


لاس هجدوب ينيب شيپ

ناونعدك

١٩ زاهحفص

رازه هب ماقرا

تارابتعا ميهست مرف
رسلباب يرادرهش

بوصمبوصم ينارمع مهسيراج مهسدمآرد داهنشيپ

رابتعا نيمات عبانم و اهدمآرد زا ينارمع و يراج تارابتعا مهس نييعت لودج

ينارمع دصرديراج دصرد

١٤٠١

١٤٠٠١٤٠١ ١٤٠١

١,٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠٣٢/٥٩٩٧٧,٨٠٠,٠٠٠٦٧/٤١٢,٠٢٢,٢٠٠,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠اهدمآرد عمج

١,١٩٤,٠٠٠,٠٠٠٢,٥٥٤,٠٠٠,٠٠٠٣٣/٥٩٨٥٧,٨٠٠,٠٠٠٦٦/٤١١,٦٩٦,٢٠٠,٠٠٠٢,٥٥٤,٠٠٠,٠٠٠اهدمآرد١٠٠٠٠٠

٨٤١,٤٩٠,٣٠٥١,٦٠٦,٠٠٠,٠٠٠١٩/٩٤٣٢٠,٢٠٠,٠٠٠٨٠/٠٦١,٢٨٥,٨٠٠,٠٠٠١,٦٠٦,٠٠٠,٠٠٠يمومع ضراوع زا يشان ياهدمآرد١١٠٠٠٠

٨٤,١٢٧,٣٦١٢٣٤,٠٠٠,٠٠٠٦٠/٠٠١٤٠,٤٠٠,٠٠٠٤٠/٠٠٩٣,٦٠٠,٠٠٠٢٣٤,٠٠٠,٠٠٠هدوزفا شزرارب تايلام نوناق عوضوم ضراوع١١٠١٠٠

١٣,١٢٢,٥٢٤٩٠,٠٠٠,٠٠٠٦٠/٠٠٥٤,٠٠٠,٠٠٠٤٠/٠٠٣٦,٠٠٠,٠٠٠٩٠,٠٠٠,٠٠٠تامدخ و الاك رب ضراوع١١٠١٠١

٠٠٦٠/٠٠٠٤٠/٠٠٠٠يگدنيالآ ضراوع١١٠١٠٢

يراذگ هرامش و راگيس ،يتفن ياهدروآرف(زكرمتم ضراوع١١٠١٠٣ )٠١٣٠,٠٠٠,٠٠٠٦٠/٠٠٧٨,٠٠٠,٠٠٠٤٠/٠٠٥٢,٠٠٠,٠٠٠١٣٠,٠٠٠,٠٠٠

٠١٠,٠٠٠,٠٠٠٦٠/٠٠٦,٠٠٠,٠٠٠٤٠/٠٠٤,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠هيلقن طئاسو رياس و يراوس ياهودروخ ضراوع١١٠١٠٤

ييايرد،ينيمز ،يياوه لقنو لمح( طيلب ضراوع١١٠١٠٥ )٠٤,٠٠٠,٠٠٠٦٠/٠٠٢,٤٠٠,٠٠٠٤٠/٠٠١,٦٠٠,٠٠٠٤,٠٠٠,٠٠٠

يكرمگ رازه رد هدزاود(زكرمتم ضراوع١١٠١٠٦ )٧١,٠٠٤,٨٣٧٠٦٠/٠٠٠٤٠/٠٠٠٠

٧٣١,٩٣٢,٩٣٧١,٢٠١,٠٠٠,٠٠٠١٠/٨٤١٣٠,٢٠٠,٠٠٠٨٩/١٦١,٠٧٠,٨٠٠,٠٠٠١,٢٠١,٠٠٠,٠٠٠رهش هعسوت  زا يشان ياهدمآرد١١٠٢٠٠

ينوكسم( مكارت دح رد ينامتخاس ياه هناورپ رب ضراوع١١٠٢٠١ )٤٨٧,٦١٦,٠٧٠١٠٠,٠٠٠,٠٠٠٦٠/٠٠٦٠,٠٠٠,٠٠٠٤٠/٠٠٤٠,٠٠٠,٠٠٠١٠٠,٠٠٠,٠٠٠

ينوكسم ريغ ( مكارت دح رد ينامتخاس ياه هناورپ رب ضراوع١١٠٢٠٢ )٧,٦٠٦,٨٤٠١٠,٠٠٠,٠٠٠٦٠/٠٠٦,٠٠٠,٠٠٠٤٠/٠٠٤,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠

ينوكسم( مكارت رب دازام ينامتخاس هناورپ رب ضراوع١١٠٢٠٣ )١٦٤,٢٢٩,٨١٠٨٧٢,٠٠٠,٠٠٠٠/٠٠٠١٠٠/٠٠٨٧٢,٠٠٠,٠٠٠٨٧٢,٠٠٠,٠٠٠

ينوكسمريغ( مكارت رب دازام ينامتخاس هناورپ رب ضراوع١١٠٢٠٤ )٧,٥٥٦,٢٨٠١٠٠,٠٠٠,٠٠٠٠/٠٠٠١٠٠/٠٠١٠٠,٠٠٠,٠٠٠١٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٠٠٦٠/٠٠٠٤٠/٠٠٠٠يگدمآ شيپ و نكلاب رب ضراوع١١٠٢٠٥

٧,٢٨٤,٥٨٢١٠,٠٠٠,٠٠٠٠/٠٠٠١٠٠/٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠يرهش هعسوت و نارمع ياهحرط يارجا زا يشان هدوزفا شزرا ضراوع١١٠٢٠٦

٤٠,٨٧٧٠٦٠/٠٠٠٤٠/٠٠٠٠همانرذگ ضيوعت و ديدمت ،رودص ضراوع١١٠٤١٠

٢٣٧,٤٠٥١,٠٠٠,٠٠٠٠/٠٠٠١٠٠/٠٠١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠راجشا عطق ضراوع١١٠٢٠٧

٨٥,٣٨٥١,٠٠٠,٠٠٠٦٠/٠٠٦٠٠,٠٠٠٤٠/٠٠٤٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠تاثدحتسم دقاف كالما يارب يشك راويد و يشكراصح زوجم رودص ضراوع١١٠٢٠٨

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

ناونعدك

٢٩ زاهحفص

رازه هب ماقرا

تارابتعا ميهست مرف
رسلباب يرادرهش

بوصمبوصم ينارمع مهسيراج مهسدمآرد داهنشيپ

رابتعا نيمات عبانم و اهدمآرد زا ينارمع و يراج تارابتعا مهس نييعت لودج

ينارمع دصرديراج دصرد

١٤٠١

١٤٠٠١٤٠١ ١٤٠١

٢٢٩,٠١٠٠٦٠/٠٠٠٤٠/٠٠٠٠ينامتخاس هناورپ ديدمت رب ضراوع١١٠٢١٧

١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠٦٠/٠٠٦٠٠,٠٠٠٤٠/٠٠٤٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠اهرهش ميرح رد يلوصو ياهدمآرد و ضراوع١١٠٢١٠

١١٠٢١٤٥ ٠١,٠٠٠,٠٠٠٠/٠٠٠١٠٠/٠٠١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠يناشن شتآ ضراوع

٢٣,٥٢٦,٩١٤٠٦٠/٠٠٠٤٠/٠٠٠٠يضارا كيكفت ضراوعنامتخا

هناورپ رودص ماگنهرد( رتالاب و هقبط ٩ ياه نامتخاس يناشن شتآ ضراوع١١٠٢١٤ )٠٢٨,٠٠٠,٠٠٠٦٠/٠٠١٦,٨٠٠,٠٠٠٤٠/٠٠١١,٢٠٠,٠٠٠٢٨,٠٠٠,٠٠٠

٠٠٦٠/٠٠٠٤٠/٠٠٠٠يندعم ياههمشچ ضراوع١١٠٢١٥

٣٢,٢٧١,٦٤٣٦٧,٠٠٠,٠٠٠٦٠/٠٠٤٠,٢٠٠,٠٠٠٤٠/٠٠٢٦,٨٠٠,٠٠٠٦٧,٠٠٠,٠٠٠گنيكراپ نيمات ناكما مدع زا يشان دمآرد١١٠٢١٣

٠٠٦٠/٠٠٠٤٠/٠٠٠٠اب تافيفخت ضراوع تباب تلود زا يرادرهش تابلاطم مهسهدوسرف

دقنري ينوكسم(مكارت دح رد ينامتخاس ياه هناورپ رب ضراوع( )٠٠٠/٠٠٠١٠٠/٠٠٠٠

دقنري ينوكسم( مكارت رب دازام ينامتخاس ياه هناورپ رب ضراوع( )٠٠٠/٠٠٠١٠٠/٠٠٠٠

دقنري ٠٠٦٠/٠٠٠٤٠/٠٠٠٠نامتخاس و يضارا كيكفت ضراوع(

٢٤٨,١٢١١٠,٠٠٠,٠٠٠٦٠/٠٠٦,٠٠٠,٠٠٠٤٠/٠٠٤,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠رياس١١٠٢٩٠

٦٦,١٤٠٩,٠٠٠,٠٠٠٦٠/٠٠٥,٤٠٠,٠٠٠٤٠/٠٠٣,٦٠٠,٠٠٠٩,٠٠٠,٠٠٠لقن و لمح زا يشان ياهدمآرد١١٠٣٠٠

٠٥,٠٠٠,٠٠٠٦٠/٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠٤٠/٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠يناريسكات هناورپ ديدمت و رودص تامدخ ياهب١١٠٣٠١

٠٠٦٠/٠٠٠٤٠/٠٠٠٠اه تلكيسروتوم ضراوع١١٠٣٠٢

٠١,٠٠٠,٠٠٠٦٠/٠٠٦٠٠,٠٠٠٤٠/٠٠٤٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠راب لقن و لمح ناگوان و اهتكرش هناورپ رودص زا يشان تامدخ ياهب١١٠٣٠٣

٠٠٦٠/٠٠٠٤٠/٠٠٠٠ينارسوب ينيم و ينارسوبوتا دمآرد١١٠٣٠٤

٠٠٦٠/٠٠٠٤٠/٠٠٠٠رفاسم لقن و لمح ناگوان و اهتكرش هناورپ رودص زا يشان تامدخ ياهب١١٠٣٠٥

٠٠٠/٠٠٠١٠٠/٠٠٠٠يگدننار تافلخت هب يگديسر ١٥ هدام يارجا زا يشان ضراوع١١٠٣٠٦

٠٠٠/٠٠٠١٠٠/٠٠٠٠يگدننار تافلخت هب يگديسر ٢٣ هدام يارجا زا يشان ضراوع١١٠٣٠٧

رياس و مشچ هنياعم ،يگدننار همانيهاوگ ( يگدننار شيامزآ ديدجت و مان تبث ضراوع١١٠٣٠٨ )٥٣,٩٠٠١,٠٠٠,٠٠٠٦٠/٠٠٦٠٠,٠٠٠٤٠/٠٠٤٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

ناونعدك

٣٩ زاهحفص

رازه هب ماقرا

تارابتعا ميهست مرف
رسلباب يرادرهش

بوصمبوصم ينارمع مهسيراج مهسدمآرد داهنشيپ

رابتعا نيمات عبانم و اهدمآرد زا ينارمع و يراج تارابتعا مهس نييعت لودج

ينارمع دصرديراج دصرد

١٤٠١

١٤٠٠١٤٠١ ١٤٠١

١٢,٢٤٠١,٠٠٠,٠٠٠٦٠/٠٠٦٠٠,٠٠٠٤٠/٠٠٤٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠همانيهاوگ ضيوعت و ديدمت ،رودص ضراوع١١٠٣٠٩

يكيفارت ياه حرط يارجا زا لصاح ضراوع١١٠٣١٠  ( )٠٠٦٠/٠٠٠٤٠/٠٠٠٠

٠٠٠/٠٠٠١٠٠/٠٠٠٠رفنرازه ٥٠٠ يالاب ياهرهش يلير لقن و لمح نوناق ٩ هدام يارجا زا يشان ضراوع١١٠٣١١

٠١,٠٠٠,٠٠٠٦٠/٠٠٦٠٠,٠٠٠٤٠/٠٠٤٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠رياس١١٠٣٩٠

٢٥,٣٦٣,٨٦٧١٦٢,٠٠٠,٠٠٠٢٧/٢٨٤٤,٢٠٠,٠٠٠٧٢/٧٢١١٧,٨٠٠,٠٠٠١٦٢,٠٠٠,٠٠٠رهش ياضف زا يرادرب هرهب زا يشان ياهدمآرد١١٠٤٠٠

٢٠,٧١١,٢٦٧١٠٠,٠٠٠,٠٠٠١٠/٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠٩٠/٠٠٩٠,٠٠٠,٠٠٠١٠٠,٠٠٠,٠٠٠يزاسون ضراوع١١٠٤٠١

٠٠٦٠/٠٠٠٤٠/٠٠٠٠رهش حطس ضراوع١١٠٤٠٢

٤,٨٠٠٠٦٠/٠٠٠٤٠/٠٠٠٠يرابتعا تاسسوم و اهكناب هنايلاس ضراوع١١٠٤٠٣

تبثلا قح( يمسر دانسا ضراوع١١٠٤٠٤ )٠٠٦٠/٠٠٠٤٠/٠٠٠٠

٠٠٦٠/٠٠٠٤٠/٠٠٠٠يرهش و يتارباخم تاسيسات ،نتنآ ،لكد ثادحا زوجم رودص ضراوع١١٠٤٠٥

٤,٥٩٢,٣٠٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠٦٠/٠٠٣٠,٠٠٠,٠٠٠٤٠/٠٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠يتامدخ و شورف ،بسك ياه هناورپ و لغاشم رب ضراوع١١٠٤٠٦

٠٥,٠٠٠,٠٠٠٦٠/٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠٤٠/٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠يفرعم ياهولبات زاريغ هب يطيحم تاغيلبت ياهولبات رب ضراوع١١٠٤٠٧

٥٥,٥٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠٠/٠٠٠١٠٠/٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠رهش يمومع لاوما هب هدراو تراسخ زا يشان دمآرد١١٠٤٠٨

٠٠٠/٠٠٠١٠٠/٠٠٠٠تقوم يرادرب هرهب زا عافتنا قح١١٠٤٠٩

٠٢,٠٠٠,٠٠٠٦٠/٠٠١,٢٠٠,٠٠٠٤٠/٠٠٨٠٠,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠همانرذگ ضيوعت و ديدمت ،رودص ضراوع١١٠٤١٠

٠٠٦٠/٠٠٠٤٠/٠٠٠٠رياس١١٠٤٩٠

٧,٤٣٤,٤٣٤٤,٠٠٠,٠٠٠٦٠/٠٠٢,٤٠٠,٠٠٠٤٠/٠٠١,٦٠٠,٠٠٠٤,٠٠٠,٠٠٠يرادرهش يصاصتخا ضراوع زا يشان ياهدمآرد١٢٠٠٠٠

٧,٤٣٤,٤٣٤٤,٠٠٠,٠٠٠٦٠/٠٠٢,٤٠٠,٠٠٠٤٠/٠٠١,٦٠٠,٠٠٠٤,٠٠٠,٠٠٠يصاصتخا ياهدمآرد١٢٠١٠٠

٠٠٦٠/٠٠٠٤٠/٠٠٠٠يرادرهش يحيرفت و يهافر زكارم رياس و ژالپ ،ارسنامهم ،لته دمآرد١٢٠١٠١

٠٠٦٠/٠٠٠٤٠/٠٠٠٠اه كراپ دمآرد١٢٠١٠٢

٠٠٦٠/٠٠٠٤٠/٠٠٠٠يرادرهش  تاجناخراك تامدخ و تالوصحم شورف زا لصاح دمآرد١٢٠١٠٣

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

ناونعدك

٤٩ زاهحفص

رازه هب ماقرا

تارابتعا ميهست مرف
رسلباب يرادرهش

بوصمبوصم ينارمع مهسيراج مهسدمآرد داهنشيپ

رابتعا نيمات عبانم و اهدمآرد زا ينارمع و يراج تارابتعا مهس نييعت لودج

ينارمع دصرديراج دصرد

١٤٠١

١٤٠٠١٤٠١ ١٤٠١

٠٠٦٠/٠٠٠٤٠/٠٠٠٠تلافسآ هناخراك تالوصحم شورف زا لصاح دمآرد١٢٠١٠٤

٠٠٦٠/٠٠٠٤٠/٠٠٠٠تالوصحم رياس و هايگ و لگ شورف زا لصاح دمآرد١٢٠١٠٥

٨٠٥,٥٢٠١,٠٠٠,٠٠٠٦٠/٠٠٦٠٠,٠٠٠٤٠/٠٠٤٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠يشزرو و يشزومآ، يگنهرف زكارم دمآرد١٢٠١٠٦

٦٠٧,٩٠٠٠٦٠/٠٠٠٤٠/٠٠٠٠يناشن شتآ و ينميا تامدخ ياهب١٢٠١٠٧

٠٠٦٠/٠٠٠٤٠/٠٠٠٠ناتسروگ و هناخلاسغ دمآرد١٢٠١٠٨

٠٠٦٠/٠٠٠٤٠/٠٠٠٠زبس ياضف تامدخ اهب١٢٠١٠٩

٦,٠٠٢,٨٧٩٣,٠٠٠,٠٠٠٦٠/٠٠١,٨٠٠,٠٠٠٤٠/٠٠١,٢٠٠,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠دنامسپ تيريدم تامدخ ياهب١٢٠١١٠

٠٠٦٠/٠٠٠٤٠/٠٠٠٠يرادرهش يصاصتخا لاوما هب هدراو تاراسخ زا يشان دمآرد١٢٠١١١

٠٠٦٠/٠٠٠٤٠/٠٠٠٠يرادرهش هب هتسباو ياهنامزاس رياس دمآرد١٢٠١١٢

١٨,١٣٥٠٦٠/٠٠٠٤٠/٠٠٠٠رياس١٢٠١٩٠

٣٤,٦٥٩,٢٣٤١٧٧,٠٠٠,٠٠٠٤٣/٠٥٧٦,٢٠٠,٠٠٠٥٦/٩٥١٠٠,٨٠٠,٠٠٠١٧٧,٠٠٠,٠٠٠يرادرهش يعافتنا تاسسوم ياهدمآرد و تامدخ ياهب١٣٠٠٠٠

٢٠,٨٥٨,٥٦٢١٦٧,٠٠٠,٠٠٠٤٢/٠٤٧٠,٢٠٠,٠٠٠٥٧/٩٦٩٦,٨٠٠,٠٠٠١٦٧,٠٠٠,٠٠٠يرادرهش يعافتنا تاسسوم ياهدمآرد و تامدخ ياهب١٣٠١٠٠

٢,١٥٨,٣٠٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠٠/٠٠٠١٠٠/٠٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠يرافح ميمرت و يريگ هكل و تلافسآ تامدخ ياهب١٣٠١٠١

١١,٥١٧,١١٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠٦٠/٠٠٣٠,٠٠٠,٠٠٠٤٠/٠٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠اه هشقن يسانشراك تامدخ ياهب١٣٠١٠٢

٠١,٠٠٠,٠٠٠٦٠/٠٠٦٠٠,٠٠٠٤٠/٠٠٤٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠وردوخ ينف هنياعم رودص تامدخ ءاهب١٣٠١٠٣

٠٠٦٠/٠٠٠٤٠/٠٠٠٠ينف تامدخ ياهب١٣٠١٠٤

٠٠٦٠/٠٠٠٤٠/٠٠٠٠يناگرزاب تامدخ ياهب١٣٠١٠٥

٠٠٦٠/٠٠٠٤٠/٠٠٠٠يراكناميپ تامدخ ياهب١٣٠١٠٦

٠٠٦٠/٠٠٠٤٠/٠٠٠٠يزاس هدامآ تامدخ ياهب١٣٠١٠٧

١,٠٥٧,٠٤٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠٦٠/٠٠٣٠,٠٠٠,٠٠٠٤٠/٠٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠نامتخاس يساسا تاريمعت زوجم رودص تامدخ ياهب١٣٠١٠٨

نوناق اب قباطم( گنيكراپ نيمات تامدخ ياهب١٣٠١٠٩ )٠٠٠/٠٠٠١٠٠/٠٠٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

ناونعدك

٥٩ زاهحفص

رازه هب ماقرا

تارابتعا ميهست مرف
رسلباب يرادرهش

بوصمبوصم ينارمع مهسيراج مهسدمآرد داهنشيپ

رابتعا نيمات عبانم و اهدمآرد زا ينارمع و يراج تارابتعا مهس نييعت لودج

ينارمع دصرديراج دصرد

١٤٠١

١٤٠٠١٤٠١ ١٤٠١

٠١,٠٠٠,٠٠٠٦٠/٠٠٦٠٠,٠٠٠٤٠/٠٠٤٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠هناگيب عابتا تمدخ ياهب١٣٠١١٠

٦,١٢٦,١٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠٦٠/٠٠٦,٠٠٠,٠٠٠٤٠/٠٠٤,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠ينامتخاس ياه هلاخن يروآ عمج تامدخ اهب١٣٠١١١

٠٥,٠٠٠,٠٠٠٦٠/٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠٤٠/٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠يناشن شتآ و ينميا تامدخ اهب١٣٠١١٢

٠٠٦٠/٠٠٠٤٠/٠٠٠٠رياس١٣٠١٩٠

١٣,٨٠٠,٦٧٢١٠,٠٠٠,٠٠٠٦٠/٠٠٦,٠٠٠,٠٠٠٤٠/٠٠٤,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠يرادرهش تاسيسات زا لصاح دمآرد١٣٠٢٠٠

٠٠٦٠/٠٠٠٤٠/٠٠٠٠يتسبرد ياه سيورس دمآرد١٣٠٢٠١

٠٠٦٠/٠٠٠٤٠/٠٠٠٠يناريسكات و ينار سوب ينيم تامدخ هئارا زا يشان دمآرد١٣٠٢٠٢

١٣,١٤١,٦٧٢١٠,٠٠٠,٠٠٠٦٠/٠٠٦,٠٠٠,٠٠٠٤٠/٠٠٤,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠هلابز تفايزاب زا لصاح دمآرد١٣٠٢٠٣

٦٥٩,٠٠٠٠٦٠/٠٠٠٤٠/٠٠٠٠يطيحم تاغيلبت و يراجت ياه يهگآ زا لصاح دمآرد١٣٠٢٠٤

٠٠٦٠/٠٠٠٤٠/٠٠٠٠رياس١٣٠٢٩٠

٣,٥٣٩,٧٠١٣٢,٠٠٠,٠٠٠٥٨/١٢١٨,٦٠٠,٠٠٠٤١/٨٧١٣,٤٠٠,٠٠٠٣٢,٠٠٠,٠٠٠يرادرهش لاوما و هوجو زا لصاح ياهدمآرد١٤٠٠٠٠

٣,٥٣٩,٧٠١٣٢,٠٠٠,٠٠٠٥٨/١٢١٨,٦٠٠,٠٠٠٤١/٨٧١٣,٤٠٠,٠٠٠٣٢,٠٠٠,٠٠٠يرادرهش لاوما زا لصاح دمآرد١٤٠١٠٠

١,٦٧٩,٨٣٦٢٠,٠٠٠,٠٠٠٦٠/٠٠١٢,٠٠٠,٠٠٠٤٠/٠٠٨,٠٠٠,٠٠٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠يرادرهش تاسيسأت و اهنامتخاس هراجالا لام١٤٠١٠١

٠٠٦٠/٠٠٠٤٠/٠٠٠٠يهافر و يحيرفت زكارم زا لصاح دمآرد١٤٠١٠٢

٢٥٦,٨٩٠٥,٠٠٠,٠٠٠٦٠/٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠٤٠/٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠هيلقن لئاسو تالآ نيشام هيارك زا لصاح دمآرد١٤٠١٠٣

٨٦٠,٧٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠٦٠/٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠٤٠/٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠يگتفه و زور ياهرازاب زا لصاح دمآرد١٤٠١٠٤

٥٠٠,١٩٥١,٠٠٠,٠٠٠٠/٠٠٠١٠٠/٠٠١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠گنيكراپ زا لصاح دمآرد١٤٠١٠٥

٠٠٦٠/٠٠٠٤٠/٠٠٠٠اه تكرش و اه نامزاس ماهس دوس زا لصاح دمآرد١٤٠١٠٦

٠٠٦٠/٠٠٠٤٠/٠٠٠٠يتامدخ ياهدحاو زا لصاح دمآرد١٤٠١٠٧

٢٤٢,٠٨٠١,٠٠٠,٠٠٠٦٠/٠٠٦٠٠,٠٠٠٤٠/٠٠٤٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠رياس١٤٠١٩٠

٠٠٠/٠٠٠٠/٠٠٠٠يرادرهش هوجو زا لصاح دمآرد١٤٠٢٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

ناونعدك

٦٩ زاهحفص

رازه هب ماقرا

تارابتعا ميهست مرف
رسلباب يرادرهش

بوصمبوصم ينارمع مهسيراج مهسدمآرد داهنشيپ

رابتعا نيمات عبانم و اهدمآرد زا ينارمع و يراج تارابتعا مهس نييعت لودج

ينارمع دصرديراج دصرد

١٤٠١

١٤٠٠١٤٠١ ١٤٠١

٠٠٦٠/٠٠٠٤٠/٠٠٠٠يراذگ هيامرس زا لصاح دمآرد١٤٠٢٠١

٠٠٦٠/٠٠٠٤٠/٠٠٠٠يرادرهش ياه هدرپس هوجو زا لصاح دمآرد١٤٠٢٠٢

٠٠٦٠/٠٠٠٤٠/٠٠٠٠يمالسا هنازخ دانسا ديرخ تردق ظفح زا يشان دمآرد١٤٠٢٠٣

٠٠٦٠/٠٠٠٤٠/٠٠٠٠رياس١٤٠٢٩٠

٨٢١,٦٢٩٠٠/٠٠٠٠/٠٠٠٠يتلود ياهنامزاس و تلود يئاطعا ياه كمك١٥٠٠٠٠

٨٢١,٦٢٩٠٠/٠٠٠٠/٠٠٠٠يتلود ياهنامزاس و تلود يئاطعا ياه كمك و اه هناراي١٥٠١٠٠

٨٢١,٦٢٩٠٠/٠٠٠١٠٠/٠٠٠٠يتلود تاسسوم و اهنامزاس رياس اي و تلود ضوعالب كمك١٥٠١٠١

٠٠٠/٠٠٠١٠٠/٠٠٠٠ينارمع و يتامدخ تالآ نيشام نيمات يارب تلود كمك١٥٠١٠٢

٠٠٠/٠٠٠١٠٠/٠٠٠٠تلود هناراي١٥٠١٠٣

٠٠٠/٠٠٠١٠٠/٠٠٠٠صخشم هژورپ يارب تلود ياه كمك١٥٠١٠٤

٠٠٠/٠٠٠١٠٠/٠٠٠٠رياس١٥٠١٩٠

٣٠٦,٠٥٤,٦٩٧٧٣٥,٠٠٠,٠٠٠٥٩/٩٢٤٤٠,٤٠٠,٠٠٠٤٠/٠٨٢٩٤,٦٠٠,٠٠٠٧٣٥,٠٠٠,٠٠٠اه يئاراد و ييادها ياهكمك ، تاناعا١٦٠٠٠٠

٠٣,٠٠٠,٠٠٠٤٠/٠٠١,٢٠٠,٠٠٠٦٠/٠٠١,٨٠٠,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠يئادها ياه كمك و تاناعا١٦٠١٠٠

٠١,٠٠٠,٠٠٠٠/٠٠٠١٠٠/٠٠١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠يتفايرد ياياده و نادنورهش يرايدوخ١٦٠١٠١

٠١,٠٠٠,٠٠٠٦٠/٠٠٦٠٠,٠٠٠٤٠/٠٠٤٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠يقوقح صاخشا زا كمك و تاناعا رياس١٦٠١٠٢

٠٠٦٠/٠٠٠٤٠/٠٠٠٠يتلود ريغ يمومع تاسسوم زا يتفايرد تاناعا و اه كمك١٦٠١٠٣

٠١,٠٠٠,٠٠٠٦٠/٠٠٦٠٠,٠٠٠٤٠/٠٠٤٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠رياس١٦٠١٩٠

٣٠٦,٠٥٤,٦٩٧٧٣٢,٠٠٠,٠٠٠٦٠/٠٠٤٣٩,٢٠٠,٠٠٠٤٠/٠٠٢٩٢,٨٠٠,٠٠٠٧٣٢,٠٠٠,٠٠٠دوش يم لوصو نوناق بجوم هب هك يقافتا ياهدمآرد١٦٠٢٠٠

٠٠٦٠/٠٠٠٤٠/٠٠٠٠هدشن هبلاطم ياه هدرپس طبض١٦٠٢٠١

٨,٨٩٨,٩٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠٦٠/٠٠٦,٠٠٠,٠٠٠٤٠/٠٠٤,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠يرادرهش تالماعم ياه هدرپس طبض١٦٠٢٠٢

٠٠٦٠/٠٠٠٤٠/٠٠٠٠اهيرادرهش نوناق ١١٠ هدام يارجا زا لصاح دمآرد١٦٠٢٠٣

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

ناونعدك

٧٩ زاهحفص

رازه هب ماقرا

تارابتعا ميهست مرف
رسلباب يرادرهش

بوصمبوصم ينارمع مهسيراج مهسدمآرد داهنشيپ

رابتعا نيمات عبانم و اهدمآرد زا ينارمع و يراج تارابتعا مهس نييعت لودج

ينارمع دصرديراج دصرد

١٤٠١

١٤٠٠١٤٠١ ١٤٠١

٠٠٦٠/٠٠٠٤٠/٠٠٠٠كچ هيدات تراسخ و ريخات هنيزه١٦٠٢٠٤

هريغ و انب هفاضا،گنيكراپ فذح زا معا ١٠٠ هدام نويسيمك مئارج هيلك(١٠٠ هدام نويسيمك مئارج١٦٠٢٠٥ )٢٩٧,٠٩٥,٧٩٧٧٢٠,٠٠٠,٠٠٠٦٠/٠٠٤٣٢,٠٠٠,٠٠٠٤٠/٠٠٢٨٨,٠٠٠,٠٠٠٧٢٠,٠٠٠,٠٠٠

٣٩,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠٦٠/٠٠٦٠٠,٠٠٠٤٠/٠٠٤٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠هصقانم دانسا شورف زا يشان دمآرد١٦٠٢٠٦

٢١,٠٠٠٠٦٠/٠٠٠٤٠/٠٠٠٠ينامتخاس تافلخت١٦٠٢٠٧

هريغ ٠١,٠٠٠,٠٠٠٦٠/٠٠٦٠٠,٠٠٠٤٠/٠٠٤٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠بعم دس(اه تمارغو يرهش تافلخت(

٠٠٦٠/٠٠٠٤٠/٠٠٠٠گنيكراپ فذح هميرج١٦٠٢٠٨

٠٠٦٠/٠٠٠٤٠/٠٠٠٠لبق لاس هنيزه رب دمآرد دازام١٦٠٢٠٩

٠٠٦٠/٠٠٠٤٠/٠٠٠٠يربراك رييغت زا لصاح دمآرد١٦٠٢١٠

٠٠٦٠/٠٠٠٤٠/٠٠٠٠رياس١٦٠٢٩٠

١٥١,٠٠٠,٠٠٠٤٤١,٠٠٠,٠٠٠٢٧/٢١١٢٠,٠٠٠,٠٠٠٧٢/٧٩٣٢١,٠٠٠,٠٠٠٤٤١,٠٠٠,٠٠٠يا هيامرس يياراد يراذگاو زا لصاح عبانم٢٠٠٠٠٠

٠٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠٦٠/٠٠١٢٠,٠٠٠,٠٠٠٤٠/٠٠٨٠,٠٠٠,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠يرادرهش نوناق ١٠١ هدام٢١٠٠٠٠

٠٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠٦٠/٠٠١٢٠,٠٠٠,٠٠٠٤٠/٠٠٨٠,٠٠٠,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠يرادرهش نوناق ١٠١ هدام ٤هرصبت يارجا زا يشان دمآرد٢١٠١٠٠

٠٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠٦٠/٠٠١٢٠,٠٠٠,٠٠٠٤٠/٠٠٨٠,٠٠٠,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠يرادرهش نوناق ١٠١ هدام  ٤ و ٣ هرصبت يارجا زا يشان دمآرد٢١٠١٠٠

١٥٠,٩٠٠,٠٠٠٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠٠/٠٠٠١٠٠/٠٠٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠لوقنم ريغ لاوما شورف٢٢٠٠٠٠

١٥٠,٩٠٠,٠٠٠٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠٠/٠٠٠١٠٠/٠٠٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠لوقنم ريغ لاوما شورف٢٢٠١٠٠

١٥٠,٩٠٠,٠٠٠٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠٠/٠٠٠١٠٠/٠٠٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠لوقنمريغ لاوما شورف٢٢٠١٠٠

يرهش راطق( لوقنم ريغ لاوما شورف٢٢٠١٠٢ )٠٠٠/٠٠٠١٠٠/٠٠٠٠

١٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠٠/٠٠٠١٠٠/٠٠١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠طاقسا و لوقنم لاوما شورف٢٣٠٠٠٠

١٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠٠/٠٠٠١٠٠/٠٠١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠طاقسا و لوقنم لاوما شورف٢٣٠١٠٠

١٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠٠/٠٠٠١٠٠/٠٠١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠طاقسا و لوقنم لاوما شورف٢٣٠١٠٠

٠٠٠/٠٠٠٠/٠٠٠٠يلفقرس شورف٢٤٠٠٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

ناونعدك

٨٩ زاهحفص

رازه هب ماقرا

تارابتعا ميهست مرف
رسلباب يرادرهش

بوصمبوصم ينارمع مهسيراج مهسدمآرد داهنشيپ

رابتعا نيمات عبانم و اهدمآرد زا ينارمع و يراج تارابتعا مهس نييعت لودج

ينارمع دصرديراج دصرد

١٤٠١

١٤٠٠١٤٠١ ١٤٠١

٠٠٠/٠٠٠٠/٠٠٠٠يلفقرس شورف٢٤٠١٠٠

٠٠٠/٠٠٠١٠٠/٠٠٠٠يلفقرس شورف٢٤٠١٠٠

٠٠٠/٠٠٠٠/٠٠٠٠يعافتنا قوقح شورف٢٥٠٠٠٠

٠٠٠/٠٠٠٠/٠٠٠٠يعافتنا قوقح شورف٢٥٠١٠٠

٠٠٠/٠٠٠١٠٠/٠٠٠٠يعافتنا قوقح شورف٢٥٠١٠٠

٠٠٠/٠٠٠٠/٠٠٠٠رياس٢٩٠٠٠٠

٠٠٠/٠٠٠٠/٠٠٠٠رياس٢٩٠١٠٠

٠٠٠/٠٠٠١٠٠/٠٠٠٠اه تكرش رياس و سروب رد هدش هتفريذپ ياهتكرش ماهس شورف زا لصاح يدقن عبانم٢٩٠١٠٠

٥,٠٠٠,٠٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠٠/٠٠٠١٠٠/٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠يلام يياراد يراذگاو زا لصاح عبانم٣٠٠٠٠٠

٥,٠٠٠,٠٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠٠/٠٠٠١٠٠/٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠يتفايرد ياه ماو٣١٠٠٠٠

٥,٠٠٠,٠٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠٠/٠٠٠١٠٠/٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠روشك ترازو زا يتفايرد ماو٣١٠١٠٠

٥,٠٠٠,٠٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠٠/٠٠٠١٠٠/٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠روشك ترازو زا يتفايرد ياه ماو٣١٠١٠٠

٠٠٠/٠٠٠٠/٠٠٠٠يرابتعا و يلام تاسسوم رياس و اهكناب زا يتفايرد تاليهست٣١٠٢٠٠

٠٠٠/٠٠٠١٠٠/٠٠٠٠يرابتعا و يلام تاسسوم رياس و اه كناب زا يتفايرد تاليهست٣١٠٢٠٠

٠٠٠/٠٠٠٠/٠٠٠٠يجراخ تاليهست٣١٠٣٠٠

٠٠٠/٠٠٠١٠٠/٠٠٠٠يجراخ تاليهست٣١٠٣٠٠

٠٠٠/٠٠٠٠/٠٠٠٠دانسا و قاروا عاونا٣٢٠٠٠٠

٠٠٠/٠٠٠٠/٠٠٠٠تكراشم قاروا٣٢٠١٠٠

٠٠٠/٠٠٠١٠٠/٠٠٠٠تكراشم قاروا٣٢٠١٠٠

٠٠٠/٠٠٠٠/٠٠٠٠كوكص عاونا٣٢٠٢٠٠

٠٠٠/٠٠٠١٠٠/٠٠٠٠كوكص عاونا٣٢٠٢٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

ناونعدك

٩٩ زاهحفص

رازه هب ماقرا

تارابتعا ميهست مرف
رسلباب يرادرهش

بوصمبوصم ينارمع مهسيراج مهسدمآرد داهنشيپ

رابتعا نيمات عبانم و اهدمآرد زا ينارمع و يراج تارابتعا مهس نييعت لودج

ينارمع دصرديراج دصرد

١٤٠١

١٤٠٠١٤٠١ ١٤٠١

٠٠٠/٠٠٠٠/٠٠٠٠عبانم رياس٣٣٠٠٠٠

٠٠٠/٠٠٠٠/٠٠٠٠يياطعا ياه ماو تفايردزاب٣٣٠١٠٠

٠٠٠/٠٠٠١٠٠/٠٠٠٠يياطعا ياه ماو تفايردزاب٣٣٠١٠٠

٠٠٠/٠٠٠٠/٠٠٠٠رياس٣٣٠٩٠٠

٠٠٠/٠٠٠١٠٠/٠٠٠٠رياس٣٣٠٩٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



دك
هجدوب داهنشيپ

هجدوب داهنشيپ همانرب تيرومام مرف

ناونع
هنيزه داهنشيپ داهنشيپلبق لاس دركلمع

١٣ زاهحفص

رازه هب ماقرا

همانرب تيرومام مرف
رسلباب يرادرهش

يا هيامرس كلمت

هنيزه دروآرب يانبم

كلمت داهنشيپيلام كلمتتامدخ ناربجبوصميراج لاس دركلمع لوصف رياس

كلمت

بوصم1400

١٤٠١ لاس هجدوب ينيب شيپ

١٤٦,٠٠٠,٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٤٦,٠٠٠,٠٠٠ ٤٦,٠٠٠,٠٠٠يزاسرهش و يدبلاك تيرومام

٠٠٠٠٠٠٠٥٠٠,٠٠٠٥٠٠,٠٠٠ ١٠١١٠١ ٠٥٠٠,٠٠٠ يرهش ياهاضف ينيرفآزاب همانرب -

٠٠٠٠٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٢١٠٢ ٠١,٠٠٠,٠٠٠ يرهش يليصفت و هعسوت ياهحرط همانرب -

٠٠٠٠٠٠٠٤٤,٥٠٠,٠٠٠٤٤,٥٠٠,٠٠٠ و اميس و يرامعم تيفيك ياقترا١٠٣ ) يرهش يزاسابيز همانرب
١٠٣ يرهش رظنم - )

٠٤٤,٥٠٠,٠٠٠

٢٥٤٩,٠٠٠,٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٥٤٩,٠٠٠,٠٠٠ ٥٤٩,٠٠٠,٠٠٠يرهش تامدخ و تسيز طيحم تيرومام

٠٠٠٠٠٠٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠١٢٠١ ٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠ يرهش زبس ياضف يرادهگن و هعسوت همانرب -

٠٠٠٠٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠٢٢٠٢ ٠١٠,٠٠٠,٠٠٠ اهناتسمارآ يرادهگن و هعسوت همانرب -

٠٠٠٠٠٠٠٣٥,٠٠٠,٠٠٠٣٥,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠٣-  دنامسپ تيريدم يليصفت و عماح ياه حرط همانرب
٢٠٣

٠٣٥,٠٠٠,٠٠٠

٠٠٠٠٠٠٠٤,٠٠٠,٠٠٠٤,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠٥-  يمومع تشادهب و يرهش تسيز طيحم دوبهب همانرب
٢٠٥

٠٤,٠٠٠,٠٠٠

٠٠٠٠٠٠٠٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠٧٢٠٧ ٠٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠ يحطس ياه بآ تياده ياه حرط همانرب -

٣٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠,٠٠٠نارحب تيريدم و ينميا تيرومام

٠٠٠٠٠٠٠٢٥,٠٠٠,٠٠٠٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ٣٠٢-  يناشن شتآ و ينميا متسيس تيوقت و هعسوت همانرب
٣٠٢

٠٢٥,٠٠٠,٠٠٠

٤٩٥٩,٠٠٠,٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٩٥٩,٠٠٠,٠٠٠ ٩٥٩,٠٠٠,٠٠٠كيفارت و لقن و لمح تيرومام

٠٠٠٠٠٠٠٤٧٢,٠٠٠,٠٠٠٤٧٢,٠٠٠,٠٠٠ ( تاكلمت٤٠١  رورم و روبع ياه تخاس ريز هعسوت همانرب
٤٠١ ثادحا و هعسوت،رباعم - )

٠٤٧٢,٠٠٠,٠٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



دك
هجدوب داهنشيپ

هجدوب داهنشيپ همانرب تيرومام مرف

ناونع
هنيزه داهنشيپ داهنشيپلبق لاس دركلمع

٢٣ زاهحفص

رازه هب ماقرا

همانرب تيرومام مرف
رسلباب يرادرهش

يا هيامرس كلمت

هنيزه دروآرب يانبم

كلمت داهنشيپيلام كلمتتامدخ ناربجبوصميراج لاس دركلمع لوصف رياس

كلمت

بوصم1400

١٤٠١ لاس هجدوب ينيب شيپ

٠٠٠٠٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠ ( هدايپ،يراذگ لودج٤٠٢  يرهش رورم و روبع دوبهب همانرب
٤٠٢ ،يشكطخ،رباعم،ور - )...

٠١٠,٠٠٠,٠٠٠

٠٠٠٠٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠  لقن و لمح ناگوان يرادهگن و زيهجت،هعسوت همانرب٤٠٣
٤٠٣  يمومع -

٠١٠,٠٠٠,٠٠٠

٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٤٠٤٤٠٤ ٠٠ رفاسم و راب يهدناماس همانرب -

٠٠٠٠٠٠٠٤٦٧,٠٠٠,٠٠٠٤٦٧,٠٠٠,٠٠٠ رهش كيفارت و لقن و لمح دنمشوه ياه هناماس همانرب٤٠٨
٤٠٨ - 

٠٤٦٧,٠٠٠,٠٠٠

٥١,٣١٣,٨٥٠,٠٠٠ ٨٨٧,٣٣٨,٥٤٢٥٦٨,٥٣١,٩٦٨٥٣٧,٠٦٠,٨٠٦٠١,١٥٠,٨٥٠,٠٠٠١,١٥٠,٨٥٠,٠٠٠٠٠١٦٣,٠٠٠,٠٠٠ ١,٣١٣,٨٥٠,٠٠٠تيريدم تامدخ تيرومام

٧,٣٠٣,٨٠٦٤,٣٦٩,٥٨٠٠١٢,١٥٠,٠٠٠١٢,١٥٠,٠٠٠٠٠٠١٢,١٥٠,٠٠٠  اهتخاس ريز ءاقترا و كينورتكلا يرادرهش هعسوت همانرب٥٠١
٥٠١  نيون ياهيروانف و -

٦,٨٨١,٥٨٨١٢,١٥٠,٠٠٠

١٩,٩٤٢,٢١٤١٠,٠٣٨,٦١٢٠٢٦,٢٠٠,٠٠٠٢٦,٢٠٠,٠٠٠٠٠٤٧,٠٠٠,٠٠٠٧٣,٢٠٠,٠٠٠ ٥٠٢٥٠٢ ٤,٧٣٦,٦٦٧٧٣,٢٠٠,٠٠٠ يدربراك ياه شهوژپ و شزومآ همانرب -

٨٦٠,٠٩٢,٥٢٢٥٢٢,٦٥٢,٦١٤٠١,١١٢,٥٠٠,٠٠٠١,١١٢,٥٠٠,٠٠٠٠٠١٠١,٠٠٠,٠٠٠١,٢١٣,٥٠٠,٠٠٠ ٥٠٣٥٠٣ ٥٥٦,٩١٣,٧١٤١,٢١٣,٥٠٠,٠٠٠ دركلمع تيريدم و يرادا لوحت همانرب -

٠٠٠٠٠٠٠١٥,٠٠٠,٠٠٠١٥,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠٤٥٠٤ ٠١٥,٠٠٠,٠٠٠ رادياپ ياهدمآرد هعسوت همانرب -

٦١٠٧,١٥٠,٠٠٠ ٤,٩٦٤,٩٤٨٦,٨٥٧,٠٠٠٢,٩٣٩,١٩٤٠١٨,١٥٠,٠٠٠١٨,١٥٠,٠٠٠٠٠٨٩,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٧,١٥٠,٠٠٠يگنهرف و يعامتجا تيرومام

٢,٤٠٦,٢٤٨٧٧٨,٧١٤٠١٣,١٥٠,٠٠٠١٣,١٥٠,٠٠٠٠٠٠١٣,١٥٠,٠٠٠ ٦٠٢-  اه تسشن و اههاگشيامن،اه شيامه يرازگرب همانرب
٦٠٢

٢,١٣٤,٠٠٠١٣,١٥٠,٠٠٠

٠٠٠٠٠٠٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ٦٠٣-  يعامتجا تمالس هزوح ياه حرط زا تيامح همانرب
٦٠٣

٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠

٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٦٠٤-  نايدكتم و يعامتجا ناگديد بيسآ يهدناماس همانرب
٦٠٤

٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



دك
هجدوب داهنشيپ

هجدوب داهنشيپ همانرب تيرومام مرف

ناونع
هنيزه داهنشيپ داهنشيپلبق لاس دركلمع

٣٣ زاهحفص

رازه هب ماقرا

همانرب تيرومام مرف
رسلباب يرادرهش

يا هيامرس كلمت

هنيزه دروآرب يانبم

كلمت داهنشيپيلام كلمتتامدخ ناربجبوصميراج لاس دركلمع لوصف رياس

كلمت

بوصم1400

١٤٠١ لاس هجدوب ينيب شيپ

٠٠٠٠٠٠٠٦,٠٠٠,٠٠٠٦,٠٠٠,٠٠٠ ٦٠٥٦٠٥ ٠٦,٠٠٠,٠٠٠ يگنهرف و يرگشدرگ ياهحرط همانرب -

٢,٥٥٨,٧٠٠٢,١٦٠,٤٨٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠٠٠٦٣,٠٠٠,٠٠٠٦٨,٠٠٠,٠٠٠  و اهتيلاعف و اه تيفرظ،اه تخاس ريز هعسوت همانرب٦٠٦
٦٠٦  يگنهرف ياهحرط -

٤,٧٢٣,٠٠٠٦٨,٠٠٠,٠٠٠

٨٩٢,٣٠٣,٤٩٠٥٧٥,٣٨٨,٩٦٨٥٤٠,٠٠٠,٠٠٠٠١,١٦٩,٠٠٠,٠٠٠١,١٦٩,٠٠٠,٠٠٠٠٠١,٨٣١,٠٠٠,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠لك عمج

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم
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1-3  تمدخ همانرب تيرومام مرف
رسلباب يرادرهش

دروآرب يانبم

بوصم

داهنشيپ

بوصم١٤٠٠ هنيزه داهنشيپلوصف رياستامدخ ناربج

هجدوب داهنشيپ تمدخ همانرب تيرومام مرف
١٤٠١لاس هجدوب ينيب شيپ

١٤٠١

١٤٠١١٤٠١

١,١٦٩,٠٠٠,٠٠٠ ٨٩٢,٣٠٣,٤٩٠٠١,١٦٩,٠٠٠,٠٠٠ ٥٤٠,٠٠٠,٠٠٠١,١٦٩,٠٠٠,٠٠٠هنيزه عمج

٥٨٨٧,٣٣٨,٥٤٢٠١,١٥٠,٨٥٠,٠٠٠١,١٥٠,٨٥٠,٠٠٠ ٥٣٧,٠٦٠,٨٠٦١,١٥٠,٨٥٠,٠٠٠تيريدم تامدخ تيرومام

٥٠١ ٥٠١٧,٣٠٣,٨٠٦٤,٣٦٩,٥٨٠٠١٢,١٥٠,٠٠٠١٢,١٥٠,٠٠٠١٢,١٥٠,٠٠٠ نيون ياهيروانف و اهتخاس ريز ءاقترا و كينورتكلا يرادرهش هعسوت همانرب -

٢,٢٣٨٠١٥٠,٠٠٠١٥٠,٠٠٠ ٢,٦٨٦ ٥٠١١٠٢٥٠١٠٢ ١٥٠,٠٠٠ تاطابترا و تسپ تمدخ -

٧,٣٠١,٥٦٨٠١٢,٠٠٠,٠٠٠١٢,٠٠٠,٠٠٠ ٤,٣٦٦,٨٩٤ ٥٠١١٠٣٥٠١٠٣ ١٢,٠٠٠,٠٠٠ يا هنايار ياه متسيس ينابيتشپ تمدخ -

٥٠٢ ٥٠٢١٩,٩٤٢,٢١٤١٠,٠٣٨,٦١٢٠٢٦,٢٠٠,٠٠٠٢٦,٢٠٠,٠٠٠٢٦,٢٠٠,٠٠٠ يدربراك ياه شهوژپ و شزومآ همانرب -

٠٠٠٠ ٠ ٥٠٢١٠١٥٠٢٠١ ٠ يدنورهش شزومآ تمدخ -

١٤٨,٩٧٣٠١١,٧٠٠,٠٠٠١١,٧٠٠,٠٠٠ ٥,٤٠٠,٠٠٠ ٥٠٢١٠٢٥٠٢٠٢ ١١,٧٠٠,٠٠٠ نانكراك شزومآ تمدخ -

١٦,١٠٥,٢٣١٠١٠,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢,٧٣٨,٢٨٠ ٥٠٢١٠٤٥٠٢٠٤ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ شهوژپ قح و سيردتلا قح تمدخ -

٣,٦٨٨,٠١٠٠٤,٥٠٠,٠٠٠٤,٥٠٠,٠٠٠ ١,٩٠٠,٣٣٢ ٥٠٢١٠٧٥٠٢٠٧ ٤,٥٠٠,٠٠٠ يتاقيقحت و يتاعلاطم ياه هنيزه تمدخ -

٥٠٣ ٥٠٣٨٦٠,٠٩٢,٥٢٢٥٢٢,٦٥٢,٦١٤٠١,١١٢,٥٠٠,٠٠٠١,١١٢,٥٠٠,٠٠٠١,١١٢,٥٠٠,٠٠٠ دركلمع تيريدم و يرادا لوحت همانرب -

٣٢٩,٢٩٤,٦٢٦٠٣٤٢,٤٥٠,٠٠٠٣٤٢,٤٥٠,٠٠٠ ١٧٣,٣٢٩,١٢٩ ٥٠٣١٠٤٥٠٣٠٤ ٣٤٢,٤٥٠,٠٠٠ يتامدخ و يناسنا يورين نيمات تمدخ -

١٢٤,٧٥٩,٩٤٥٠١٨٧,٣٥٠,٠٠٠١٨٧,٣٥٠,٠٠٠ ١١٦,٨٨٣,٦٠٧ ٥٠٣١٠٥٥٠٣٠٥ ١٨٧,٣٥٠,٠٠٠ دزمتسد و قوقح تمدخ -

٤,٣٢٧,٧٥٩٠٨,٠٠٠,٠٠٠٨,٠٠٠,٠٠٠ ٣,٤٣٥,٧٣٣ ٥٠٣١١٢-  يرادنامرف قيبطت تايه و يمادختسا يرادا ياروش ،ينوناق ياه نويسيمك هسلجلا قح تمدخ
٥٠٣١٢

٨,٠٠٠,٠٠٠

١,٠٥٠,٠٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠ ١,٢٦٠,٠٠٠ ٥٠٣١١٣٥٠٣١٣ ٢,٠٠٠,٠٠٠ يسرباسح تمدخ -

٥٢٧,٦٨٧٠١,٥٠٠,٠٠٠١,٥٠٠,٠٠٠ ٣٨٦,٤٢٤ ٥٠٣١١٤٥٠٣١٤ ١,٥٠٠,٠٠٠ هارمه نفلت ،سكاف ،نفلت تمدخ -

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم
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٢٤ زاهحفص
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1-3  تمدخ همانرب تيرومام مرف
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بوصم

داهنشيپ

بوصم١٤٠٠ هنيزه داهنشيپلوصف رياستامدخ ناربج

هجدوب داهنشيپ تمدخ همانرب تيرومام مرف
١٤٠١لاس هجدوب ينيب شيپ

١٤٠١

١٤٠١١٤٠١

١,٦٣١,١١١٠٣,٠٠٠,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠ ١,٣٧٨,٦٢٧ ٥٠٣١١٥٥٠٣١٥ ٣,٠٠٠,٠٠٠ نمهب ،هلزلز ،ليس ،لزانم يزوس شتآ ،نادنورهش و رهش عماج تيلوئسم هميب تمدخ -

٧,٣٣٠,١٨٧٠١٠,٥٠٠,٠٠٠١٠,٥٠٠,٠٠٠ ٢,٨٦٦,١٣٦ ٥٠٣١١٨٥٠٣١٨ ١٠,٥٠٠,٠٠٠ تمدخ ناياپ تاونس و شاداپ تمدخ -

٣,٧١٣,٨٦٦٠٢,٠٠٠,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠ ١,٧٦٥,٤٤٧ ٥٠٣١٢٠٥٠٣٢٠ ٢,٠٠٠,٠٠٠ لحمالب نويد تمدخ -

١٤,٠٠٨,٧٦٨٠٢٦,٠٠٠,٠٠٠٢٦,٠٠٠,٠٠٠ ١٠,٦٨٧,٧٦٧ ٥٠٣١٢١٥٠٣٢١ ٢٦,٠٠٠,٠٠٠ يدقن ريغ ياه كمك و نب تمدخ -

٦,٦٢٣,١٤٣٠٧,٧٣٠,٠٠٠٧,٧٣٠,٠٠٠ ١٢,٧٥٨,٥٥٥ ٥٠٣١٢٢٥٠٣٢٢ ٧,٧٣٠,٠٠٠ نانكراك يهافر ياه كمك تمدخ -

١٨٨,١٤١٠٢٠٠,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠ ٢٣٤,٢٧٨ ٥٠٣١٢٤٥٠٣٢٤ ٢٠٠,٠٠٠ يرادرهش مهس نانكراك زادنا سپ قح تمدخ -

٣٥٠,٠٦٠٠٥٠٠,٠٠٠٥٠٠,٠٠٠ ٤٠٦,٦٦٨ ٥٠٣١٢٦٥٠٣٢٦ ٥٠٠,٠٠٠ نانكراك ثداوح و رمع ،يندم تيلوئسم عماج هميب تمدخ -

١,٠٣٠,٤٠١٠٣,٠٠٠,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠ ٣٥٤,٨٠٤ ٥٠٣١٢٧٥٠٣٢٧ ٣,٠٠٠,٠٠٠ نانكراك يشزرو ياه هنيزه تمدخ -

١,٧٢٩,٥٨٥٠٤,٠٠٠,٠٠٠٤,٠٠٠,٠٠٠ ٨٦٤,١٣٢ ٥٠٣١٢٨٥٠٣٢٨ ٤,٠٠٠,٠٠٠ يرادرهش مهس مهس نانكراك يليمكت هميب تمدخ -

٢٥,٨٤١,٣٧٠٠٣٤,٠٠٠,٠٠٠٣٤,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠,٦٠٩,٩٧٥ ٥٠٣١٢٩٥٠٣٢٩ يعامتجا نيمات نوناق نيلومشم - ) ) ٣٤,٠٠٠,٠٠٠ يرادرهش مهس هميب قح تمدخ

٢,٩٠٧,٧٠٠٠٥,٨٨٢,٢٠٠٥,٨٨٢,٢٠٠ ١,٣٠٥,٢٤٠ ٥٠٣١٣١٥٠٣٣١ ٥,٨٨٢,٢٠٠ يقوقح صاخشا هب يلام كمك تمدخ -

٣,٦٠٠,٠٠٠٠٤,٦٢٠,٠٠٠٤,٦٢٠,٠٠٠ ٤,٢٠٠,٠٠٠ ٥٠٣١٣٢٥٠٣٣٢ ٤,٦٢٠,٠٠٠ رهش يمالسا ياروش هجدوب تارابتعا نيمات تمدخ -

٠٠١٢,٧٧٠,٠٠٠١٢,٧٧٠,٠٠٠ ٥,٩٧٠,٠٠٠ ٥٠٣١٣٣٥٠٣٣٣ ١٢,٧٧٠,٠٠٠ اه هناخباتك هب كمك تمدخ -

٦١,٣٤٢,٢٢١٠٨١,٧٢٠,٠٠٠٨١,٧٢٠,٠٠٠ ٣٢,٧٦٢,٨٩٣ ٥٠٣١٣٤٥٠٣٣٤ ٨١,٧٢٠,٠٠٠ تباث ياه يئاراد ريمعت و يرادهگن تمدخ -

٦,٠٥٢,٢١٤٠١٥,٠٠٠,٠٠٠١٥,٠٠٠,٠٠٠ ٣,٩٧٦,٤٨٣ ٥٠٣١٣٥٥٠٣٣٥ ١٥,٠٠٠,٠٠٠ تاعوبطم و تايرشن ديرخ ،پاچ تمدخ -

٢,٢٣٧,١٢٩٠٣,١٠٠,٠٠٠٣,١٠٠,٠٠٠ ٢,١١٦,٢٩٥ ٥٠٣١٣٦٥٠٣٣٦ ٣,١٠٠,٠٠٠ تاغيلبت و يرادربريوصت تمدخ -

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



ناونعدك
لبق لاس دركلمع

٣٤ زاهحفص
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1-3  تمدخ همانرب تيرومام مرف
رسلباب يرادرهش

دروآرب يانبم

بوصم

داهنشيپ

بوصم١٤٠٠ هنيزه داهنشيپلوصف رياستامدخ ناربج

هجدوب داهنشيپ تمدخ همانرب تيرومام مرف
١٤٠١لاس هجدوب ينيب شيپ

١٤٠١

١٤٠١١٤٠١

١١,٨٠٤,٣٠٣٠٢٥,٠٠٠,٠٠٠٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ١٢,٩٦٧,١٨٦ ٥٠٣١٣٧٥٠٣٣٧ ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ يراطفاو يراوگوس ،يئاريذپ ،نشج ،تافيرشت تمدخ -

٧٩٠,١٣٩٠٥٠٠,٠٠٠٥٠٠,٠٠٠ ٩٤٠,٦٠٢ ٥٠٣١٣٩٥٠٣٣٩ ٥٠٠,٠٠٠ يكناب ياه هنيزه تمدخ -

٣,٢٣٣,٣١١٠٣,٥٨٠,٠٠٠٣,٥٨٠,٠٠٠ ١,٤٣٤,٧٤٤ ٥٠٣١٤٠٥٠٣٤٠ ٣,٥٨٠,٠٠٠ تخوس و قرب ،بآ تمدخ -

١٧٧,٣٢٤,١١٢٠١٩٤,٠٠٠,٠٠٠١٩٤,٠٠٠,٠٠٠ ٧٠,٥١٣,٩١٥ ٥٠٣١٤١٥٠٣٤١ ١٩٤,٠٠٠,٠٠٠ يندش فرصم مزاول و داوم تمدخ -

٣٥,٣٥٠,١١٧٠٣٦,٠٠٠,٠٠٠٣٦,٠٠٠,٠٠٠ ١٩,٨٠٥,٧٤٤ ٥٠٣١٤٣٥٠٣٤٣ ٣٦,٠٠٠,٠٠٠ هيارك و هراجا تمدخ -

٠٠٠٠ ٠ ٥٠٣١٤٥٥٠٣٤٥ ٠ يرادرهش مهس يگتسشنزاب تمدخ -

٥٤٠,٨٤٠٠١,٥٠٠,٠٠٠١,٥٠٠,٠٠٠ ٤٣٨,٢٣٠ ٥٠٣١٤٦٥٠٣٤٦ ١,٥٠٠,٠٠٠ نالغاش ينامرد تامدخ هميب تمدخ -

٢,٤٥٤,٩٦٣٠٥,٥٠٠,٠٠٠٥,٥٠٠,٠٠٠ ٠ ٥٠٣١٤٧٥٠٣٤٧ ٥,٥٠٠,٠٠٠ ناگتسشنزاب يهافر ياه كمك تمدخ -

٣٠٠,٠٠٠٠٣٠,٠٠٠,٠٠٠٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٤,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠٣١٤٨٥٠٣٤٨ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ هبقرتم ريغ ثداوح تمدخ -

٠٠٠٠ ٠ ٥٠٣١٤٩٥٠٣٤٩ ٠ لغاش ريغ نانكراك هب تخادرپ تمدخ -

١٦,٩٩٥,١١٠٠٤,٠٠٠,٠٠٠٤,٠٠٠,٠٠٠ ٤,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠٣١٥٠٥٠٣٥٠ ٤,٠٠٠,٠٠٠ حم اب نويد تمدخ -

١٢,٧٥٣,٧١٦٠٥٧,٠٩٧,٨٠٠٥٧,٠٩٧,٨٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠٣١٩٩٥٠٣٩٩ ٥٧,٠٩٧,٨٠٠ تامدخ رياس تمدخ -

٦٤,٩٦٤,٩٤٨٠١٨,١٥٠,٠٠٠١٨,١٥٠,٠٠٠ ٢,٩٣٩,١٩٤١٨,١٥٠,٠٠٠يگنهرف و يعامتجا تيرومام

٦٠٢ ٦٠٢٢,٤٠٦,٢٤٨٧٧٨,٧١٤٠١٣,١٥٠,٠٠٠١٣,١٥٠,٠٠٠١٣,١٥٠,٠٠٠ اه تسشن و اههاگشيامن،اه شيامه يرازگرب همانرب -

٢,٤٠٦,٢٤٨٠١٣,١٥٠,٠٠٠١٣,١٥٠,٠٠٠ ٧٧٨,٧١٤ ٦٠٢١٠٢٦٠٢٠٢ ١٣,١٥٠,٠٠٠ يشزرو و يعامتجا ،يگنهرف ياه همانرب و اه تيلاعف تمدخ -

٦٠٤ ٦٠٤٠٠٠٠٠٠ نايدكتم و يعامتجا ناگديد بيسآ يهدناماس همانرب -

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم
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1-3  تمدخ همانرب تيرومام مرف
رسلباب يرادرهش

دروآرب يانبم

بوصم

داهنشيپ

بوصم١٤٠٠ هنيزه داهنشيپلوصف رياستامدخ ناربج

هجدوب داهنشيپ تمدخ همانرب تيرومام مرف
١٤٠١لاس هجدوب ينيب شيپ

١٤٠١

١٤٠١١٤٠١

٠٠٠٠ ٠ ٦٠٤١٠١٦٠٤٠١ ٠ نايدكتم و يعامتجا ناگديد بيسآ يهدناماس تمدخ -

٦٠٦ ٦٠٦٢,٥٥٨,٧٠٠٢,١٦٠,٤٨٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠ يگنهرف ياهحرط و اهتيلاعف و اه تيفرظ،اه تخاس ريز هعسوت همانرب -

٩٠٠,٠٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠ ١,٠٨٠,٠٠٠ ٦٠٦١٠١٦٠٦٠١ ١,٠٠٠,٠٠٠ ريذپ بيسآ راشقا هب كمك و يهدناماس تمدخ -

١,٦٥٨,٧٠٠٠٤,٠٠٠,٠٠٠٤,٠٠٠,٠٠٠ ١,٠٨٠,٤٨٠ ٦٠٦١٠٣٦٠٦٠٣ ٤,٠٠٠,٠٠٠ يرنه و يگنهرف ياهتيلاعف هب كمك تمدخ -

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

يدنب هقبط دك

رابتعا نيمات عبانم و هجدوب لاس رد رابتعا بذج دروآرب

هژورپ حرط همانرب تيرومام مرف

ناونع
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١٩ زاهحفص
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هژورپ حرط همانرب تيرومام مرف
رسلباب يرادرهش

بوصم غلبمفيدر لاس بوصم

١٤٠١

١٤٠٠١٤٠١لاس دركلمع ١٣٩٩

١,٧٨٨,٠٠٠,٠٠٠ ٨١٠,٠٠٠,٠٠٠يا هيامرس ياه يياراد كلمت عمج ١,٠٥٥,٠٠٠,٩٦٩١,٧٨٨,٠٠٠,٠٠٠

٤٦,٠٠٠,٠٠٠ ١ ٨١٣٥,٥٠٠,٠٠٠ يزاسرهش و يدبلاك تيرومام - ١١٩,٧٩٧,٣٠٣٤٦,٠٠٠,٠٠٠

٥٠٠,٠٠٠ ١٠١ ٨١٠١٣,٠٠٠,٠٠٠ يرهش ياهاضف ينيرفآزاب همانرب - ٠٥٠٠,٠٠٠

٥٠٠,٠٠٠ ١٠١٠١ ٨١٠١٢٠١٣,٠٠٠,٠٠٠ يرهش يزاسزاب و تمرم حرط - ٠٥٠٠,٠٠٠

١٠١٠١٠١١٠١٠١٠١ ٥٠٠,٠٠٠ يرهش هدوسرف تفاب يزاسزاب و تمرم هژورپ - ١
رسلباب يرادرهش

٠٣,٠٠٠,٠٠٠٥٠٠,٠٠٠

١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٢ ٨١٠٢٢,٠٠٠,٠٠٠ يرهش يليصفت و هعسوت ياهحرط همانرب - ٠١,٠٠٠,٠٠٠

١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٢٠١ ٨١٠٢٢٠١٢,٠٠٠,٠٠٠ يليصفت و يداه  و  عماج ياه حرط بيوصت و هيهتحرط حرط - ٠١,٠٠٠,٠٠٠

١٠٢٠١٠١١٠٢٠١٠١ ١,٠٠٠,٠٠٠ تاثدحتسم و كالما يزيمم هژورپ - ٢
رسلباب يرادرهش

٠٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠

٤٤,٥٠٠,٠٠٠ ١٠٣ يرهش رظنم و اميس و يرامعم تيفيك ياقترا - ) ) يرهش يزاسابيز همانرب ٨١٠٣٣٠,٥٠٠,٠٠٠ ١١٩,٧٩٧,٣٠٣٤٤,٥٠٠,٠٠٠

٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٣٠١ ٨١٠٣٢٠١٢,٥٠٠,٠٠٠ يئانشور هكبش هعسوت و داجيا حرط - ٢٨,٦٨٤,٤٨٧٣٠,٠٠٠,٠٠٠

١٠٣٠١٠١١٠٣٠١٠١ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ يرهش يزادرپرون هژورپ - ٣
رسلباب يرادرهش

٢٨,٦٨٤,٤٨٧٢,٥٠٠,٠٠٠٣٠,٠٠٠,٠٠٠

١١,٥٠٠,٠٠٠ ١٠٣٠٣ ٨١٠٣٢٠٣٢٣,٠٠٠,٠٠٠ رهش رباعم و نيدايم يهدناماس حرط - ٧٦,٤٤٠,٦١٦١١,٥٠٠,٠٠٠

١٠٣٠٣٠١١٠٣٠٣٠١ ٥,٠٠٠,٠٠٠ ملعم ناديم يارجا و ثادحا هژورپ - ٤
رسلباب يرادرهش

٠٥,٠٠٠,٠٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠

١٠٣٠٣٠٢١٠٣٠٣٠٢ (ع - ) ٠نيسح ماما ناديم يسدنه حالصا و ثادحا هژورپ ٥
رسلباب يرادرهش

٦١,٥٠٤,٥٧٦٤,٠٠٠,٠٠٠٠

١٠٣٠٣٠٣١٠٣٠٣٠٣ ٢,٥٠٠,٠٠٠ رسلباب نيدايم يزاسزاب و ثادحا هژورپ - ٦
رسلباب يرادرهش

٢,٢٦٤,٤٦٩١٠,٠٠٠,٠٠٠٢,٥٠٠,٠٠٠

١٠٣٠٣٠٤١٠٣٠٣٠٤ ٤,٠٠٠,٠٠٠ هكبش قرب ياهريت بصن و يياجباج هژورپ - ٧
رسلباب يرادرهش

١٢,٦٧١,٥٧١٤,٠٠٠,٠٠٠٤,٠٠٠,٠٠٠

٣,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٣٠٤ ٨١٠٣٢٠٤٥,٠٠٠,٠٠٠ يرهش ناملبم بصن و ارجا حرط - ١٤,٦٧٢,٢٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠

١٠٣٠٤٠١١٠٣٠٤٠١ ٣,٠٠٠,٠٠٠ يرهش ناملبم و هاگجرفت سيدنت هژورپ - ٨
رسلباب يرادرهش

١٤,٦٧٢,٢٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠

٥٤٩,٠٠٠,٠٠٠ ٢ ٨٢١٦٩,٥٠٠,٠٠٠ يرهش تامدخ و تسيز طيحم تيرومام - ١٨٨,٥٥٩,١٦٣٥٤٩,٠٠٠,٠٠٠

٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠١ ٨٢٠١٣٢,٠٠٠,٠٠٠ يرهش زبس ياضف يرادهگن و هعسوت همانرب - ٥,٧٧٦,٩٩٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم
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١٤٠١

١٤٠٠١٤٠١لاس دركلمع ١٣٩٩

٠ ٢٠١٠١ ٨٢٠١٢٠١٢٥,٠٠٠,٠٠٠ يلحم زبس ياضف ثادحا و يحارط حرط - ٤,٧٧٤,٦٢٨٠

٢٠١٠١٠١٢٠١٠١٠١ ٠ رهش حطس تالحم رد كراپ يارجا هژورپ - ٩
رسلباب يرادرهش

٤,٧٧٤,٦٢٨٦,٠٠٠,٠٠٠٠

٢٠١٠١٠٢٢٠١٠١٠٢ ٠ ناوناب يلحاس كراپ ثادحا هژورپ - ١٠
رسلباب يرادرهش

٠١٠,٠٠٠,٠٠٠٠

٢٠١٠١٠٣٢٠١٠١٠٣ ٠ رهش گرزب كراپ ثادحا يحارط هژورپ - ١١
رسلباب يرادرهش

٠٩,٠٠٠,٠٠٠٠

٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠١٠٢ ٨٢٠١٢٠٢٧,٠٠٠,٠٠٠ يا هقطنم زبس ياضف ثادحا و يحارط حرط - ١,٠٠٢,٣٧٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٠١٠٢٠١٢٠١٠٢٠١ ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ اهكراپ و يرهش زبس ياضف داجيا هژورپ - ١٢
رسلباب يرادرهش

١,٠٠٢,٣٧٠٧,٠٠٠,٠٠٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠

١٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠٢ ٨٢٠٢١,٥٠٠,٠٠٠ اهناتسمارآ يرادهگن و هعسوت همانرب - ١,٦١٠١٠,٠٠٠,٠٠٠

١٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠٢٠١ ٨٢٠٢٢٠١١,٥٠٠,٠٠٠ ناتسمارآ هعسوت و ثادحا حرط - ١,٦١٠١٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٠٢٠١٠١٢٠٢٠١٠١ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ادهش رازلگ يهدناماس هژورپ - ١٣
رسلباب يرادرهش

١,٦١٠١,٥٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠

٣٥,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠٣ ٨٢٠٣٤٥,٠٠٠,٠٠٠ دنامسپ تيريدم يليصفت و عماح ياه حرط همانرب - ٣,٨٠٦,٤٨٤٣٥,٠٠٠,٠٠٠

١٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠٣٠١ ٨٢٠٣٢٠١٣٠,٠٠٠,٠٠٠ هلابز تفايزاب و تشابنا زكارم ثادحا و يحارط حرط - ٠١٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٠٣٠١٠١٢٠٣٠١٠١ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ هلابز تشابنا هزاس ثادحا هژورپ - ١٤
رسلباب يرادرهش

٠٣٠,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠٣٠٢ ٨٢٠٣٢٠٢١٥,٠٠٠,٠٠٠ هلابز صوصخم ياه لطس و هلابز يروآ عمج تالآ نيشام ديرخ حرط - ٣,٨٠٦,٤٨٤٢٥,٠٠٠,٠٠٠

٢٠٣٠٢٠١٢٠٣٠٢٠١ ٥,٠٠٠,٠٠٠ هلابز تفايزاب هناماس تالآ نيشام ديرخ هژورپ - ١٥
رسلباب يرادرهش

٩٥٢,٨٣٤٥,٠٠٠,٠٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠

٢٠٣٠٢٠٢٢٠٣٠٢٠٢ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ژاتپس ثادحا هژورپ - ١٦
رسلباب يرادرهش

٢,٨٥٣,٦٥٠١٠,٠٠٠,٠٠٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠

٤,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠٥ ٨٢٠٥٥,٠٠٠,٠٠٠ يمومع تشادهب و يرهش تسيز طيحم دوبهب همانرب - ٢٥٨,٣٤٧٤,٠٠٠,٠٠٠

٤,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠٥٠٢ ٨٢٠٥٢٠٢٢,٠٠٠,٠٠٠ يمومع يتشادهب ياه سيرس يرادهگن و هعسوت ،ثادحا - ٠٤,٠٠٠,٠٠٠

٢٠٥٠٢٠١٢٠٥٠٢٠١ ٤,٠٠٠,٠٠٠ يمومع يتشادهب ياهسيورس ثادحا هژورپ - ١٧
رسلباب يرادرهش

٠٢,٠٠٠,٠٠٠٤,٠٠٠,٠٠٠

٠ ٢٠٥٠٣ ٨٢٠٥٢٠٣٣,٠٠٠,٠٠٠ يرهش رضم ناروناج اب هزرابم و تاناويح يروآ عمج حرط - ٢٥٨,٣٤٧٠

٢٠٥٠٣٠١٢٠٥٠٣٠١ ٠ رهم هاگهانپ ثادحا هژورپ - ١٨
رسلباب يرادرهش

٢٥٨,٣٤٧٣,٠٠٠,٠٠٠٠
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١٤٠١

١٤٠٠١٤٠١لاس دركلمع ١٣٩٩

٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠٧ ٨٢٠٧٨٦,٠٠٠,٠٠٠ يحطس ياه بآ تياده ياه حرط همانرب - ١٧٨,٧١٥,٧٢٤٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠٧٠١ ٨٢٠٧٢٠١٣٣,٠٠٠,٠٠٠ تاونق و اهلاناك يزاسزاب و تخاس و ثادحا حرط - ١١٧,٠١٥,١٠٣٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٠٧٠١٠١٢٠٧٠١٠١ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ينئادم ديهش نابايخ يوگا همادا ثادحا هژورپ - ١٩
رسلباب يرادرهش

٩٢٠,٢٥٨١٠,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٠٧٠١٠٢٢٠٧٠١٠٢ ٠ راقفلاوذ راولب يوگا ثادحا هژورپ - ٢٠
رسلباب يرادرهش

٦٥,٦٨٨,٥٧١٠٠

٢٠٧٠١٠٣٢٠٧٠١٠٣ ٣٥ يرتم - ٠ نابايخ يوگا ثادحا هژورپ ٢١
رسلباب يرادرهش

٠٣,٠٠٠,٠٠٠٠

٢٠٧٠١٠٤٢٠٧٠١٠٤ ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ رهش حطس وگا ثادحا هژورپ - ٢٢
رسلباب يرادرهش

٣٦,٤٦٩,٣٠٥١٠,٠٠٠,٠٠٠٤٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٠٧٠١٠٥٢٠٧٠١٠٥ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ رهش حطس ويناك لودج هژورپ - ٢٣
رسلباب يرادرهش

١٣,٥٨٢,٤٦٥٥,٠٠٠,٠٠٠٣٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٠٧٠١٠٦٢٠٧٠١٠٦ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ رهش حطس ياه لاناك ثادحا هژورپ - ٢٤
رسلباب يرادرهش

٣٥٤,٥٠٤٥,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٠٧٠١٠٧٢٠٧٠١٠٧ ٠ رهش حطس ياهوگا و اه لاناك يفارگوپوت ريسم تشادرب هژورپ - ٢٥
رسلباب يرادرهش

٠٠٠

٢٠٧٠١٠٨٢٠٧٠١٠٨ ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ يفيرش ديهش نابايخ يوگا ثادحا هژورپ - ٢٦
رسلباب يرادرهش

٠٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٠٧٠١٠٩٢٠٧٠١٠٩ ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ نارادساپ وگا ثادحا هژورپ - ٢٧
رسلباب يرادرهش

٠٠٨٠,٠٠٠,٠٠٠

٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠٧٠٢ ٨٢٠٧٢٠٢١٠,٠٠٠,٠٠٠ يرهش لخاد ياهليسم يزاسهب و ثادحا حرط - ٥٥,٧٩١,٠٨٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٠٧٠٢٠١٢٠٧٠٢٠١ ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ اه هناخدور و اه يوج ، اهرهن يبوريال هژورپ - ٢٨
رسلباب يرادرهش

٥٥,٧٩١,٠٨٤١٠,٠٠٠,٠٠٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠

١٨٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠٧٠٣ ٨٢٠٧٢٠٣٤٣,٠٠٠,٠٠٠ راهنا ششوپ و يزاسزاب،ثادحا حرط - ٥,٩٠٩,٥٣٧١٨٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٠٧٠٣٠١٢٠٧٠٣٠١ ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ دابآ مظاك و يبلاط ديهش تمس هب دورلباب هناخدور يبرغ و يقرش علض هراويد ثادحا هژورپ - ٢٩
رسلباب يرادرهش

١,٧٣٣,٤٤٩١٥,٠٠٠,٠٠٠٦٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٠٧٠٣٠٢٢٠٧٠٣٠٢ ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ هناخدور هدزاش لپ بنج هناخدور هراويد ثادحا هژورپ - ٣٠
رسلباب يرادرهش

٠٨,٠٠٠,٠٠٠٦٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٠٧٠٣٠٣٢٠٧٠٣٠٣ ٥٠,٠٠٠,٠٠٠تشه ات هس گنيكراپ يگنس راويد ثادحا هژورپ - ٣١
رسلباب يرادرهش

٤,١٧٦,٠٨٨١٠,٠٠٠,٠٠٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٠٧٠٣٠٥٢٠٧٠٣٠٥ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ هيمئاق زابور ياه لاناك ندرك هديشوپرس - ٣٢
رسلباب يرادرهش

٠١٠,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ٣ ٨٣٨,٠٠٠,٠٠٠ نارحب تيريدم و ينميا تيرومام - ٤,٩٧٨,٢١٥٢٥,٠٠٠,٠٠٠

٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ٣٠٢ ٨٣٠٢٨,٠٠٠,٠٠٠ يناشن شتآ و ينميا متسيس تيوقت و هعسوت همانرب - ٤,٩٧٨,٢١٥٢٥,٠٠٠,٠٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

يدنب هقبط دك

رابتعا نيمات عبانم و هجدوب لاس رد رابتعا بذج دروآرب

هژورپ حرط همانرب تيرومام مرف

ناونع
نامزاسداهنشيپ غلبم  هقطنم /

٤٩ زاهحفص

رازه هب ماقرا

هژورپ حرط همانرب تيرومام مرف
رسلباب يرادرهش

بوصم غلبمفيدر لاس بوصم

١٤٠١

١٤٠٠١٤٠١لاس دركلمع ١٣٩٩

٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ٣٠٢٠١ ٨٣٠٢٢٠١٨,٠٠٠,٠٠٠ يناشن شتآ هاگتسيا زيهجت و ثادحا،يحارط حرط - ٤,٩٧٨,٢١٥٢٥,٠٠٠,٠٠٠

٣٠٢٠١٠١٣٠٢٠١٠١ تشدنايم -) ) ١٥,٠٠٠,٠٠٠ يناشن شتآ نامنخاس ثادحا هژورپ ٣٣
رسلباب يرادرهش

٤,٩١٢,٢١٥٣,٠٠٠,٠٠٠١٥,٠٠٠,٠٠٠

٣٠٢٠١٠٢٣٠٢٠١٠٢ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ يناشن شتآ تالآ نيشام ، تازيهجت و مزاول - ٣٤
رسلباب يرادرهش

٦٦,٠٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠

٩٠٤,٠٠٠,٠٠٠ ٤ ٨٤٤٢١,٠٠٠,٠٠٠ كيفارت و لقن و لمح تيرومام - ٧١٨,٥١٣,٠٧٢٩٠٤,٠٠٠,٠٠٠

٤٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ٤٠١ ثادحا و هعسوت،رباعم تاكلمت - ) ) ٨٤٠١١٩٨,٠٠٠,٠٠٠ رورم و روبع ياه تخاس ريز هعسوت همانرب ٥٧٣,٧١٥,٥٠٩٤٣٠,٠٠٠,٠٠٠

٢,٠٠٠,٠٠٠ ٤٠١٠١ ٨٤٠١٢٠١٥,٠٠٠,٠٠٠ هينبا و تلافسآ يرادهگن و ميمرت، يريگ هكل حرط - ٤,٨٢٣,١٣٠٢,٠٠٠,٠٠٠

٤٠١٠١٠١٤٠١٠١٠١ ٢,٠٠٠,٠٠٠ رهش حطس قرب و بآ و زاگ تارادا طسوت هدش يرافح ريسم ميمرت هژورپ - ٣٥
رسلباب يرادرهش

٤,٨٢٣,١٣٠٥,٠٠٠,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠

٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ٤٠١٠٢ اه هژروفرف و لوادج،لادگنس، ميمرت و بصن حرط - ٨٤٠١٢٠٢١٥,٠٠٠,٠٠٠ ١٩,٠٩٠,٧٢٣٢٠,٠٠٠,٠٠٠

٤٠١٠٢٠١٤٠١٠٢٠١ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ اه نابايخ و لوادج يزيمآ گنر هژورپ - ٣٦
رسلباب يرادرهش

١٩,٠٩٠,٧٢٣١٥,٠٠٠,٠٠٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠

٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ٤٠١٠٤ ٨٤٠١٢٠٤١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دوجوم رباعم تلافسآ و يزاسريز حرط - ٤٤٠,٨٣٩,٤٠٠٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠

٤٠١٠٤٠١٤٠١٠٤٠١ ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ رهش حطس ياه نابايخ تلافسآ يزاسريز هژورپ - ٣٧
رسلباب يرادرهش

٤٤٠,٨٣٩,٤٠٠١٠٠,٠٠٠,٠٠٠٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠

٠ ٤٠١٠٦ ٨٤٠١٢٠٦٠ هدايپ رباع لپ ثادحا و يحارط حرط - ٩,٠٤٦,٣٦٢٠

٤٠١٠٦٠١٤٠١٠٦٠١ ٠ يبلاط ديهش ور هدايپ لپ ثادحا هژورپ - ٣٨
رسلباب يرادرهش

٩,٠٤٦,٣٦٢٠٠

٥٨,٠٠٠,٠٠٠ ٤٠١٠٧ ٨٤٠١٢٠٧٧٥,٠٠٠,٠٠٠ اهور هدايپ يزاسهب و ثادحا حرط - ٩٩,٩١٥,٨٩٥٥٨,٠٠٠,٠٠٠

٤٠١٠٧٠١٤٠١٠٧٠١ ٠ ماما نابايخ گنر كييازوم شرف هژورپ - ٣٩
رسلباب يرادرهش

٢,٢٧٥,٤٠٩٠٠

٤٠١٠٧٠٢٤٠١٠٧٠٢ ٠ يبوبحم، يتعيرش نابايخ يگنر كيئازوم هژورپ - ٤٠
رسلباب يرادرهش

٠٠٠

٤٠١٠٧٠٣٤٠١٠٧٠٣ ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ رهش حطس ياه ور هدايپ يزير نتب و كيئازوم شرف هژورپ - ٤١
رسلباب يرادرهش

٦٠,٠٠٥,٧٩١٢٥,٠٠٠,٠٠٠٤٠,٠٠٠,٠٠٠

٤٠١٠٧٠٤٤٠١٠٧٠٤ ٠ يياجر ديهش نابايخ هار هدايپ هژورپ - ٤٢
رسلباب يرادرهش

٣١,٣٦٤,٩١٢٣٥,٠٠٠,٠٠٠٠

٤٠١٠٧٠٥٤٠١٠٧٠٥ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ رهش حطس رباعم يشك راويد هژورپ - ٤٣
رسلباب يرادرهش

٦,٢٦٩,٧٨٣٥,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠

٤٠١٠٧٠٦٤٠١٠٧٠٦ ٠ اهلپ لصاف دح دورلباب هناخدور نيفرط يزاس ور هدايپ ثادحا و يحارط هژورپ - ٤٤
رسلباب يرادرهش

٠٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

يدنب هقبط دك

رابتعا نيمات عبانم و هجدوب لاس رد رابتعا بذج دروآرب

هژورپ حرط همانرب تيرومام مرف

ناونع
نامزاسداهنشيپ غلبم  هقطنم /

٥٩ زاهحفص

رازه هب ماقرا

هژورپ حرط همانرب تيرومام مرف
رسلباب يرادرهش

بوصم غلبمفيدر لاس بوصم

١٤٠١

١٤٠٠١٤٠١لاس دركلمع ١٣٩٩

٤٠١٠٧٠٧٤٠١٠٧٠٧ ٥,٠٠٠,٠٠٠ رسلباب ردرس و يقرش يدورو يهدناماس هژورپ - ٤٥
رسلباب يرادرهش

٠١٠,٠٠٠,٠٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠

٤٠١٠٧٠٨٤٠١٠٧٠٨ ٣,٠٠٠,٠٠٠ نيلولعم يريذپ سرتسد و يزاس بسانم هژورپ - ٤٦
رسلباب يرادرهش

٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠

٠ ٤٠١٠٨ ٨٤٠١٢٠٨٣,٠٠٠,٠٠٠ رباعم ژوفر و اهعطاقت و نيدايم فارطا رد يراذگهدرن حرط - ٠٠

٤٠١٠٨٠١٤٠١٠٨٠١ ٠ نابايخ و هناخدور فارطا يراذگ هدرن هژورپ - ٤٧
رسلباب يرادرهش

٠٣,٠٠٠,٠٠٠٠

٧,٠٠٠,٠٠٠ ٤٠٣ ٨٤٠٣١٠,٠٠٠,٠٠٠ يمومع لقن و لمح ناگوان يرادهگن و زيهجت،هعسوت همانرب - ٧,٣٢٧,٤٢١٧,٠٠٠,٠٠٠

٧,٠٠٠,٠٠٠ ٤٠٣٠١ ٨٤٠٣٢٠١١٠,٠٠٠,٠٠٠ كيفارت دوبهب حرط - ٧,٣٢٧,٤٢١٧,٠٠٠,٠٠٠

٤٠٣٠١٠١٤٠٣٠١٠١ ٢,٠٠٠,٠٠٠ يرهش ياهولبات و كيفارت هدننك لرتنك تازيهجت ديرخ هژورپ - ٤٨
رسلباب يرادرهش

٤٣٦,٥٩٠٥,٠٠٠,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠

٤٠٣٠١٠٢٤٠٣٠١٠٢ يلوط ليفورپ و يفارگوپوت - ) ) ٥,٠٠٠,٠٠٠ يرادرب هشقن تايلمع ٤٩
رسلباب يرادرهش

٦,٨٩٠,٨٣١٥,٠٠٠,٠٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠

٠ ٤٠٤ ٨٤٠٤١٠,٠٠٠,٠٠٠ رفاسم و راب يهدناماس همانرب - ٠٠

٠ ٤٠٤٠١ ٨٤٠٤٢٠١١٠,٠٠٠,٠٠٠  يتاقبط گنيكراپ ثادحا و يحارط حرط - ٠٠

٤٠٤٠١٠١٤٠٤٠١٠١ ٠ رهش حطس يتاقبط گنيكراپ ثادحا هژورپ - ٥٠
رسلباب يرادرهش

٠١٠,٠٠٠,٠٠٠٠

٤٦٧,٠٠٠,٠٠٠ ٤٠٨ ٨٤٠٨٢٠٣,٠٠٠,٠٠٠ رهش كيفارت و لقن و لمح دنمشوه ياه هناماس همانرب - ١٣٧,٤٧٠,١٤٢٤٦٧,٠٠٠,٠٠٠

١٥,٠٠٠,٠٠٠ ٤٠٨٠١ ٨٤٠٨٢٠١١٠,٠٠٠,٠٠٠ نابايخ ثادحا و يحارط حرط - ٠١٥,٠٠٠,٠٠٠

٤٠٨٠١٠١٤٠٨٠١٠١ يبلاط ديهش هب ميدق لپ زا هناخدور هيشاح و يسانشاوه بنج يرتم - ٢٢ ٥,٠٠٠,٠٠٠ نابايخ ثادحا و ليمكت هژورپ ٥١
رسلباب يرادرهش

٠٥,٠٠٠,٠٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠

٤٠٨٠١٠٢٤٠٨٠١٠٢ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ييوجشناد هاگباوخ تمس هب هناخدور هدزاش هخرچود  و هار هدايپ ريسم ثادحا هژورپ - ٥٢
رسلباب يرادرهش

٠٥,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠

٠ ٤٠٨٠٢ ٨٤٠٨٢٠٢٥,٠٠٠,٠٠٠ هارگرزب ثادحا و يحارط حرط - ٠٠

٤٠٨٠٢٠١٤٠٨٠٢٠١ ٠ رانكنوديرف تمس هب ملعم ناديم وردنك دناب ثادحا هژورپ - ٥٣
رسلباب يرادرهش

٠٥,٠٠٠,٠٠٠٠

٢٠١,٠٠٠,٠٠٠ ٤٠٨٠٣ ٨٤٠٨٢٠٣٩٥,٠٠٠,٠٠٠ رباعم و اهنابايخ ضيرعت حرط - ٥١,٧٧١,٠٥٥٢٠١,٠٠٠,٠٠٠

٤٠٨٠٣٠١٤٠٨٠٣٠١ ٣٥ يلحاس راولب تمس هب ملعم يرتم - ٥٠٠,٠٠٠ نابايخ يياشگزاب و كلمت هژورپ ٥٤
رسلباب يرادرهش

٠٢٥,٠٠٠,٠٠٠٥٠٠,٠٠٠

٤٠٨٠٣٠٢٤٠٨٠٣٠٢ ٥٠٠,٠٠٠ ينيمخ ماما نابايخ يياشگزاب و كلمت هژورپ - ٥٥
رسلباب يرادرهش

٢,٥٣٤,١٠٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠٥٠٠,٠٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

يدنب هقبط دك

رابتعا نيمات عبانم و هجدوب لاس رد رابتعا بذج دروآرب

هژورپ حرط همانرب تيرومام مرف

ناونع
نامزاسداهنشيپ غلبم  هقطنم /

٦٩ زاهحفص

رازه هب ماقرا

هژورپ حرط همانرب تيرومام مرف
رسلباب يرادرهش

بوصم غلبمفيدر لاس بوصم

١٤٠١

١٤٠٠١٤٠١لاس دركلمع ١٣٩٩

٤٠٨٠٣٠٣٤٠٨٠٣٠٣ ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ رهش حطس رباعم يياشگزاب و كلمت هژورپ - ٥٦
رسلباب يرادرهش

٤٦,٠١٩,٤٥٥٢٠,٠٠٠,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٤٠٨٠٣٠٤٤٠٨٠٣٠٤ ٠ يلامش دنبرمك يياشگزاب و كلمت هژورپ - ٥٧
رسلباب يرادرهش

٠٣٠,٠٠٠,٠٠٠٠

٤٠٨٠٣٠٥٤٠٨٠٣٠٥ ٠ يقرش يدنبرمك يياشگزاب و كلمت هژورپ - ٥٨
رسلباب يرادرهش

٣,٢١٧,٥٠٠٠٠

١٧٠,٥٠٠,٠٠٠ ٤٠٨٠٤ ٨٤٠٨٢٠٤٦٨,٠٠٠,٠٠٠ ور هراوس ياهلپ و پول و پمر ثادحا و يحارط حرط - ٨٥,٦٩٩,٠٨٧١٧٠,٥٠٠,٠٠٠

٤٠٨٠٤٠١٤٠٨٠٤٠١ ١٦٥,٠٠٠,٠٠٠ مراهچ يزلف لپ ثادحا هژورپ - ٥٩
رسلباب يرادرهش

٨٢,٥٢٠,٢٣٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠١٦٥,٠٠٠,٠٠٠

٤٠٨٠٤٠٢٤٠٨٠٤٠٢ ٥٠٠,٠٠٠ دوجوم ياه لپ تيوقت و تمرم هژورپ - ٦٠
رسلباب يرادرهش

٢,٧٨٣,٣٠١١٧,٠٠٠,٠٠٠٥٠٠,٠٠٠

٤٠٨٠٤٠٣٤٠٨٠٤٠٣ ١,٠٠٠,٠٠٠ دابآ مظاك هلحم ور نيشام لپ ثادحا هژورپ - ٦١
رسلباب يرادرهش

٣٩٥,٥٥٣٤,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠

٤٠٨٠٤٠٤٤٠٨٠٤٠٤ ٤,٠٠٠,٠٠٠ هناخدور هدزاش لپ ثادحا هژورپ - ٦٢
رسلباب يرادرهش

٠٧,٠٠٠,٠٠٠٤,٠٠٠,٠٠٠

٨٠,٥٠٠,٠٠٠ ٤٠٨٠٥ ٨٤٠٨٢٠٥٢٥,٠٠٠,٠٠٠ رهش يتايح ياهنايرش و اهتخاسريز يزاسمواقم - ٠٨٠,٥٠٠,٠٠٠

٤٠٨٠٥٠١٤٠٨٠٥٠١ ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ لوا يزلف ياه لپ يزاس مواقم هژورپ - ٦٣
رسلباب يرادرهش

٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠٨٠,٠٠٠,٠٠٠

٤٠٨٠٥٠٢٤٠٨٠٥٠٢ ٥٠٠,٠٠٠ لوا يزلف لپ بنج ينتب لپ ثادحا هژورپ - ٦٤
رسلباب يرادرهش

٠٥,٠٠٠,٠٠٠٥٠٠,٠٠٠

١٠,٠٠٠,٠٠٠ ٤٠٢ ،يشكطخ،رباعم،ور هدايپ،يراذگ لودج - )... ) ٨٤٠٢٠ يرهش رورم و روبع دوبهب همانرب ٠١٠,٠٠٠,٠٠٠

١٠,٠٠٠,٠٠٠ ٤٠٢٠٢ ٨٤٠٢١٠٢٠ يراوس هخرچود هژيو ياهريسم و هدايپ رباع ياه لپ يرادهگن تمدخ - ٠١٠,٠٠٠,٠٠٠

١٠,٠٠٠,٠٠٠ ٤٠٢٠٢ ٨٤٠٢٢٠٢٠ يراوس هخرچود و هار هدايپ ريسم حرط - ٠١٠,٠٠٠,٠٠٠

٤٠٢٠٢٠١٤٠٢٠٢٠١ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ يلحاس راولب و يزرواشك كناب عمتجم يراوس هخرچود و هار هدايپ ريسم ثادحا - ٦٥
رسلباب يرادرهش

٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠

٣,٠٠٠,٠٠٠ ٤٠٣ ٨٤٠٣٠ يمومع لقن و لمح ناگوان يرادهگن و زيهجت،هعسوت همانرب - ٠٣,٠٠٠,٠٠٠

٣,٠٠٠,٠٠٠ ٤٠٣٠٣ ٨٤٠٣١٠٣٠ نيلولعم هناگوان هناماس يزاس بسانم تمدخ - ٠٣,٠٠٠,٠٠٠

٣,٠٠٠,٠٠٠ ٤٠٣٠٣ ٨٤٠٣٢٠٣٠ نيلولعم ييوردوخ و لقن و لمح ناگوان هناماس يزاس بسانم حرط - ٠٣,٠٠٠,٠٠٠

٤٠٣٠٣٠١٤٠٣٠٣٠١ ٣,٠٠٠,٠٠٠ نيلولعم ييوردوخ و لقن و لمح ناگوان هناماس يزاس بسانم هژورپ - ٦٦
رسلباب يرادرهش

٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠

١٦٢,٠٠٠,٠٠٠ ٥ ٨٥٩٣,٠٠٠,٠٠٠ تيريدم تامدخ تيرومام - ٤,١٨٥,٢٥٠١٦٢,٠٠٠,٠٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

يدنب هقبط دك

رابتعا نيمات عبانم و هجدوب لاس رد رابتعا بذج دروآرب

هژورپ حرط همانرب تيرومام مرف

ناونع
نامزاسداهنشيپ غلبم  هقطنم /

٧٩ زاهحفص

رازه هب ماقرا

هژورپ حرط همانرب تيرومام مرف
رسلباب يرادرهش

بوصم غلبمفيدر لاس بوصم

١٤٠١

١٤٠٠١٤٠١لاس دركلمع ١٣٩٩

٤٧,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠٢ ٨٥٠٢٢١,٠٠٠,٠٠٠ يدربراك ياه شهوژپ و شزومآ همانرب - ٣,٨٨٥,٢٥٠٤٧,٠٠٠,٠٠٠

٤٧,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠٢٠١ ٨٥٠٢٢٠١٢١,٠٠٠,٠٠٠ يرهش لئاسم تهج يتاعلاطم حرط - ٣,٨٨٥,٢٥٠٤٧,٠٠٠,٠٠٠

٥٠٢٠١٠١٥٠٢٠١٠١ ٢,٠٠٠,٠٠٠ تدم نايم همانرب هيهت هژورپ - ٦٧
رسلباب يرادرهش

٠٥,٠٠٠,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠

٥٠٢٠١٠٢٥٠٢٠١٠٢ ٢,٥٠٠,٠٠٠ يرهش كيفارت تاعلاطم هژورپ - ٦٨
رسلباب يرادرهش

٢١٧,٢٥٠٣,٠٠٠,٠٠٠٢,٥٠٠,٠٠٠

٥٠٢٠١٠٣٥٠٢٠١٠٣ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ يحطس اهبآ يروآ عمج تاعلاطم هژورپ - ٦٩
رسلباب يرادرهش

٣٢٥,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠

٥٠٢٠١٠٤٥٠٢٠١٠٤ ٥٠٠,٠٠٠ رهش حطس ياهكراپ و نيدايم اه نابايخ يحارط و تاعلاطم هژورپ - ٧٠
رسلباب يرادرهش

٣,٣٤٣,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠٥٠٠,٠٠٠

٥٠٢٠١٠٥٥٠٢٠١٠٥ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ يرهش يحارط و يزاسرهش تاعلاطم هژورپ  - ٧١
رسلباب يرادرهش

٠٠٣٠,٠٠٠,٠٠٠

٥٠٢٠١٠٦٥٠٢٠١٠٦ ٢,٠٠٠,٠٠٠ دنامسپ تاعلاطم - ٧٢
رسلباب يرادرهش

٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠٣ ٨٥٠٣٣٠,٠٠٠,٠٠٠ دركلمع تيريدم و يرادا لوحت همانرب - ٣٠٠,٠٠٠١٠٠,٠٠٠,٠٠٠

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠٣٠١ ٨٥٠٣٢٠١٣٠,٠٠٠,٠٠٠ يرادا نامتخاس زيهجت و ليمكت،ثادحا،يحارط حرط - ٣٠٠,٠٠٠١٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٥٠٣٠١٠١٥٠٣٠١٠١ ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ رواجم لاب ود ليمكت و يرادرهش نامتخاس ثادحا هژورپ - ٧٣
رسلباب يرادرهش

٠٢٥,٠٠٠,٠٠٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠

٥٠٣٠١٠٢٥٠٣٠١٠٢ ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ينارمع تالآ نيشام ديرخ - ٧٤
رسلباب يرادرهش

٣٠٠,٠٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠

١٥,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠٤ ٨٥٠٤٤٢,٠٠٠,٠٠٠ رادياپ ياهدمآرد هعسوت همانرب - ٠١٥,٠٠٠,٠٠٠

١٥,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠٤٠٢ ٨٥٠٤٢٠٢٤٢,٠٠٠,٠٠٠ ازدمآرد ياهدحاو داجيا حرط - ٠١٥,٠٠٠,٠٠٠

٥٠٤٠٢٠١٥٠٤٠٢٠١ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ يسرتسد هار و تلافسآ هناخراك ثادحا و ديرخ هژورپ - ٧٥
رسلباب يرادرهش

٠٣٦,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠

٥٠٤٠٢٠٢( رانكايرد ) ٥,٠٠٠,٠٠٠اهرهش ميرح رد ارجا تسد رد هژورپ ٧٦
رسلباب يرادرهش

٠٦,٠٠٠,٠٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠

٨٩,٠٠٠,٠٠٠ ٦ ٨٦٨٣,٠٠٠,٠٠٠ يگنهرف و يعامتجا تيرومام - ١٨,٩٦٧,٩٦٦٨٩,٠٠٠,٠٠٠

٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ٦٠٣ ٨٦٠٣٤,٠٠٠,٠٠٠ يعامتجا تمالس هزوح ياه حرط زا تيامح همانرب - ٢,٥٨٢,١٤٦٢٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ٦٠٣٠١ ٨٦٠٣٢٠١٤,٠٠٠,٠٠٠ تمالس هزوح ياه حرط زا تيامح حرط - ٢,٥٨٢,١٤٦٢٠,٠٠٠,٠٠٠

٦٠٣٠١٠١٦٠٣٠١٠١ ٠ انورك سوريو عويش يريگشيپ زا تيامح هژورپ - ٧٧
رسلباب يرادرهش

٢,٥٨٢,١٤٦٤,٠٠٠,٠٠٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

يدنب هقبط دك

رابتعا نيمات عبانم و هجدوب لاس رد رابتعا بذج دروآرب

هژورپ حرط همانرب تيرومام مرف

ناونع
نامزاسداهنشيپ غلبم  هقطنم /

٨٩ زاهحفص

رازه هب ماقرا

هژورپ حرط همانرب تيرومام مرف
رسلباب يرادرهش

بوصم غلبمفيدر لاس بوصم

١٤٠١

١٤٠٠١٤٠١لاس دركلمع ١٣٩٩

٦٠٣٠١٠٢٦٠٣٠١٠٢ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ يرادرهش هاگنامرد يزادنا هار هژورپ - ٧٨
رسلباب يرادرهش

٠٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠

٦,٠٠٠,٠٠٠ ٦٠٥ ٨٦٠٥٦,٥٠٠,٠٠٠ يگنهرف و يرگشدرگ ياهحرط همانرب - ٥,٠٦٤,٨٦٧٦,٠٠٠,٠٠٠

٦,٠٠٠,٠٠٠ ٦٠٥٠١ ٨٦٠٥٢٠١٦,٥٠٠,٠٠٠ يرگشدرگ و يتسيروت و يحيرفت ياضف داجيا حرط - ٥,٠٦٤,٨٦٧٦,٠٠٠,٠٠٠

٦٠٥٠١٠١٦٠٥٠١٠١ ٥,٠٠٠,٠٠٠ لحاوس رد ايرد يزاس ملاس حرط يارجا هژورپ - ٧٩
رسلباب يرادرهش

٥,٠٣٦,٥٦١٥,٠٠٠,٠٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠

٦٠٥٠١٠٢٦٠٥٠١٠٢ ١,٠٠٠,٠٠٠ يرگشدرگ و ستسيروت و يحيرفت ياهاضف و نكاما رياس داجيا هژورپ - ٨٠
رسلباب يرادرهش

٢٨,٣٠٦١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠

٦٠٥٠١٠٣٦٠٥٠١٠٣ ٠ ناگدنرپ غاب ثادحا هژورپ - ٨١
رسلباب يرادرهش

٠٥٠٠,٠٠٠٠

٦٣,٠٠٠,٠٠٠ ٦٠٦ ٨٦٠٦٧٢,٥٠٠,٠٠٠ يگنهرف ياهحرط و اهتيلاعف و اه تيفرظ،اه تخاس ريز هعسوت همانرب - ١١,٣٢٠,٩٥٣٦٣,٠٠٠,٠٠٠

٠ ٦٠٦٠٢ ٨٦٠٦٢٠٢١,٠٠٠,٠٠٠ يرنه و يگنهرف ياه عمتجم زيهجت و ثادحا حرط - ٠٠

٦٠٦٠٢٠١٦٠٦٠٢٠١ ٠ نادنمرنه هناخ ثادحا هژورپ - ٨٢
رسلباب يرادرهش

٠١,٠٠٠,٠٠٠٠

٦٣,٠٠٠,٠٠٠ ٦٠٦٠٣ ٨٦٠٦٢٠٣٧١,٥٠٠,٠٠٠ يشزرو نكاما ثادحا هب كمك حرط - ١٠,١٠٠,٣٤٨٦٣,٠٠٠,٠٠٠

٦٠٦٠٣٠١٦٠٦٠٣٠١ ٠ تشدنايم لابتوف نيمز ثادحا هژورپ - ٨٣
رسلباب يرادرهش

٣٨,٦٨٨٥,٠٠٠,٠٠٠٠

٦٠٦٠٣٠٢٦٠٦٠٣٠٢ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ولقود رختسا ثادحا هژورپ - ٨٤
رسلباب يرادرهش

٠١٥,٠٠٠,٠٠٠٣٠,٠٠٠,٠٠٠

٦٠٦٠٣٠٣٦٠٦٠٣٠٣ ٣,٠٠٠,٠٠٠ يرادرهش نمچ مويداتسا ثادحا هژورپ - ٨٥
رسلباب يرادرهش

٠٣٠,٠٠٠,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠

٦٠٦٠٣٠٤٦٠٦٠٣٠٤ ٠ تالحم لابتوف ياه نيمز يعونصم نمچ ثادحا هژورپ - ٨٦
رسلباب يرادرهش

٩,٧٣٣,٢٥٤٤,٠٠٠,٠٠٠٠

٦٠٦٠٣٠٥٦٠٦٠٣٠٥ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ بسن يدهم يشزرو نلاس ثادحا هژورپ - ٨٧
رسلباب يرادرهش

٠٣,٠٠٠,٠٠٠٣٠,٠٠٠,٠٠٠

٦٠٦٠٣٠٦٦٠٦٠٣٠٦ ٠ گنپ گنيپ هناخ ثادحا هژورپ - ٨٨
رسلباب يرادرهش

٣٢٨,٤٠٦٥٠٠,٠٠٠٠

٦٠٦٠٣٠٧٦٠٦٠٣٠٧ ٠ يتشك يزاسندب نلاس ثادحا هژورپ - ٨٩
رسلباب يرادرهش

٠٧,٠٠٠,٠٠٠٠

٦٠٦٠٣٠٩٦٠٦٠٣٠٩ ٠ رسلباب يادهش لابتوف ميت هب كمك هژورپ - ٩٠
رسلباب يرادرهش

٠٥,٠٠٠,٠٠٠٠

٦٠٦٠٣١٠٦٠٦٠٣١٠ ٠ رسلباب سكوب تئيه هب كمك هژورپ - ٩١
رسلباب يرادرهش

٠٢,٠٠٠,٠٠٠٠

٠ ٦٠٦٠٤ ٨٦٠٦٢٠٤٠ يمومع ياه هناحباتك تمرم و زيهجت هب كمك حرط - ١,٢٢٠,٦٠٥٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

يدنب هقبط دك

رابتعا نيمات عبانم و هجدوب لاس رد رابتعا بذج دروآرب

هژورپ حرط همانرب تيرومام مرف

ناونع
نامزاسداهنشيپ غلبم  هقطنم /

٩٩ زاهحفص

رازه هب ماقرا

هژورپ حرط همانرب تيرومام مرف
رسلباب يرادرهش

بوصم غلبمفيدر لاس بوصم

١٤٠١

١٤٠٠١٤٠١لاس دركلمع ١٣٩٩

٦٠٦٠٤٠١٦٠٦٠٤٠١ ٠ رهش يمومع هناخباتك ثادحا حرط هژورپ - ٩٢
رسلباب يرادرهش

١,٢٢٠,٦٠٥٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

يدنب هقبط دك

رابتعا نيمات عبانم و هجدوب لاس رد رابتعا بذج دروآرب

هژورپ حرط همانرب تيرومام مرف

ناونع
نامزاسداهنشيپ غلبم  هقطنم /

١٦ زاهحفص

رازه هب ماقرا

هژورپ حرط همانرب تيرومام مرف
رسلباب يرادرهش

بوصم غلبمفيدر لاس بوصم

١٤٠١

١٤٠٠١٤٠١لاس دركلمع ١٣٩٩

١,٧٨٨,٠٠٠,٠٠٠ ٨١٠,٠٠٠,٠٠٠يا هيامرس ياه يياراد كلمت عمج ١,٠٥٥,٠٠٠,٩٦٩١,٧٨٨,٠٠٠,٠٠٠

١٠١٠١٠١١٠١٠١٠١ ٥٠٠,٠٠٠ يرهش هدوسرف تفاب يزاسزاب و تمرم هژورپ - ١
رسلباب يرادرهش

٠٣,٠٠٠,٠٠٠٥٠٠,٠٠٠

١٠٢٠١٠١١٠٢٠١٠١ ١,٠٠٠,٠٠٠ تاثدحتسم و كالما يزيمم هژورپ - ٢
رسلباب يرادرهش

٠٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠

١٠٣٠١٠١١٠٣٠١٠١ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ يرهش يزادرپرون هژورپ - ٣
رسلباب يرادرهش

٢٨,٦٨٤,٤٨٧٢,٥٠٠,٠٠٠٣٠,٠٠٠,٠٠٠

١٠٣٠٣٠١١٠٣٠٣٠١ ٥,٠٠٠,٠٠٠ ملعم ناديم يارجا و ثادحا هژورپ - ٤
رسلباب يرادرهش

٠٥,٠٠٠,٠٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠

١٠٣٠٣٠٢١٠٣٠٣٠٢ (ع - ) ٠نيسح ماما ناديم يسدنه حالصا و ثادحا هژورپ ٥
رسلباب يرادرهش

٦١,٥٠٤,٥٧٦٤,٠٠٠,٠٠٠٠

١٠٣٠٣٠٣١٠٣٠٣٠٣ ٢,٥٠٠,٠٠٠ رسلباب نيدايم يزاسزاب و ثادحا هژورپ - ٦
رسلباب يرادرهش

٢,٢٦٤,٤٦٩١٠,٠٠٠,٠٠٠٢,٥٠٠,٠٠٠

١٠٣٠٣٠٤١٠٣٠٣٠٤ ٤,٠٠٠,٠٠٠ هكبش قرب ياهريت بصن و يياجباج هژورپ - ٧
رسلباب يرادرهش

١٢,٦٧١,٥٧١٤,٠٠٠,٠٠٠٤,٠٠٠,٠٠٠

١٠٣٠٤٠١١٠٣٠٤٠١ ٣,٠٠٠,٠٠٠ يرهش ناملبم و هاگجرفت سيدنت هژورپ - ٨
رسلباب يرادرهش

١٤,٦٧٢,٢٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠

٢٠١٠١٠١٢٠١٠١٠١ ٠ رهش حطس تالحم رد كراپ يارجا هژورپ - ٩
رسلباب يرادرهش

٤,٧٧٤,٦٢٨٦,٠٠٠,٠٠٠٠

٢٠١٠١٠٢٢٠١٠١٠٢ ٠ ناوناب يلحاس كراپ ثادحا هژورپ - ١٠
رسلباب يرادرهش

٠١٠,٠٠٠,٠٠٠٠

٢٠١٠١٠٣٢٠١٠١٠٣ ٠ رهش گرزب كراپ ثادحا يحارط هژورپ - ١١
رسلباب يرادرهش

٠٩,٠٠٠,٠٠٠٠

٢٠١٠٢٠١٢٠١٠٢٠١ ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ اهكراپ و يرهش زبس ياضف داجيا هژورپ - ١٢
رسلباب يرادرهش

١,٠٠٢,٣٧٠٧,٠٠٠,٠٠٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٠٢٠١٠١٢٠٢٠١٠١ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ادهش رازلگ يهدناماس هژورپ - ١٣
رسلباب يرادرهش

١,٦١٠١,٥٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٠٣٠١٠١٢٠٣٠١٠١ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ هلابز تشابنا هزاس ثادحا هژورپ - ١٤
رسلباب يرادرهش

٠٣٠,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٠٣٠٢٠١٢٠٣٠٢٠١ ٥,٠٠٠,٠٠٠ هلابز تفايزاب هناماس تالآ نيشام ديرخ هژورپ - ١٥
رسلباب يرادرهش

٩٥٢,٨٣٤٥,٠٠٠,٠٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠

٢٠٣٠٢٠٢٢٠٣٠٢٠٢ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ژاتپس ثادحا هژورپ - ١٦
رسلباب يرادرهش

٢,٨٥٣,٦٥٠١٠,٠٠٠,٠٠٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٠٥٠٢٠١٢٠٥٠٢٠١ ٤,٠٠٠,٠٠٠ يمومع يتشادهب ياهسيورس ثادحا هژورپ - ١٧
رسلباب يرادرهش

٠٢,٠٠٠,٠٠٠٤,٠٠٠,٠٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

يدنب هقبط دك

رابتعا نيمات عبانم و هجدوب لاس رد رابتعا بذج دروآرب

هژورپ حرط همانرب تيرومام مرف

ناونع
نامزاسداهنشيپ غلبم  هقطنم /

٢٦ زاهحفص

رازه هب ماقرا

هژورپ حرط همانرب تيرومام مرف
رسلباب يرادرهش

بوصم غلبمفيدر لاس بوصم

١٤٠١

١٤٠٠١٤٠١لاس دركلمع ١٣٩٩

٢٠٥٠٣٠١٢٠٥٠٣٠١ ٠ رهم هاگهانپ ثادحا هژورپ - ١٨
رسلباب يرادرهش

٢٥٨,٣٤٧٣,٠٠٠,٠٠٠٠

٢٠٧٠١٠١٢٠٧٠١٠١ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ينئادم ديهش نابايخ يوگا همادا ثادحا هژورپ - ١٩
رسلباب يرادرهش

٩٢٠,٢٥٨١٠,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٠٧٠١٠٢٢٠٧٠١٠٢ ٠ راقفلاوذ راولب يوگا ثادحا هژورپ - ٢٠
رسلباب يرادرهش

٦٥,٦٨٨,٥٧١٠٠

٢٠٧٠١٠٣٢٠٧٠١٠٣ ٣٥ يرتم - ٠ نابايخ يوگا ثادحا هژورپ ٢١
رسلباب يرادرهش

٠٣,٠٠٠,٠٠٠٠

٢٠٧٠١٠٤٢٠٧٠١٠٤ ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ رهش حطس وگا ثادحا هژورپ - ٢٢
رسلباب يرادرهش

٣٦,٤٦٩,٣٠٥١٠,٠٠٠,٠٠٠٤٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٠٧٠١٠٥٢٠٧٠١٠٥ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ رهش حطس ويناك لودج هژورپ - ٢٣
رسلباب يرادرهش

١٣,٥٨٢,٤٦٥٥,٠٠٠,٠٠٠٣٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٠٧٠١٠٦٢٠٧٠١٠٦ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ رهش حطس ياه لاناك ثادحا هژورپ - ٢٤
رسلباب يرادرهش

٣٥٤,٥٠٤٥,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٠٧٠١٠٧٢٠٧٠١٠٧ ٠ رهش حطس ياهوگا و اه لاناك يفارگوپوت ريسم تشادرب هژورپ - ٢٥
رسلباب يرادرهش

٠٠٠

٢٠٧٠١٠٨٢٠٧٠١٠٨ ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ يفيرش ديهش نابايخ يوگا ثادحا هژورپ - ٢٦
رسلباب يرادرهش

٠٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٠٧٠١٠٩٢٠٧٠١٠٩ ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ نارادساپ وگا ثادحا هژورپ - ٢٧
رسلباب يرادرهش

٠٠٨٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٠٧٠٢٠١٢٠٧٠٢٠١ ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ اه هناخدور و اه يوج ، اهرهن يبوريال هژورپ - ٢٨
رسلباب يرادرهش

٥٥,٧٩١,٠٨٤١٠,٠٠٠,٠٠٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٠٧٠٣٠١٢٠٧٠٣٠١ ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ دابآ مظاك و يبلاط ديهش تمس هب دورلباب هناخدور يبرغ و يقرش علض هراويد ثادحا هژورپ - ٢٩
رسلباب يرادرهش

١,٧٣٣,٤٤٩١٥,٠٠٠,٠٠٠٦٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٠٧٠٣٠٢٢٠٧٠٣٠٢ ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ هناخدور هدزاش لپ بنج هناخدور هراويد ثادحا هژورپ - ٣٠
رسلباب يرادرهش

٠٨,٠٠٠,٠٠٠٦٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٠٧٠٣٠٣٢٠٧٠٣٠٣ ٥٠,٠٠٠,٠٠٠تشه ات هس گنيكراپ يگنس راويد ثادحا هژورپ - ٣١
رسلباب يرادرهش

٤,١٧٦,٠٨٨١٠,٠٠٠,٠٠٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٠٧٠٣٠٥٢٠٧٠٣٠٥ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ هيمئاق زابور ياه لاناك ندرك هديشوپرس - ٣٢
رسلباب يرادرهش

٠١٠,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠

٣٠٢٠١٠١٣٠٢٠١٠١ تشدنايم -) ) ١٥,٠٠٠,٠٠٠ يناشن شتآ نامنخاس ثادحا هژورپ ٣٣
رسلباب يرادرهش

٤,٩١٢,٢١٥٣,٠٠٠,٠٠٠١٥,٠٠٠,٠٠٠

٣٠٢٠١٠٢٣٠٢٠١٠٢ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ يناشن شتآ تالآ نيشام ، تازيهجت و مزاول - ٣٤
رسلباب يرادرهش

٦٦,٠٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠

٤٠١٠١٠١٤٠١٠١٠١ ٢,٠٠٠,٠٠٠ رهش حطس قرب و بآ و زاگ تارادا طسوت هدش يرافح ريسم ميمرت هژورپ - ٣٥
رسلباب يرادرهش

٤,٨٢٣,١٣٠٥,٠٠٠,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

يدنب هقبط دك

رابتعا نيمات عبانم و هجدوب لاس رد رابتعا بذج دروآرب

هژورپ حرط همانرب تيرومام مرف

ناونع
نامزاسداهنشيپ غلبم  هقطنم /

٣٦ زاهحفص

رازه هب ماقرا

هژورپ حرط همانرب تيرومام مرف
رسلباب يرادرهش

بوصم غلبمفيدر لاس بوصم

١٤٠١

١٤٠٠١٤٠١لاس دركلمع ١٣٩٩

٤٠١٠٢٠١٤٠١٠٢٠١ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ اه نابايخ و لوادج يزيمآ گنر هژورپ - ٣٦
رسلباب يرادرهش

١٩,٠٩٠,٧٢٣١٥,٠٠٠,٠٠٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠

٤٠١٠٤٠١٤٠١٠٤٠١ ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ رهش حطس ياه نابايخ تلافسآ يزاسريز هژورپ - ٣٧
رسلباب يرادرهش

٤٤٠,٨٣٩,٤٠٠١٠٠,٠٠٠,٠٠٠٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠

٤٠١٠٦٠١٤٠١٠٦٠١ ٠ يبلاط ديهش ور هدايپ لپ ثادحا هژورپ - ٣٨
رسلباب يرادرهش

٩,٠٤٦,٣٦٢٠٠

٤٠١٠٧٠١٤٠١٠٧٠١ ٠ ماما نابايخ گنر كييازوم شرف هژورپ - ٣٩
رسلباب يرادرهش

٢,٢٧٥,٤٠٩٠٠

٤٠١٠٧٠٢٤٠١٠٧٠٢ ٠ يبوبحم، يتعيرش نابايخ يگنر كيئازوم هژورپ - ٤٠
رسلباب يرادرهش

٠٠٠

٤٠١٠٧٠٣٤٠١٠٧٠٣ ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ رهش حطس ياه ور هدايپ يزير نتب و كيئازوم شرف هژورپ - ٤١
رسلباب يرادرهش

٦٠,٠٠٥,٧٩١٢٥,٠٠٠,٠٠٠٤٠,٠٠٠,٠٠٠

٤٠١٠٧٠٤٤٠١٠٧٠٤ ٠ يياجر ديهش نابايخ هار هدايپ هژورپ - ٤٢
رسلباب يرادرهش

٣١,٣٦٤,٩١٢٣٥,٠٠٠,٠٠٠٠

٤٠١٠٧٠٥٤٠١٠٧٠٥ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ رهش حطس رباعم يشك راويد هژورپ - ٤٣
رسلباب يرادرهش

٦,٢٦٩,٧٨٣٥,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠

٤٠١٠٧٠٦٤٠١٠٧٠٦ ٠ اهلپ لصاف دح دورلباب هناخدور نيفرط يزاس ور هدايپ ثادحا و يحارط هژورپ - ٤٤
رسلباب يرادرهش

٠٠٠

٤٠١٠٧٠٧٤٠١٠٧٠٧ ٥,٠٠٠,٠٠٠ رسلباب ردرس و يقرش يدورو يهدناماس هژورپ - ٤٥
رسلباب يرادرهش

٠١٠,٠٠٠,٠٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠

٤٠١٠٧٠٨٤٠١٠٧٠٨ ٣,٠٠٠,٠٠٠ نيلولعم يريذپ سرتسد و يزاس بسانم هژورپ - ٤٦
رسلباب يرادرهش

٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠

٤٠١٠٨٠١٤٠١٠٨٠١ ٠ نابايخ و هناخدور فارطا يراذگ هدرن هژورپ - ٤٧
رسلباب يرادرهش

٠٣,٠٠٠,٠٠٠٠

٤٠٣٠١٠١٤٠٣٠١٠١ ٢,٠٠٠,٠٠٠ يرهش ياهولبات و كيفارت هدننك لرتنك تازيهجت ديرخ هژورپ - ٤٨
رسلباب يرادرهش

٤٣٦,٥٩٠٥,٠٠٠,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠

٤٠٣٠١٠٢٤٠٣٠١٠٢ يلوط ليفورپ و يفارگوپوت - ) ) ٥,٠٠٠,٠٠٠ يرادرب هشقن تايلمع ٤٩
رسلباب يرادرهش

٦,٨٩٠,٨٣١٥,٠٠٠,٠٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠

٤٠٤٠١٠١٤٠٤٠١٠١ ٠ رهش حطس يتاقبط گنيكراپ ثادحا هژورپ - ٥٠
رسلباب يرادرهش

٠١٠,٠٠٠,٠٠٠٠

٤٠٨٠١٠١٤٠٨٠١٠١ يبلاط ديهش هب ميدق لپ زا هناخدور هيشاح و يسانشاوه بنج يرتم - ٢٢ ٥,٠٠٠,٠٠٠ نابايخ ثادحا و ليمكت هژورپ ٥١
رسلباب يرادرهش

٠٥,٠٠٠,٠٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠

٤٠٨٠١٠٢٤٠٨٠١٠٢ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ييوجشناد هاگباوخ تمس هب هناخدور هدزاش هخرچود  و هار هدايپ ريسم ثادحا هژورپ - ٥٢
رسلباب يرادرهش

٠٥,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠

٤٠٨٠٢٠١٤٠٨٠٢٠١ ٠ رانكنوديرف تمس هب ملعم ناديم وردنك دناب ثادحا هژورپ - ٥٣
رسلباب يرادرهش

٠٥,٠٠٠,٠٠٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

يدنب هقبط دك

رابتعا نيمات عبانم و هجدوب لاس رد رابتعا بذج دروآرب

هژورپ حرط همانرب تيرومام مرف

ناونع
نامزاسداهنشيپ غلبم  هقطنم /

٤٦ زاهحفص

رازه هب ماقرا

هژورپ حرط همانرب تيرومام مرف
رسلباب يرادرهش

بوصم غلبمفيدر لاس بوصم

١٤٠١

١٤٠٠١٤٠١لاس دركلمع ١٣٩٩

٤٠٨٠٣٠١٤٠٨٠٣٠١ ٣٥ يلحاس راولب تمس هب ملعم يرتم - ٥٠٠,٠٠٠ نابايخ يياشگزاب و كلمت هژورپ ٥٤
رسلباب يرادرهش

٠٢٥,٠٠٠,٠٠٠٥٠٠,٠٠٠

٤٠٨٠٣٠٢٤٠٨٠٣٠٢ ٥٠٠,٠٠٠ ينيمخ ماما نابايخ يياشگزاب و كلمت هژورپ - ٥٥
رسلباب يرادرهش

٢,٥٣٤,١٠٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠٥٠٠,٠٠٠

٤٠٨٠٣٠٣٤٠٨٠٣٠٣ ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ رهش حطس رباعم يياشگزاب و كلمت هژورپ - ٥٦
رسلباب يرادرهش

٤٦,٠١٩,٤٥٥٢٠,٠٠٠,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٤٠٨٠٣٠٤٤٠٨٠٣٠٤ ٠ يلامش دنبرمك يياشگزاب و كلمت هژورپ - ٥٧
رسلباب يرادرهش

٠٣٠,٠٠٠,٠٠٠٠

٤٠٨٠٣٠٥٤٠٨٠٣٠٥ ٠ يقرش يدنبرمك يياشگزاب و كلمت هژورپ - ٥٨
رسلباب يرادرهش

٣,٢١٧,٥٠٠٠٠

٤٠٨٠٤٠١٤٠٨٠٤٠١ ١٦٥,٠٠٠,٠٠٠ مراهچ يزلف لپ ثادحا هژورپ - ٥٩
رسلباب يرادرهش

٨٢,٥٢٠,٢٣٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠١٦٥,٠٠٠,٠٠٠

٤٠٨٠٤٠٢٤٠٨٠٤٠٢ ٥٠٠,٠٠٠ دوجوم ياه لپ تيوقت و تمرم هژورپ - ٦٠
رسلباب يرادرهش

٢,٧٨٣,٣٠١١٧,٠٠٠,٠٠٠٥٠٠,٠٠٠

٤٠٨٠٤٠٣٤٠٨٠٤٠٣ ١,٠٠٠,٠٠٠ دابآ مظاك هلحم ور نيشام لپ ثادحا هژورپ - ٦١
رسلباب يرادرهش

٣٩٥,٥٥٣٤,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠

٤٠٨٠٤٠٤٤٠٨٠٤٠٤ ٤,٠٠٠,٠٠٠ هناخدور هدزاش لپ ثادحا هژورپ - ٦٢
رسلباب يرادرهش

٠٧,٠٠٠,٠٠٠٤,٠٠٠,٠٠٠

٤٠٨٠٥٠١٤٠٨٠٥٠١ ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ لوا يزلف ياه لپ يزاس مواقم هژورپ - ٦٣
رسلباب يرادرهش

٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠٨٠,٠٠٠,٠٠٠

٤٠٨٠٥٠٢٤٠٨٠٥٠٢ ٥٠٠,٠٠٠ لوا يزلف لپ بنج ينتب لپ ثادحا هژورپ - ٦٤
رسلباب يرادرهش

٠٥,٠٠٠,٠٠٠٥٠٠,٠٠٠

٤٠٢٠٢٠١٤٠٢٠٢٠١ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ يلحاس راولب و يزرواشك كناب عمتجم يراوس هخرچود و هار هدايپ ريسم ثادحا - ٦٥
رسلباب يرادرهش

٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠

٤٠٣٠٣٠١٤٠٣٠٣٠١ ٣,٠٠٠,٠٠٠ نيلولعم ييوردوخ و لقن و لمح ناگوان هناماس يزاس بسانم هژورپ - ٦٦
رسلباب يرادرهش

٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠

٥٠٢٠١٠١٥٠٢٠١٠١ ٢,٠٠٠,٠٠٠ تدم نايم همانرب هيهت هژورپ - ٦٧
رسلباب يرادرهش

٠٥,٠٠٠,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠

٥٠٢٠١٠٢٥٠٢٠١٠٢ ٢,٥٠٠,٠٠٠ يرهش كيفارت تاعلاطم هژورپ - ٦٨
رسلباب يرادرهش

٢١٧,٢٥٠٣,٠٠٠,٠٠٠٢,٥٠٠,٠٠٠

٥٠٢٠١٠٣٥٠٢٠١٠٣ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ يحطس اهبآ يروآ عمج تاعلاطم هژورپ - ٦٩
رسلباب يرادرهش

٣٢٥,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠

٥٠٢٠١٠٤٥٠٢٠١٠٤ ٥٠٠,٠٠٠ رهش حطس ياهكراپ و نيدايم اه نابايخ يحارط و تاعلاطم هژورپ - ٧٠
رسلباب يرادرهش

٣,٣٤٣,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠٥٠٠,٠٠٠

٥٠٢٠١٠٥٥٠٢٠١٠٥ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ يرهش يحارط و يزاسرهش تاعلاطم هژورپ  - ٧١
رسلباب يرادرهش

٠٠٣٠,٠٠٠,٠٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

يدنب هقبط دك

رابتعا نيمات عبانم و هجدوب لاس رد رابتعا بذج دروآرب

هژورپ حرط همانرب تيرومام مرف

ناونع
نامزاسداهنشيپ غلبم  هقطنم /

٥٦ زاهحفص

رازه هب ماقرا

هژورپ حرط همانرب تيرومام مرف
رسلباب يرادرهش

بوصم غلبمفيدر لاس بوصم

١٤٠١

١٤٠٠١٤٠١لاس دركلمع ١٣٩٩

٥٠٢٠١٠٦٥٠٢٠١٠٦ ٢,٠٠٠,٠٠٠ دنامسپ تاعلاطم - ٧٢
رسلباب يرادرهش

٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠

٥٠٣٠١٠١٥٠٣٠١٠١ ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ رواجم لاب ود ليمكت و يرادرهش نامتخاس ثادحا هژورپ - ٧٣
رسلباب يرادرهش

٠٢٥,٠٠٠,٠٠٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠

٥٠٣٠١٠٢٥٠٣٠١٠٢ ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ينارمع تالآ نيشام ديرخ - ٧٤
رسلباب يرادرهش

٣٠٠,٠٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠

٥٠٤٠٢٠١٥٠٤٠٢٠١ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ يسرتسد هار و تلافسآ هناخراك ثادحا و ديرخ هژورپ - ٧٥
رسلباب يرادرهش

٠٣٦,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠

٥٠٤٠٢٠٢( رانكايرد ) ٥,٠٠٠,٠٠٠اهرهش ميرح رد ارجا تسد رد هژورپ ٧٦
رسلباب يرادرهش

٠٦,٠٠٠,٠٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠

٦٠٣٠١٠١٦٠٣٠١٠١ ٠ انورك سوريو عويش يريگشيپ زا تيامح هژورپ - ٧٧
رسلباب يرادرهش

٢,٥٨٢,١٤٦٤,٠٠٠,٠٠٠٠

٦٠٣٠١٠٢٦٠٣٠١٠٢ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ يرادرهش هاگنامرد يزادنا هار هژورپ - ٧٨
رسلباب يرادرهش

٠٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠

٦٠٥٠١٠١٦٠٥٠١٠١ ٥,٠٠٠,٠٠٠ لحاوس رد ايرد يزاس ملاس حرط يارجا هژورپ - ٧٩
رسلباب يرادرهش

٥,٠٣٦,٥٦١٥,٠٠٠,٠٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠

٦٠٥٠١٠٢٦٠٥٠١٠٢ ١,٠٠٠,٠٠٠ يرگشدرگ و ستسيروت و يحيرفت ياهاضف و نكاما رياس داجيا هژورپ - ٨٠
رسلباب يرادرهش

٢٨,٣٠٦١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠

٦٠٥٠١٠٣٦٠٥٠١٠٣ ٠ ناگدنرپ غاب ثادحا هژورپ - ٨١
رسلباب يرادرهش

٠٥٠٠,٠٠٠٠

٦٠٦٠٢٠١٦٠٦٠٢٠١ ٠ نادنمرنه هناخ ثادحا هژورپ - ٨٢
رسلباب يرادرهش

٠١,٠٠٠,٠٠٠٠

٦٠٦٠٣٠١٦٠٦٠٣٠١ ٠ تشدنايم لابتوف نيمز ثادحا هژورپ - ٨٣
رسلباب يرادرهش

٣٨,٦٨٨٥,٠٠٠,٠٠٠٠

٦٠٦٠٣٠٢٦٠٦٠٣٠٢ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ولقود رختسا ثادحا هژورپ - ٨٤
رسلباب يرادرهش

٠١٥,٠٠٠,٠٠٠٣٠,٠٠٠,٠٠٠

٦٠٦٠٣٠٣٦٠٦٠٣٠٣ ٣,٠٠٠,٠٠٠ يرادرهش نمچ مويداتسا ثادحا هژورپ - ٨٥
رسلباب يرادرهش

٠٣٠,٠٠٠,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠

٦٠٦٠٣٠٤٦٠٦٠٣٠٤ ٠ تالحم لابتوف ياه نيمز يعونصم نمچ ثادحا هژورپ - ٨٦
رسلباب يرادرهش

٩,٧٣٣,٢٥٤٤,٠٠٠,٠٠٠٠

٦٠٦٠٣٠٥٦٠٦٠٣٠٥ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ بسن يدهم يشزرو نلاس ثادحا هژورپ - ٨٧
رسلباب يرادرهش

٠٣,٠٠٠,٠٠٠٣٠,٠٠٠,٠٠٠

٦٠٦٠٣٠٦٦٠٦٠٣٠٦ ٠ گنپ گنيپ هناخ ثادحا هژورپ - ٨٨
رسلباب يرادرهش

٣٢٨,٤٠٦٥٠٠,٠٠٠٠

٦٠٦٠٣٠٧٦٠٦٠٣٠٧ ٠ يتشك يزاسندب نلاس ثادحا هژورپ - ٨٩
رسلباب يرادرهش

٠٧,٠٠٠,٠٠٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

يدنب هقبط دك

رابتعا نيمات عبانم و هجدوب لاس رد رابتعا بذج دروآرب

هژورپ حرط همانرب تيرومام مرف

ناونع
نامزاسداهنشيپ غلبم  هقطنم /

٦٦ زاهحفص

رازه هب ماقرا

هژورپ حرط همانرب تيرومام مرف
رسلباب يرادرهش

بوصم غلبمفيدر لاس بوصم

١٤٠١

١٤٠٠١٤٠١لاس دركلمع ١٣٩٩

٦٠٦٠٣٠٩٦٠٦٠٣٠٩ ٠ رسلباب يادهش لابتوف ميت هب كمك هژورپ - ٩٠
رسلباب يرادرهش

٠٥,٠٠٠,٠٠٠٠

٦٠٦٠٣١٠٦٠٦٠٣١٠ ٠ رسلباب سكوب تئيه هب كمك هژورپ - ٩١
رسلباب يرادرهش

٠٢,٠٠٠,٠٠٠٠

٦٠٦٠٤٠١٦٠٦٠٤٠١ ٠ رهش يمومع هناخباتك ثادحا حرط هژورپ - ٩٢
رسلباب يرادرهش

١,٢٢٠,٦٠٥٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

١٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

ينارمع نويد و هدشن ينيب شيپ ياه هنيزه

يا همانرب هجدوب

ينارمع نويد و هدشن ينيب شيپ ياه هنيزه حرط

٤٠١٠٠٠٥  ينارمع هدشن ينيب شيپ ياه هنيزه هژورپ -

٤٠١٠٠٠٥

١٤٠١

١٤٠٠

يرادرهش

١

كلمت

ديدج

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٣١٠١٠٠ - يتاونس يلاقتنا تادهعت٨١٣٠٠١٠٠١٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٠٤٢,٠٠٠,٠٠٠ ٠

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٢٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

١٠١ - يرهش ياهاضف ينيرفآزاب همانرب

١ - يزاسرهش و يدبلاك تيرومام

١٠١٠١ - يرهش يزاسزاب و تمرم حرط

١٠١٠١٠١  يرهش هدوسرف تفاب يزاسزاب و تمرم هژورپ -

١٠١٠١٠١

١٤٠٢

١٣٩٩

يراكناميپ

٠

ارجا

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٣٠٠ - ... و نابايخ ، نابوتا ،لنوت ،لپ هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٣٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٣,٠٠٠,٠٠٠٥٠٠,٠٠٠ ٠

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٣٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

١٠٢ - يرهش يليصفت و هعسوت ياهحرط همانرب

١ - يزاسرهش و يدبلاك تيرومام

 - يليصفت و يداه  و  عماج ياه حرط بيوصت و هيهتحرط حرط

١٠٢٠١٠١  تاثدحتسم و كالما يزيمم هژورپ -

١٠٢٠١٠١

١٤٠٢

١٣٩٧

يراكناميپ

٠

ارجا

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٢٠٠ - نامتخاس هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٢٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠ ٠

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٤٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

يرهش رظنم و اميس و يرامعم تيفيك ياقترا(يرهش يزاسابيز همانرب

١ - يزاسرهش و يدبلاك تيرومام

١٠٣٠١ - يئانشور هكبش هعسوت و داجيا حرط

١٠٣٠١٠١  يرهش يزادرپرون هژورپ -

١٠٣٠١٠١

١٤٠٤

١٣٩٤

يراكناميپ

٠

ارجا

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٣٠٠ - ... و نابايخ ، نابوتا ،لنوت ،لپ هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٣٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٢,٥٠٠,٠٠٠٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢٨,٦٨٤,٤٨٧

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٥٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

يرهش رظنم و اميس و يرامعم تيفيك ياقترا(يرهش يزاسابيز همانرب

١ - يزاسرهش و يدبلاك تيرومام

١٠٣٠٣ - رهش رباعم و نيدايم يهدناماس حرط

١٠٣٠٣٠١  ملعم ناديم يارجا و ثادحا هژورپ -

١٠٣٠٣٠١

١٤٠٥

١٣٩٧

يراكناميپ

٠

ارجا

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٣٠٠ - ... و نابايخ ، نابوتا ،لنوت ،لپ هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٣٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٥,٠٠٠,٠٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠ ٠

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٦٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

يرهش رظنم و اميس و يرامعم تيفيك ياقترا(يرهش يزاسابيز همانرب

١ - يزاسرهش و يدبلاك تيرومام

١٠٣٠٣ - رهش رباعم و نيدايم يهدناماس حرط

١٠٣٠٣٠٢ (ع - ) نيسح ماما ناديم يسدنه حالصا و ثادحا هژورپ

١٠٣٠٣٠٢

١٤٠١

١٣٩٩

يراكناميپ

٠

ارجا

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٣٠٠ - ... و نابايخ ، نابوتا ،لنوت ،لپ هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٣٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٤,٠٠٠,٠٠٠٠ ٦١,٥٠٤,٥٧٦

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٧٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

يرهش رظنم و اميس و يرامعم تيفيك ياقترا(يرهش يزاسابيز همانرب

١ - يزاسرهش و يدبلاك تيرومام

١٠٣٠٣ - رهش رباعم و نيدايم يهدناماس حرط

١٠٣٠٣٠٣  رسلباب نيدايم يزاسزاب و ثادحا هژورپ -

١٠٣٠٣٠٣

١٤٠٣

١٣٩٧

يراكناميپ

٠

ارجا

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٣٠٠ - ... و نابايخ ، نابوتا ،لنوت ،لپ هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٣٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

١٠,٠٠٠,٠٠٠٢,٥٠٠,٠٠٠ ٢,٢٦٤,٤٦٩

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٨٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

يرهش رظنم و اميس و يرامعم تيفيك ياقترا(يرهش يزاسابيز همانرب

١ - يزاسرهش و يدبلاك تيرومام

١٠٣٠٣ - رهش رباعم و نيدايم يهدناماس حرط

١٠٣٠٣٠٤  هكبش قرب ياهريت بصن و يياجباج هژورپ -

١٠٣٠٣٠٤

١٤٠٣

١٣٩٤

يراكناميپ

٠

ارجا

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٣٠٠ - ... و نابايخ ، نابوتا ،لنوت ،لپ هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٣٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٤,٠٠٠,٠٠٠٤,٠٠٠,٠٠٠ ١٢,٦٧١,٥٧١

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٩٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

يرهش رظنم و اميس و يرامعم تيفيك ياقترا(يرهش يزاسابيز همانرب

١ - يزاسرهش و يدبلاك تيرومام

١٠٣٠٤ - يرهش ناملبم بصن و ارجا حرط

١٠٣٠٤٠١  يرهش ناملبم و هاگجرفت سيدنت هژورپ -

١٠٣٠٤٠١

١٤٠٤

١٣٩٤

يراكناميپ

٠

ارجا

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٣٠٠ - ... و نابايخ ، نابوتا ،لنوت ،لپ هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٣٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٥,٠٠٠,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠ ١٤,٦٧٢,٢٠٠

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

١٠٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

 - يرهش زبس ياضف يرادهگن و هعسوت همانرب

٢ - يرهش تامدخ و تسيز طيحم تيرومام

٢٠١٠١ - يلحم زبس ياضف ثادحا و يحارط حرط

٢٠١٠١٠١  رهش حطس تالحم رد كراپ يارجا هژورپ -

٢٠١٠١٠١

١٤٠١

١٣٩٤

يراكناميپ

٠

ارجا

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٣٠٠ - ... و نابايخ ، نابوتا ،لنوت ،لپ هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٣٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٦,٠٠٠,٠٠٠٠ ٤,٧٧٤,٦٢٨

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

١١٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

 - يرهش زبس ياضف يرادهگن و هعسوت همانرب

٢ - يرهش تامدخ و تسيز طيحم تيرومام

٢٠١٠١ - يلحم زبس ياضف ثادحا و يحارط حرط

٢٠١٠١٠٢  ناوناب يلحاس كراپ ثادحا هژورپ -

٢٠١٠١٠٢

١٤٠١

١٣٩٦

يراكناميپ

٠

ارجا

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٣٠٠ - ... و نابايخ ، نابوتا ،لنوت ،لپ هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٣٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

١٠,٠٠٠,٠٠٠٠ ٠

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

١٢٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

 - يرهش زبس ياضف يرادهگن و هعسوت همانرب

٢ - يرهش تامدخ و تسيز طيحم تيرومام

٢٠١٠١ - يلحم زبس ياضف ثادحا و يحارط حرط

٢٠١٠١٠٣  رهش گرزب كراپ ثادحا يحارط هژورپ -

٢٠١٠١٠٣

١٤٠١

١٣٩٩

يراكناميپ

٠

ارجا

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٣٠٠ - ... و نابايخ ، نابوتا ،لنوت ،لپ هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٣٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٩,٠٠٠,٠٠٠٠ ٠

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

١٣٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

 - يرهش زبس ياضف يرادهگن و هعسوت همانرب

٢ - يرهش تامدخ و تسيز طيحم تيرومام

 - يا هقطنم زبس ياضف ثادحا و يحارط حرط

٢٠١٠٢٠١  اهكراپ و يرهش زبس ياضف داجيا هژورپ -

٢٠١٠٢٠١

١٤٠٥

١٣٩٩

يراكناميپ

٠

ارجا

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٣٠٠ - ... و نابايخ ، نابوتا ،لنوت ،لپ هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٣٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٧,٠٠٠,٠٠٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٠٠٢,٣٧٠

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

١٤٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

٢٠٢ - اهناتسمارآ يرادهگن و هعسوت همانرب

٢ - يرهش تامدخ و تسيز طيحم تيرومام

٢٠٢٠١ - ناتسمارآ هعسوت و ثادحا حرط

٢٠٢٠١٠١  ادهش رازلگ يهدناماس هژورپ -

٢٠٢٠١٠١

١٤٠٢

١٣٩٤

يراكناميپ

٠

ارجا

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٢٠٠ - نامتخاس هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٢٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

١,٥٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٦١٠

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

١٥٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

 - دنامسپ تيريدم يليصفت و عماح ياه حرط همانرب

٢ - يرهش تامدخ و تسيز طيحم تيرومام

 - هلابز تفايزاب و تشابنا زكارم ثادحا و يحارط حرط

٢٠٣٠١٠١  هلابز تشابنا هزاس ثادحا هژورپ -

٢٠٣٠١٠١

١٤٠٤

١٣٩٦

يراكناميپ

٠

ارجا

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٢٠٠ - نامتخاس هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٢٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٣٠,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

١٦٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

 - دنامسپ تيريدم يليصفت و عماح ياه حرط همانرب

٢ - يرهش تامدخ و تسيز طيحم تيرومام

 - هلابز صوصخم ياه لطس و هلابز يروآ عمج تالآ نيشام ديرخ حرط

٢٠٣٠٢٠١  هلابز تفايزاب هناماس تالآ نيشام ديرخ هژورپ -

٢٠٣٠٢٠١

١٤٠٣

١٣٩٧

يراكناميپ

٠

كلمت

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢٢٠١٠٠ - يتامدخ و ينارمع  تالآ نيشام و يزاس هار ،سوبوتا ،يناشن شتآ٨١٢٠٠٢٠٠١٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٥,٠٠٠,٠٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠ ٩٥٢,٨٣٤

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

١٧٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

 - دنامسپ تيريدم يليصفت و عماح ياه حرط همانرب

٢ - يرهش تامدخ و تسيز طيحم تيرومام

 - هلابز صوصخم ياه لطس و هلابز يروآ عمج تالآ نيشام ديرخ حرط

٢٠٣٠٢٠٢  ژاتپس ثادحا هژورپ -

٢٠٣٠٢٠٢

١٤٠٣

١٣٩٧

يراكناميپ

٠

ارجا

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢٢٠١٠٠ - يتامدخ و ينارمع  تالآ نيشام و يزاس هار ،سوبوتا ،يناشن شتآ٨١٢٠٠٢٠٠١٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

١٠,٠٠٠,٠٠٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢,٨٥٣,٦٥٠

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

١٨٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

 - يمومع تشادهب و يرهش تسيز طيحم دوبهب همانرب

٢ - يرهش تامدخ و تسيز طيحم تيرومام

 - يمومع يتشادهب ياه سيرس يرادهگن و هعسوت ،ثادحا

٢٠٥٠٢٠١  يمومع يتشادهب ياهسيورس ثادحا هژورپ -

٢٠٥٠٢٠١

رسلباب رهش

١٤٠٢

١٤٠٠

يراكناميپ

١

ينارمعو ينف

ارجا

ديدج

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٢٠٠ - نامتخاس هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٢٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٢,٠٠٠,٠٠٠٤,٠٠٠,٠٠٠ ٠

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

١٩٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

 - يمومع تشادهب و يرهش تسيز طيحم دوبهب همانرب

٢ - يرهش تامدخ و تسيز طيحم تيرومام

 - يرهش رضم ناروناج اب هزرابم و تاناويح يروآ عمج حرط

٢٠٥٠٣٠١  رهم هاگهانپ ثادحا هژورپ -

٢٠٥٠٣٠١

١٤٠١

١٣٩٩

يراكناميپ

٠

ارجا

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٢٠٠ - نامتخاس هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٢٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٣,٠٠٠,٠٠٠٠ ٢٥٨,٣٤٧

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٢٠٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

٢٠٧ - يحطس ياه بآ تياده ياه حرط همانرب

٢ - يرهش تامدخ و تسيز طيحم تيرومام

 - تاونق و اهلاناك يزاسزاب و تخاس و ثادحا حرط

٢٠٧٠١٠١  ينئادم ديهش نابايخ يوگا همادا ثادحا هژورپ -

٢٠٧٠١٠١

١٤٠٢

١٣٩٣

يراكناميپ

٠

ارجا

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٣٠٠ - ... و نابايخ ، نابوتا ،لنوت ،لپ هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٣٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

١٠,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠ ٩٢٠,٢٥٨

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٢١٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

٢٠٧ - يحطس ياه بآ تياده ياه حرط همانرب

٢ - يرهش تامدخ و تسيز طيحم تيرومام

 - تاونق و اهلاناك يزاسزاب و تخاس و ثادحا حرط

٢٠٧٠١٠٢  راقفلاوذ راولب يوگا ثادحا هژورپ -

٢٠٧٠١٠٢

١٤٠١

١٣٩٧

يراكناميپ

٠

ارجا

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٣٠٠ - ... و نابايخ ، نابوتا ،لنوت ،لپ هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٣٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٠٠ ٦٥,٦٨٨,٥٧١

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٢٢٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

٢٠٧ - يحطس ياه بآ تياده ياه حرط همانرب

٢ - يرهش تامدخ و تسيز طيحم تيرومام

 - تاونق و اهلاناك يزاسزاب و تخاس و ثادحا حرط

٢٠٧٠١٠٣ ٣٥ يرتم -  نابايخ يوگا ثادحا هژورپ

٢٠٧٠١٠٣

١٤٠١

١٣٩٩

يراكناميپ

٠

ارجا

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٣٠٠ - ... و نابايخ ، نابوتا ،لنوت ،لپ هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٣٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٣,٠٠٠,٠٠٠٠ ٠

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٢٣٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

٢٠٧ - يحطس ياه بآ تياده ياه حرط همانرب

٢ - يرهش تامدخ و تسيز طيحم تيرومام

 - تاونق و اهلاناك يزاسزاب و تخاس و ثادحا حرط

٢٠٧٠١٠٤  رهش حطس وگا ثادحا هژورپ -

٢٠٧٠١٠٤

١٤٠٢

١٣٩٣

يراكناميپ

٠

ارجا

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٣٠٠ - ... و نابايخ ، نابوتا ،لنوت ،لپ هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٣٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

١٠,٠٠٠,٠٠٠٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ٣٦,٤٦٩,٣٠٥

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٢٤٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

٢٠٧ - يحطس ياه بآ تياده ياه حرط همانرب

٢ - يرهش تامدخ و تسيز طيحم تيرومام

 - تاونق و اهلاناك يزاسزاب و تخاس و ثادحا حرط

٢٠٧٠١٠٥  رهش حطس ويناك لودج هژورپ -

٢٠٧٠١٠٥

١٤٠٣

١٣٩٣

يراكناميپ

٠

ارجا

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٣٠٠ - ... و نابايخ ، نابوتا ،لنوت ،لپ هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٣٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٥,٠٠٠,٠٠٠٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٣,٥٨٢,٤٦٥

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٢٥٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

٢٠٧ - يحطس ياه بآ تياده ياه حرط همانرب

٢ - يرهش تامدخ و تسيز طيحم تيرومام

 - تاونق و اهلاناك يزاسزاب و تخاس و ثادحا حرط

٢٠٧٠١٠٦  رهش حطس ياه لاناك ثادحا هژورپ -

٢٠٧٠١٠٦

١٤٠٣

١٣٩٧

يراكناميپ

٠

ارجا

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٣٠٠ - ... و نابايخ ، نابوتا ،لنوت ،لپ هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٣٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٥,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠ ٣٥٤,٥٠٤

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٢٦٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

٢٠٧ - يحطس ياه بآ تياده ياه حرط همانرب

٢ - يرهش تامدخ و تسيز طيحم تيرومام

 - تاونق و اهلاناك يزاسزاب و تخاس و ثادحا حرط

٢٠٧٠١٠٧  رهش حطس ياهوگا و اه لاناك يفارگوپوت ريسم تشادرب هژورپ -

٢٠٧٠١٠٧

١٤٠١

١٣٩٧

يراكناميپ

٠

ارجا

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٣٠٠ - ... و نابايخ ، نابوتا ،لنوت ،لپ هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٣٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٠٠ ٠

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٢٧٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

٢٠٧ - يحطس ياه بآ تياده ياه حرط همانرب

٢ - يرهش تامدخ و تسيز طيحم تيرومام

 - تاونق و اهلاناك يزاسزاب و تخاس و ثادحا حرط

٢٠٧٠١٠٨  يفيرش ديهش نابايخ يوگا ثادحا هژورپ -

٢٠٧٠١٠٨

رسلباب

١٤٠٣

١٤٠١

يراكناميپ

١

ارجا

ديدج

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٣٠٠ - ... و نابايخ ، نابوتا ،لنوت ،لپ هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٣٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٢٨٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

٢٠٧ - يحطس ياه بآ تياده ياه حرط همانرب

٢ - يرهش تامدخ و تسيز طيحم تيرومام

 - تاونق و اهلاناك يزاسزاب و تخاس و ثادحا حرط

٢٠٧٠١٠٩  نارادساپ وگا ثادحا هژورپ -

٢٠٧٠١٠٩

١٤٠٣

١٤٠١

يراكناميپ

٠

ارجا

ديدج

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٣٠٠ - ... و نابايخ ، نابوتا ،لنوت ،لپ هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٣٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٠٨٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٢٩٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

٢٠٧ - يحطس ياه بآ تياده ياه حرط همانرب

٢ - يرهش تامدخ و تسيز طيحم تيرومام

 - يرهش لخاد ياهليسم يزاسهب و ثادحا حرط

٢٠٧٠٢٠١  اه هناخدور و اه يوج ، اهرهن يبوريال هژورپ -

٢٠٧٠٢٠١

١٤٠٣

١٣٩٣

يراكناميپ

٠

ارجا

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٣٠٠ - ... و نابايخ ، نابوتا ،لنوت ،لپ هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٣٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

١٠,٠٠٠,٠٠٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ٥٥,٧٩١,٠٨٤

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٣٠٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

٢٠٧ - يحطس ياه بآ تياده ياه حرط همانرب

٢ - يرهش تامدخ و تسيز طيحم تيرومام

٢٠٧٠٣ - راهنا ششوپ و يزاسزاب،ثادحا حرط

 و يبلاط ديهش تمس هب دورلباب هناخدور يبرغ و يقرش علض هراويد ثادحا هژورپ
٢٠٧٠٣٠١  دابآ مظاك -

٢٠٧٠٣٠١

١٤٠٣

١٣٩٣

يراكناميپ

٠

ارجا

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٣٠٠ - ... و نابايخ ، نابوتا ،لنوت ،لپ هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٣٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

١٥,٠٠٠,٠٠٠٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٧٣٣,٤٤٩

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٣١٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

٢٠٧ - يحطس ياه بآ تياده ياه حرط همانرب

٢ - يرهش تامدخ و تسيز طيحم تيرومام

٢٠٧٠٣ - راهنا ششوپ و يزاسزاب،ثادحا حرط

٢٠٧٠٣٠٢  هناخدور هدزاش لپ بنج هناخدور هراويد ثادحا هژورپ -

٢٠٧٠٣٠٢

١٤٠٣

١٣٩٣

يراكناميپ

٠

ارجا

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٣٠٠ - ... و نابايخ ، نابوتا ،لنوت ،لپ هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٣٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٨,٠٠٠,٠٠٠٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٣٢٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

٢٠٧ - يحطس ياه بآ تياده ياه حرط همانرب

٢ - يرهش تامدخ و تسيز طيحم تيرومام

٢٠٧٠٣ - راهنا ششوپ و يزاسزاب،ثادحا حرط

٢٠٧٠٣٠٣ تشه ات هس گنيكراپ يگنس راويد ثادحا هژورپ -

٢٠٧٠٣٠٣

١٤٠٣

١٣٩٣

يراكناميپ

٠

ارجا

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٣٠٠ - ... و نابايخ ، نابوتا ،لنوت ،لپ هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٣٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

١٠,٠٠٠,٠٠٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ٤,١٧٦,٠٨٨

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٣٣٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

٢٠٧ - يحطس ياه بآ تياده ياه حرط همانرب

٢ - يرهش تامدخ و تسيز طيحم تيرومام

٢٠٧٠٣ - راهنا ششوپ و يزاسزاب،ثادحا حرط

٢٠٧٠٣٠٥  هيمئاق زابور ياه لاناك ندرك هديشوپرس -

٢٠٧٠٣٠٥

رسلباب رهش

١٤٠٢

١٤٠٠

يراكناميپ

٠

ينارمعو ينف

ارجا

ديدج

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٣٠٠ - ... و نابايخ ، نابوتا ،لنوت ،لپ هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٣٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

١٠,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٣٤٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

 - يناشن شتآ و ينميا متسيس تيوقت و هعسوت همانرب

٣ - نارحب تيريدم و ينميا تيرومام

 - يناشن شتآ هاگتسيا زيهجت و ثادحا،يحارط حرط

٣٠٢٠١٠١ تشدنايم -) )  يناشن شتآ نامنخاس ثادحا هژورپ

٣٠٢٠١٠١

١٤٠٢

١٣٩٥

يراكناميپ

٠

ارجا

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٢٠٠ - نامتخاس هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٢٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٣,٠٠٠,٠٠٠١٥,٠٠٠,٠٠٠ ٤,٩١٢,٢١٥

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٣٥٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

 - يناشن شتآ و ينميا متسيس تيوقت و هعسوت همانرب

٣ - نارحب تيريدم و ينميا تيرومام

 - يناشن شتآ هاگتسيا زيهجت و ثادحا،يحارط حرط

٣٠٢٠١٠٢  يناشن شتآ تالآ نيشام ، تازيهجت و مزاول -

٣٠٢٠١٠٢

١٤٠٣

١٣٩٧

يراكناميپ

٠

كلمت

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢٢٠١٠٠ - يتامدخ و ينارمع  تالآ نيشام و يزاس هار ،سوبوتا ،يناشن شتآ٨١٢٠٠٢٠٠١٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٥,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠ ٦٦,٠٠٠

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٣٦٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

ثادحا و هعسوت،رباعم تاكلمت( رورم و روبع ياه تخاس ريز هعسوت همانرب

٤ - كيفارت و لقن و لمح تيرومام

 - هينبا و تلافسآ يرادهگن و ميمرت، يريگ هكل حرط

٤٠١٠١٠١  رهش حطس قرب و بآ و زاگ تارادا طسوت هدش يرافح ريسم ميمرت هژورپ -

٤٠١٠١٠١

١٤٠٤

١٣٩٣

يراكناميپ

٠

ارجا

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٣٠٠ - ... و نابايخ ، نابوتا ،لنوت ،لپ هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٣٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٥,٠٠٠,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠ ٤,٨٢٣,١٣٠

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٣٧٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

ثادحا و هعسوت،رباعم تاكلمت( رورم و روبع ياه تخاس ريز هعسوت همانرب

٤ - كيفارت و لقن و لمح تيرومام

 -اه هژروفرف و لوادج،لادگنس، ميمرت و بصن حرط

٤٠١٠٢٠١  اه نابايخ و لوادج يزيمآ گنر هژورپ -

٤٠١٠٢٠١

١٤٠٣

١٣٩٣

يراكناميپ

٠

ارجا

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٣٠٠ - ... و نابايخ ، نابوتا ،لنوت ،لپ هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٣٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

١٥,٠٠٠,٠٠٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٩,٠٩٠,٧٢٣

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٣٨٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

ثادحا و هعسوت،رباعم تاكلمت( رورم و روبع ياه تخاس ريز هعسوت همانرب

٤ - كيفارت و لقن و لمح تيرومام

٤٠١٠٤ - دوجوم رباعم تلافسآ و يزاسريز حرط

٤٠١٠٤٠١  رهش حطس ياه نابايخ تلافسآ يزاسريز هژورپ -

٤٠١٠٤٠١

١٤٠٢

١٣٩٣

يراكناميپ

٠

ارجا

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٣٠٠ - ... و نابايخ ، نابوتا ،لنوت ،لپ هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٣٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ٤٤٠,٨٣٩,٤٠٠

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٣٩٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

ثادحا و هعسوت،رباعم تاكلمت( رورم و روبع ياه تخاس ريز هعسوت همانرب

٤ - كيفارت و لقن و لمح تيرومام

٤٠١٠٦ - هدايپ رباع لپ ثادحا و يحارط حرط

٤٠١٠٦٠١  يبلاط ديهش ور هدايپ لپ ثادحا هژورپ -

٤٠١٠٦٠١

١٤٠١

١٣٩٧

يراكناميپ

٠

ارجا

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٣٠٠ - ... و نابايخ ، نابوتا ،لنوت ،لپ هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٣٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٠٠ ٩,٠٤٦,٣٦٢

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٤٠٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

ثادحا و هعسوت،رباعم تاكلمت( رورم و روبع ياه تخاس ريز هعسوت همانرب

٤ - كيفارت و لقن و لمح تيرومام

٤٠١٠٧ - اهور هدايپ يزاسهب و ثادحا حرط

٤٠١٠٧٠١  ماما نابايخ گنر كييازوم شرف هژورپ -

٤٠١٠٧٠١

١٤٠١

١٣٩٩

يراكناميپ

٠

ارجا

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٣٠٠ - ... و نابايخ ، نابوتا ،لنوت ،لپ هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٣٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٠٠ ٢,٢٧٥,٤٠٩

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٤١٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

ثادحا و هعسوت،رباعم تاكلمت( رورم و روبع ياه تخاس ريز هعسوت همانرب

٤ - كيفارت و لقن و لمح تيرومام

٤٠١٠٧ - اهور هدايپ يزاسهب و ثادحا حرط

٤٠١٠٧٠٢  يبوبحم، يتعيرش نابايخ يگنر كيئازوم هژورپ -

٤٠١٠٧٠٢

١٤٠١

١٣٩٧

يراكناميپ

٠

ارجا

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٣٠٠ - ... و نابايخ ، نابوتا ،لنوت ،لپ هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٣٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٠٠ ٠

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٤٢٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

ثادحا و هعسوت،رباعم تاكلمت( رورم و روبع ياه تخاس ريز هعسوت همانرب

٤ - كيفارت و لقن و لمح تيرومام

٤٠١٠٧ - اهور هدايپ يزاسهب و ثادحا حرط

٤٠١٠٧٠٣  رهش حطس ياه ور هدايپ يزير نتب و كيئازوم شرف هژورپ -

٤٠١٠٧٠٣

١٤٠٣

١٣٩٣

يراكناميپ

٠

ارجا

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٣٠٠ - ... و نابايخ ، نابوتا ،لنوت ،لپ هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٣٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٢٥,٠٠٠,٠٠٠٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٥,٧٩١

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٤٣٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

ثادحا و هعسوت،رباعم تاكلمت( رورم و روبع ياه تخاس ريز هعسوت همانرب

٤ - كيفارت و لقن و لمح تيرومام

٤٠١٠٧ - اهور هدايپ يزاسهب و ثادحا حرط

٤٠١٠٧٠٤  يياجر ديهش نابايخ هار هدايپ هژورپ -

٤٠١٠٧٠٤

١٤٠٢

١٣٩٣

يراكناميپ

٠

ارجا

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٣٠٠ - ... و نابايخ ، نابوتا ،لنوت ،لپ هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٣٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٣٥,٠٠٠,٠٠٠٠ ٣١,٣٦٤,٩١٢

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٤٤٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

ثادحا و هعسوت،رباعم تاكلمت( رورم و روبع ياه تخاس ريز هعسوت همانرب

٤ - كيفارت و لقن و لمح تيرومام

٤٠١٠٧ - اهور هدايپ يزاسهب و ثادحا حرط

٤٠١٠٧٠٥  رهش حطس رباعم يشك راويد هژورپ -

٤٠١٠٧٠٥

١٤٠١

١٣٩٧

يراكناميپ

٠

ارجا

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٣٠٠ - ... و نابايخ ، نابوتا ،لنوت ،لپ هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٣٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٥,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠ ٦,٢٦٩,٧٨٣

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٤٥٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

ثادحا و هعسوت،رباعم تاكلمت( رورم و روبع ياه تخاس ريز هعسوت همانرب

٤ - كيفارت و لقن و لمح تيرومام

٤٠١٠٧ - اهور هدايپ يزاسهب و ثادحا حرط

-  اهلپ لصاف دح دورلباب هناخدور نيفرط يزاس ور هدايپ ثادحا و يحارط هژورپ
٤٠١٠٧٠٦

٤٠١٠٧٠٦

١٤٠١

١٣٩٩

يراكناميپ

٠

ارجا

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٣٠٠ - ... و نابايخ ، نابوتا ،لنوت ،لپ هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٣٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٠٠ ٠

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٤٦٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

ثادحا و هعسوت،رباعم تاكلمت( رورم و روبع ياه تخاس ريز هعسوت همانرب

٤ - كيفارت و لقن و لمح تيرومام

٤٠١٠٧ - اهور هدايپ يزاسهب و ثادحا حرط

٤٠١٠٧٠٧  رسلباب ردرس و يقرش يدورو يهدناماس هژورپ -

٤٠١٠٧٠٧

١٤٠٢

١٣٩٩

يراكناميپ

٠

ارجا

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٣٠٠ - ... و نابايخ ، نابوتا ،لنوت ،لپ هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٣٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

١٠,٠٠٠,٠٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠ ٠

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٤٧٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

ثادحا و هعسوت،رباعم تاكلمت( رورم و روبع ياه تخاس ريز هعسوت همانرب

٤ - كيفارت و لقن و لمح تيرومام

٤٠١٠٧ - اهور هدايپ يزاسهب و ثادحا حرط

٤٠١٠٧٠٨  نيلولعم يريذپ سرتسد و يزاس بسانم هژورپ -

٤٠١٠٧٠٨

١٤٠٢

١٤٠١

يراكناميپ

٠

كلمت

ديدج

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٣٠٠ - ... و نابايخ ، نابوتا ،لنوت ،لپ هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٣٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٠٣,٠٠٠,٠٠٠ ٠

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٤٨٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

ثادحا و هعسوت،رباعم تاكلمت( رورم و روبع ياه تخاس ريز هعسوت همانرب

٤ - كيفارت و لقن و لمح تيرومام

 - رباعم ژوفر و اهعطاقت و نيدايم فارطا رد يراذگهدرن حرط

٤٠١٠٨٠١  نابايخ و هناخدور فارطا يراذگ هدرن هژورپ -

٤٠١٠٨٠١

رسلباب رهش

١٤٠١

١٤٠٠

يراكناميپ

١

ينارمعو ينف

ارجا

ديدج

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٣٠٠ - ... و نابايخ ، نابوتا ،لنوت ،لپ هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٣٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٣,٠٠٠,٠٠٠٠ ٠

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٤٩٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

 - يمومع لقن و لمح ناگوان يرادهگن و زيهجت،هعسوت همانرب

٤ - كيفارت و لقن و لمح تيرومام

٤٠٣٠١ - كيفارت دوبهب حرط

٤٠٣٠١٠١  يرهش ياهولبات و كيفارت هدننك لرتنك تازيهجت ديرخ هژورپ -

٤٠٣٠١٠١

١٤٠٣

١٣٩٣

يراكناميپ

٠

ارجا

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٣٠٠ - ... و نابايخ ، نابوتا ،لنوت ،لپ هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٣٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٥,٠٠٠,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠ ٤٣٦,٥٩٠

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٥٠٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

 - يمومع لقن و لمح ناگوان يرادهگن و زيهجت،هعسوت همانرب

٤ - كيفارت و لقن و لمح تيرومام

٤٠٣٠١ - كيفارت دوبهب حرط

٤٠٣٠١٠٢ يلوط ليفورپ و يفارگوپوت - ) )  يرادرب هشقن تايلمع

٤٠٣٠١٠٢

١٤٠٢

١٣٩٨

يراكناميپ

٠

ارجا

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٣٠٠ - ... و نابايخ ، نابوتا ،لنوت ،لپ هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٣٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٥,٠٠٠,٠٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠ ٦,٨٩٠,٨٣١

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٥١٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

٤٠٤ - رفاسم و راب يهدناماس همانرب

٤ - كيفارت و لقن و لمح تيرومام

٤٠٤٠١ -  يتاقبط گنيكراپ ثادحا و يحارط حرط

٤٠٤٠١٠١  رهش حطس يتاقبط گنيكراپ ثادحا هژورپ -

٤٠٤٠١٠١

١٤٠١

١٣٩٤

يراكناميپ

٠

ارجا

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٣٠٠ - ... و نابايخ ، نابوتا ،لنوت ،لپ هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٣٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

١٠,٠٠٠,٠٠٠٠ ٠

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٥٢٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

 - رهش كيفارت و لقن و لمح دنمشوه ياه هناماس همانرب

٤ - كيفارت و لقن و لمح تيرومام

٤٠٨٠١ - نابايخ ثادحا و يحارط حرط

٢٢ لپ زا هناخدور هيشاح و يسانشاوه بنج يرتم  نابايخ ثادحا و ليمكت هژورپ
٤٠٨٠١٠١ يبلاط ديهش هب ميدق -

٤٠٨٠١٠١

١٤٠٣

١٣٩٣

يراكناميپ

٠

ارجا

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٣٠٠ - ... و نابايخ ، نابوتا ،لنوت ،لپ هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٣٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٥,٠٠٠,٠٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠ ٠

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٥٣٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

 - رهش كيفارت و لقن و لمح دنمشوه ياه هناماس همانرب

٤ - كيفارت و لقن و لمح تيرومام

٤٠٨٠١ - نابايخ ثادحا و يحارط حرط

 هاگباوخ تمس هب هناخدور هدزاش هخرچود  و هار هدايپ ريسم ثادحا هژورپ
٤٠٨٠١٠٢ ييوجشناد -

٤٠٨٠١٠٢

١٤٠٢

١٣٩٣

يرادرهش

٠

ارجا

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٣٠٠ - ... و نابايخ ، نابوتا ،لنوت ،لپ هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٣٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٥,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٥٤٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

 - رهش كيفارت و لقن و لمح دنمشوه ياه هناماس همانرب

٤ - كيفارت و لقن و لمح تيرومام

٤٠٨٠٢ - هارگرزب ثادحا و يحارط حرط

٤٠٨٠٢٠١  رانكنوديرف تمس هب ملعم ناديم وردنك دناب ثادحا هژورپ -

٤٠٨٠٢٠١

١٤٠١

١٣٩٦

يراكناميپ

٠

ارجا

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٣٠٠ - ... و نابايخ ، نابوتا ،لنوت ،لپ هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٣٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٥,٠٠٠,٠٠٠٠ ٠

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٥٥٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

 - رهش كيفارت و لقن و لمح دنمشوه ياه هناماس همانرب

٤ - كيفارت و لقن و لمح تيرومام

٤٠٨٠٣ - رباعم و اهنابايخ ضيرعت حرط

٤٠٨٠٣٠١ ٣٥ يلحاس راولب تمس هب ملعم يرتم -  نابايخ يياشگزاب و كلمت هژورپ

٤٠٨٠٣٠١

١٤٠٢

١٣٩٣

يراكناميپ

٠

كلمت

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٣٠٠ - ... و نابايخ ، نابوتا ،لنوت ،لپ هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٣٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٢٥,٠٠٠,٠٠٠٥٠٠,٠٠٠ ٠

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٥٦٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

 - رهش كيفارت و لقن و لمح دنمشوه ياه هناماس همانرب

٤ - كيفارت و لقن و لمح تيرومام

٤٠٨٠٣ - رباعم و اهنابايخ ضيرعت حرط

٤٠٨٠٣٠٢  ينيمخ ماما نابايخ يياشگزاب و كلمت هژورپ -

٤٠٨٠٣٠٢

١٤٠٣

١٣٩٥

يراكناميپ

٠

كلمت

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٣٠٠ - ... و نابايخ ، نابوتا ،لنوت ،لپ هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٣٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٢٠,٠٠٠,٠٠٠٥٠٠,٠٠٠ ٢,٥٣٤,١٠٠

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٥٧٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

 - رهش كيفارت و لقن و لمح دنمشوه ياه هناماس همانرب

٤ - كيفارت و لقن و لمح تيرومام

٤٠٨٠٣ - رباعم و اهنابايخ ضيرعت حرط

٤٠٨٠٣٠٣  رهش حطس رباعم يياشگزاب و كلمت هژورپ -

٤٠٨٠٣٠٣

١٤٠٣

١٣٩٣

يراكناميپ

٠

كلمت

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٣٠٠ - ... و نابايخ ، نابوتا ،لنوت ،لپ هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٣٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٢٠,٠٠٠,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٤٦,٠١٩,٤٥٥

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٥٨٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

 - رهش كيفارت و لقن و لمح دنمشوه ياه هناماس همانرب

٤ - كيفارت و لقن و لمح تيرومام

٤٠٨٠٣ - رباعم و اهنابايخ ضيرعت حرط

٤٠٨٠٣٠٤  يلامش دنبرمك يياشگزاب و كلمت هژورپ -

٤٠٨٠٣٠٤

١٤٠١

١٣٩٩

يراكناميپ

٠

كلمت

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٣٠٠ - ... و نابايخ ، نابوتا ،لنوت ،لپ هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٣٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٣٠,٠٠٠,٠٠٠٠ ٠

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٥٩٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

 - رهش كيفارت و لقن و لمح دنمشوه ياه هناماس همانرب

٤ - كيفارت و لقن و لمح تيرومام

٤٠٨٠٣ - رباعم و اهنابايخ ضيرعت حرط

٤٠٨٠٣٠٥  يقرش يدنبرمك يياشگزاب و كلمت هژورپ -

٤٠٨٠٣٠٥

١٤٠١

١٣٩٩

يراكناميپ

٠

كلمت

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٣٠٠ - ... و نابايخ ، نابوتا ،لنوت ،لپ هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٣٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٠٠ ٣,٢١٧,٥٠٠

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٦٠٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

 - رهش كيفارت و لقن و لمح دنمشوه ياه هناماس همانرب

٤ - كيفارت و لقن و لمح تيرومام

 - ور هراوس ياهلپ و پول و پمر ثادحا و يحارط حرط

٤٠٨٠٤٠١  مراهچ يزلف لپ ثادحا هژورپ -

٤٠٨٠٤٠١

١٤٠٣

١٣٩٠

يراكناميپ

٠

ارجا

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٣٠٠ - ... و نابايخ ، نابوتا ،لنوت ،لپ هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٣٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٤٠,٠٠٠,٠٠٠١٦٥,٠٠٠,٠٠٠ ٨٢,٥٢٠,٢٣٢

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٦١٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

 - رهش كيفارت و لقن و لمح دنمشوه ياه هناماس همانرب

٤ - كيفارت و لقن و لمح تيرومام

 - ور هراوس ياهلپ و پول و پمر ثادحا و يحارط حرط

٤٠٨٠٤٠٢  دوجوم ياه لپ تيوقت و تمرم هژورپ -

٤٠٨٠٤٠٢

١٤٠٣

١٣٩٦

يراكناميپ

٠

ارجا

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٣٠٠ - ... و نابايخ ، نابوتا ،لنوت ،لپ هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٣٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

١٧,٠٠٠,٠٠٠٥٠٠,٠٠٠ ٢,٧٨٣,٣٠١

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٦٢٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

 - رهش كيفارت و لقن و لمح دنمشوه ياه هناماس همانرب

٤ - كيفارت و لقن و لمح تيرومام

 - ور هراوس ياهلپ و پول و پمر ثادحا و يحارط حرط

٤٠٨٠٤٠٣  دابآ مظاك هلحم ور نيشام لپ ثادحا هژورپ -

٤٠٨٠٤٠٣

١٤٠٣

١٣٩٨

يراكناميپ

٠

ارجا

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٣٠٠ - ... و نابايخ ، نابوتا ،لنوت ،لپ هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٣٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٤,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠ ٣٩٥,٥٥٣

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٦٣٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

 - رهش كيفارت و لقن و لمح دنمشوه ياه هناماس همانرب

٤ - كيفارت و لقن و لمح تيرومام

 - ور هراوس ياهلپ و پول و پمر ثادحا و يحارط حرط

٤٠٨٠٤٠٤  هناخدور هدزاش لپ ثادحا هژورپ -

٤٠٨٠٤٠٤

١٤٠٣

١٣٩٩

يراكناميپ

٠

ارجا

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٣٠٠ - ... و نابايخ ، نابوتا ،لنوت ،لپ هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٣٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٧,٠٠٠,٠٠٠٤,٠٠٠,٠٠٠ ٠

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٦٤٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

 - رهش كيفارت و لقن و لمح دنمشوه ياه هناماس همانرب

٤ - كيفارت و لقن و لمح تيرومام

 - رهش يتايح ياهنايرش و اهتخاسريز يزاسمواقم

٤٠٨٠٥٠١  لوا يزلف ياه لپ يزاس مواقم هژورپ -

٤٠٨٠٥٠١

رسلباب رهش

١٤٠١

١٤٠٠

يراكناميپ

٠

ارجا

ديدج

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٣٠٠ - ... و نابايخ ، نابوتا ،لنوت ،لپ هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٣٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٢٠,٠٠٠,٠٠٠٨٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٦٥٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

 - رهش كيفارت و لقن و لمح دنمشوه ياه هناماس همانرب

٤ - كيفارت و لقن و لمح تيرومام

 - رهش يتايح ياهنايرش و اهتخاسريز يزاسمواقم

٤٠٨٠٥٠٢  لوا يزلف لپ بنج ينتب لپ ثادحا هژورپ -

٤٠٨٠٥٠٢

رسلباب رهش

١٤٠٥

١٤٠٠

يراكناميپ

٠

رهش تامدخ

ارجا

ديدج

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٣٠٠ - ... و نابايخ ، نابوتا ،لنوت ،لپ هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٣٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٥,٠٠٠,٠٠٠٥٠٠,٠٠٠ ٠

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٦٦٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

 - يراوس هخرچود هژيو ياهريسم و هدايپ رباع ياه لپ يرادهگن تمدخ

...،يشكطخ،رباعم،ور هدايپ،يراذگ لودج( يرهش رورم و روبع دوبهب همانرب

٤٠٢٠٢ - يراوس هخرچود و هار هدايپ ريسم حرط

-  يلحاس راولب و يزرواشك كناب عمتجم يراوس هخرچود و هار هدايپ ريسم ثادحا
٤٠٢٠٢٠١

٤٠٢٠٢٠١

١٤٠٢

١٤٠١

يراكناميپ

٠

كلمت

ديدج

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٣٠٠ - ... و نابايخ ، نابوتا ،لنوت ،لپ هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٣٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٠١٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٦٧٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

 - نيلولعم هناگوان هناماس يزاس بسانم تمدخ

 - يمومع لقن و لمح ناگوان يرادهگن و زيهجت،هعسوت همانرب

 - نيلولعم ييوردوخ و لقن و لمح ناگوان هناماس يزاس بسانم حرط

٤٠٣٠٣٠١  نيلولعم ييوردوخ و لقن و لمح ناگوان هناماس يزاس بسانم هژورپ -

٤٠٣٠٣٠١

١٤٠٢

١٤٠١

يراكناميپ

٠

كلمت

ديدج

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢٢٠١٠٠ - يتامدخ و ينارمع  تالآ نيشام و يزاس هار ،سوبوتا ،يناشن شتآ٨١٢٠٠٢٠٠١٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٠٣,٠٠٠,٠٠٠ ٠

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٦٨٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

٥٠٢ - يدربراك ياه شهوژپ و شزومآ همانرب

٥ - تيريدم تامدخ تيرومام

٥٠٢٠١ - يرهش لئاسم تهج يتاعلاطم حرط

٥٠٢٠١٠١  تدم نايم همانرب هيهت هژورپ -

٥٠٢٠١٠١

١٤٠٢

١٣٩٨

يراكناميپ

٠

يتاعلاطم

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠١٠٠ - ثادحا يارب هعلاطم٨١٢٠٠١٠٠١٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٥,٠٠٠,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠ ٠

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٦٩٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

٥٠٢ - يدربراك ياه شهوژپ و شزومآ همانرب

٥ - تيريدم تامدخ تيرومام

٥٠٢٠١ - يرهش لئاسم تهج يتاعلاطم حرط

٥٠٢٠١٠٢  يرهش كيفارت تاعلاطم هژورپ -

٥٠٢٠١٠٢

١٤٠٢

١٣٩٨

يراكناميپ

٠

يتاعلاطم

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠١٠٠ - ثادحا يارب هعلاطم٨١٢٠٠١٠٠١٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٣,٠٠٠,٠٠٠٢,٥٠٠,٠٠٠ ٢١٧,٢٥٠

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٧٠٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

٥٠٢ - يدربراك ياه شهوژپ و شزومآ همانرب

٥ - تيريدم تامدخ تيرومام

٥٠٢٠١ - يرهش لئاسم تهج يتاعلاطم حرط

٥٠٢٠١٠٣  يحطس اهبآ يروآ عمج تاعلاطم هژورپ -

٥٠٢٠١٠٣

١٤٠٠٢

١٣٩٨

يراكناميپ

٠

يتاعلاطم

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠١٠٠ - ثادحا يارب هعلاطم٨١٢٠٠١٠٠١٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

١٠,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠ ٣٢٥,٠٠٠

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٧١٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

٥٠٢ - يدربراك ياه شهوژپ و شزومآ همانرب

٥ - تيريدم تامدخ تيرومام

٥٠٢٠١ - يرهش لئاسم تهج يتاعلاطم حرط

٥٠٢٠١٠٤  رهش حطس ياهكراپ و نيدايم اه نابايخ يحارط و تاعلاطم هژورپ -

٥٠٢٠١٠٤

١٤٠١

١٣٩٩

يراكناميپ

٠

يتاعلاطم

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠١٠٠ - ثادحا يارب هعلاطم٨١٢٠٠١٠٠١٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٣,٠٠٠,٠٠٠٥٠٠,٠٠٠ ٣,٣٤٣,٠٠٠

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٧٢٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

٥٠٢ - يدربراك ياه شهوژپ و شزومآ همانرب

٥ - تيريدم تامدخ تيرومام

٥٠٢٠١ - يرهش لئاسم تهج يتاعلاطم حرط

٥٠٢٠١٠٥  يرهش يحارط و يزاسرهش تاعلاطم هژورپ  -

٥٠٢٠١٠٥

١٤٠٢

١٤٠١

يراكناميپ

٠

كلمت

ديدج

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠١٠٠ - ثادحا يارب هعلاطم٨١٢٠٠١٠٠١٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٠٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٧٣٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

٥٠٢ - يدربراك ياه شهوژپ و شزومآ همانرب

٥ - تيريدم تامدخ تيرومام

٥٠٢٠١ - يرهش لئاسم تهج يتاعلاطم حرط

٥٠٢٠١٠٦  دنامسپ تاعلاطم -

٥٠٢٠١٠٦

١٤٠٢

١٤٠١

يراكناميپ

٠

كلمت

ديدج

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠١٠٠ - ثادحا يارب هعلاطم٨١٢٠٠١٠٠١٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٠٢,٠٠٠,٠٠٠ ٠

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٧٤٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

٥٠٣ - دركلمع تيريدم و يرادا لوحت همانرب

٥ - تيريدم تامدخ تيرومام

 - يرادا نامتخاس زيهجت و ليمكت،ثادحا،يحارط حرط

٥٠٣٠١٠١  رواجم لاب ود ليمكت و يرادرهش نامتخاس ثادحا هژورپ -

٥٠٣٠١٠١

١٤٠٥

١٣٩٢

يراكناميپ

٠

ارجا

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٢٠٠ - نامتخاس هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٢٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٢٥,٠٠٠,٠٠٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٧٥٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

٥٠٣ - دركلمع تيريدم و يرادا لوحت همانرب

٥ - تيريدم تامدخ تيرومام

 - يرادا نامتخاس زيهجت و ليمكت،ثادحا،يحارط حرط

٥٠٣٠١٠٢  ينارمع تالآ نيشام ديرخ -

٥٠٣٠١٠٢

١٤٠٣

١٣٩٨

يراكناميپ

٠

ارجا

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢٢٠١٠٠ - يتامدخ و ينارمع  تالآ نيشام و يزاس هار ،سوبوتا ،يناشن شتآ٨١٢٠٠٢٠٠١٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٥,٠٠٠,٠٠٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ٣٠٠,٠٠٠

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٧٦٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

٥٠٣ - دركلمع تيريدم و يرادا لوحت همانرب

٥ - تيريدم تامدخ تيرومام

٥٠٣٠٦ - تاليهست تخادرپزاب حرط

يكناب تاليهست تخادرپزاب هژورپ

٥٠٣٠٦٠١

١٤٠١

١٣٩٩

يرادرهش

٠

كلمت

مامتان

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٣٢٠١٠٠ - يلخاد تاليهست دوس و لصا تخادرپزاب٨١٣٠٠٢٠٠١٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٠١,٠٠٠,٠٠٠ ١,١٥٠,٧٣٧

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٧٧٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

٥٠٤ - رادياپ ياهدمآرد هعسوت همانرب

٥ - تيريدم تامدخ تيرومام

٥٠٤٠٢ - ازدمآرد ياهدحاو داجيا حرط

٥٠٤٠٢٠١  يسرتسد هار و تلافسآ هناخراك ثادحا و ديرخ هژورپ -

٥٠٤٠٢٠١

١٤٠٢

١٣٩٩

يراكناميپ

٠

ارجا

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢٢٠١٠٠ - يتامدخ و ينارمع  تالآ نيشام و يزاس هار ،سوبوتا ،يناشن شتآ٨١٢٠٠٢٠٠١٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٣٦,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٧٨٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

٥٠٤ - رادياپ ياهدمآرد هعسوت همانرب

٥ - تيريدم تامدخ تيرومام

٥٠٤٠٢ - ازدمآرد ياهدحاو داجيا حرط

( رانكايرد ) اهرهش ميرح رد ارجا تسد رد هژورپ

٥٠٤٠٢٠٢

رسلباب رهش

١٤٠٣

١٤٠٠

يراكناميپ

٠

ينارمعو ينف

ارجا

ديدج

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٣٠٠ - ... و نابايخ ، نابوتا ،لنوت ،لپ هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٣٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٦,٠٠٠,٠٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠ ٠

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٧٩٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

 - يعامتجا تمالس هزوح ياه حرط زا تيامح همانرب

٦ - يگنهرف و يعامتجا تيرومام

٦٠٣٠١ - تمالس هزوح ياه حرط زا تيامح حرط

٦٠٣٠١٠١  انورك سوريو عويش يريگشيپ زا تيامح هژورپ -

٦٠٣٠١٠١

رسلباب رهش

١٤٠١

١٣٩٩

يراكناميپ

١

رهش تامدخ

ارجا

ديدج

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢٢٠٩٠٠ - رياس٨١٢٠٠٢٠٠٩٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٤,٠٠٠,٠٠٠٠ ٢,٥٨٢,١٤٦

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٨٠٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

 - يعامتجا تمالس هزوح ياه حرط زا تيامح همانرب

٦ - يگنهرف و يعامتجا تيرومام

٦٠٣٠١ - تمالس هزوح ياه حرط زا تيامح حرط

٦٠٣٠١٠٢  يرادرهش هاگنامرد يزادنا هار هژورپ -

٦٠٣٠١٠٢

١٤٠٣

١٤٠١

يراكناميپ

٠

كلمت

ديدج

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٢٠٠ - نامتخاس هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٢٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٨١٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

٦٠٥ - يگنهرف و يرگشدرگ ياهحرط همانرب

٦ - يگنهرف و يعامتجا تيرومام

 - يرگشدرگ و يتسيروت و يحيرفت ياضف داجيا حرط

٦٠٥٠١٠١  لحاوس رد ايرد يزاس ملاس حرط يارجا هژورپ -

٦٠٥٠١٠١

١٤٠٣

١٣٩٣

يراكناميپ

٠

ارجا

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٢٠٠ - نامتخاس هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٢٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٥,٠٠٠,٠٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠ ٥,٠٣٦,٥٦١

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٨٢٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

٦٠٥ - يگنهرف و يرگشدرگ ياهحرط همانرب

٦ - يگنهرف و يعامتجا تيرومام

 - يرگشدرگ و يتسيروت و يحيرفت ياضف داجيا حرط

٦٠٥٠١٠٢  يرگشدرگ و ستسيروت و يحيرفت ياهاضف و نكاما رياس داجيا هژورپ -

٦٠٥٠١٠٢

١٤٠٣

١٣٩٣

يراكناميپ

٠

ارجا

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٢٠٠ - نامتخاس هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٢٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠ ٢٨,٣٠٦

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٨٣٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

٦٠٥ - يگنهرف و يرگشدرگ ياهحرط همانرب

٦ - يگنهرف و يعامتجا تيرومام

 - يرگشدرگ و يتسيروت و يحيرفت ياضف داجيا حرط

٦٠٥٠١٠٣  ناگدنرپ غاب ثادحا هژورپ -

٦٠٥٠١٠٣

١٤٠١

١٣٩٩

يراكناميپ

٠

ارجا

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٢٠٠ - نامتخاس هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٢٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٥٠٠,٠٠٠٠ ٠

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٨٤٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

 - يگنهرف ياهحرط و اهتيلاعف و اه تيفرظ،اه تخاس ريز هعسوت همانرب

٦ - يگنهرف و يعامتجا تيرومام

 - يرنه و يگنهرف ياه عمتجم زيهجت و ثادحا حرط

٦٠٦٠٢٠١  نادنمرنه هناخ ثادحا هژورپ -

٦٠٦٠٢٠١

١٤٠١

١٣٩٧

يراكناميپ

٠

ارجا

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٢٠٠ - نامتخاس هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٢٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

١,٠٠٠,٠٠٠٠ ٠

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٨٥٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

 - يگنهرف ياهحرط و اهتيلاعف و اه تيفرظ،اه تخاس ريز هعسوت همانرب

٦ - يگنهرف و يعامتجا تيرومام

٦٠٦٠٣ - يشزرو نكاما ثادحا هب كمك حرط

٦٠٦٠٣٠١  تشدنايم لابتوف نيمز ثادحا هژورپ -

٦٠٦٠٣٠١

١٤٠١

١٣٩٦

يراكناميپ

٠

ارجا

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٢٠٠ - نامتخاس هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٢٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٥,٠٠٠,٠٠٠٠ ٣٨,٦٨٨

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٨٦٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

 - يگنهرف ياهحرط و اهتيلاعف و اه تيفرظ،اه تخاس ريز هعسوت همانرب

٦ - يگنهرف و يعامتجا تيرومام

٦٠٦٠٣ - يشزرو نكاما ثادحا هب كمك حرط

٦٠٦٠٣٠٢  ولقود رختسا ثادحا هژورپ -

٦٠٦٠٣٠٢

١٤٠٣

١٣٩٤

يراكناميپ

٠

ارجا

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٢٠٠ - نامتخاس هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٢٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

١٥,٠٠٠,٠٠٠٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٨٧٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

 - يگنهرف ياهحرط و اهتيلاعف و اه تيفرظ،اه تخاس ريز هعسوت همانرب

٦ - يگنهرف و يعامتجا تيرومام

٦٠٦٠٣ - يشزرو نكاما ثادحا هب كمك حرط

٦٠٦٠٣٠٣  يرادرهش نمچ مويداتسا ثادحا هژورپ -

٦٠٦٠٣٠٣

١٤٠٣

١٣٩٧

يراكناميپ

٠

ارجا

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٢٠٠ - نامتخاس هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٢٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٣٠,٠٠٠,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠ ٠

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٨٨٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

 - يگنهرف ياهحرط و اهتيلاعف و اه تيفرظ،اه تخاس ريز هعسوت همانرب

٦ - يگنهرف و يعامتجا تيرومام

٦٠٦٠٣ - يشزرو نكاما ثادحا هب كمك حرط

٦٠٦٠٣٠٤  تالحم لابتوف ياه نيمز يعونصم نمچ ثادحا هژورپ -

٦٠٦٠٣٠٤

١٤٠١

١٣٩٧

يراكناميپ

٠

ارجا

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٢٠٠ - نامتخاس هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٢٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٤,٠٠٠,٠٠٠٠ ٩,٧٣٣,٢٥٤

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٨٩٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

 - يگنهرف ياهحرط و اهتيلاعف و اه تيفرظ،اه تخاس ريز هعسوت همانرب

٦ - يگنهرف و يعامتجا تيرومام

٦٠٦٠٣ - يشزرو نكاما ثادحا هب كمك حرط

٦٠٦٠٣٠٥  بسن يدهم يشزرو نلاس ثادحا هژورپ -

٦٠٦٠٣٠٥

١٤٠٢

١٣٩٣

يراكناميپ

٠

ارجا

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٢٠٠ - نامتخاس هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٢٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٣,٠٠٠,٠٠٠٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٩٠٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

 - يگنهرف ياهحرط و اهتيلاعف و اه تيفرظ،اه تخاس ريز هعسوت همانرب

٦ - يگنهرف و يعامتجا تيرومام

٦٠٦٠٣ - يشزرو نكاما ثادحا هب كمك حرط

٦٠٦٠٣٠٦  گنپ گنيپ هناخ ثادحا هژورپ -

٦٠٦٠٣٠٦

١٤٠١

١٣٩٩

يراكناميپ

٠

ارجا

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٢٠٠ - نامتخاس هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٢٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٥٠٠,٠٠٠٠ ٣٢٨,٤٠٦

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٩١٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

 - يگنهرف ياهحرط و اهتيلاعف و اه تيفرظ،اه تخاس ريز هعسوت همانرب

٦ - يگنهرف و يعامتجا تيرومام

٦٠٦٠٣ - يشزرو نكاما ثادحا هب كمك حرط

٦٠٦٠٣٠٧  يتشك يزاسندب نلاس ثادحا هژورپ -

٦٠٦٠٣٠٧

١٤٠١

١٣٩٩

يراكناميپ

٠

ارجا

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٢٠٠ - نامتخاس هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٢٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٧,٠٠٠,٠٠٠٠ ٠

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٩٢٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

 - يگنهرف ياهحرط و اهتيلاعف و اه تيفرظ،اه تخاس ريز هعسوت همانرب

٦ - يگنهرف و يعامتجا تيرومام

٦٠٦٠٣ - يشزرو نكاما ثادحا هب كمك حرط

٦٠٦٠٣٠٩  رسلباب يادهش لابتوف ميت هب كمك هژورپ -

٦٠٦٠٣٠٩

رسلباب يرادرهش

١٤٠١

١٣٩٩

يرادرهش

٠

يعامتجا ،يگنهرف

ارجا

ديدج

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢٢٠٩٠٠ - رياس٨١٢٠٠٢٠٠٩٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٥,٠٠٠,٠٠٠٠ ٠

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٩٣٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

 - يگنهرف ياهحرط و اهتيلاعف و اه تيفرظ،اه تخاس ريز هعسوت همانرب

٦ - يگنهرف و يعامتجا تيرومام

٦٠٦٠٣ - يشزرو نكاما ثادحا هب كمك حرط

٦٠٦٠٣١٠  رسلباب سكوب تئيه هب كمك هژورپ -

٦٠٦٠٣١٠

رسلباب يرادرهش

١٤٠١

١٣٩٩

يرادرهش

٠

يعامتجا ،يگنهرف

ارجا

ديدج

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢٢٠٩٠٠ - رياس٨١٢٠٠٢٠٠٩٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٢,٠٠٠,٠٠٠٠ ٠

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

هژورپ تاعالطا مرف

٩٤٩٤ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٣-٣  هژورپ تاعالطا مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١

هژورپ تاصخشم

تيولوا

تيعضو

هژورپ عون

ييارجا دحاو

ارجا هوحن

هژورپ ناونع

عورش لاس

ناياپ لاس

تيرومام

همانرب

حرط

هژورپ سردآ

راك دحاو

رادقم

دحاو تميق

هژورپ فيدر دك

 هژورپ نيمات عبانم

 - يگنهرف ياهحرط و اهتيلاعف و اه تيفرظ،اه تخاس ريز هعسوت همانرب

٦ - يگنهرف و يعامتجا تيرومام

 - يمومع ياه هناحباتك تمرم و زيهجت هب كمك حرط

٦٠٦٠٤٠١  رهش يمومع هناخباتك ثادحا حرط هژورپ -

٦٠٦٠٤٠١

١٤٠١

١٣٩٩

يراكناميپ

٠

ارجا

ارجا لاح رد

ييارجا هاگتسد
تنواعم

رسلباب يرادرهش

بوصم
ينيب شيپ غلبم

لاس دركلمع
١٣٩٩

عبانم

يمومع ياهدمآرد

هژورپ فراصم

لصفرس مان
يداصتقا دك

٢١٠٢٠٠ - نامتخاس هب طوبرم تارابتعا رياس٨١٢٠٠١٠٠٢٠٠١

تسايس دربهار زادنا مشچ

تدم نايم و تدم دنلب ياه همانرب

٠٠ ١,٢٢٠,٦٠٥

١٤٠١ ١٤٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



دك

يداصتقا لوصف كيكفت هب فراصم مرف

ناونع

١١٣ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٤  يداصتقا فراصم مرف -
رسلباب يرادرهش

بوصملبق لاس دركلمعبوصم داهنشيپ

١٤٠١ لاس هجدوب ينيب شيپ

١٤٠٠١٤٠١١٤٠١

١,٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠يداصتقا فراصم عمج ٨٩٢,٣٠٣,٤٩٠٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٥٤٠,٠٠٠,٠٠٠١,١٦٩,٠٠٠,٠٠٠اه هنيزه١٠٠٠٠٠ ٨٩٢,٣٠٣,٤٩٠١,١٦٩,٠٠٠,٠٠٠

١١٦,٨٨٣,٦٠٧١٨٧,٣٥٠,٠٠٠نانكراك تامدخ ناربج١١٠٠٠٠ ١٢٤,٧٥٩,٩٤٥١٨٧,٣٥٠,٠٠٠

٣١,٧٧٣,٥٨٢٢٦,٨٠٠,٠٠٠دزمتسد و قوقح١١٠١٠٠ ٣١,٢٣٨,٠٨٣٢٦,٨٠٠,٠٠٠

٥٦,٦٨٤١٠٠,٠٠٠رادرهش قوقح١١٠١٠١ ٤٥,٠٨٤١٠٠,٠٠٠

١,٣٣٦,٧١٠٦,٠٠٠,٠٠٠يناميپ و يمسر نانكراك انبم /تباث قوقح١١٠١٠٢ ٧٩١,٧٦٠٦,٠٠٠,٠٠٠

١٢,٣٩٨,٠١٥٢٠,٠٠٠,٠٠٠راك نوناق لومشم يمسر نارگراك دزمتسد و قوقح١١٠١٠٣ ١٢,٣١٩,٩٩٩٢٠,٠٠٠,٠٠٠

٣٧٣,٠١٤٣٠٠,٠٠٠يدادرارق نادنمراك قوقح١١٠١٠٤ ٢٨٦,٦٢٦٣٠٠,٠٠٠

١٧,٦٠٩,١٥٩٤٠٠,٠٠٠يدادرارق نارگراك قوقح١١٠١٠٥ ١٧,٧٩٤,٦١٤٤٠٠,٠٠٠

٨٥,١١٠,٠٢٦١٦٠,٥٥٠,٠٠٠لغش يايازم و اه هداعلا قوف١١٠٢٠٠ ٩٣,٥٢١,٨٦٢١٦٠,٥٥٠,٠٠٠

٤٦١,١٨٤٧٠٠,٠٠٠رادرهش يايازم١١٠٢٠١ ١,٢٩٧,٠٨٦٧٠٠,٠٠٠

١٥,٨٨٩,٢٣٨٦٨,٥٣٠,٠٠٠يناميپ و تباث زا معا يمسر نادنمراك يايازم١١٠٢٠٢ ١٣,٨٦٩,٥٣٨٦٨,٥٣٠,٠٠٠

٤,٥٩٢,٠٣٨١٠,١٧٠,٠٠٠راك نوناق لومشم يمسر نارگراك يايازم١١٠٢٠٣ ٧,٠٩٧,٤٨٦١٠,١٧٠,٠٠٠

٥,٢٥٠,٧١٧١,٠٠٠,٠٠٠يدادرارق نادنمراك يايازم١١٠٢٠٤ ٤,٥٧٩,٥٤٩١,٠٠٠,٠٠٠

٥,٧٧٠,٠٥٦١٥٠,٠٠٠يدادرارق نارگراك يايازم١١٠٢٠٥ ٤,٩٣٩,٧٩٦١٥٠,٠٠٠

٤٠,٤٦٤,٢٦٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠راك هفاضا١١٠٢٠٦ ٣١,٥٨٣,٠٦٤٦٠,٠٠٠,٠٠٠

و يراك بش ،يراك تبون ،يراك هعمج ،هداعلا قوف١١٠٢٠٧  ...٨,٨٩٠,٠٣١٦,٠٠٠,٠٠٠ ١٧,٢٦٥,٣٠٩٦,٠٠٠,٠٠٠

٣,٧٩٢,٥٠٠١٤,٠٠٠,٠٠٠يديع و شاداپ١١٠٢٠٨ ١٢,٨٩٠,٠٣٣١٤,٠٠٠,٠٠٠

٠٠تيلوئسم يايازم١١٠٢٠٩ ٠٠

٣٣٩,٤٢٦,٢٨١٧٨٠,٧٠٠,٠٠٠تامدخ و اهالاك زا هدافتسا١٢٠٠٠٠ ٦٦٤,٥١٦,٩٩٦٧٨٠,٧٠٠,٠٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



دك

يداصتقا لوصف كيكفت هب فراصم مرف

ناونع

٢١٣ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٤  يداصتقا فراصم مرف -
رسلباب يرادرهش

بوصملبق لاس دركلمعبوصم داهنشيپ

١٤٠١ لاس هجدوب ينيب شيپ

١٤٠٠١٤٠١١٤٠١

٢,٥٣٥,٠١٠٧,٠٠٠,٠٠٠يجراخ و يلخاد تيرومام١٢٠١٠٠ ٣,٣٨١,٣١١٧,٠٠٠,٠٠٠

٢,٥٣٥,٠١٠٧,٠٠٠,٠٠٠يلخاد تيرومام١٢٠١٠١ ٣,٣٨١,٣١١٧,٠٠٠,٠٠٠

٠٠يجراخ تيرومام١٢٠١٠٢ ٠٠

١٧٥,٥٠٢,٧١٣٣٦٧,٩٥٠,٠٠٠يدادرارق تامدخ ماجنا همحزلا قح١٢٠٢٠٠ ٣٤٥,٣٧٤,٧٩٣٣٦٧,٩٥٠,٠٠٠

٣,١٨٢,١٦٩١٣,٠٠٠,٠٠٠صاخشا يدادرارق تامدخ١٢٠٢٠١ ٥,٤٠٢,٥٦٩١٣,٠٠٠,٠٠٠

٠٠لغاش ريغ نانكراك هب تخادرپ١٢٠٢٠٢ ٠٠

٠٠يرادرهش رد لغاش هفيظو نازابرس و يماظتنا نيرومام يايازم و دزمتسد و قوقح١٢٠٢٠٣ ٠٠

٠٠شهوژپ قح و سيردتلا قح١٢٠٢٠٤ ٠٠

٧١٠,٣١٤١٣,٠٠٠,٠٠٠نه و يگنهرف ،يبهذم ،يشزومآ ياه همانرب يارجا١٢٠٢٠٥ ٢,٣٠٦,٢٤٨١٣,٠٠٠,٠٠٠

٢,٧٣٨,٢٨٠١٠,٠٠٠,٠٠٠هسلجلا قح١٢٠٢٠٦ ١٦,١٠٥,٢٣١١٠,٠٠٠,٠٠٠

١٦٧,٦١١,٩٥٠٣٢٢,٤٥٠,٠٠٠يرهش تامدخ يراذگاو١٢٠٢٠٧ ٣٢٠,٥١٠,٧٤٥٣٢٢,٤٥٠,٠٠٠

٠٠يكيفارت تامدخ يراذگاو١٢٠٢٠٨ ٠٠

٠٤,٠٠٠,٠٠٠رهش يمومع تاسيسات و تازيهجت زا تظافح و يرادهگن١٢٠٢٠٩ ٠٤,٠٠٠,٠٠٠

٠٠رهش يصاصتخا تاسيسات و تازيهجت زا تظافح و يرادهگن١٢٠٢١٠ ٠٠

١,٢٦٠,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠يسرباسح١٢٠٢١١ ١,٠٥٠,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠

٠٠يناسر عالطا١٢٠٢١٢ ٠٠

٠٠رهش نايدكتم يهدناماس١٢٠٢١٣ ٠٠

٠٠يقوقح صاخشا يدادرارق تامدخ١٢٠٢١٤ ٠٠

٠٥٠٠,٠٠٠يسانشراك ياه هنيزه١٢٠٢١٥ ٠٥٠٠,٠٠٠

٠٣,٠٠٠,٠٠٠يرادا تامدخ يراذگاو١٢٠٢١٦ ٠٣,٠٠٠,٠٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



دك

يداصتقا لوصف كيكفت هب فراصم مرف

ناونع

٣١٣ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٤  يداصتقا فراصم مرف -
رسلباب يرادرهش

بوصملبق لاس دركلمعبوصم داهنشيپ

١٤٠١ لاس هجدوب ينيب شيپ

١٤٠٠١٤٠١١٤٠١

٠٠رياس١٢٠٢٩٠ ٠٠

٣٨٩,١١٠٢,٦٥٠,٠٠٠تاطابتراو لقنو لمح١٢٠٣٠٠ ٥٢٩,٩٢٥٢,٦٥٠,٠٠٠

٠٥٠٠,٠٠٠هثاثا و الاك لمح١٢٠٣٠١ ٠٥٠٠,٠٠٠

٠٠الاك هميب١٢٠٣٠٢ ٠٠

٠٠يناگرزاب دوس و يكرمگ ضراوع و قوقح١٢٠٣٠٣ ٠٠

٢,٦٨٦١٥٠,٠٠٠يتسپ تاناما و اه همان لقنو لمح١٢٠٣٠٤ ٢,٢٣٨١٥٠,٠٠٠

٠٠روشك زا جراخ و لخاد رد يتسپ ياه قودنص كارتشا قح١٢٠٣٠٥ ٠٠

٣٨٦,٤٢٤١,٥٠٠,٠٠٠سكاف و نفلت١٢٠٣٠٦ ٥٢٧,٦٨٧١,٥٠٠,٠٠٠

٠٠يتارباخم طوطخ هراجا١٢٠٣٠٧ ٠٠

٠٥٠٠,٠٠٠تنرتنيا و يا هراوهام تاطابترا١٢٠٣٠٨ ٠٥٠٠,٠٠٠

٣٣,٦٤٥,٩٩٥٨٠,٢٢٠,٠٠٠تباث ياه يئاراد ريمعتو يرادهگن١٢٠٤٠٠ ٦٣,٢٢١,٤٨٤٨٠,٢٢٠,٠٠٠

٦,٧٢١,٠٥١١٢,٠٠٠,٠٠٠تاثدحتسم و نامتخاس١٢٠٤٠١ ٩,٣٣٩,٨٥٧١٢,٠٠٠,٠٠٠

زبس ياضف و دنامسپ ،ينارمع كرحتم و نكاس زا معا( تازيهجت و تالآ نيشام١٢٠٤٠٢ )٩,٣٨٩,٤٧٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢٦,٨٢٦,٦٠٨٢٠,٠٠٠,٠٠٠

١,٣٧٨,٦٢٧٣,٠٠٠,٠٠٠تباث ياهيياراد هميب١٢٠٤٠٣ ١,٦٣١,١١١٣,٠٠٠,٠٠٠

كبس(هيلقن طئاسو١٢٠٤٠٤ )٨٥٠,٨٢٤١,٠٠٠,٠٠٠ ٨٨٨,٠٦٥١,٠٠٠,٠٠٠

٤,٠٨٢,٩٨٢١٤,٢٢٠,٠٠٠يرادا لياسو ريمعت و يرادهگن١٢٠٤٠٥ ٧,٠٨١,٩٢٩١٤,٢٢٠,٠٠٠

٤,٨٠٦,٣٤٣١٢,٠٠٠,٠٠٠يريوصت و يتوص مزاول١٢٠٤٠٦ ٧,٠٩٨,٠٨٢١٢,٠٠٠,٠٠٠

٢,٠٤٩,٨٠٤٦,٠٠٠,٠٠٠شيامرگ و شيامرس مزاول١٢٠٤٠٧ ٣,٠٥٤,٢٦٣٦,٠٠٠,٠٠٠

٤,٣٦٦,٨٩٤١٢,٠٠٠,٠٠٠هنايار١٢٠٤٠٨ ٧,٣٠١,٥٦٨١٢,٠٠٠,٠٠٠

٣,٩٧٦,٤٨٣١٥,٠٠٠,٠٠٠تاعوبطم و تايرشن ديرخ و پاچ١٢٠٥٠٠ ٦,٠٥٢,٢١٤١٥,٠٠٠,٠٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



دك

يداصتقا لوصف كيكفت هب فراصم مرف

ناونع

٤١٣ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٤  يداصتقا فراصم مرف -
رسلباب يرادرهش

بوصملبق لاس دركلمعبوصم داهنشيپ

١٤٠١ لاس هجدوب ينيب شيپ

١٤٠٠١٤٠١١٤٠١

١,١٤٢,٥٦٧٥,٠٠٠,٠٠٠تاعوبطم و تايرشن ديرخ و پاچ١٢٠٥٠١ ١,٧٦٩,٤٤٤٥,٠٠٠,٠٠٠

٤١٦,٢٥٧٣,٠٠٠,٠٠٠يرادا قاروا و رتافد ديرخ و پاچ١٢٠٥٠٢ ١,٣٦٧,٦٠٨٣,٠٠٠,٠٠٠

٢,٤١٧,٦٥٨٧,٠٠٠,٠٠٠هشقن و سكع و يرادا ياه يهگآ پاچ١٢٠٥٠٣ ٢,٩١٥,١٦٢٧,٠٠٠,٠٠٠

٢,١١٦,٢٩٥٤,١٠٠,٠٠٠تاغيلبت و يرادرب ريوصت١٢٠٦٠٠ ٢,٢٣٧,١٢٩٤,١٠٠,٠٠٠

٠١,٠٠٠,٠٠٠يرادربمليف و يساكع١٢٠٦٠١ ٠١,٠٠٠,٠٠٠

٥٤٩,٩٧١٦٠٠,٠٠٠پيلك مليف و نويزيولت ،يطيحم تاغيلبت١٢٠٦٠٢ ٤٦٨,٣٠٩٦٠٠,٠٠٠

و يشاقن ،يطاطخ(يتاغيلبت تامدخ هنيزه١٢٠٦٠٣  ...)٨٩٣,٠٤٠١,٥٠٠,٠٠٠ ١,١٠٤,٢٤٠١,٥٠٠,٠٠٠

٦٧٣,٢٨٤١,٠٠٠,٠٠٠يتاغيلبت ياه يهگآ١٢٠٦٠٤ ٦٦٤,٥٨٠١,٠٠٠,٠٠٠

١٢,٩٦٧,١٨٦٢٥,٠٠٠,٠٠٠تافيرشت١٢٠٧٠٠ ١١,٨٠٤,٣٠٣٢٥,٠٠٠,٠٠٠

١١,٨٢٩,٤٠٥٢٠,٠٠٠,٠٠٠تافيرشت هنيزه١٢٠٧٠١ ١٠,٦٩١,٨٥٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠

١,١٣٧,٧٨١٥,٠٠٠,٠٠٠يناغارچ و نشج١٢٠٧٠٢ ١,١١٢,٤٥١٥,٠٠٠,٠٠٠

٣,٤٣٥,٧٣٣٨,٠٠٠,٠٠٠يقوقح و ،يتبث ،يئاضق ياه هنيزه١٢٠٨٠٠ ٤,٣٢٧,٧٥٩٨,٠٠٠,٠٠٠

٣,٤٣٥,٧٣٣٨,٠٠٠,٠٠٠هرواشملا قح و هلاكولا قح١٢٠٨٠١ ٤,٣٢٧,٧٥٩٨,٠٠٠,٠٠٠

٠٠يتبث ياه هنيزه١٢٠٨٠٢ ٠٠

٠٠كالما يزيمم رب تراظن١٢٠٨٠٣ ٠٠

٠٠يقوقح تامدخ و تاررقم نيودت١٢٠٨٠٤ ٠٠

٠٠يسرداد و يئاضق ياه هنيزه١٢٠٨٠٥ ٠٠

٩٤٠,٦٠٢٥٠٠,٠٠٠يكناب ياه هنيزه١٢٠٩٠٠ ٧٩٠,١٣٩٥٠٠,٠٠٠

٩١٥,٠٦٠٥٠٠,٠٠٠هتفس و كچ هتسد ديرخ١٢٠٩٠١ ٧٦٨,٨٥٤٥٠٠,٠٠٠

٢٥,٥٤٢٠هوجو لاقتنا هنيزه١٢٠٩٠٢ ٢١,٢٨٥٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



دك

يداصتقا لوصف كيكفت هب فراصم مرف

ناونع

٥١٣ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٤  يداصتقا فراصم مرف -
رسلباب يرادرهش

بوصملبق لاس دركلمعبوصم داهنشيپ

١٤٠١ لاس هجدوب ينيب شيپ

١٤٠٠١٤٠١١٤٠١

٠٠اهكناب رد يتميق ءايشاو دانسا يرادهگن١٢٠٩٠٣ ٠٠

٠٠رياس١٢٠٩٩٠ ٠٠

٦,٢٩٧,١٦٣٢٠,٠٨٠,٠٠٠تخوس و قرب و بآ١٢١٠٠٠ ١٠,٢٨٦,٧٢٧٢٠,٠٨٠,٠٠٠

١٠,٣٦٠٥٨٠,٠٠٠يرادرهش نكاما بآ ياهب١٢١٠٠١ ١١,٣٤٤٥٨٠,٠٠٠

١,٤٢٤,٣٨٤٣,٠٠٠,٠٠٠يرادرهش نكاما يفرصم قرب ياهب١٢١٠٠٢ ٣,٢٢١,٩٦٧٣,٠٠٠,٠٠٠

١٩٣,٥٠٠١,٠٠٠,٠٠٠نيدايم و اهكراپ بآ ياهب١٢١٠٠٣ ١٦١,٢٥٠١,٠٠٠,٠٠٠

١٧٢,٥٥٢٥٠٠,٠٠٠نيدايم و اهكراپ قرب ياهب١٢١٠٠٤ ١٤٣,٧٩٣٥٠٠,٠٠٠

هروك تفن ،زاگ ،ليئوزاگ ،نيزنب ،ديفس تفن ،هيلقن طئاسو ،تالآ نيشام ،يترارح ياهاگتسد زا معا( اهتخوس١٢١٠٠٥ )٤,٤٩٦,٣٦٨٦,٠٠٠,٠٠٠ ٦,٧٤٨,٣٧٣٦,٠٠٠,٠٠٠

٠٠يترارح ياههاگتسد تخوس١٢١٠٠٦ ٠٠

٠٤,٠٠٠,٠٠٠تالآ نيشام نيزنب تخوس١٢١٠٠٧ ٠٤,٠٠٠,٠٠٠

٠٥,٠٠٠,٠٠٠تالاآ نيشام ليئوزاگ تخوس١٢١٠٠٨ ٠٥,٠٠٠,٠٠٠

٧٠,٥١٣,٩١٥١٩٤,٠٠٠,٠٠٠يندش فرصم مزاول و داوم١٢١١٠٠ ١٧٧,٣٢٤,١١٢١٩٤,٠٠٠,٠٠٠

كهآ،ناميس ،رجآ ،چگ ( ينامتخاس حلاصم١٢١١٠١ ،......)١,٥٥٣,٣٣٤٤,٠٠٠,٠٠٠ ٤,٠١١,٠٢٢٤,٠٠٠,٠٠٠

هريگتسد،لفق،ديلك (قاري و رازبا١٢١١٠٢ ،.........)٤,٣٥٩,٧٢٥٣٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢٩,٧٩٤,٥٩٧٣٢,٠٠٠,٠٠٠

نوفيس،بآريش(يتشادهب ياهسيورس مزاول١٢١١٠٣ ،.....)٢,٨٤٧,٥٨٣٦,٠٠٠,٠٠٠ ٣,٨٧١,٩٨٧٦,٠٠٠,٠٠٠

هدنيوش ياهردوپ ،ييوش فرظ عيام ،ييوشتسد عيام،نوباص(هدنيوش داوم و فيظنت مزاول١٢١١٠٤ ،........)٤,٣٥٨,٨٧٢٢٢,٠٠٠,٠٠٠ ٣٠,٦٢٨,٠٢٦٢٢,٠٠٠,٠٠٠

و ولبات(يرهش تامدخ يفرصم مزاول١٢١١٠٥  ...)١٤,٦٧٦,٨١١٣٥,٠٠٠,٠٠٠ ٢٤,٧١٤,٧٧٩٣٥,٠٠٠,٠٠٠

تازيهجت و تالآ نيشام و هيلقن طئاسو هب طوبرم ( يكدي مزاول١٢١١٠٦ )١٥,٦٤٦,٧٤٤٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ٤١,٥٢٥,٠٢٤٣٠,٠٠٠,٠٠٠

ريرحتلا مزاول واوقم ، ذغاك( يرادا يفرصم مزاول١٢١١٠٧  ...)٦,١٧٢,٥١١٢١,٠٠٠,٠٠٠ ٩,٩٣٤,١٧٤٢١,٠٠٠,٠٠٠

٥,٣٦٤,١٠٨١٠,٠٠٠,٠٠٠يئاذغداوم١٢١١٠٨ ٨,٣١٨,٨٣٠١٠,٠٠٠,٠٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



دك

يداصتقا لوصف كيكفت هب فراصم مرف

ناونع

٦١٣ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٤  يداصتقا فراصم مرف -
رسلباب يرادرهش

بوصملبق لاس دركلمعبوصم داهنشيپ

١٤٠١ لاس هجدوب ينيب شيپ

١٤٠٠١٤٠١١٤٠١

١,٨٧٢,٤٧٨٥,٠٠٠,٠٠٠يناشن شتآ مزاول١٢١١٠٩ ٣,٢٥٥,٢٥٠٥,٠٠٠,٠٠٠

٥,٦٩٠,٧٠١١٦,٠٠٠,٠٠٠ينابغاب مزاول و مس ،لاهن ،رذب١٢١١١٠ ١١,٣٧٨,٠٠٠١٦,٠٠٠,٠٠٠

٠٠يتشادهب و يكشزپ يفرصم مزاول و وراد١٢١١١١ ٠٠

٥,٩٨٢,٥٤٤٩,٠٠٠,٠٠٠كاشوپ و باوخ مزاول١٢١١١٢ ٧,٨٣٠,٩٦٥٩,٠٠٠,٠٠٠

٠٠امنهار كالپ و ولبات ديرخ١٢١١١٣ ٠٠

٠٠يندش فرصم مزاول و داوم رياس١٢١١١٤ ٠٠

١,٩٨٨,٥٠٣٤,٠٠٠,٠٠٠رياس١٢١١٩٠ ٢,٠٦١,٤٥٨٤,٠٠٠,٠٠٠

٧,٣٠٠,٣٣٢١٧,٢٠٠,٠٠٠يتاقيقحت و يتاعلاطم ياه هنيزه١٢١٢٠٠ ٣,٨٣٦,٩٨٣١٧,٢٠٠,٠٠٠

٩٦,٠٠٠٥٠٠,٠٠٠يرادرهش ياه تيرومام ياه شهوژپ و هعلاطم١٢١٢٠١ ٨٠,٠٠٠٥٠٠,٠٠٠

٠٠تدم نايم و يدربهار ياه همانرب هيهت١٢١٢٠٢ ٠٠

٢٥٢,٠٠٠٠يرهش تاناكما و اهزاين هعلاطم و يسررب١٢١٢٠٣ ٢١٠,٠٠٠٠

٠٠يگنهرف و يعامتجا ياه شهوژپ و هعلاطم١٢١٢٠٤ ٠٠

٠٠همجرتلا قح و فيلاتلا قح١٢١٢٠٥ ٠٠

٠٠نادنورهش يشزومآ ياههنيزه١٢١٢٠٦ ٠٠

٥,٤٠٠,٠٠٠١١,٧٠٠,٠٠٠نانكراك يشزومآ ياههنيزه١٢١٢٠٧ ١٤٨,٩٧٣١١,٧٠٠,٠٠٠

١,٥٥٢,٣٣٢٤,٠٠٠,٠٠٠هباشم رازبا و مزاول رياسو ،يئويديو ياه مليف ،يا هنايار ياهرازفا مرن ،تايرشن ،باتك ديرخ١٢١٢٠٨ ٣,٣٩٨,٠١٠٤,٠٠٠,٠٠٠

٠١,٠٠٠,٠٠٠يشزومآ ياههاگراك و ينارنخس تاسلج و اهرانيمس يرازگرب هنيزه١٢١٢٠٩ ٠١,٠٠٠,٠٠٠

٠٠تيوضع قح١٢١٣٠٠ ٠٠

٠٠يللملا نيب تاسسؤم و اهنامزاس تيوضع قح١٢١٣٠١ ٠٠

٠٠راخ تاسسؤم هب هعبات ياهتكرش و اهنامزاس اي يرادرهش تادهعت اي و اهدادرارق تباب تخادرپ١٢١٣٠٢ ٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



دك

يداصتقا لوصف كيكفت هب فراصم مرف

ناونع

٧١٣ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٤  يداصتقا فراصم مرف -
رسلباب يرادرهش

بوصملبق لاس دركلمعبوصم داهنشيپ

١٤٠١ لاس هجدوب ينيب شيپ

١٤٠٠١٤٠١١٤٠١

١٩,٨٠٥,٧٤٤٣٩,٠٠٠,٠٠٠هيارك و هراجا١٢١٤٠٠ ٣٥,٣٥٠,١١٧٣٩,٠٠٠,٠٠٠

٠٠يضارا و نيمز هراجا١٢١٤٠١ ٠٠

١,٧٢٨,٧٢٠٣,٠٠٠,٠٠٠تاثدحتسم رياسو نامتخاس هراجا١٢١٤٠٢ ٣,٨٢٠,٤٣٠٣,٠٠٠,٠٠٠

١٥,٦٧٨,٣٤٤٢٨,٠٠٠,٠٠٠تازيهجت و تالآ نيشام هراجا١٢١٤٠٣ ٢٧,٨٥٠,٣٧٤٢٨,٠٠٠,٠٠٠

كبس(هيلقن طياسو هيارك١٢١٤٠٤ )٢,٣٩٨,٦٨٠٥,٠٠٠,٠٠٠ ٣,٦٧٩,٣١٣٥,٠٠٠,٠٠٠

٠٣,٠٠٠,٠٠٠فلتخم رازبا و مزاول هيارك١٢١٤٠٥ ٠٣,٠٠٠,٠٠٠

٠١,٠٠٠,٠٠٠يياراد و يلام نيمات ياههنيزه١٣٠٠٠٠ ٠١,٠٠٠,٠٠٠

٠١,٠٠٠,٠٠٠راداهب قاروا و يكناب تاليهست ،اهماو دزمراك١٣٠١٠٠ ٠١,٠٠٠,٠٠٠

٠٠يلخاد ياهماو دزمراك١٣٠١٠١ ٠٠

٠٠يجراخ ياهماو دزمراك١٣٠١٠٢ ٠٠

٠٠تكراشم قاروا دزمراك١٣٠١٠٣ ٠٠

٠٠قاروا رياس دزمراك١٣٠١٠٤ ٠٠

٠١,٠٠٠,٠٠٠دركريد ياه هنيزه و مئارج١٣٠١٠٥ ٠١,٠٠٠,٠٠٠

٠٠رياس١٣٠١٩٠ ٠٠

٠٠هناراي١٤٠٠٠٠ ٠٠

٠٠يرادرهش هب هتسباو يعافتنا تاسسؤم و هعبات ياهتكرش ،هتسباو ياه نامزاس نايز كمك١٤٠١٠٠ ٠٠

٠٠يعافتنا تاسسوم و هعبات ياهتكرش نايز كمك١٤٠١٠١ ٠٠

يرادرهش نوناق ٨٤ هدام اب قباطم( هتسباو ياه نامزاس نايز كمك١٤٠١٠٢ )٠٠ ٠٠

٠٠تامدخ و اه الاك تميق توافتلا هبام تخادرپ١٤٠٢٠٠ ٠٠

٠٠طيلب هناراي١٤٠٢٠١ ٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



دك

يداصتقا لوصف كيكفت هب فراصم مرف

ناونع

٨١٣ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٤  يداصتقا فراصم مرف -
رسلباب يرادرهش

بوصملبق لاس دركلمعبوصم داهنشيپ

١٤٠١ لاس هجدوب ينيب شيپ

١٤٠٠١٤٠١١٤٠١

٠٠سوب ينيم و سوبوتا ديرخ هناراي١٤٠٢٠٢ ٠٠

ياهنيزه( يا هيامرس ريغ يلاقتنا ياه تخادرپ١٤٠٣٠٠ )٠٠ ٠٠

يرادرهش نوناق ٨٤ هدام اب قباطم( هتسباو ياهنامزاسهب يلاقتنا ياهتخادرپ١٤٠٣٠١ )٠٠ ٠٠

٠٠هعبات ياهتكرش و يعافتنا تاسسومهب يلاقتنا ياهتخادرپ١٤٠٣٠٢ ٠٠

١٣,٧٠٤,١٢٠٤٠,٤٢٢,٢٠٠ضوعالب ياهكمك١٥٠٠٠٠ ٩,١٦٦,٤٠٠٤٠,٤٢٢,٢٠٠

٠٠هعبات ياهتكرش و يعافتنا تاسسوم ،هتسباو ياه نامزاس هب يلام كمك١٥٠١٠٠ ٠٠

يرادرهش نوناق ٨٤ هدام اب قباطم( هتسباو ياهنامزاس هب كمك١٥٠١٠١ )٠٠ ٠٠

٠٠هعبات ياه تكرش و تاسسوم هب كمك١٥٠١٠٢ ٠٠

١١,٤٧٥,٢٤٠٣٥,٢٧٢,٢٠٠يقوقح صاخشا هب يلام كمك١٥٠٢٠٠ ٦,٥٠٧,٧٠٠٣٥,٢٧٢,٢٠٠

٤,٢٠٠,٠٠٠٤,٦٢٠,٠٠٠رهش يمالسا ياروش هجدوب تارابتعا نيمات١٥٠٢٠١ ٣,٦٠٠,٠٠٠٤,٦٢٠,٠٠٠

٠٠نوناق %١٠ دمآرد لحم زا يزاسون نوناق يارجا تارابتعا نيمات١٥٠٢٠٢ ٠٠

٥,٩٧٠,٠٠٠١٢,٧٧٠,٠٠٠اههناخباتك هب كمك١٥٠٢٠٣ ٠١٢,٧٧٠,٠٠٠

داهن مدرم ياه نامزاس هب كمك١٥٠٢٠٤  ( )٠٠ ٠٠

٠٠نمزم يناور ناراميب و نادنملاس و نيلولعم يشخبناوت و يرادهگن يارب اه هداوناخ و يتلود ريغ زكارم هب كمك١٥٠٢٠٥ ٠٠

٠٠هلحم تيريدم ياه همانرب زا تيامح١٥٠٢٠٦ ٠٠

٣٤٨,٠٠٠١,٥٠٠,٠٠٠يصوصخ تاسسوم هب كمك١٥٠٢٠٧ ٣٩٠,٠٠٠١,٥٠٠,٠٠٠

٩٥٧,٢٤٠٤,٣٨٢,٢٠٠يمومع شخب هب كمك١٥٠٢٠٨ ٢,٥١٧,٧٠٠٤,٣٨٢,٢٠٠

٠١٢,٠٠٠,٠٠٠سكوب تئيه و ادهش لابتوف ميت هب كمكرياس١٥٠٢٩٠ ٠١٢,٠٠٠,٠٠٠

٢,٢٢٨,٨٨٠٥,١٥٠,٠٠٠يقيقح صاخشا هب يلام كمك١٥٠٣٠٠ ٢,٦٥٨,٧٠٠٥,١٥٠,٠٠٠

٠٠هبغرتم ريغ ثداوح ناگديد تراسخ هب كمك١٥٠٣٠١ ٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



دك

يداصتقا لوصف كيكفت هب فراصم مرف

ناونع

٩١٣ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٤  يداصتقا فراصم مرف -
رسلباب يرادرهش

بوصملبق لاس دركلمعبوصم داهنشيپ

١٤٠١ لاس هجدوب ينيب شيپ

١٤٠٠١٤٠١١٤٠١

١,٠٨٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠ريذپ بيسآ راشقا هب كمك و يهدناماس١٥٠٣٠٢ ٩٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠

٦٨,٤٠٠١٥٠,٠٠٠غلبم نويناحور قوقح١٥٠٣٠٣ ١٠٠,٠٠٠١٥٠,٠٠٠

١,٠٨٠,٤٨٠٤,٠٠٠,٠٠٠يقيوشت ياهتخادرپ و اياده١٥٠٣٠٤ ١,٦٥٨,٧٠٠٤,٠٠٠,٠٠٠

٠٠بحاصالب تاوما نفد و نفك١٥٠٣٠٥ ٠٠

٠٠رياس١٥٠٣٩٠ ٠٠

٤٦,٣٥٤,٤٠٨١٠٠,٥٢٧,٨٠٠يعامتجا هافر١٦٠٠٠٠ ٥٨,٧٦٦,٦٨٨١٠٠,٥٢٧,٨٠٠

٢١,٠٤٨,٢٠٥٣٥,٥٠٠,٠٠٠يگتسشنزاب و هميب١٦٠١٠٠ ٢٦,٣٨٢,٢١٠٣٥,٥٠٠,٠٠٠

٠٠رادرهش مهس( يگتسشنزاب١٦٠١٠١ ٠٠

يعامتجا نيمات نوناق نيلومشم( يرادرهش مهس هميب قح١٦٠١٠٢ )٢٠,٦٠٩,٩٧٥٣٤,٠٠٠,٠٠٠ ٢٥,٨٤١,٣٧٠٣٤,٠٠٠,٠٠٠

يرادرهش مهس( نالغاش ينامرد تامدخ هميب١٦٠١٠٣ )٤٣٨,٢٣٠١,٥٠٠,٠٠٠ ٥٤٠,٨٤٠١,٥٠٠,٠٠٠

٠٠يرادرهش مهس - نانكراك رمع هميب١٦٠١٠٤ ٠٠

٢٥,٣٠٦,٢٠٣٥٩,٥٢٧,٨٠٠نادنمراك يهافر ياه كمك١٦٠٢٠٠ ٢٩,٩٢٩,٥١٦٥٩,٥٢٧,٨٠٠

١٠,٦٨٧,٧٦٧٢٦,٠٠٠,٠٠٠يدقنريغ ياهكمك و اهنب١٦٠٢٠١ ١٤,٠٠٨,٧٦٨٢٦,٠٠٠,٠٠٠

١٠,٤٨٢,٥٧٢٥,١٨٠,٠٠٠الوا ،يدنم هلئاع قح١٦٠٢٠٢ ٣,٣٢٠,٧١٠٥,١٨٠,٠٠٠

١,٩٧٢,٤٦٩٥٠٠,٠٠٠اذغ هنيزه١٦٠٢٠٣ ٢,٠٢٨,٧٢١٥٠٠,٠٠٠

١٩٥,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠باهذ و بايا هنيزه كمك١٦٠٢٠٤ ١,١٨٧,٦٣٣١,٠٠٠,٠٠٠

٩٩,٠٠٠١٥٠,٠٠٠كدوك دهم هنيزه كمك١٦٠٢٠٥ ٧٦,٧٠٠١٥٠,٠٠٠

٤٠٦,٦٦٨٥٠٠,٠٠٠يندم تيلوئسم عماج هميب١٦٠٢٠٦ ٣٥٠,٠٦٠٥٠٠,٠٠٠

٨٦٤,١٣٢٤,٠٠٠,٠٠٠نارگراك و نادنمراك يليمكت هميب١٦٠٢٠٧ ١,٧٢٩,٥٨٥٤,٠٠٠,٠٠٠

و ناتسراميب باسحتروص ،يكشزپنادند ، يكشزپ ،وراد ( نامرد هنيزه كمك١٦٠٢٠٨  ...)٩,٥١٣٢٠٠,٠٠٠ ٩,٣٧٨٢٠٠,٠٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



دك

يداصتقا لوصف كيكفت هب فراصم مرف

ناونع

١٠١٣ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٤  يداصتقا فراصم مرف -
رسلباب يرادرهش

بوصملبق لاس دركلمعبوصم داهنشيپ

١٤٠١ لاس هجدوب ينيب شيپ

١٤٠٠١٤٠١١٤٠١

٠٣٠٠,٠٠٠يليصحت هنيزه كمك١٦٠٢٠٩ ٠٣٠٠,٠٠٠

٠٠ميحرت مسارم و نفد و نفك،هزانج لمح لماش هدش توف نانكراك هنيزه١٦٠٢١٠ ٠٠

٠٤٠٠,٠٠٠جاودزا هنيزه كمك١٦٠٢١١ ٠٤٠٠,٠٠٠

٣٥٤,٨٠٤٣,٠٠٠,٠٠٠نانكراك يشزرو ياه هنيزه١٦٠٢١٢ ١,٠٣٠,٤٠١٣,٠٠٠,٠٠٠

٢٣٤,٢٧٨٢٠٠,٠٠٠نانكراك زادنا سپ قح١٦٠٢١٣ ١٨٨,١٤١٢٠٠,٠٠٠

٠١٢,٠٠٠,٠٠٠سم يهافر هنيزه١٦٠٢١٤ ٥,٥٠٧,٩٤١١٢,٠٠٠,٠٠٠

٠٦,٠٩٧,٨٠٠رياس١٦٠٢٩٠ ٤٩١,٤٧٦٦,٠٩٧,٨٠٠

٠٥,٥٠٠,٠٠٠ناگتسشنزاب يهافر ياه كمك١٦٠٣٠٠ ٢,٤٥٤,٩٦٣٥,٥٠٠,٠٠٠

٠٢,٥٠٠,٠٠٠نيفظوم و ناگتسشنزاب يديع و دالوا ،يدنم هلئاع قح١٦٠٣٠١ ٢,٤٥٤,٩٦٣٢,٥٠٠,٠٠٠

٠٠ناگتسشنزاب ينامرد تامدخ هميب١٦٠٣٠٢ ٠٠

٠٠ناگتسشنزاب لمكم و نامرد هميب تخادرپ١٦٠٣٠٣ ٠٠

٠٠ناگتسشنزاب ثداوح و رمع هميب تخادرپ١٦٠٣٠٤ ٠٠

٠٠ناگتسشنزاب نادنزرف جاودزا هنيزه كمك١٦٠٣٠٥ ٠٠

٠٣,٠٠٠,٠٠٠اگتسشنزاب يهافر كمك١٦٠٣٠٦ ٠٣,٠٠٠,٠٠٠

٠٠رياس١٦٠٣٩٠ ٠٠

٢٣,٦٣١,٥٨٣٤٩,٠٠٠,٠٠٠اههنيزه رياس١٧٠٠٠٠ ٢٨,٣٣٩,١٦٣٤٩,٠٠٠,٠٠٠

٥,٧٦٥,٤٤٧٧,٠٠٠,٠٠٠نويد١٧٠١٠٠ ٢٠,٧٠٨,٩٧٦٧,٠٠٠,٠٠٠

٤,٠٠٠,٠٠٠٤,٠٠٠,٠٠٠لحم اب نويد١٧٠١٠١ ١٦,٩٩٥,١١٠٤,٠٠٠,٠٠٠

١,٧٦٥,٤٤٧٢,٠٠٠,٠٠٠لحمالب نويد١٧٠١٠٢ ٣,٧١٣,٨٦٦٢,٠٠٠,٠٠٠

٠١,٠٠٠,٠٠٠رادرهش نارمع هداعلا قوف - لحم اب نويد١٧٠١٠٣ ٠١,٠٠٠,٠٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



دك

يداصتقا لوصف كيكفت هب فراصم مرف

ناونع

١١١٣ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٤  يداصتقا فراصم مرف -
رسلباب يرادرهش

بوصملبق لاس دركلمعبوصم داهنشيپ

١٤٠١ لاس هجدوب ينيب شيپ

١٤٠٠١٤٠١١٤٠١

٠٠يگتسشنزاب و هميب،تايلام هب طوبرم تادهعت و نويد١٧٠١٠٤ ٠٠

١٧,٨٦٦,١٣٦٤٢,٠٠٠,٠٠٠هقرفتم ياه هنيزه١٧٠٢٠٠ ٧,٦٣٠,١٨٧٤٢,٠٠٠,٠٠٠

٢,٠١١,٤٣٠٥,٠٠٠,٠٠٠نانكراك تاونس قح١٧٠٢٠١ ٦,٦١٧,٩٣٢٥,٠٠٠,٠٠٠

٠٠نانكراك تمدخ ديرخزاب١٧٠٢٠٢ ٠٠

٨٥٤,٧٠٦٥,٥٠٠,٠٠٠تمدخ ناياپ شاداپ١٧٠٢٠٣ ٧١٢,٢٥٥٥,٥٠٠,٠٠٠

٠٠لوصولا كوكشم تابلاطم هنيزه١٧٠٢٠٤ ٠٠

يرادرهش ضراوع دننام( يرابجا ضراوع١٧٠٢٠٥ )٠٠ ٠٠

٠٠يتلود مئارج١٧٠٢٠٦ ٠٠

٠٠اه هاگداد ضراوع و ميارج ،يياضق ياهتيموكحم ءارآ١٧٠٢٠٧ ٠٠

٠٠يعيبط حناوس زا يشان تامطل اي تامدص ناربج هب طوب رم ياهتخادرپ١٧٠٢٠٨ ٠٠

٠٠هدش هئربت مرجم نانكراك قيلعت مايا قوقح ،اه تمدخ هب هدامآ قوقح - لغاش ريغ نانكراك تخادرپ١٧٠٢٠٩ ٠٠

٠٠يرادرهش ييارجا ياهدحاو هدمآ دراو يكلم اي يصخش تامدص صوصخ رد يناربج ياه تخادرپ١٧٠٢١٠ ٠٠

١٤,٠٠٠,٠٠٠٣٠,٠٠٠,٠٠٠هبقرتم ريغ مالقا١٧٠٢١١ ٣٠٠,٠٠٠٣٠,٠٠٠,٠٠٠

٠٠تاراسخ ناربج هنيزه١٧٠٢١٢ ٠٠

٠٠هدش طبض هدشن هبلاطم ياههدرپس تباب يتخادرپ١٧٠٢١٣ ٠٠

١,٠٠٠,٠٠٠١,٥٠٠,٠٠٠نادنورهش عماج تيلوئسم هميب١٧٠٢١٤ ٠١,٥٠٠,٠٠٠

٠٠يتاذريغ ياه تيلاعف ( دركلمع يفيلكت ياه تايلام١٧٠٢١٥ ٠٠

٠٠رياس١٧٠٢٩٠ ٠٠

٠١٠,٠٠٠,٠٠٠كالهتسا - تباث ياه هيامرس فرصم١٨٠٠٠٠ ٦,٧٥٤,٢٩٨١٠,٠٠٠,٠٠٠

٠٨,٠٠٠,٠٠٠كالهتسا - دوهشم تباث ياه هيامرس فرصم١٨٠١٠٠ ٦,٧٥٤,٢٩٨٨,٠٠٠,٠٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



دك

يداصتقا لوصف كيكفت هب فراصم مرف

ناونع

١٢١٣ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٤  يداصتقا فراصم مرف -
رسلباب يرادرهش

بوصملبق لاس دركلمعبوصم داهنشيپ

١٤٠١ لاس هجدوب ينيب شيپ

١٤٠٠١٤٠١١٤٠١

٠٠تباث ياه يياراد كالهتسا١٨٠١٠١ ٦,٧٥٤,٢٩٨٠

٠٢,٠٠٠,٠٠٠تاسيسات كالهتسا١٨٠١٠٢ ٠٢,٠٠٠,٠٠٠

٠٢,٠٠٠,٠٠٠تابوصنم و هيثاثا كالهتسا١٨٠١٠٣ ٠٢,٠٠٠,٠٠٠

٠٢,٠٠٠,٠٠٠هيلقن طئاسو كالهتسا١٨٠١٠٤ ٠٢,٠٠٠,٠٠٠

٠٢,٠٠٠,٠٠٠تازيهجت و تالآ نيشام كالهتسا١٨٠١٠٥ ٠٢,٠٠٠,٠٠٠

٠٢,٠٠٠,٠٠٠كالهتسا - دوهشمان تباث ياه هيامرس فرصم١٨٠٢٠٠ ٠٢,٠٠٠,٠٠٠

٠٢,٠٠٠,٠٠٠دوهشمان يياراد كالهتسا هنيزه١٨٠٢٠١ ٠٢,٠٠٠,٠٠٠

تاونس ٠٠مدخ ديرخزاب )كالهتسا( فرصم( ٠٠

٠٠مدخ ديرخزاب هنيزهنانكرا ٠٠

٠٠خزاب هنيزهيصخرم ٠٠

٨١٠,٠٠٠,٠٠٠١,٧٨٨,٠٠٠,٠٠٠ياهيامرس ياهيياراد كلمت٢٠٠٠٠٠ ٠١,٧٨٨,٠٠٠,٠٠٠

٧٣٨,٠٠٠,٠٠٠١,٦٩٠,٠٠٠,٠٠٠تاثدحتسم رياس و نامتخاس٢١٠٠٠٠ ٠١,٦٩٠,٠٠٠,٠٠٠

٢١,٠٠٠,٠٠٠٤٧,٠٠٠,٠٠٠ثادحا يارب هعلاطم٢١٠١٠٠ ٠٤٧,٠٠٠,٠٠٠

٢١,٠٠٠,٠٠٠٤٧,٠٠٠,٠٠٠ثادحا يارب هعلاطم٢١٠١٠٠ ٠٤٧,٠٠٠,٠٠٠

١٣٨,٥٠٠,٠٠٠١٧٩,٠٠٠,٠٠٠نامتخاس هب طوبرم تارابتعا رياس٢١٠٢٠٠ ٠١٧٩,٠٠٠,٠٠٠

١٣٨,٥٠٠,٠٠٠١٧٩,٠٠٠,٠٠٠نامتخاس هب طوبرم تارابتعا رياس٢١٠٢٠٠ ٠١٧٩,٠٠٠,٠٠٠

و نابايخ،نابوتا،لنوت، لپ هب طوبرم تارابتعا رياس٢١٠٣٠٠  ...٥٧٨,٥٠٠,٠٠٠١,٤٦٤,٠٠٠,٠٠٠ ٠١,٤٦٤,٠٠٠,٠٠٠

و نابايخ ، نابوتا ،لنوت ،لپ هب طوبرم تارابتعا رياس٢١٠٣٠٠  ...٥٧٨,٥٠٠,٠٠٠١,٤٦٤,٠٠٠,٠٠٠ ٠١,٤٦٤,٠٠٠,٠٠٠

٧٢,٠٠٠,٠٠٠٩٨,٠٠٠,٠٠٠تازيهجت و تالآ نيشام٢٢٠٠٠٠ ٠٩٨,٠٠٠,٠٠٠

٦١,٠٠٠,٠٠٠٩٨,٠٠٠,٠٠٠يتامدخ و ينارمع تالا نيشام و يزاسرهش و هار ، سوبوتا ، يناشن شتآ٢٢٠١٠٠ ٠٩٨,٠٠٠,٠٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



دك

يداصتقا لوصف كيكفت هب فراصم مرف

ناونع

١٣١٣ زاهحفص

رازه هب ماقرا

٤  يداصتقا فراصم مرف -
رسلباب يرادرهش

بوصملبق لاس دركلمعبوصم داهنشيپ

١٤٠١ لاس هجدوب ينيب شيپ

١٤٠٠١٤٠١١٤٠١

٦١,٠٠٠,٠٠٠٩٨,٠٠٠,٠٠٠يتامدخ و ينارمع  تالآ نيشام و يزاس هار ،سوبوتا ،يناشن شتآ٢٢٠١٠٠ ٠٩٨,٠٠٠,٠٠٠

١١,٠٠٠,٠٠٠٠رياس٢٢٠٩٠٠ ٠٠

١١,٠٠٠,٠٠٠٠رياس٢٢٠٩٠٠ ٠٠

٠٤٣,٠٠٠,٠٠٠يلام ياهيياراد كلمت٣٠٠٠٠٠ ٠٤٣,٠٠٠,٠٠٠

٠٤٢,٠٠٠,٠٠٠يتاونس يلاقتنا تادهعت٣١٠٠٠٠ ٠٤٢,٠٠٠,٠٠٠

٠٤٢,٠٠٠,٠٠٠يتاونس يلاقتنا تادهعت٣١٠١٠٠ ٠٤٢,٠٠٠,٠٠٠

٠٤٢,٠٠٠,٠٠٠يتاونس يلاقتنا تادهعت٣١٠١٠٠ ٠٤٢,٠٠٠,٠٠٠

٠١,٠٠٠,٠٠٠يلخاد تاليهست دوس و لصا تخادرپزاب٣٢٠٠٠٠ ٠١,٠٠٠,٠٠٠

٠١,٠٠٠,٠٠٠يلخاد تاليهست دوس و لصا تخادرپزاب٣٢٠١٠٠ ٠١,٠٠٠,٠٠٠

٠١,٠٠٠,٠٠٠يلخاد تاليهست دوس و لصا تخادرپزاب٣٢٠١٠٠ ٠١,٠٠٠,٠٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

يلام يياراد يراذگاو تاصخشم

11 زاهحفص

رازه هب ماقرا

٥  يلام يياراد يراذگاو تاصخشم مرف -

١٤٠١

رسلباب يرادرهش

٠-١

-

- ٠

٠

١٣٩٩

٠

٠٠٠

٤ - كيفارت و لقن و لمح تيرومام

٤٠٨ - رهش كيفارت و لقن و لمح دنمشوه ياه هناماس همانرب

١٣٩٩

 يراذگاو تارابتعا عومجم
يلام يياراد

٠ ٠ ٠ ٠

يلام يياراد يراذگاو تاصخشم
تيرومام

يا هيامرس يياراد كلمت

همانرب همانرب

تيرومام
يتاونس يلاقتنا تادهعت

همانرب

تيرومام
يتاونس يعطق تادهعت

فيدر

هريغ و قاروا ،ماو  يياراد عون -

ماو لك غلبم
طسق غلبم

خرنعورش لاسطاسقا دادعت

تفايرد دادعت ناياپ لاس لماع كناب

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم
روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس



لاس هجدوب ينيب شيپ

يدنب هقبط دك

رابتعا نيمات عبانم و هجدوب لاس رد رابتعا بذج دروآرب

٥-١  بوصم كيكفت هب يلام يياراد كلمت مرف

ناونع
نامزاسداهنشيپ غلبملاس دركلمع  هقطنم /

١١ زاهحفص

رازه هب ماقرا

كيكفت هب يلام يياراد كلمت مرف
رسلباب يرادرهش

بوصم غلبمفيدر لاس بوصم

١٤٠١

١٣٩٩١٤٠٠١٤٠٠١٤٠١لاس دركلمع

٤٣,٠٠٠,٠٠٠ ٠يا هيامرس ياه يياراد كلمت عمج ٠ ٠٤٣,٠٠٠,٠٠٠

٤٢,٠٠٠,٠٠٠ ٠يا همانرب هجدوب ٠ ٠٤٢,٠٠٠,٠٠٠

٤٢,٠٠٠,٠٠٠ ينارمع نويد و هدشن ينيب شيپ ياه هنيزه ٠٠ ٠ ٠٤٢,٠٠٠,٠٠٠

٤٢,٠٠٠,٠٠٠ ينارمع نويد و هدشن ينيب شيپ ياه هنيزه حرط ٠١٠ ٠ ٠٤٢,٠٠٠,٠٠٠

٤٠١٠٠٠٥٤٠١٠٠٠٥ ٤٢,٠٠٠,٠٠٠ ينارمع هدشن ينيب شيپ ياه هنيزه هژورپ - ١
رسلباب يرادرهش

٠٠٠٤٢,٠٠٠,٠٠٠

١,٠٠٠,٠٠٠ ٥ ٨٥٠ تيريدم تامدخ تيرومام - ٠ ٠١,٠٠٠,٠٠٠

١,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠٣ ٨٥٠٣٠ دركلمع تيريدم و يرادا لوحت همانرب - ٠ ٠١,٠٠٠,٠٠٠

١,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠٣٠٦ ٨٥٠٣٢٠٦٠ تاليهست تخادرپزاب حرط - ٠ ٠١,٠٠٠,٠٠٠

١,٠٠٠,٠٠٠يكناب تاليهست تخادرپزاب هژورپ٥٠٣٠٦٠١ ٢
رسلباب يرادرهش

٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



لاس هجدوب ينيب شيپ

 هقبط دك
يدنب

يلام يياراد كلمت تخادرپزاب يارب مزال عبانم

11 زاهحفص

رازه هب ماقرا

٥-٢  يلام كلمت عبانم مرف

١٤٠١

رسلباب يرادرهش

١٤٠١١٤٠١

٣١٠١٠٠لوا لصف ٤٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/٠٠ يتاونس يلاقتنا تادهعت - ١٠٠٠٠٠٤٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/٠٠ ٤٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/٠٠٤٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/٠٠ رياس

٣٢٠١٠٠مود لصف ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/٠٠ يلخاد تاليهست دوس و لصا تخادرپزاب - ١٠٠٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/٠٠١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/٠٠ رياس

٣٣٠١٠٠موس لصف ٠/٠٠ يجراخ تاليهست دوس و لصا تخادرپزاب - ٢٠٠٠٠٠٠/٠٠ ٠/٠٠٠/٠٠ رياس

 متسيس يلام ياهرازبا رياس و كوكص ،تكراشم قاروا دوس و لصا تخادرپزابمراهچ لصف
٣٤٠١٠٠  هيامرس رازاب اي و يكناب -

٠/٠٠ ٢٠٠٠٠٠٠/٠٠ ٠/٠٠٠/٠٠ رياس

٤٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/٠٠٤٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/٠٠يلام كلمت لوصف لك عمج ٤٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/٠٠ ٤٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/٠٠ لك عمج

دوب دهاوخ عونمم يلام ياهيياراد يراذگاو لحم زا :*  و تكراشم قاروا و اه ماو دوس و لصا تخادرپزاب و ديامن هدافتسا يتاونس يلاقتنا يعطق ريغ ياهيهدب هيدات يارب ًافرص يلام ياهيياراد يراذگاو لحم زا تسا زاجم يرادرهش ....

ديامن هدافتسا يلام كلمت لوصف يمامت يارب  يا هيامرس ياهيياراد يراذگاو و يمومع ياهدمآرد لحم زا تسا زاجم يرادرهش :**

يلام يياراد كلمت نيمات عبانم حرش
 لوصف

يلام كلمت
يلام يياراد ( كلمت )  تخادرپزاب

لاس بوصمینيب شيپ غلبم

١٤٠١

لاس بوصمینيب شيپ غلبم

١٤٠١

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم
روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس



لاس هجدوب هحيال

رسلباب يرادرهش
ناردزام یراداتا

(budget.imo.org.ir)روشك يايهرايهد و اهيرادرهش هجدوب هناماس رد تبث               يرادناتسا هب يلاسرا هخسن               يرادنامرف هب يلاسرا هخسن                 رهش يمالسا يراوش هخسن                   يرادرهش هخسن

١٤٠١



لاس هجدوب ينيب شيپ

یتاونس یعطق تادهعت تخادرپزاب يارب مزال عبانم

11 زاهحفص

رازه هب ماقرا

٦  يتاونس يعطق تادهعت مرف -

١٤٠١

رسلباب يرادرهش

١٤٠١

يمومع ياهدمآرد
( هتسباو ياهنامزاس و يرادرهش  *)

يتاونس هدش يعطق تادهعت تباب ٠ يمومع ياهدمآرد لحم زا كمك - ٠٠٠

يمومع ياهدمآرد
( هتسباو ياهنامزاس و يرادرهش  *)

يتاونس هدش يعطق تادهعت تباب ٠ يمومع ياهدمآرد لحم زا كمك - ٠٠٠

يتاونس هدش يعطق تادهعت تبابيلام ياهيئاراد يراذگاو ٠ يلام ياهيياراد يراذگاو لحم زا كمك - ٠٠٠

هعبات ياهتكرش و تاسسوم ، **  هعبات ياهتكرش و تاسسوم ،اهنامزاس يمومع عبانم لحم زا كمك - يعطق تادهعت تباب اه نامزاس يمومع عبانم
يتاونس هدش

٠ ٠٠٠

یتاونس یهدب لك عمج

٠

٠

يتاونس يهدب هدناميقاب

٠

٠

دنا هدش سيسات يرادرهش نوناق : *  ٥٤  هدام دانتسا هب هك دنتسه يياه نامزاس ، هتسباو ياهنامزاس هنوگنيا زا روظنم

دنا هدش سيسات يرادرهش نوناق : **  ٨٤  هدام دانتسا هب هك دنتسه يياه نامزاس ، هتسباو ياهنامزاس هنوگنيا زا روظنم

هجدوب لمعلاروتسد : *** ١ ٢ هرامش لودج و يلام ياه يياراد كلمت شخب ٣ هرصبت و يلام ياه يياراد يراذگاو شخب  هرصبت عوضوم

لاس بوصميهدب هيوست روظنم هب عبانم
يهدب هيوست روظنم هب فراصم

ينيب شيپ غلبم
١٤٠١

لاس بوصمينيب شيپ غلبم
١٤٠١١٤٠١

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم
روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس



لاس هجدوب ينيب شيپ

ناونع

زاهحفص

رازه هب ماقرا

يداهنشيپ غلبم

رسلباب يرادرهش
طباوض لرتنك مرف

هجدوب همان شخب رد هنيزه تارابتعا و دمآرد طباوض هب طوبرم ياهفيدر

هجدوب غلبم يدنب هقبط دك باسح دك فيدر

١٤٠١

١٤٠٠١٤٠١

اهدمآرد ( عبانم٧  )٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١١,٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
١٠٠٠٠٠٢,٥٥٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ - اهدمآرد٧١١ ٢١٠٠٠٠٠١,١٩٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

١٥٠٠٠٠٠ - يتلود ياهنامزاس و تلود يئاطعا ياه كمك٧١١٠٠٥ ٣١٥٠٠٠٠٨٢١,٦٢٩,٠٠٠
١٦٠٢٠٩٠ - لبق لاس هنيزه رب دمآرد دازام٧١١٠٠٦٠٠٢٠١٠ ٤١٦٠٢٠٩٠

٢٠٠٠٠٠٤٤١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ - يا هيامرس يياراد يراذگاو زا لصاح عبانم٧١٢ ٥٢٠٠٠٠٠١٥١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٣٠٠٠٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ - يلام يياراد يراذگاو زا لصاح عبانم٧١٣ ٦٣٠٠٠٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
١٠٠٠٠٠١,١٦٩,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ - اه هنيزه٨١١ ٧١٠٠٠٠٠٥٤٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

١٢١٢٠١٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ - يرادرهش ياه تيرومام ياه شهوژپ و هعلاطم٨١١٠٠٢٠١٢٠٠١ ٨١٢١٢٠١٩٦,٠٠٠,٠٠٠
١٢١٢٠٤٠ - يگنهرف و يعامتجا ياه شهوژپ و هعلاطم٨١١٠٠٢٠١٢٠٠٤ ٩١٢١٢٠٤٠
١٢١٢٠٧١١,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ - نانكراك يشزومآ ياههنيزه٨١١٠٠٢٠١٢٠٠٧ ١٠١٢١٢٠٧٥,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠

١٥٠٠٠٠٤٠,٤٢٢,٢٠٠,٠٠٠ - ضوعالب ياهكمك٨١١٠٠٥ ١١١٥٠٠٠٠١٣,٧٠٤,١٢٠,٠٠٠
١٥٠١٠١٠ - )يرادرهش نوناق ٨٤ هدام اب قباطم( هتسباو ياهنامزاس هب كمك٨١١٠٠٥٠٠١٠٠١ ١٢١٥٠١٠١٠
١٥٠٢٠١٤,٦٢٠,٠٠٠,٠٠٠ - رهش يمالسا ياروش هجدوب تارابتعا نيمات٨١١٠٠٥٠٠٢٠٠١ ١٣١٥٠٢٠١٤,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠
١٥٠٢٠٣١٢,٧٧٠,٠٠٠,٠٠٠ - اههناخباتك هب كمك٨١١٠٠٥٠٠٢٠٠٣ ١٤١٥٠٢٠٣٥,٩٧٠,٠٠٠,٠٠٠
١٥٠٣٠١٠ - هبغرتم ريغ ثداوح ناگديد تراسخ هب كمك٨١١٠٠٥٠٠٣٠٠١ ١٥١٥٠٣٠١٠
١٧٠٢١٤١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ - نادنورهش عماج تيلوئسم هميب٨١١٠٠٧٠٠٢٠١٤ ١٦١٧٠٢١٤١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٠٠٠٠٠١,٧٨٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ - ياهيامرس ياهيياراد كلمت٨١٢ ١٧٢٠٠٠٠٠٠
٣٠٠٠٠٠٤٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ - يلام ياهيياراد كلمت٨١٣ ١٨٣٠٠٠٠٠٠

٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ =-
دمآرد

٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
يلام يياراد يراذگاو

٤٤١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
يا هيامرس يياراد يراذگاو

٠
تلود يئاطعا كمك

+ + ٠
هنيزه رب دمآرد دازام

+ * ٠.٥% ١٢,٧٧٠,٠٠٠,٠٠٠
اه هناخباتك نمجنا هب تخادرپ هطباض

١٢,٧٧٠,٠٠٠,٠٠٠
اه هناخباتك هب كمك فيدر

٤٠,٤٢٢,٢٠٠,٠٠٠
مجنپ لصف كمك

٠
٨٤  هدام نامزاس هب كمك

١٢,٧٧٠,٠٠٠,٠٠٠
اه هناخباتك هب كمك فيدر

٤,٦٢٠,٠٠٠,٠٠٠
يمالسا ياروش هجدوب

* ٢% = - -=تياعر مدع -

هدش تياعر

١.٠٤% *١,١٦٩,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٢,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠
يراج هجدوب

٠
يعامتجا شهوژپ و هعلاطم

٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
اهتيرومام شهوژپ و هعلاطم

١١,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠
نانكراك و ناريدم شزومآ

١٢,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠+ + =
هطباض هتيمك

هدش تياعر

دمآرد
٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ * ٤٠% = ١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

هجدوب دصرد ٤٠  هطباض
١,٧٨٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

يا هيامرس يياراد كلمت
هدش تياعر

دمآرد
٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ * ١% =

هدش تياعر

نادنوهش يندم تيلوئسم عماج هميب ينيب شيپ هطباض ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
=هدش تياعر

ه ـير مترقـب حوادث غ هدش تياعر

١.١٥١.٦١٠.٠٠٠.٠٠٠
يراج هجدوب يداصتقا فراصم مجنپ لصف تارابتعا هطباض

٢٣,٠٣٢,٢٠٠٠٠٠ ٢٣,٠٣٢,٢٠٠.٠٠٠

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



ناونع فيدر

١-١ هجدوب لك هصالخ ١

١-١ فراصم عون كيكفت هب هجدوب لك هصالخ ٢

٢-٢ هجدوب يدمآرد عبانم ينيب شيپ ٣

هجدوب دمآرد زا ينارمع و يراج تارابتعا مهس ٤

٣ - هجدوب همانرب و تيرومام ٥

١-٣ - هجدوب تمدخ و همانرب و تيرومام ٦

٢-٣ - هجدوب هژورپ . حرط . همانرب . تيرومام ٧

٢-٣ هجدوب اه هژورپ تسيل ٨

٣-٣ هجدوب هژورپ تاعالطا ٩

٤ - هجدوب يداصتقا لوصف كيكفتب فراصم ١٠

٥ - هجدوب يلام يياراد يراذگاو تاصخشم ١١

١-٥ هجدوب كيكفت هب يلام يياراد كلمت مرف ١٢

٢-٥ هجدوب يلام يياراد كلمت عبانم مرف ١٣

٦ هجدوب يتاونس يعطق تادهعت مرف ١٤

هجدوب تارابتعا و دمآرد طباوض ١٥

رسلباب يرادرهش

١٤٠١لاس هجدوب هچرتفد ياهمرف تسرهف



١-١ هجدوب لك هصالخ



١-١ فراصم عون كيكفت هب هجدوب لك هصالخ



٢-٢ هجدوب يدمآرد عبانم ينيب شيپ



هجدوب دمآرد زا ينارمع و يراج تارابتعا مهس



٣ - هجدوب همانرب و تيرومام



١-٣ - هجدوب تمدخ و همانرب و تيرومام



٢-٣ - هجدوب هژورپ . حرط . همانرب . تيرومام



٢-٣ هجدوب اه هژورپ تسيل



٣-٣ هجدوب هژورپ تاعالطا



٤ - هجدوب يداصتقا لوصف كيكفتب فراصم



٥ - هجدوب يلام يياراد يراذگاو تاصخشم



١-٥ هجدوب كيكفت هب يلام يياراد كلمت مرف



٢-٥ هجدوب يلام يياراد كلمت عبانم مرف



٦ هجدوب يتاونس يعطق تادهعت مرف



هجدوب تارابتعا و دمآرد طباوض



رسلباب يرادرهش

لاس هجدوب ينيب شيپ

هجدوب داهنشيپ لداعت هصالخ مرف

لداعت هصالخ مرف

١ زا ١ هحفص

رازه هب ماقرا

فراصمعبانم

١٤٠١

داهنشيپ غلبمهقبط دك حرش

٤٦,٠٠٠,٠٠٠ يزاسرهش و يدبلاك تيرومام ١

٥٤٩,٠٠٠,٠٠٠ يرهش تامدخ و تسيز طيحم تيرومام ٢

٢٥,٠٠٠,٠٠٠ نارحب تيريدم و ينميا تيرومام ٣

٩٥٩,٠٠٠,٠٠٠ كيفارت و لقن و لمح تيرومام ٤

١,٣١٣,٨٥٠,٠٠٠ تيريدم تامدخ تيرومام ٥

١٠٧,١٥٠,٠٠٠ يگنهرف و يعامتجا تيرومام ٦

٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ اه تيرومام عمج ٨٨

٠

٠ يتاونس هدش يعطق ياه يهدب تخادرپ هرصبت

٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ لك عمج

داهنشيپ غلبمهقبط دك حرش

١,٦٠٦,٠٠٠,٠٠٠ ١١٠٠٠٠ - يمومع ضراوع زا يشان ياهدمآرد ٧١١٠٠١

٤,٠٠٠,٠٠٠ ١٢٠٠٠٠ - يرادرهش يصاصتخا ضراوع زا يشان ياهدمآرد ٧١١٠٠٢

١٧٧,٠٠٠,٠٠٠ ١٣٠٠٠٠ - يرادرهش يعافتنا تاسسوم ياهدمآرد و تامدخ ياهب ٧١١٠٠٣

٣٢,٠٠٠,٠٠٠ ١٤٠٠٠٠ - يرادرهش لاوما و هوجو زا لصاح ياهدمآرد ٧١١٠٠٤

٠ ١٥٠٠٠٠ - يتلود ياهنامزاس و تلود يئاطعا ياه كمك ٧١١٠٠٥

٧٣٥,٠٠٠,٠٠٠ ١٦٠٠٠٠ - اه يئاراد و ييادها ياهكمك ، تاناعا ٧١١٠٠٦

٢,٥٥٤,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠٠٠٠ - اهدمآرد ٧١١

٤٤١,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠ - يا هيامرس يياراد يراذگاو زا لصاح عبانم ٧١٢

٥,٠٠٠,٠٠٠ ٣٠٠٠٠٠ - يلام يياراد يراذگاو زا لصاح عبانم ٧١٣

٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ لك عمج

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس



دك

هجدوب داهنشيپ فراصم لداعت

ناونع
داهنشيپ عمج

١١ زاهحفص

رازه هب ماقرا

اه يياراد كلمت مرف
رسلباب يرادرهش

غلبم

١٤٠١لاس هجدوب ينيب شيپ

دصرد

كلمت داهنشيپهنيزه داهنشيپ

دصرد دصردغلبمغلبم

١٠٤٦,٠٠٠,٠٠٠٤٦,٠٠٠,٠٠٠ ٠٢٢يزاسرهش و يدبلاك تيرومام

٢٠٥٤٩,٠٠٠,٠٠٠٥٤٩,٠٠٠,٠٠٠ ٠١٨١٨يرهش تامدخ و تسيز طيحم تيرومام

٣٠٢٥,٠٠٠,٠٠٠٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ٠١١نارحب تيريدم و ينميا تيرومام

٤٠٩٥٩,٠٠٠,٠٠٠٩٥٩,٠٠٠,٠٠٠ ٠٣٢٣٢كيفارت و لقن و لمح تيرومام

٥١,١٥٠,٨٥٠,٠٠٠١٦٣,٠٠٠,٠٠٠١,٣١٣,٨٥٠,٠٠٠ ٣٨٥٤٤تيريدم تامدخ تيرومام

٦١٨,١٥٠,٠٠٠٨٩,٠٠٠,٠٠٠١٠٧,١٥٠,٠٠٠ ١٣٤يگنهرف و يعامتجا تيرومام

٨٨٠٠٠ ٠٠٠يتاونس هدش يعطق ياه يهدب تخادرپ هرصبت

١,١٦٩,٠٠٠,٠٠٠١,٨٣١,٠٠٠,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٣٩٦١

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



دك

اهنامزاس و قطانم زكرم كيكفت هب فراصم و عبانم عمجرس مرف

ناونع

١١ زاهحفص

رازه هب ماقرا

فراصم و عبانم عمجرس مرف
رسلباب يرادرهش

هفاضا فراصم )كلمت يرسك ) هنيزه عبانم

١٤٠١ لاس هجدوب ينيب شيپ

٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,١٦٩,٠٠٠,٠٠٠١,٨٣١,٠٠٠,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠٠رسلباب يرادرهش١

٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,١٦٩,٠٠٠,٠٠٠١,٨٣١,٠٠٠,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠٠لك عمج

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم



 هقبط دك
يدنب

رابتعا نيمات عبانم و اهدمآرد

دمآرد حرش

بيوصت و داهنشيپدروآرب يانبم

بوصم ماقرا لاس داهنشيپ
عمج ١٣٩٩ رخآ ههام يلوصو ٣  يلوصو

١٣٩٩
١٤٠٠  بوصم

رسلباب يرادرهش
اهدمآرد  : ٢-٢  مرف

١٤ زا١ هحفص

رازه هب ماقرا

١٤٠١ لاس هجدوب ينيب شيپ

١٤٠١١٤٠١
لوا ههام ٩  يلوصو

١٤٠٠

٢,٨٣٦,٧٣٣,٦٨٢) اهدمآرد( عبانم ٢,٢٧٤,٧١٨,٥٥٨١,٢٨٤,٩٠٨,١١٤ ١,٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٥٥١,٨٢٥,٥٦٨٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

١٠٠٠٠٠٢,٤٣٢,٠٠٥,٧٥٦ - اهدمآرد ١٠٠٠٠٠٢,٠٧٥,٤٣٦,٧٧٣١,١٤٤,٣٥٠,٢٠٨ ١,١٩٤,٠٠٠,٠٠٠
٢,٥٥٤,٠٠٠,٠٠٠ ١,٢٨٧,٦٥٥,٥٤٨٢,٥٥٤,٠٠٠,٠٠٠

١١٠٠٠٠١,٨١٠,٦٢٢,٨٤٧ - يمومع ضراوع زا يشان ياهدمآرد ١١٠٠٠٠١,٦٤٣,٨٧٦,٠٣٤٩٧١,٩٧٩,٧٢٥ ٨٤١,٤٩٠,٣٠٥
١,٦٠٦,٠٠٠,٠٠٠ ٨٣٨,٦٤٣,١٢٢١,٦٠٦,٠٠٠,٠٠٠

١١٠١٠٠١٣٠,٣٤٦,٣٢٣ - هدوزفا شزرارب تايلام نوناق عوضوم ضراوع ١١٠١٠٠٨٨,٦٦٩,٤٦٢٣١,١٧٠,٤٩٨ ٨٤,١٢٧,٣٦١
٢٣٤,٠٠٠,٠٠٠ ٩٩,١٧٥,٨٢٥٢٣٤,٠٠٠,٠٠٠

١١٠١٠١٣٢,٣٠١,٩٠٥ - تامدخ و الاك رب ضراوع ١١٠١٠١١٧,٩٨٦,٢٠٢٩,٧٨٥,٠٩٨ ١٣,١٢٢,٥٢٤
٩٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢٢,٥١٦,٨٠٦٩٠,٠٠٠,٠٠٠

١١٠١٠٢٠ - يگدنيالآ ضراوع ١١٠١٠٢٠٠ ٠
٠ ٠٠

١١٠١٠٣٧٠,٩٢٦,٦٩٤ - )يراذگ هرامش و راگيس ،يتفن ياهدروآرف(زكرمتم ضراوع ١١٠١٠٣٠٠ ٠
١٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ٧٠,٩٢٦,٦٩٤١٣٠,٠٠٠,٠٠٠

١١٠١٠٤٤,٧٥٢,٨٤٣ - هيلقن طئاسو رياس و يراوس ياهودروخ ضراوع ١١٠١٠٤٠٠ ٠
١٠,٠٠٠,٠٠٠ ٤,٧٥٢,٨٤٣١٠,٠٠٠,٠٠٠

١١٠١٠٥٩٧٩,٤٨٢ - )ييايرد،ينيمز ،يياوه لقنو لمح( طيلب ضراوع ١١٠١٠٥٠٠ ٠
٤,٠٠٠,٠٠٠ ٩٧٩,٤٨٢٤,٠٠٠,٠٠٠

١١٠١٠٦٢١,٣٨٥,٤٠٠ - )يكرمگ رازه رد هدزاود(زكرمتم ضراوع ١١٠١٠٦٧٠,٦٨٣,٢٦٠٢١,٣٨٥,٤٠٠ ٧١,٠٠٤,٨٣٧
٠ ٠٠

١١٠٢٠٠١,٦٥٢,٤٠٢,٣٢٧ - رهش هعسوت  زا يشان ياهدمآرد ١١٠٢٠٠١,٥٢٧,٢٩١,٩٣٧٩٣٤,١٠١,٨٠١ ٧٣١,٩٣٢,٩٣٧
١,٢٠١,٠٠٠,٠٠٠ ٧١٨,٣٠٠,٥٢٦١,٢٠١,٠٠٠,٠٠٠

١١٠٢٠١١٣١,٢٧٦,١٤٤ - )ينوكسم( مكارت دح رد ينامتخاس ياه هناورپ رب ضراوع ١١٠٢٠١٣٣٤,٤١٤,٧٠٦٨٤,٩٧٧,٤٤٥ ٤٨٧,٦١٦,٠٧٠
١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٤٦,٢٩٨,٦٩٩١٠٠,٠٠٠,٠٠٠

 - )ينوكسم ريغ( مكارت دح رد ينامتخاس ياه هناورپ رب ضراوع
١١٠٢٠٢

٦,٧٨١,٣٦١ ١١٠٢٠٢١٩,٥٩٠,٢٣٥٥,١٢٠,٠٠٦ ٧,٦٠٦,٨٤٠
١٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٦٦١,٣٥٥١٠,٠٠٠,٠٠٠

يلام ريدم
رواد دمحم ديس

رادرهش
نايدايص ديجم

رهش يمالسا مرتحم ياروش
روپ هلا بيبح اضر ديس



 هقبط دك
يدنب

رابتعا نيمات عبانم و اهدمآرد

دمآرد حرش

بيوصت و داهنشيپدروآرب يانبم

بوصم ماقرا لاس داهنشيپ
عمج ١٣٩٩ رخآ ههام يلوصو ٣  يلوصو

١٣٩٩
١٤٠٠  بوصم

رسلباب يرادرهش
اهدمآرد  : ٢-٢  مرف

١٤ زا٢ هحفص

رازه هب ماقرا

١٤٠١ لاس هجدوب ينيب شيپ

١٤٠١١٤٠١
لوا ههام ٩  يلوصو

١٤٠٠

١١٠٢٠٣١,٢٦٣,٨٨٣,٦٦٨ - )ينوكسم( مكارت رب دازام ينامتخاس هناورپ رب ضراوع ١١٠٢٠٣٩٧٠,٩٢٤,٥٦٥٧١٤,٥١٢,٤٠٩ ١٦٤,٢٢٩,٨١٠
٨٧٢,٠٠٠,٠٠٠ ٥٤٩,٣٧١,٢٥٩٨٧٢,٠٠٠,٠٠٠

١١٠٢٠٤١٣٤,٣٣٢,٠١٢ - )ينوكسمريغ( مكارت رب دازام ينامتخاس هناورپ رب ضراوع ١١٠٢٠٤٩٢,٠٣٩,٥٨٤٨٠,٦٤٠,٨٠٥ ٧,٥٥٦,٢٨٠
١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٥٣,٦٩١,٢٠٧١٠٠,٠٠٠,٠٠٠

١١٠٢٠٥٠ - يگدمآ شيپ و نكلاب رب ضراوع ١١٠٢٠٥٠٠ ٠
٠ ٠٠

 - يرهش هعسوت و نارمع ياهحرط يارجا زا يشان هدوزفا شزرا ضراوع
١١٠٢٠٦

١,٨٩٢,٦٩٢ ١١٠٢٠٦١٥,٣٣٤,٨٩٢٦٩٢,٧٢٨ ٧,٢٨٤,٥٨٢
١٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,١٩٩,٩٦٤١٠,٠٠٠,٠٠٠

١١٠٤١٠١٦,٥٠٠ - همانرذگ ضيوعت و ديدمت ،رودص ضراوع ١١٠٤١٠٧٤,٤٩٨١٦,٥٠٠ ٤٠,٨٧٧
٠ ٠٠

١١٠٢٠٧٤٧٧,٥٠٠ - راجشا عطق ضراوع ١١٠٢٠٧٣٣٣,٢٠٠١٣٢,٥٠٠ ٢٣٧,٤٠٥
١,٠٠٠,٠٠٠ ٣٤٥,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠

 دقاف كالما يارب يشك راويد و يشكراصح زوجم رودص ضراوع
١١٠٢٠٨ - تاثدحتسم

١٦٩,٦٦٨ ١١٠٢٠٨٢٠٣,٠٧٠٣٢,٣٠٠ ٨٥,٣٨٥
١,٠٠٠,٠٠٠ ١٣٧,٣٦٨١,٠٠٠,٠٠٠

١١٠٢١٧٦١٩,٦٠٠ - ينامتخاس هناورپ ديدمت رب ضراوع ١١٠٢١٧١,٠٧٧,٦١٩٦١٩,٦٠٠ ٢٢٩,٠١٠
٠ ٠٠

١١٠٢١٠٠ - اهرهش ميرح رد يلوصو ياهدمآرد و ضراوع ١١٠٢١٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠
١,٠٠٠,٠٠٠ ٠١,٠٠٠,٠٠٠

١١٠٢١٤٠ - يناشن شتآ ضراوع٥٪ ١١٠٢١٤٠٠ ٠
١,٠٠٠,٠٠٠ ٠١,٠٠٠,٠٠٠

٣٠,١٤٩,٢٥٩نامتخاس و يضارا كيكفت ضراوع ٥٩,٢٤٨,٥٧٧٣٠,١٤٩,٢٥٩نامتخا ٢٣,٥٢٦,٩١٤
٠ ٠٠

 رودص ماگنهرد( رتالاب و هقبط٩ ياه نامتخاس يناشن شتآ ضراوع
١١٠٢١٤ - )هناورپ

٠ ١١٠٢١٤٠٠ ٠
٢٨,٠٠٠,٠٠٠ ٠٢٨,٠٠٠,٠٠٠

يلام ريدم
رواد دمحم ديس

رادرهش
نايدايص ديجم

رهش يمالسا مرتحم ياروش
روپ هلا بيبح اضر ديس



 هقبط دك
يدنب

رابتعا نيمات عبانم و اهدمآرد

دمآرد حرش

بيوصت و داهنشيپدروآرب يانبم

بوصم ماقرا لاس داهنشيپ
عمج ١٣٩٩ رخآ ههام يلوصو ٣  يلوصو

١٣٩٩
١٤٠٠  بوصم

رسلباب يرادرهش
اهدمآرد  : ٢-٢  مرف

١٤ زا٣ هحفص

رازه هب ماقرا

١٤٠١ لاس هجدوب ينيب شيپ

١٤٠١١٤٠١
لوا ههام ٩  يلوصو

١٤٠٠

١١٠٢١٥٠ - يندعم ياههمشچ ضراوع ١١٠٢١٥٠٠ ٠
٠ ٠٠

١١٠٢١٣٤٠,١٦٣,١٦٧ - گنيكراپ نيمات ناكما مدع زا يشان دمآرد ١١٠٢١٣٣٣,٥٥٤,٧٤٩١٦,٧١٢,٠٠٦ ٣٢,٢٧١,٦٤٣
٦٧,٠٠٠,٠٠٠ ٢٣,٤٥١,١٦٠٦٧,٠٠٠,٠٠٠

٠هدوسرف تفاب تافيفخت ضراوع تباب تلود زا يرادرهش تابلاطم مهس ٠٠هدوسرف ٠
٠ ٠٠

٠)دقنريغ()ينوكسم(مكارت دح رد ينامتخاس ياه هناورپ رب ضراوع ٠٠)دقنري ٠
٠ ٠٠

٠)دقنريغ()ينوكسم( مكارت رب دازام ينامتخاس ياه هناورپ رب ضراوع ٠٠)دقنري ٠
٠ ٠٠

٠)دقنريغ( نامتخاس و يضارا كيكفت ضراوع ٠٠)دقنري ٠
٠ ٠٠

١١٠٢٩٠٤٢,٦٤٠,٧٥٦ - رياس ١١٠٢٩٠٤٩٦,٢٤٣٤٩٦,٢٤٣ ٢٤٨,١٢١
١٠,٠٠٠,٠٠٠ ٤٢,١٤٤,٥١٣١٠,٠٠٠,٠٠٠

١١٠٣٠٠٩٨٨,٩٢٣ - لقن و لمح زا يشان ياهدمآرد ١١٠٣٠٠٨٧,٩٩٥١٣,٤٠٠ ٦٦,١٤٠
٩,٠٠٠,٠٠٠ ٩٧٥,٥٢٣٩,٠٠٠,٠٠٠

١١٠٣٠١٨٨٢,٦٣٣ - يناريسكات هناورپ ديدمت و رودص تامدخ ياهب ١١٠٣٠١٠٠ ٠
٥,٠٠٠,٠٠٠ ٨٨٢,٦٣٣٥,٠٠٠,٠٠٠

١١٠٣٠٢٠ - اه تلكيسروتوم ضراوع ١١٠٣٠٢٠٠ ٠
٠ ٠٠

 - راب لقن و لمح ناگوان و اهتكرش هناورپ رودص زا يشان تامدخ ياهب
١١٠٣٠٣

٠ ١١٠٣٠٣٠٠ ٠
١,٠٠٠,٠٠٠ ٠١,٠٠٠,٠٠٠

١١٠٣٠٤٠ - ينارسوب ينيم و ينارسوبوتا دمآرد ١١٠٣٠٤٠٠ ٠
٠ ٠٠

 رفاسم لقن و لمح ناگوان و اهتكرش هناورپ رودص زا يشان تامدخ ياهب
- ١١٠٣٠٥

٠ ١١٠٣٠٥٠٠ ٠
٠ ٠٠

يلام ريدم
رواد دمحم ديس

رادرهش
نايدايص ديجم

رهش يمالسا مرتحم ياروش
روپ هلا بيبح اضر ديس



 هقبط دك
يدنب

رابتعا نيمات عبانم و اهدمآرد

دمآرد حرش

بيوصت و داهنشيپدروآرب يانبم

بوصم ماقرا لاس داهنشيپ
عمج ١٣٩٩ رخآ ههام يلوصو ٣  يلوصو

١٣٩٩
١٤٠٠  بوصم

رسلباب يرادرهش
اهدمآرد  : ٢-٢  مرف

١٤ زا٤ هحفص

رازه هب ماقرا

١٤٠١ لاس هجدوب ينيب شيپ

١٤٠١١٤٠١
لوا ههام ٩  يلوصو

١٤٠٠

 - يگدننار تافلخت هب يگديسر١٥ هدام يارجا زا يشان ضراوع
١١٠٣٠٦

٠ ١١٠٣٠٦٠٠ ٠
٠ ٠٠

 - يگدننار تافلخت هب يگديسر٢٣ هدام يارجا زا يشان ضراوع
١١٠٣٠٧

٠ ١١٠٣٠٧٠٠ ٠
٠ ٠٠

 هنياعم ،يگدننار همانيهاوگ( يگدننار شيامزآ ديدجت و مان تبث ضراوع
١١٠٣٠٨ - )رياس و مشچ

١١,٨٧٥ ١١٠٣٠٨٧١,٣٧٥٨,٩٠٠ ٥٣,٩٠٠
١,٠٠٠,٠٠٠ ٢,٩٧٥١,٠٠٠,٠٠٠

١١٠٣٠٩٨٩,٣١٥ - همانيهاوگ ضيوعت و ديدمت ،رودص ضراوع ١١٠٣٠٩٠٠ ١٢,٢٤٠
١,٠٠٠,٠٠٠ ٨٩,٣١٥١,٠٠٠,٠٠٠

٠)LEZ - (١١٠٣١٠ يكيفارت ياه حرط يارجا زا لصاح ضراوع ١١٠٣١٠٠٠ ٠
٠ ٠٠

 يالاب ياهرهش يلير لقن و لمح نوناق٩ هدام يارجا زا يشان ضراوع
١١٠٣١١ - رفنرازه٥٠٠

٠ ١١٠٣١١٠٠ ٠
٠ ٠٠

١١٠٣٩٠٥,١٠٠ - رياس ١١٠٣٩٠١٦,٦٢٠٤,٥٠٠ ٠
١,٠٠٠,٠٠٠ ٦٠٠١,٠٠٠,٠٠٠

١١٠٤٠٠٢٦,٨٨٥,٢٧٤ - رهش ياضف زا يرادرب هرهب زا يشان ياهدمآرد ١١٠٤٠٠٢٧,٨٢٦,٦٣٩٦,٦٩٤,٠٢٦ ٢٥,٣٦٣,٨٦٧
١٦٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠,١٩١,٢٤٨١٦٢,٠٠٠,٠٠٠

١١٠٤٠١٢٢,٥٣٨,٩٢١ - يزاسون ضراوع ١١٠٤٠١٢٣,٣٠١,٤٩٩٥,٢٤٥,٣٠٦ ٢٠,٧١١,٢٦٧
١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٧,٢٩٣,٦١٥١٠٠,٠٠٠,٠٠٠

١١٠٤٠٢٠ - رهش حطس ضراوع ١١٠٤٠٢٠٠ ٠
٠ ٠٠

١١٠٤٠٣٠ - يرابتعا تاسسوم و اهكناب هنايلاس ضراوع ١١٠٤٠٣١,٩٠٠٠ ٤,٨٠٠
٠ ٠٠

١١٠٤٠٤٠ - )تبثلا قح( يمسر دانسا ضراوع ١١٠٤٠٤٠٠ ٠
٠ ٠٠

يلام ريدم
رواد دمحم ديس

رادرهش
نايدايص ديجم

رهش يمالسا مرتحم ياروش
روپ هلا بيبح اضر ديس



 هقبط دك
يدنب

رابتعا نيمات عبانم و اهدمآرد

دمآرد حرش

بيوصت و داهنشيپدروآرب يانبم

بوصم ماقرا لاس داهنشيپ
عمج ١٣٩٩ رخآ ههام يلوصو ٣  يلوصو

١٣٩٩
١٤٠٠  بوصم

رسلباب يرادرهش
اهدمآرد  : ٢-٢  مرف

١٤ زا٥ هحفص

رازه هب ماقرا

١٤٠١ لاس هجدوب ينيب شيپ

١٤٠١١٤٠١
لوا ههام ٩  يلوصو

١٤٠٠

 - يرهش و يتارباخم تاسيسات ،نتنآ ،لكد ثادحا زوجم رودص ضراوع
١١٠٤٠٥

٠ ١١٠٤٠٥٠٠ ٠
٠ ٠٠

١١٠٤٠٦٣,٢٤٨,٥٨٠ - يتامدخ و شورف ،بسك ياه هناورپ و لغاشم رب ضراوع ١١٠٤٠٦٤,٣٢٧,٠٤٠١,٣٠٨,٠٢٠ ٤,٥٩٢,٣٠٠
٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٩٤٠,٥٦٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠

 - يفرعم ياهولبات زاريغ هب يطيحم تاغيلبت ياهولبات رب ضراوع
١١٠٤٠٧

٤٢٣,٥٣٦ ١١٠٤٠٧٠٠ ٠
٥,٠٠٠,٠٠٠ ٤٢٣,٥٣٦٥,٠٠٠,٠٠٠

١١٠٤٠٨٥٣٨,٨٥٠ - رهش يمومع لاوما هب هدراو تراسخ زا يشان دمآرد ١١٠٤٠٨١٩٦,٢٠٠١٤٠,٧٠٠ ٥٥,٥٠٠
٥,٠٠٠,٠٠٠ ٣٩٨,١٥٠٥,٠٠٠,٠٠٠

١١٠٤٠٩٠ - تقوم يرادرب هرهب زا عافتنا قح ١١٠٤٠٩٠٠ ٠
٠ ٠٠

١١٠٤١٠١٣٥,٣٨٨ - همانرذگ ضيوعت و ديدمت ،رودص ضراوع ١١٠٤١٠٠٠ ٠
٢,٠٠٠,٠٠٠ ١٣٥,٣٨٨٢,٠٠٠,٠٠٠

١١٠٤٩٠٠ - رياس ١١٠٤٩٠٠٠ ٠
٠ ٠٠

١٢٠٠٠٠٢٤٠,٨٠١ - يرادرهش يصاصتخا ضراوع زا يشان ياهدمآرد ١٢٠٠٠٠١,٠٣٤,٤٤٥٢٤٠,٨٠١ ٧,٤٣٤,٤٣٤
٤,٠٠٠,٠٠٠ ٠٤,٠٠٠,٠٠٠

١٢٠١٠٠٢٤٠,٨٠١ - يصاصتخا ياهدمآرد ١٢٠١٠٠١,٠٣٤,٤٤٥٢٤٠,٨٠١ ٧,٤٣٤,٤٣٤
٤,٠٠٠,٠٠٠ ٠٤,٠٠٠,٠٠٠

 - يرادرهش يحيرفت و يهافر زكارم رياس و ژالپ ،ارسنامهم ،لته دمآرد
١٢٠١٠١

٠ ١٢٠١٠١٠٠ ٠
٠ ٠٠

١٢٠١٠٢٠ - اه كراپ دمآرد ١٢٠١٠٢٠٠ ٠
٠ ٠٠

 - يرادرهش  تاجناخراك تامدخ و تالوصحم شورف زا لصاح دمآرد
١٢٠١٠٣

٠ ١٢٠١٠٣٠٠ ٠
٠ ٠٠

يلام ريدم
رواد دمحم ديس

رادرهش
نايدايص ديجم

رهش يمالسا مرتحم ياروش
روپ هلا بيبح اضر ديس



 هقبط دك
يدنب

رابتعا نيمات عبانم و اهدمآرد

دمآرد حرش

بيوصت و داهنشيپدروآرب يانبم

بوصم ماقرا لاس داهنشيپ
عمج ١٣٩٩ رخآ ههام يلوصو ٣  يلوصو

١٣٩٩
١٤٠٠  بوصم

رسلباب يرادرهش
اهدمآرد  : ٢-٢  مرف

١٤ زا٦ هحفص

رازه هب ماقرا

١٤٠١ لاس هجدوب ينيب شيپ

١٤٠١١٤٠١
لوا ههام ٩  يلوصو

١٤٠٠

١٢٠١٠٤٠ - تلافسآ هناخراك تالوصحم شورف زا لصاح دمآرد ١٢٠١٠٤٠٠ ٠
٠ ٠٠

١٢٠١٠٥٠ - تالوصحم رياس و هايگ و لگ شورف زا لصاح دمآرد ١٢٠١٠٥٠٠ ٠
٠ ٠٠

١٢٠١٠٦٠ - يشزرو و يشزومآ، يگنهرف زكارم دمآرد ١٢٠١٠٦٠٠ ٨٠٥,٥٢٠
١,٠٠٠,٠٠٠ ٠١,٠٠٠,٠٠٠

١٢٠١٠٧٢٤٠,٨٠١ - يناشن شتآ و ينميا تامدخ ياهب ١٢٠١٠٧٨٤٨,٧٠١٢٤٠,٨٠١ ٦٠٧,٩٠٠
٠ ٠٠

١٢٠١٠٨٠ - ناتسروگ و هناخلاسغ دمآرد ١٢٠١٠٨٠٠ ٠
٠ ٠٠

١٢٠١٠٩٠ - زبس ياضف تامدخ اهب ١٢٠١٠٩٠٠ ٠
٠ ٠٠

١٢٠١١٠٠ - دنامسپ تيريدم تامدخ ياهب ١٢٠١١٠١٦٧,٦٠٩٠ ٦,٠٠٢,٨٧٩
٣,٠٠٠,٠٠٠ ٠٣,٠٠٠,٠٠٠

١٢٠١١١٠ - يرادرهش يصاصتخا لاوما هب هدراو تاراسخ زا يشان دمآرد ١٢٠١١١٠٠ ٠
٠ ٠٠

١٢٠١١٢٠ - يرادرهش هب هتسباو ياهنامزاس رياس دمآرد ١٢٠١١٢٠٠ ٠
٠ ٠٠

١٢٠١٩٠٠ - رياس ١٢٠١٩٠١٨,١٣٦٠ ١٨,١٣٥
٠ ٠٠

١٣٠٠٠٠٢٩,٦٨٦,٣٠٤ - يرادرهش يعافتنا تاسسوم ياهدمآرد و تامدخ ياهب ١٣٠٠٠٠٤٣,٣٨٢,٩٩٤٤,٦٢٩,٤٤٠ ٣٤,٦٥٩,٢٣٤
١٧٧,٠٠٠,٠٠٠ ٢٥,٠٥٦,٨٦٤١٧٧,٠٠٠,٠٠٠

١٣٠١٠٠٢٠,٦٨٩,٣٠٨ - يرادرهش يعافتنا تاسسوم ياهدمآرد و تامدخ ياهب ١٣٠١٠٠٢٢,٩٠٣,٧٩٦٤,٤٤٦,٠٧٧ ٢٠,٨٥٨,٥٦٢
١٦٧,٠٠٠,٠٠٠ ١٦,٢٤٣,٢٣١١٦٧,٠٠٠,٠٠٠

١٣٠١٠١٣,٤٨٢,١٨٠ - يرافح ميمرت و يريگ هكل و تلافسآ تامدخ ياهب ١٣٠١٠١٢,١٣٨,٠٢٣٤٦٤,٠٨٥ ٢,١٥٨,٣٠٢
٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ٣,٠١٨,٠٩٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠

يلام ريدم
رواد دمحم ديس

رادرهش
نايدايص ديجم

رهش يمالسا مرتحم ياروش
روپ هلا بيبح اضر ديس



 هقبط دك
يدنب

رابتعا نيمات عبانم و اهدمآرد

دمآرد حرش

بيوصت و داهنشيپدروآرب يانبم

بوصم ماقرا لاس داهنشيپ
عمج ١٣٩٩ رخآ ههام يلوصو ٣  يلوصو

١٣٩٩
١٤٠٠  بوصم

رسلباب يرادرهش
اهدمآرد  : ٢-٢  مرف

١٤ زا٧ هحفص

رازه هب ماقرا

١٤٠١ لاس هجدوب ينيب شيپ

١٤٠١١٤٠١
لوا ههام ٩  يلوصو

١٤٠٠

١٣٠١٠٢١٠,١٣٢,٥٣٨ - اه هشقن يسانشراك تامدخ ياهب ١٣٠١٠٢١١,٩٢٤,٦٩٠٢,٣٢٦,٥٥٦ ١١,٥١٧,١١٢
٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ٧,٨٠٥,٩٨٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠

١٣٠١٠٣٠ - وردوخ ينف هنياعم رودص تامدخ ءاهب ١٣٠١٠٣٠٠ ٠
١,٠٠٠,٠٠٠ ٠١,٠٠٠,٠٠٠

١٣٠١٠٤٠ - ينف تامدخ ياهب ١٣٠١٠٤٠٠ ٠
٠ ٠٠

١٣٠١٠٥٠ - يناگرزاب تامدخ ياهب ١٣٠١٠٥٠٠ ٠
٠ ٠٠

١٣٠١٠٦٠ - يراكناميپ تامدخ ياهب ١٣٠١٠٦٠٠ ٠
٠ ٠٠

١٣٠١٠٧٠ - يزاس هدامآ تامدخ ياهب ١٣٠١٠٧٠٠ ٠
٠ ٠٠

١٣٠١٠٨١,٦٣٦,٣٢٠ - نامتخاس يساسا تاريمعت زوجم رودص تامدخ ياهب ١٣٠١٠٨١,٢٥٣,٩٨٤١٩٦,٩٣٦ ١,٠٥٧,٠٤٨
٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٤٣٩,٣٨٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠

١٣٠١٠٩٠ - )نوناق اب قباطم( گنيكراپ نيمات تامدخ ياهب ١٣٠١٠٩٠٠ ٠
٠ ٠٠

١٣٠١١٠٣٧,٠٠٠ - هناگيب عابتا تمدخ ياهب ١٣٠١١٠٠٠ ٠
١,٠٠٠,٠٠٠ ٣٧,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠

١٣٠١١١٤,٨٩٨,٥٠٠ - ينامتخاس ياه هلاخن يروآ عمج تامدخ اهب ١٣٠١١١٧,٥٨٧,١٠٠١,٤٥٨,٥٠٠ ٦,١٢٦,١٠٠
١٠,٠٠٠,٠٠٠ ٣,٤٤٠,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠

١٣٠١١٢٥٠٢,٧٧٠ - يناشن شتآ و ينميا تامدخ اهب ١٣٠١١٢٠٠ ٠
٥,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠٢,٧٧٠٥,٠٠٠,٠٠٠

٠ ٠٠ ٠
٠ ٠٠

١٣٠١٩٠٠ - رياس ١٣٠١٩٠٠٠ ٠
٠ ٠٠

يلام ريدم
رواد دمحم ديس

رادرهش
نايدايص ديجم

رهش يمالسا مرتحم ياروش
روپ هلا بيبح اضر ديس



 هقبط دك
يدنب

رابتعا نيمات عبانم و اهدمآرد

دمآرد حرش

بيوصت و داهنشيپدروآرب يانبم

بوصم ماقرا لاس داهنشيپ
عمج ١٣٩٩ رخآ ههام يلوصو ٣  يلوصو

١٣٩٩
١٤٠٠  بوصم

رسلباب يرادرهش
اهدمآرد  : ٢-٢  مرف

١٤ زا٨ هحفص

رازه هب ماقرا

١٤٠١ لاس هجدوب ينيب شيپ

١٤٠١١٤٠١
لوا ههام ٩  يلوصو

١٤٠٠

١٣٠٢٠٠٨,٩٩٦,٩٩٦ - يرادرهش تاسيسات زا لصاح دمآرد ١٣٠٢٠٠٢٠,٤٧٩,١٩٧١٨٣,٣٦٣ ١٣,٨٠٠,٦٧٢
١٠,٠٠٠,٠٠٠ ٨,٨١٣,٦٣٣١٠,٠٠٠,٠٠٠

١٣٠٢٠١٠ - يتسبرد ياه سيورس دمآرد ١٣٠٢٠١٠٠ ٠
٠ ٠٠

١٣٠٢٠٢٠ - يناريسكات و ينار سوب ينيم تامدخ هئارا زا يشان دمآرد ١٣٠٢٠٢٠٠ ٠
٠ ٠٠

١٣٠٢٠٣٨,٥٩٠,٧٤٦ - هلابز تفايزاب زا لصاح دمآرد ١٣٠٢٠٣٢٠,١٥٠,١٩٧١٨٣,٣٦٣ ١٣,١٤١,٦٧٢
١٠,٠٠٠,٠٠٠ ٨,٤٠٧,٣٨٣١٠,٠٠٠,٠٠٠

١٣٠٢٠٤٤٠٦,٢٥٠ - يطيحم تاغيلبت و يراجت ياه يهگآ زا لصاح دمآرد ١٣٠٢٠٤٣٢٩,٠٠٠٠ ٦٥٩,٠٠٠
٠ ٤٠٦,٢٥٠٠

١٣٠٢٩٠٠ - رياس ١٣٠٢٩٠٠٠ ٠
٠ ٠٠

١٤٠٠٠٠٨,٠٥٧,٧٩٣ - يرادرهش لاوما و هوجو زا لصاح ياهدمآرد ١٤٠٠٠٠٥,٠٨٠,٩١٢١,٥٧٦,٦٣٦ ٣,٥٣٩,٧٠١
٣٢,٠٠٠,٠٠٠ ٦,٤٨١,١٥٧٣٢,٠٠٠,٠٠٠

١٤٠١٠٠٨,٠٥٧,٧٩٣ - يرادرهش لاوما زا لصاح دمآرد ١٤٠١٠٠٥,٠٨٠,٩١٢١,٥٧٦,٦٣٦ ٣,٥٣٩,٧٠١
٣٢,٠٠٠,٠٠٠ ٦,٤٨١,١٥٧٣٢,٠٠٠,٠٠٠

١٤٠١٠١٥,٥٠١,٦١٥ - يرادرهش تاسيسأت و اهنامتخاس هراجالا لام ١٤٠١٠١٣,٠٣٧,٩٨٢١,١٠٢,٤٩٥ ١,٦٧٩,٨٣٦
٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ٤,٣٩٩,١٢٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠

١٤٠١٠٢٠ - يهافر و يحيرفت زكارم زا لصاح دمآرد ١٤٠١٠٢٠٠ ٠
٠ ٠٠

١٤٠١٠٣٨٢٤,٦٧٥ - هيلقن لئاسو تالآ نيشام هيارك زا لصاح دمآرد ١٤٠١٠٣٣٠٩,٥٩٠٧٨,٣٧٥ ٢٥٦,٨٩٠
٥,٠٠٠,٠٠٠ ٧٤٦,٣٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠

١٤٠١٠٤١,٥٠٠,٩٢٠ - يگتفه و زور ياهرازاب زا لصاح دمآرد ١٤٠١٠٤٨٨٩,١٠٠٢٩٣,٨٠٠ ٨٦٠,٧٠٠
٥,٠٠٠,٠٠٠ ١,٢٠٧,١٢٠٥,٠٠٠,٠٠٠

١٤٠١٠٥٦١,٨٠٢ - گنيكراپ زا لصاح دمآرد ١٤٠١٠٥٥٠٠,١٩٥٠ ٥٠٠,١٩٥
١,٠٠٠,٠٠٠ ٦١,٨٠٢١,٠٠٠,٠٠٠

يلام ريدم
رواد دمحم ديس

رادرهش
نايدايص ديجم

رهش يمالسا مرتحم ياروش
روپ هلا بيبح اضر ديس



 هقبط دك
يدنب

رابتعا نيمات عبانم و اهدمآرد

دمآرد حرش

بيوصت و داهنشيپدروآرب يانبم

بوصم ماقرا لاس داهنشيپ
عمج ١٣٩٩ رخآ ههام يلوصو ٣  يلوصو

١٣٩٩
١٤٠٠  بوصم

رسلباب يرادرهش
اهدمآرد  : ٢-٢  مرف

١٤ زا٩ هحفص

رازه هب ماقرا

١٤٠١ لاس هجدوب ينيب شيپ

١٤٠١١٤٠١
لوا ههام ٩  يلوصو

١٤٠٠

١٤٠١٠٦٠ - اه تكرش و اه نامزاس ماهس دوس زا لصاح دمآرد ١٤٠١٠٦٠٠ ٠
٠ ٠٠

١٤٠١٠٧٠ - يتامدخ ياهدحاو زا لصاح دمآرد ١٤٠١٠٧٠٠ ٠
٠ ٠٠

١٤٠١٩٠١٦٨,٧٨١ -  رياس ١٤٠١٩٠٣٤٤,٠٤٥١٠١,٩٦٦ ٢٤٢,٠٨٠
١,٠٠٠,٠٠٠ ٦٦,٨١٥١,٠٠٠,٠٠٠

١٤٠٢٠٠٠ - يرادرهش هوجو زا لصاح دمآرد ١٤٠٢٠٠٠٠ ٠
٠ ٠٠

١٤٠٢٠١٠ - يراذگ هيامرس زا لصاح دمآرد ١٤٠٢٠١٠٠ ٠
٠ ٠٠

١٤٠٢٠٢٠ - يرادرهش ياه هدرپس هوجو زا لصاح دمآرد ١٤٠٢٠٢٠٠ ٠
٠ ٠٠

١٤٠٢٠٣٠ - يمالسا هنازخ دانسا ديرخ تردق ظفح زا يشان دمآرد ١٤٠٢٠٣٠٠ ٠
٠ ٠٠

١٤٠٢٩٠٠ -  رياس ١٤٠٢٩٠٠٠ ٠
٠ ٠٠

١٥٠٠٠٠١٩٦,٦٢٩ - يتلود ياهنامزاس و تلود يئاطعا ياه كمك ١٥٠٠٠٠٨٢١,٦٢٩١٩٦,٦٢٩ ٨٢١,٦٢٩
٠ ٠٠

١٥٠١٠٠١٩٦,٦٢٩ - يتلود ياهنامزاس و تلود يئاطعا ياه كمك و اه هناراي ١٥٠١٠٠٨٢١,٦٢٩١٩٦,٦٢٩ ٨٢١,٦٢٩
٠ ٠٠

١٥٠١٠١١٩٦,٦٢٩ - يتلود تاسسوم و اهنامزاس رياس اي و تلود ضوعالب كمك ١٥٠١٠١٨٢١,٦٢٩١٩٦,٦٢٩ ٨٢١,٦٢٩
٠ ٠٠

١٥٠١٠٢٠ - ينارمع و يتامدخ تالآ نيشام نيمات يارب تلود كمك ١٥٠١٠٢٠٠ ٠
٠ ٠٠

١٥٠١٠٣٠ - تلود هناراي ١٥٠١٠٣٠٠ ٠
٠ ٠٠

يلام ريدم
رواد دمحم ديس

رادرهش
نايدايص ديجم

رهش يمالسا مرتحم ياروش
روپ هلا بيبح اضر ديس



 هقبط دك
يدنب

رابتعا نيمات عبانم و اهدمآرد

دمآرد حرش

بيوصت و داهنشيپدروآرب يانبم

بوصم ماقرا لاس داهنشيپ
عمج ١٣٩٩ رخآ ههام يلوصو ٣  يلوصو

١٣٩٩
١٤٠٠  بوصم

رسلباب يرادرهش
اهدمآرد  : ٢-٢  مرف

١٤ زا١٠ هحفص

رازه هب ماقرا

١٤٠١ لاس هجدوب ينيب شيپ

١٤٠١١٤٠١
لوا ههام ٩  يلوصو

١٤٠٠

١٥٠١٠٤٠ - صخشم هژورپ يارب تلود ياه كمك ١٥٠١٠٤٠٠ ٠
٠ ٠٠

١٥٠١٩٠٠ - رياس ١٥٠١٩٠٠٠ ٠
٠ ٠٠

١٦٠٠٠٠٥٨٣,٢٠١,٣٨٢ - اه يئاراد و ييادها ياهكمك ، تاناعا ١٦٠٠٠٠٣٨١,٢٤٠,٧٥٩١٦٥,٧٢٦,٩٧٧ ٣٠٦,٠٥٤,٦٩٧
٧٣٥,٠٠٠,٠٠٠ ٤١٧,٤٧٤,٤٠٥٧٣٥,٠٠٠,٠٠٠

١٦٠١٠٠٣٦٢,٥٠٠ -  يئادها ياه كمك و تاناعا ١٦٠١٠٠٢٠٠,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠ ٠
٣,٠٠٠,٠٠٠ ١٦٢,٥٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠

١٦٠١٠١٢,٥٠٠ - يتفايرد ياياده و نادنورهش يرايدوخ ١٦٠١٠١٠٠ ٠
١,٠٠٠,٠٠٠ ٢,٥٠٠١,٠٠٠,٠٠٠

١٦٠١٠٢٢٠٠,٠٠٠ - يقوقح صاخشا زا كمك و تاناعا رياس ١٦٠١٠٢٢٠٠,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠ ٠
١,٠٠٠,٠٠٠ ٠١,٠٠٠,٠٠٠

١٦٠١٠٣٠ - يتلود ريغ يمومع تاسسوم زا يتفايرد تاناعا و اه كمك ١٦٠١٠٣٠٠ ٠
٠ ٠٠

١٦٠١٩٠١٦٠,٠٠٠ - رياس ١٦٠١٩٠٠٠ ٠
١,٠٠٠,٠٠٠ ١٦٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠

١٦٠٢٠٠٥٨٢,٨٣٨,٨٨٢ - دوش يم لوصو نوناق بجوم هب هك يقافتا ياهدمآرد ١٦٠٢٠٠٣٨١,٠٤٠,٧٥٩١٦٥,٥٢٦,٩٧٧ ٣٠٦,٠٥٤,٦٩٧
٧٣٢,٠٠٠,٠٠٠ ٤١٧,٣١١,٩٠٥٧٣٢,٠٠٠,٠٠٠

١٦٠٢٠١٠ - هدشن هبلاطم ياه هدرپس طبض ١٦٠٢٠١٠٠ ٠
٠ ٠٠

١٦٠٢٠٢٣,٥١٦,٣٠٥ - يرادرهش تالماعم ياه هدرپس طبض ١٦٠٢٠٢٨,٨٩٨,٩٠٠٠ ٨,٨٩٨,٩٠٠
١٠,٠٠٠,٠٠٠ ٣,٥١٦,٣٠٥١٠,٠٠٠,٠٠٠

١٦٠٢٠٣٠ - اهيرادرهش نوناق١١٠ هدام يارجا زا لصاح دمآرد ١٦٠٢٠٣٠٠ ٠
٠ ٠٠

١٦٠٢٠٤٠ - كچ هيدات تراسخ و ريخات هنيزه ١٦٠٢٠٤٠٠ ٠
٠ ٠٠

يلام ريدم
رواد دمحم ديس

رادرهش
نايدايص ديجم

رهش يمالسا مرتحم ياروش
روپ هلا بيبح اضر ديس



 هقبط دك
يدنب

رابتعا نيمات عبانم و اهدمآرد

دمآرد حرش

بيوصت و داهنشيپدروآرب يانبم

بوصم ماقرا لاس داهنشيپ
عمج ١٣٩٩ رخآ ههام يلوصو ٣  يلوصو

١٣٩٩
١٤٠٠  بوصم

رسلباب يرادرهش
اهدمآرد  : ٢-٢  مرف

١٤ زا١١ هحفص

رازه هب ماقرا

١٤٠١ لاس هجدوب ينيب شيپ

١٤٠١١٤٠١
لوا ههام ٩  يلوصو

١٤٠٠

 زا معا١٠٠ هدام نويسيمك مئارج هيلك(١٠٠ هدام نويسيمك مئارج
١٦٠٢٠٥ - )هريغ و انب هفاضا،گنيكراپ فذح

٥٧٨,٨٤٩,٠٧٧ ١٦٠٢٠٥٣٧٢,٠٠٣,٨٥٩١٦٥,٤٣٨,٤٧٧ ٢٩٧,٠٩٥,٧٩٧
٧٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ٤١٣,٤١٠,٦٠٠٧٢٠,٠٠٠,٠٠٠

١٦٠٢٠٦٤٥٣,٥٠٠ - هصقانم دانسا شورف زا يشان دمآرد ١٦٠٢٠٦١٠٧,٠٠٠٦٨,٥٠٠ ٣٩,٠٠٠
١,٠٠٠,٠٠٠ ٣٨٥,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠

١٦٠٢٠٧٠ - ينامتخاس تافلخت ١٦٠٢٠٧٠٠ ٢١,٠٠٠
٠ ٠٠

٢٠,٠٠٠)هريغ و ربعم دس(اه تمارغو يرهش تافلخت ٣١,٠٠٠٢٠,٠٠٠)هريغ ٠
١,٠٠٠,٠٠٠ ٠١,٠٠٠,٠٠٠

١٦٠٢٠٨٠ - گنيكراپ فذح هميرج ١٦٠٢٠٨٠٠ ٠
٠ ٠٠

١٦٠٢٠٩٠ - لبق لاس هنيزه رب دمآرد دازام ١٦٠٢٠٩٠٠ ٠
٠ ٠٠

١٦٠٢١٠٠ - يربراك رييغت زا لصاح دمآرد ١٦٠٢١٠٠٠ ٠
٠ ٠٠

١٦٠٢٩٠٠ -  رياس ١٦٠٢٩٠٠٠ ٠
٠ ٠٠

٢٠٠٠٠٠٤٠٤,٧٢٧,٩٢٦ - يا هيامرس يياراد يراذگاو زا لصاح عبانم ٢٠٠٠٠٠١٩٩,٢٨١,٧٨٥١٤٠,٥٥٧,٩٠٦ ١٥١,٠٠٠,٠٠٠
٤٤١,٠٠٠,٠٠٠ ٢٦٤,١٧٠,٠٢٠٤٤١,٠٠٠,٠٠٠

٢١٠٠٠٠٧٥,٧٣٤,٤٨٠ - يرادرهش نوناق١٠١ هدام ٢١٠٠٠٠٠٠ ٠
٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٧٥,٧٣٤,٤٨٠٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٢١٠١٠٠٧٥,٧٣٤,٤٨٠ -  يرادرهش نوناق١٠١ هدام٤هرصبت يارجا زا يشان دمآرد ٢١٠١٠٠٠٠ ٠
٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٧٥,٧٣٤,٤٨٠٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠

 - يرادرهش نوناق١٠١ هدام٤ و٣ هرصبت يارجا زا يشان دمآرد
٢١٠١٠٠

٧٥,٧٣٤,٤٨٠ ٢١٠١٠٠٠٠ ٠
٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٧٥,٧٣٤,٤٨٠٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٢٠٠٠٠٣٢٨,٥٧٣,١٦٦ - لوقنم ريغ لاوما شورف ٢٢٠٠٠٠١٩٨,٨٠١,٧٧٥١٤٠,٢٣٩,١٤٦ ١٥٠,٩٠٠,٠٠٠
٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٨٨,٣٣٤,٠٢٠٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠

يلام ريدم
رواد دمحم ديس

رادرهش
نايدايص ديجم

رهش يمالسا مرتحم ياروش
روپ هلا بيبح اضر ديس



 هقبط دك
يدنب

رابتعا نيمات عبانم و اهدمآرد

دمآرد حرش

بيوصت و داهنشيپدروآرب يانبم

بوصم ماقرا لاس داهنشيپ
عمج ١٣٩٩ رخآ ههام يلوصو ٣  يلوصو

١٣٩٩
١٤٠٠  بوصم

رسلباب يرادرهش
اهدمآرد  : ٢-٢  مرف

١٤ زا١٢ هحفص

رازه هب ماقرا

١٤٠١ لاس هجدوب ينيب شيپ

١٤٠١١٤٠١
لوا ههام ٩  يلوصو

١٤٠٠

٢٢٠١٠٠٣٢٨,٥٧٣,١٦٦ - لوقنم ريغ لاوما شورف ٢٢٠١٠٠١٩٨,٨٠١,٧٧٥١٤٠,٢٣٩,١٤٦ ١٥٠,٩٠٠,٠٠٠
٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٨٨,٣٣٤,٠٢٠٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٢٠١٠٠٣٢٨,٥٧٣,١٦٦ - لوقنمريغ لاوما شورف ٢٢٠١٠٠١٩٨,٨٠١,٧٧٥١٤٠,٢٣٩,١٤٦ ١٥٠,٩٠٠,٠٠٠
٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٨٨,٣٣٤,٠٢٠٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٢٠١٠٢٠ - )يرهش راطق( لوقنم ريغ لاوما شورف ٢٢٠١٠٢٠٠ ٠
٠ ٠٠

٢٣٠٠٠٠٤٢٠,٢٨٠ - طاقسا و لوقنم لاوما شورف ٢٣٠٠٠٠٤٨٠,٠١٠٣١٨,٧٦٠ ١٠٠,٠٠٠
١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠١,٥٢٠١,٠٠٠,٠٠٠

٢٣٠١٠٠٤٢٠,٢٨٠ - طاقسا و لوقنم لاوما شورف ٢٣٠١٠٠٤٨٠,٠١٠٣١٨,٧٦٠ ١٠٠,٠٠٠
١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠١,٥٢٠١,٠٠٠,٠٠٠

٢٣٠١٠٠٤٢٠,٢٨٠ - طاقسا و لوقنم لاوما شورف ٢٣٠١٠٠٤٨٠,٠١٠٣١٨,٧٦٠ ١٠٠,٠٠٠
١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠١,٥٢٠١,٠٠٠,٠٠٠

٢٤٠٠٠٠٠ - يلفقرس شورف ٢٤٠٠٠٠٠٠ ٠
٠ ٠٠

٢٤٠١٠٠٠ - يلفقرس شورف ٢٤٠١٠٠٠٠ ٠
٠ ٠٠

٢٤٠١٠٠٠ - يلفقرس شورف ٢٤٠١٠٠٠٠ ٠
٠ ٠٠

٢٥٠٠٠٠٠ - يعافتنا قوقح شورف ٢٥٠٠٠٠٠٠ ٠
٠ ٠٠

٢٥٠١٠٠٠ - يعافتنا قوقح شورف ٢٥٠١٠٠٠٠ ٠
٠ ٠٠

٢٥٠١٠٠٠ - يعافتنا قوقح شورف ٢٥٠١٠٠٠٠ ٠
٠ ٠٠

٢٩٠٠٠٠٠ - رياس ٢٩٠٠٠٠٠٠ ٠
٠ ٠٠

يلام ريدم
رواد دمحم ديس

رادرهش
نايدايص ديجم

رهش يمالسا مرتحم ياروش
روپ هلا بيبح اضر ديس



 هقبط دك
يدنب

رابتعا نيمات عبانم و اهدمآرد

دمآرد حرش

بيوصت و داهنشيپدروآرب يانبم

بوصم ماقرا لاس داهنشيپ
عمج ١٣٩٩ رخآ ههام يلوصو ٣  يلوصو

١٣٩٩
١٤٠٠  بوصم

رسلباب يرادرهش
اهدمآرد  : ٢-٢  مرف

١٤ زا١٣ هحفص

رازه هب ماقرا

١٤٠١ لاس هجدوب ينيب شيپ

١٤٠١١٤٠١
لوا ههام ٩  يلوصو

١٤٠٠

٢٩٠١٠٠٠ - رياس ٢٩٠١٠٠٠٠ ٠
٠ ٠٠

 و سروب رد هدش هتفريذپ ياهتكرش ماهس شورف زا لصاح يدقن عبانم
٢٩٠١٠٠ - اه تكرش رياس

٠ ٢٩٠١٠٠٠٠ ٠
٠ ٠٠

٣٠٠٠٠٠٠ - يلام يياراد يراذگاو زا لصاح عبانم ٣٠٠٠٠٠٠٠ ٥,٠٠٠,٠٠٠
٥,٠٠٠,٠٠٠ ٠٥,٠٠٠,٠٠٠

٣١٠٠٠٠٠ - يتفايرد ياه ماو ٣١٠٠٠٠٠٠ ٥,٠٠٠,٠٠٠
٥,٠٠٠,٠٠٠ ٠٥,٠٠٠,٠٠٠

٣١٠١٠٠٠ - روشك ترازو زا يتفايرد ماو ٣١٠١٠٠٠٠ ٥,٠٠٠,٠٠٠
٥,٠٠٠,٠٠٠ ٠٥,٠٠٠,٠٠٠

٣١٠١٠٠٠ - روشك ترازو زا يتفايرد ياه ماو ٣١٠١٠٠٠٠ ٥,٠٠٠,٠٠٠
٥,٠٠٠,٠٠٠ ٠٥,٠٠٠,٠٠٠

٣١٠٢٠٠٠ - يرابتعا و يلام تاسسوم رياس و اهكناب زا يتفايرد تاليهست ٣١٠٢٠٠٠٠ ٠
٠ ٠٠

 - يرابتعا و يلام تاسسوم رياس و اه كناب زا يتفايرد تاليهست
٣١٠٢٠٠

٠ ٣١٠٢٠٠٠٠ ٠
٠ ٠٠

٣١٠٣٠٠٠ -  يجراخ تاليهست ٣١٠٣٠٠٠٠ ٠
٠ ٠٠

٣١٠٣٠٠٠ - يجراخ تاليهست ٣١٠٣٠٠٠٠ ٠
٠ ٠٠

٣٢٠٠٠٠٠ - دانسا و قاروا عاونا ٣٢٠٠٠٠٠٠ ٠
٠ ٠٠

٣٢٠١٠٠٠ - تكراشم قاروا ٣٢٠١٠٠٠٠ ٠
٠ ٠٠

٣٢٠١٠٠٠ - تكراشم قاروا ٣٢٠١٠٠٠٠ ٠
٠ ٠٠

يلام ريدم
رواد دمحم ديس

رادرهش
نايدايص ديجم

رهش يمالسا مرتحم ياروش
روپ هلا بيبح اضر ديس



 هقبط دك
يدنب

رابتعا نيمات عبانم و اهدمآرد

دمآرد حرش

بيوصت و داهنشيپدروآرب يانبم

بوصم ماقرا لاس داهنشيپ
عمج ١٣٩٩ رخآ ههام يلوصو ٣  يلوصو

١٣٩٩
١٤٠٠  بوصم

رسلباب يرادرهش
اهدمآرد  : ٢-٢  مرف

١٤ زا١٤ هحفص

رازه هب ماقرا

١٤٠١ لاس هجدوب ينيب شيپ

١٤٠١١٤٠١
لوا ههام ٩  يلوصو

١٤٠٠

٣٢٠٢٠٠٠ - كوكص عاونا ٣٢٠٢٠٠٠٠ ٠
٠ ٠٠

٣٢٠٢٠٠٠ - كوكص عاونا ٣٢٠٢٠٠٠٠ ٠
٠ ٠٠

٣٣٠٠٠٠٠ - عبانم رياس ٣٣٠٠٠٠٠٠ ٠
٠ ٠٠

٣٣٠١٠٠٠ - يياطعا ياه ماو تفايردزاب ٣٣٠١٠٠٠٠ ٠
٠ ٠٠

٣٣٠١٠٠٠ - يياطعا ياه ماو تفايردزاب ٣٣٠١٠٠٠٠ ٠
٠ ٠٠

٣٣٠٩٠٠٠ - رياس ٣٣٠٩٠٠٠٠ ٠
٠ ٠٠

٣٣٠٩٠٠٠ - رياس ٣٣٠٩٠٠٠٠ ٠
٠ ٠٠

يلام ريدم
رواد دمحم ديس

رادرهش
نايدايص ديجم

رهش يمالسا مرتحم ياروش
روپ هلا بيبح اضر ديس



عبانم زا يدمآرد ياه هورگ مهس يا هرياد رادومن

١١ زاهحفص

رازه هب ماقرا

رابتعا نيمات عبانم مرف
رسلباب يرادرهش

١٤٠١ لاس هجدوب ينيب شيپ

١٦٠٠٠٠- اعانات ، كمك هاي اهدايي و دارائي ها 

بهاي خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعي
- درآمدهاي حاصل از وجوه و اموال شهرداري١٣٠٠٠٠- شهرداري 

- درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي شهرداري١4٠٠٠٠
١2٠٠٠٠

١١٠٠٠٠- درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي 

22٠٠٠٠- فروش اموال غير منقول 
2٣٠٠٠٠- فروش اموال منقول و اسقاط 

2١٠٠٠٠-  قانون شهرداري ١٠١ماده 
٣١٠٠٠٠- وام هاي دريافتي 

١٦٠٠٠٠- اعانات ، كمك هاي اهدايي و دارائي ها  24/5%
١٣٠٠٠٠- بهاي خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعي شهرداري  5/9%
١4٠٠٠٠- درآمدهاي حاصل از وجوه و اموال شهرداري  ١/١%
١2٠٠٠٠- درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي شهرداري  ٠/١%
١١٠٠٠٠- درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي  5٣/5%
22٠٠٠٠- فروش اموال غير منقول  8/٠%
2٣٠٠٠٠- فروش اموال منقول و اسقاط  ٠/٠%

2١٠٠٠٠-  قانون شهرداري ١٠١ماده  ٦/7%
٣١٠٠٠٠- وام هاي دريافتي  ٠/2%

Total: ١٠٠/٠%

سهم گروه های درآمدی از منابع

روپ هلا بيبح اضر ديسنايدايص ديجمرواد دمحم ديس

رهش يمالسا مرتحم ياروشرادرهشيلام ريدم


