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نانكراك دزمتسد و قوقح ياه هنيزه 81 لك

نادنمراک قوقح 11423,448,373,20512,609,726,417410,838,646,7880

يناميپ نادنمراك قوقح 12134,288,160,706957,207,574133,330,953,1320

نارگراک دزمتسد 1322,141,772,700136,067,61522,005,705,0850

نادنمراک راک هفاضا 14303,345,460,71610,477,287,002292,868,173,7140

يناميپ نانكراك راك هفاضا 15103,690,097,83154,697,361103,635,400,4700

نارگراک راک هفاضا 1620,147,567,81355,541,76920,092,026,0440

نادنمراک رمتسم ياههداعلا قوف 17415,603,709,19322,084,636,592393,519,072,6010

نارگراك رمتسم ياههداعلا قوف 183,166,233,011282,688,0882,883,544,9230

 و يمسر نانكراك رمتسم ريغ ياه هداعلا قوف
يناميپ

19345,148,275,9166,334,751,449338,813,524,4670

نارگراك رمتسمريغ ياه هداعلا قوف 201,878,625,15316,791,1891,861,833,9640

نادنمراک يديع و شاداپ 21157,033,5460157,033,5460

نارگراک يديع و شاداپ 232,766,66702,766,6670

نادنمراک تابلاطم هقوعم هنيزه 31136,276,474,6692,764,904,266133,511,570,4030

يناميپ نانكراك تابلاطم هقوعم هنيزه 32180,032,962607,508179,425,4540

نارگراک تابلاطم هقوعم هنيزه 332,119,536,44802,119,536,4480

 تيريدم نوناق 68 هدام 6 دنب( يياراك هزياج
)تامدخ

814,681,998,7363,911,3144,678,087,4220

عيرست نوناق شاداپ 8539,367,875,15142,684,17539,325,190,9760

55,821,502,319لك باسح عمج 1,955,643,994,4230 1,899,822,492,104

نانكراك ياه هنيزه رياس 82 لك

نادنمراک - امرفراک مهس هميب قح 1154,245,999,8437,253,316,89446,992,682,9490

نارگراک - امرفراک مهس هميب قح 1229,823,624,1841,604,277,43928,219,346,7450

نادنمراک يگتسشنزاب قح 13100,102,444,4211,072,426,53199,030,017,8900

نادنمراك هميب قح 1440,904,915,545683,674,11840,221,241,4270

يناميپ نانكراك  هميب قح 152,249,134,36402,249,134,3640

نارگراك  هميب قح 1677,621,212077,621,2120

نادنمراک زادناسپ 1721,295,722,430345,763,70520,949,958,7250

ناگتسشنزاب ينامرد تامدخ 189,668,276,065304,772,2139,363,503,8520

ناگتسشنزاب يدنم هلئاع 3450,396,241,11845,249,61750,350,991,5010

يفوتم ناگدنامزاب هب کمک 431,781,088,50015,847,0001,765,241,5000

يهافر ياهکمک رياس 461,414,437,83401,414,437,8340

نانکراک شزومآ هنيزه 5132,500,000032,500,0000

ثداوح و رمع هميب 536,073,650,812509,113,1005,564,537,7120

نانکراک باهذ و بايا هنيزه 6114,804,936,94231,507,28814,773,429,6540

تيرومأم و رفس هنيزه 63350,000,0000350,000,0000

نانکراک يصخرم ديرخزاب 711,250,357,41701,250,357,4170

نانکراک تمدخ ناياپ يايازم 733,642,949,36922,625,8903,620,323,4790
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نانكراك ياه هنيزه رياس 82 لك

يناميپ نانكراك تمدخ ناياپ يايازم 742,253,479,64902,253,479,6490

يناميپ نانكراك يصخرم ديرخزاب 761,936,13001,936,1300

نانکراک يياراک هزياج 8112,771,198,37313,338,94012,757,859,4330

يگتسشنزاب تمدخ راظتنا و قيلعت مايا قوقح 838,969,618,95427,073,7828,942,545,1720

عيرست نوناق شاداپ 8516,121,534,08520,000,00016,101,534,0850

ايازم رياس 91110,716,0000110,716,0000

11,948,986,517لك باسح عمج 378,342,383,2470 366,393,396,730

يرادا – يمومع ياه هنيزه 83 لك

پاچ و تايرشن - تاموزلم ياه هنيزه 1139,716,257,382400,000,00039,316,257,3820

تسپ و تاطابترا هنيزه 2126,828,117,219220,150,23026,607,966,9890

هميب ياه هنيزه 3160,270,426,788060,270,426,7880

سيورس ياه هنيزه 41624,200,286,2049,941,602,453614,258,683,7510

نانكراك يهافر يايازم رياس 461,016,135,452,402100,374,461,137915,760,991,2650

تيرومام و رفس هنيزه 4739,879,911,4802,542,983,73837,336,927,7420

نانكراك ياذغ هنيزه 4836,900,836,399586,304,93636,314,531,4630

يژرنا هنيزه 5117,108,169,255017,108,169,2550

شزرو ياه هنيزه 528,184,400,00008,184,400,0000

شزومآ ياه هنيزه 5310,972,677,11467,840,00010,904,837,1140

يياريذپ و مسارم يرازگرب هنيزه 6179,853,224,16140,500,38679,812,723,7750

يگنهرف ياهتبسانم و دايعا ياهتخادرپ 62651,053,910,79112,158,765,715638,895,145,0760

يدادرارق تامدخ هنيزه 71956,542,676,8491,297,715,906955,244,960,9430

 نانكراك دزمتسد و قوقح ياه هنيزه
ميقتسمدادرارق 721,279,420,952,35328,733,654,2441,250,687,298,1090

ميقتسمدادرارق نانكراك راك هفاضا 73569,203,235,4473,219,177,258565,984,058,1890

ميقتسمدادرارق نانكراك يديع و شاداپ 7411,963,188,411179,453,97311,783,734,4380

 نانكراك )يدقنريغ( يهافر يايازم رياس
ميقتسمدادرارق

75505,005,037,067101,051,219504,903,985,8480

ميقتسمدادرارق نانكراك باهذ و بايا هنيزه 7619,258,959,0935,344,41419,253,614,6790

ميقتسمدادرارق نانكراك تيرومام هنيزه 7710,704,519,00666,976,82210,637,542,1840

ميقتسمدادرارق نانكراك يهافر هناراي 78686,809,573,26026,342,581,722660,466,991,5380

ميقتسمدادرارق نانكراك تمدخ ناياپ يايازم 7953,111,983,766255,696,53552,856,287,2310

ميقتسم دادرارق نانكراك هميب تاروسك 80246,945,097,5805,039,214,754241,905,882,8260

لقن و لمح و هيارك هنيزه 813,425,998,50103,425,998,5010

اه هنيزه رياس 91288,324,751,622187,595,601288,137,156,0210

يمومع قوعم ياه هنيزه 9227,534,783,545027,534,783,5450

191,761,071,043لك باسح عمج 7,269,354,425,6950 7,077,593,354,652

تاريمعت ياه هنيزه 84 لك

ينامتخاس تاريمعت 11177,943,321,09420,000,000177,923,321,0940
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تاريمعت ياه هنيزه 84 لك

حلاصم و مزاول - ينامتخاس تاريمعت 1220,076,085,631020,076,085,6310

ينامتخاسريغ تاريمعت 2187,213,817,860087,213,817,8600

حلاصم و مزاول  - ينامتخاسريغ تاريمعت 224,404,015,67404,404,015,6740

تاسيسأت تاريمعت 31487,662,957,51030,522,083,294457,140,874,2160

حلاصم و مزاول  - تاسيسأت تاريمعت 3249,463,265,805049,463,265,8050

تاعطق و مزاول - اهيتشک و اهروانش تاريمعت 4226,314,000026,314,0000

تازيهجت و تالآ نيشام تاريمعت 5131,892,041,151397,280,00031,494,761,1510

تاعطق و مزاول  - تازيهجت و تالآ نيشام تاريمعت 5213,152,429,676121,650,00013,030,779,6760

هيلقن طياسو تاريمعت 6130,591,768,10571,115,00030,520,653,1050

تاعطق و مزاول  - هيلقن طياسو تاريمعت 6210,667,763,968010,667,763,9680

يرادا هثاثا و تازيهجت تاريمعت 71145,397,212,1200145,397,212,1200

تاعطق و مزاول  - يرادا هثاثا و تازيهجت تاريمعت 7277,335,168,021077,335,168,0210

 و هكبش يفرصم تاعطق يرادهگنوريمعت كيتامروفنا
هنايار 8126,448,684,369026,448,684,3690

 و هكبش يفرصم تاعطق يرادهگنوريمعت كيتامروفنا
هنايار 823,668,333,08003,668,333,0800

31,132,128,294لك باسح عمج 1,165,943,178,0640 1,134,811,049,770

كالهتسا هنيزه 85 لك

اهنامتخاس كالهتسا 11242,941,147,28118,000,000242,923,147,2810

ينامتخاسريغ كالهتسا 212,111,398,108,85502,111,398,108,8550

اه يتشك و اهروانش كالهتسا 31220,598,601,5360220,598,601,5360

تازيهجت و تالآ نيشام كالهتسا 41797,624,264,97612,172,463,868785,451,801,1080

هيلقن طياسو كالهتسا 51442,760,229,1140442,760,229,1140

يرادا تازيهجت و تابوصنم و هثاثا كالهتسا 61247,675,057,2240247,675,057,2240

يرازفا مرن ياهمتسيس كالهتسا 8120,933,781,002020,933,781,0020

12,190,463,868لك باسح عمج 4,083,931,189,9880 4,071,740,726,120

يلام ياه هنيزه 86 لك

يکناب تامدخ دزمراک هنيزه 31406,366,37410,000406,356,3740

يلام ياههنيزه رياس 4142,241,060042,241,0600

10,000لك باسح عمج 448,607,4340 448,597,434

اه هنيزه رياس 87 لك

يمومع و يتلود ياهداهن ضراوع زا يشان نويد 81112,887,0600112,887,0600

0لك باسح عمج 112,887,0600 112,887,060

يندشن فرصم ياه هنيزه 88 لك

يندشن يفرصم يرادا تازيهجت و هثاثا 88468,949,0850468,949,0850

0لك باسح عمج 468,949,0850 468,949,085

يربهار و تاريمعت 89 لك

اه يتشك و روانش يربهار و تاريمعت 1137,175,516,446037,175,516,4460

يربوان كمك مئالع تامدخ يربهار 1244,577,385,724044,577,385,7240
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يربهار و تاريمعت 89 لك

ييامنهار تامدخ و يشك كدي تامدخ تايلمع 14122,571,661,5673,048,945,584119,522,715,9830

درگلاب و تاجن و سسجت 15279,710,285,1240279,710,285,1240

اه يگدولآ اب هزرابم و ييايرد تسيز طيحم ظفح 1678,101,546,964078,101,546,9640

ييايرد ياهرونام يرازگرب و ييايرد تامدخ رياس 1717,856,234,268200,000,00017,656,234,2680

3,248,945,584لك باسح عمج 579,992,630,0930 576,743,684,509

0323088139:ربراک مان
12:09 تعاس 1400 نابآ 25 هبنش هس:هيهت خیرات

15,434,238,245,089 306,103,107,6250یئاهن عمج 15,128,135,137,464


