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گشهی120(چیٌَد)ػسَدُ ؿفق اصفْاى کٌؼشٍّااصفْاى .قیور زَلیذ کٌٌذُ ،ثثر ًـذُ ٍ ضشٍسذ تِ دسج قیور زَلیذکٌٌذُ هی تاؿذ                    132,000 

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ             3754,573,000زی کاهیَى ػایدا - هیل 14ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ             3754,757,000هیل زی کاهیَى ػایدا 15/5ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ،ثثر ًـذُ ٍ ضشٍسذ تِ دسج قیور زَلیذکٌٌذُ هی تاؿذ                   276,000گشهی ػاد150ُ(چیٌَد)ػسَدُ ؿفق اصفْاى کٌؼشٍّااصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ             4,488,000اؿویسض7.18ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              5,312,000ازَتَع سًَؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              5,285,000 ایٌچ7- اف - آ - اعؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ             5,846,000 ایٌچ8- اف - آ - اع ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ             2,363,000الًَذؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ               2,996,000 زي8الًَذ ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ،ثثر ًـذُ ٍ ضشٍسذ تِ دسج قیور زَلیذکٌٌذُ هی تاؿذاًَاع غزای آهادُ هصشفچیکا ػداّاىکٌؼشٍّااصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ثثر ؿذُ تیؾ اص هیضاى ٍاقؼی تَدُ ٍ ضشٍسذ تِ زؼذیل ٍ کاّؾ قیور زَلیذکٌٌذُ ٍجَد داسد                    79,817                     100,000 ػی ػی1000آب گاصداس ؿوـادًَؽًَؿاتِ گاصداساصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              6,985,000آهیکَ/ تاالگیش ٍَّ ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ،ثثر ًـذُ ٍ ضشٍسذ تِ دسج قیور زَلیذکٌٌذُ هی تاؿذ                    140,000 ػی ػی1000تطشی ؿوـادًَؽًَؿاتِ گاصداساصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ،ثثر ًـذُ ٍ ضشٍسذ تِ دسج قیور زَلیذکٌٌذُ هی تاؿذ                       40,000تطشی ًین لیسشیزحقیقازی داسٍیی ٍاسش کَیشآب هؼذًیاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ،ثثر ًـذُ ٍ ضشٍسذ تِ دسج قیور زَلیذکٌٌذُ هی تاؿذ                       40,000تطشی ًین لیسشیؿوـادًَؽآب هؼذًیاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ               6082,671,000تٌض خاٍس ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ               3,201,000هیل2+608تٌض خاٍس ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              8083,941,000تٌض خاٍس ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              2,841,000هیل7-808تٌض خاٍس ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              3,145,000هیل8-808تٌض خاٍس ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ             4,774,000هیل2+808تٌض خاٍس ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              4,931,000هیل3+808تٌض خاٍس ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ                8095,019,000تٌض خاٍس ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

گضاسؽ ٍضؼیر فؼال ػاصی دسج قیور زَلیذکٌٌذُ تش سٍی هحصَالذ زؼییي ؿذُ دس اػساى ّا
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.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ             5,466,000 ػشتلٌذ809تٌض خاٍس ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ               4,030,000تٌض هایلشؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ             4,444,000هیل1+تٌض هایلش ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ               4,030,000هیل16.9تٌض هایلش ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ             4,548,000هیل19تٌض هایلش ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              5,805,000تَطی گلذ َّفشؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ اػالم ؿذُ، هَجة افضایؾ قیور گشدیذُ ٍ ضشٍسیؼر کاّؾ قیور دس هحذٍدُ اػالهی صَسذ خزیشد                   190,300                   238,000گشم400خَدسصاتَى لثاػـَیی ػاؿِ هحصَالذ تْذاؿسی سٍتیهحصَالذ ؿَیٌذُاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              8.184,813,000زشاتَصا ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ                5,121,000هیل16.9-8.18زشاتَصا ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ             5,557,000هیل19-8.18زشاتَصا ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              5,462,000هیل1+8.18زشاتَصا ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              5,321,000زشاتَصا کشین زکؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ اػالم ؿذُ، هَجة افضایؾ قیور گشدیذُ ٍ ضشٍسیؼر کاّؾ قیور دس هحذٍدُ اػالهی صَسذ خزیشد                   230,000                    280,000کیلَگشم1زشؿی هخلَط ؿشکر داالًکَُهحصَالذ ؿَیٌذُاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ             5,657,000زشیلش گَؿاؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ             4,853,000هیل تی ػَساخ15- زشیلش گَؿا ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ             5,657,000(3300داف ) 19/5زشیلش گَؿا طَل قَع ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ             7.2210,608,000زشیلی ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ             4,587,000زشیلی تَطی آلواًی تی ػَساخؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              6,681,000زشیلی تَطی تی ػَساخؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              4,177,000 تی ػَساخ8.5/18زشیلی تَطی کوشؿکي ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ           15,253,000جشثقیلؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ             2,368,000جک آساصؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              4,147,000 ّفر ایٌچF12جلَ  ٍلَ ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ               4575,004,000جلَ ازَتَع ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              3024,075,000جلَ ازَتَع تٌض ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى
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.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              3055,084,000جلَ ازَتَع تٌض ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ               3554,509,000جلَ ازَتَع تٌض ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              4,513,000جلَ ازَتَع ؿْابؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ             6,587,000جلَ ازَتَع کوٌضؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ             3,773,000جلَ ازَتَع هیذیثاعؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ               5,229,000 ػشاقی113Hجلَ اػکاًیا ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ             1133,330,000جلَ اػکاًیا جذیذ ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ             1124,764,000جلَ اػکاًیا قذین ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ             3,424,000 هیل13جلَ اػکاًیا قذین ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ             5,745,000جلَ ایَکَ جذیذؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ             7,477,000هیل1+جلَ ایَکَ جذیذ ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              6,842,000 ایٌچ 8جلَ ایَکَ جذیذ ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              8,135,000(21*14) ایٌچ 8جلَ ایَکَ جذیذ ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ            3,633,000(جلَ تٌض دُ زي) 74جلَ تٌض ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              4,035,000هیل2+74جلَ تٌض ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              9113,230,000جلَ تٌض خاٍس ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              3,580,000هیل2+911جلَ تٌض خاٍس ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              2,275,000هیل10-911جلَ خاٍس ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              2,674,000هیل12-911جلَ خاٍس ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ               2,517,000جلَ خاٍس کاٍیاىؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ               4,169,000 تی ػَساخ4*18جلَ داف ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ               5,197,000 تی ػَساخ5*18جلَ داف ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              2,586,000جلَ ریل سٍػیؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              4,462,000جلَ فاٍ جفرؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ             5,466,000 تی ػَساخ14CMجلَ کَیسی ػشض ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى
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.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ             43,625,000*18جلَ هاک ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ             4,438,000جلَ ًیؼاى دیضل جذیذؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ             4,723,000تی ػَساخ13CMجلَ ًیؼاى دیضل جذیذ ػشضؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ                   708,000(اػساًذاسد)هیل تی ػَساخ 6جلَ ٍاًر ًیؼاى ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ                  797,000هیل تی ػَساخ7جلَ ٍاًر ًیؼاى ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ                   881,000هیل تی ػَساخ8جلَ ٍاًر ًیؼاى ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ                   989,000هیل تی ػَساخ9جلَ ٍاًر ًیؼاى ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ             3,574,000 ؿؾ ایٌچF12جلَ ٍلَ ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ             N10.124,323,000جلَ ٍلَ ػَخش ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ             4,537,000جلَ ٍلَ ػَخش ػشتلٌذؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ               4,092,000جلَ ٍلَ ػَخش ػشکَزاُؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ             3,894,000جلَ ٍلَ ػَػواسیؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              3,613,000آهیکَ/ جلَ ٍَّ ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ               6,701,000( ایٌچ6)جلَ ّیًَذا کاهیًَر دُ چشخ ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ               7,810,000( ایٌچ7)جلَ ّیًَذا کاهیًَر دُ چشخ ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ               54,069,000*18جلَهاک ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ،ثثر ًـذُ ٍ ضشٍسذ تِ دسج قیور زَلیذکٌٌذُ هی تاؿذ                  388,000 لیسشی4جَّش ًوک ؿشکر صسیي ػدْش آساهیغهحصَالذ ؿَیٌذُاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ثثر ؿذُ تیؾ اص هیضاى ٍاقؼی تَدُ ٍ ضشٍسذ تِ زؼذیل ٍ کاّؾ قیور زَلیذکٌٌذُ ٍجَد داسد                 277,606                  359,500جَّش ًوک چْاس لیسشیهحصَالذ ؿَیٌذُاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ثثر ؿذُ تیؾ اص هیضاى ٍاقؼی تَدُ ٍ ضشٍسذ تِ زؼذیل ٍ کاّؾ قیور زَلیذکٌٌذُ ٍجَد داسد                    88,031                     114,000جَّش ًوک یک لیسشیگل خاک ؿیویهحصَالذ ؿَیٌذُاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ثثر ؿذُ تیؾ اص هیضاى ٍاقؼی تَدُ ٍ ضشٍسذ تِ زؼذیل ٍ کاّؾ قیور زَلیذکٌٌذُ ٍجَد داسد                     69,800                       90,500لیسشی1جَّشًوک ؿشکر کلثَى اللِ ػداّاىهحصَالذ ؿَیٌذُاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ثثر ؿذُ تیؾ اص هیضاى ٍاقؼی تَدُ ٍ ضشٍسذ تِ زؼذیل ٍ کاّؾ قیور زَلیذکٌٌذُ ٍجَد داسد                   218,000                    320,000لیسش ػاد4ُجَّشًوک (خلیکاى)جام خاک هحصَالذ ؿَیٌذُاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ثثر ؿذُ تیؾ اص هیضاى ٍاقؼی تَدُ ٍ ضشٍسذ تِ زؼذیل ٍ کاّؾ قیور زَلیذکٌٌذُ ٍجَد داسد                  239,800                   340,000لیسش هؼطش4جَّشًوک (خلیکاى)جام خاک هحصَالذ ؿَیٌذُاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ اػالم ؿذُ، هَجة افضایؾ قیور گشدیذُ ٍ ضشٍسیؼر کاّؾ قیور دس هحذٍدُ اػالهی صَسذ خزیشد                     87,200                     105,000گشم ػاد750ُجَّشًوک (خلیکاى)جام خاک هحصَالذ ؿَیٌذُاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ اػالم ؿذُ، هَجة افضایؾ قیور گشدیذُ ٍ ضشٍسیؼر کاّؾ قیور دس هحذٍدُ اػالهی صَسذ خزیشد                     92,650                     115,000گشم هؼطش750جَّشًوک (خلیکاى)جام خاک هحصَالذ ؿَیٌذُاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ثثر ؿذُ تیؾ اص هیضاى ٍاقؼی تَدُ ٍ ضشٍسذ تِ زؼذیل ٍ کاّؾ قیور زَلیذکٌٌذُ ٍجَد داسد                    170,000                    225,000گشم500چٌذ هٌظَسُ ؿشکر گل تِهحصَالذ ؿَیٌذُاصفْاى
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.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              SN5W402,775,000چْاس لیسشی ًفر لیاى فیذاسسٍغي هَزَساصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ،ثثر ًـذُ ٍ ضشٍسذ تِ دسج قیور زَلیذکٌٌذُ هی تاؿذ                    280,000 گشم170چیلک (چیٌَد)ػسَدُ ؿفق اصفْاى کٌؼشٍّااصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              123,941,000 ػشض 808خاٍس ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              3,941,000 14 ػشض 808خاٍس ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ثثر ؿذُ تیؾ اص هیضاى ٍاقؼی تَدُ ٍ ضشٍسذ تِ زؼذیل ٍ کاّؾ قیور زَلیذکٌٌذُ ٍجَد داسد                   63,176                      82,000گشم خ80ًَِخویش دًذاىؿشکر گلساؽهحصَالذ ؿَیٌذُاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ            10,635,000داهح زشاکؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ            1,353,270دتِ کچاج تضسگ(چیٌَد)ؿشکر گل افـاى ػغاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ثثر ؿذُ تیؾ اص هیضاى ٍاقؼی تَدُ ٍ ضشٍسذ تِ زؼذیل ٍ کاّؾ قیور زَلیذکٌٌذُ ٍجَد داسد                 432,390                   598,000دتِ کچاج کَچک(چیٌَد)ؿشکر گل افـاى ػغاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ                1,411,200دتِ هایًَض تضسگ(چیٌَد)ؿشکر گل افـاى ػغاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ثثر ؿذُ تیؾ اص هیضاى ٍاقؼی تَدُ ٍ ضشٍسذ تِ زؼذیل ٍ کاّؾ قیور زَلیذکٌٌذُ ٍجَد داسد                  412,660                    540,000دتِ هایًَض کَچک(چیٌَد)ؿشکر گل افـاى ػغاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ،ثثر ًـذُ ٍ ضشٍسذ تِ دسج قیور زَلیذکٌٌذُ هی تاؿذ                    270,000گشم ؿیـ700ِسب آیذاسباصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ،ثثر ًـذُ ٍ ضشٍسذ تِ دسج قیور زَلیذکٌٌذُ هی تاؿذ                   350,000گشم ؿیـ700ِسب گَجِ آدسیٌاسباصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ،ثثر ًـذُ ٍ ضشٍسذ تِ دسج قیور زَلیذکٌٌذُ هی تاؿذ                   370,000گشم قَطی800سب گَجِ آدسیٌاسباصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ،ثثر ًـذُ ٍ ضشٍسذ تِ دسج قیور زَلیذکٌٌذُ هی تاؿذ                    295,000گشم قَطی800سب گَجِ آیذاسباصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ،ثثر ًـذُ ٍ ضشٍسذ تِ دسج قیور زَلیذکٌٌذُ هی تاؿذ                    399,000گشم قَطی800سب گَجِ (چیٌَد)ػسَدُ ؿفق اصفْاى سباصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ،ثثر ًـذُ ٍ ضشٍسذ تِ دسج قیور زَلیذکٌٌذُ هی تاؿذ                   845,000سب گَجِ ؿیـِ تضسگ(چیٌَد)ػسَدُ ؿفق اصفْاى سباصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ،ثثر ًـذُ ٍ ضشٍسذ تِ دسج قیور زَلیذکٌٌذُ هی تاؿذ                  388,000سب گَجِ ؿیـِ کَچک(چیٌَد)ػسَدُ ؿفق اصفْاى سباصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ،ثثر ًـذُ ٍ ضشٍسذ تِ دسج قیور زَلیذکٌٌذُ هی تاؿذگشم800سب گَجِ قَطی یَلسباصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ اػالم ؿذُ، هَجة افضایؾ قیور گشدیذُ ٍ ضشٍسیؼر کاّؾ قیور دس هحذٍدُ اػالهی صَسذ خزیشد              sl20w50 3,292,800              2,943,000سٍغي گَّشزاؽ هاّاىسٍغي هَزَساصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ                sl10w40-4lit1,950,000سٍغي هَزَس  (خشایغ)آسزا هْش فخش آػیا سٍغي هَزَساصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ               sn0w30-5lit4,080,000سٍغي هَزَس  (خشایغ)آسزا هْش فخش آػیا سٍغي هَزَساصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ                sl20w50-4lit1,800,000سٍغي هَزَس (خشایغ)آسزا هْش فخش آػیا سٍغي هَزَساصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              sln5w30-5lit3,850,000سٍغي هَزَس (خشایغ)آسزا هْش فخش آػیا سٍغي هَزَساصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              sn5w40-5lit3,850,000سٍغي هَزَس (خشایغ)آسزا هْش فخش آػیا سٍغي هَزَساصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ثثر ؿذُ تیؾ اص هیضاى ٍاقؼی تَدُ ٍ ضشٍسذ تِ زؼذیل ٍ کاّؾ قیور زَلیذکٌٌذُ ٍجَد داسد                504,888                   747,000 کیلَیی1.7ػغ خشدل آؿیٌِػغاصفْاى
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.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ                756,460 کیلَیی3ػغ خشدل آؿیٌِػغاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ             1,740,294 کن چشب7.2ػغ خشدل آؿیٌِػغاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ                       6,159ػغ خشدل زک ًفشُآؿیٌِػغاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ثثر ؿذُ تیؾ اص هیضاى ٍاقؼی تَدُ ٍ ضشٍسذ تِ زؼذیل ٍ کاّؾ قیور زَلیذکٌٌذُ ٍجَد داسد                   101,370                     150,000 گشم260ػغ خشدل فـاسی آؿیٌِػغاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ثثر ؿذُ تیؾ اص هیضاى ٍاقؼی تَدُ ٍ ضشٍسذ تِ زؼذیل ٍ کاّؾ قیور زَلیذکٌٌذُ ٍجَد داسد                 503,471                   745,000 کیلَیی1.7ػغ فشاًؼَی آؿیٌِػغاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ               766,488 کیلَیی3ػغ فشاًؼَی آؿیٌِػغاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ             1,763,620 کیلَیی7.2ػغ فشاًؼَی آؿیٌِػغاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ                       6,213ػغ فشاًؼَی زک ًفشُآؿیٌِػغاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ثثر ؿذُ تیؾ اص هیضاى ٍاقؼی تَدُ ٍ ضشٍسذ تِ زؼذیل ٍ کاّؾ قیور زَلیذکٌٌذُ ٍجَد داسد                148,676                    222,000 گشم400ػغ فشاًؼَی فـاسی آؿیٌِػغاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ثثر ؿذُ تیؾ اص هیضاى ٍاقؼی تَدُ ٍ ضشٍسذ تِ زؼذیل ٍ کاّؾ قیور زَلیذکٌٌذُ ٍجَد داسد                 429,133                   631,000 کیلَیی2ػغ کچاج آؿیٌِػغاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ               543,365 کیلَیی3ػغ کچاج آؿیٌِػغاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ            1,365,770دتِ - 8.2ػغ کچاج آؿیٌِػغاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ             1,262,765کاسزي - 8.2ػغ کچاج آؿیٌِػغاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ                      4,447ػغ کچاج زک ًفشُآؿیٌِػغاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ                      4,545ػغ کچاج زٌذ زک ًفشُ آؿیٌِػغاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ثثر ؿذُ تیؾ اص هیضاى ٍاقؼی تَدُ ٍ ضشٍسذ تِ زؼذیل ٍ کاّؾ قیور زَلیذکٌٌذُ ٍجَد داسد                    88,072                    129,500 گشم290ػغ کچاج زٌذ فـاسی آؿیٌِػغاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ثثر ؿذُ تیؾ اص هیضاى ٍاقؼی تَدُ ٍ ضشٍسذ تِ زؼذیل ٍ کاّؾ قیور زَلیذکٌٌذُ ٍجَد داسد                  126,113                   185,500 گشم450ػغ کچاج زٌذ فـاسی آؿیٌِػغاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ثثر ؿذُ تیؾ اص هیضاى ٍاقؼی تَدُ ٍ ضشٍسذ تِ زؼذیل ٍ کاّؾ قیور زَلیذکٌٌذُ ٍجَد داسد                    86,982                    128,000 گشم290ػغ کچاج فـاسی آؿیٌِػغاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ثثر ؿذُ تیؾ اص هیضاى ٍاقؼی تَدُ ٍ ضشٍسذ تِ زؼذیل ٍ کاّؾ قیور زَلیذکٌٌذُ ٍجَد داسد                 125,350                   184,500 گشم450ػغ کچاج فـاسی آؿیٌِػغاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ثثر ؿذُ تیؾ اص هیضاى ٍاقؼی تَدُ ٍ ضشٍسذ تِ زؼذیل ٍ کاّؾ قیور زَلیذکٌٌذُ ٍجَد داسد                687,245                 1,017,000 کیلَیی1.8ػغ هایًَض خشچشب آؿیٌِػغاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ثثر ؿذُ تیؾ اص هیضاى ٍاقؼی تَدُ ٍ ضشٍسذ تِ زؼذیل ٍ کاّؾ قیور زَلیذکٌٌذُ ٍجَد داسد                 160,884                   238,000 گشم385ػغ هایًَض خشچشب آؿیٌِػغاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              1,025,690کیلَیی3ػغ هایًَض خشچشب آؿیٌِػغاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ثثر ؿذُ تیؾ اص هیضاى ٍاقؼی تَدُ ٍ ضشٍسذ تِ زؼذیل ٍ کاّؾ قیور زَلیذکٌٌذُ ٍجَد داسد                 341,279                    505,000 گشم900ػغ هایًَض خشچشب آؿیٌِػغاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ثثر ؿذُ تیؾ اص هیضاى ٍاقؼی تَدُ ٍ ضشٍسذ تِ زؼذیل ٍ کاّؾ قیور زَلیذکٌٌذُ ٍجَد داسد                  127,094                    188,000گشم250ػغ هایًَض خشچشب فـاسی آؿیٌِػغاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ثثر ؿذُ تیؾ اص هیضاى ٍاقؼی تَدُ ٍ ضشٍسذ تِ زؼذیل ٍ کاّؾ قیور زَلیذکٌٌذُ ٍجَد داسد                  183,120                    271,000گشم 400ػغ هایًَض خشچشب فـاسیآؿیٌِػغاصفْاى
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.قیور زَلیذ کٌٌذُ ثثر ؿذُ تیؾ اص هیضاى ٍاقؼی تَدُ ٍ ضشٍسذ تِ زؼذیل ٍ کاّؾ قیور زَلیذکٌٌذُ ٍجَد داسد                437,308                   647,000 کیلَیی1.7ػغ هایًَض کن چشب آؿیٌِػغاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ                663,047 کیلَیی3ػغ هایًَض کن چشب آؿیٌِػغاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ               1,516,190دتِ-7.2ػغ هایًَض کن چشب آؿیٌِػغاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              1,412,640کاسزي-7.2ػغ هایًَض کن چشب آؿیٌِػغاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ                       5,559ػغ هایًَض کن چشب زک ًفشُآؿیٌِػغاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ثثر ؿذُ تیؾ اص هیضاى ٍاقؼی تَدُ ٍ ضشٍسذ تِ زؼذیل ٍ کاّؾ قیور زَلیذکٌٌذُ ٍجَد داسد                   96,683                   143,000گشم250ػغ هایًَض کن چشب فـاسی آؿیٌِػغاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ثثر ؿذُ تیؾ اص هیضاى ٍاقؼی تَدُ ٍ ضشٍسذ تِ زؼذیل ٍ کاّؾ قیور زَلیذکٌٌذُ ٍجَد داسد                   103,114                   152,500 گشم250ػغ ّضاس جضیشُ فـاسی آؿیٌِػغاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ثثر ؿذُ تیؾ اص هیضاى ٍاقؼی تَدُ ٍ ضشٍسذ تِ زؼذیل ٍ کاّؾ قیور زَلیذکٌٌذُ ٍجَد داسد                   141,918                     210,000 گشم400ػغ ّضاس جضیشُ فـاسی آؿیٌِػغاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ثثر ؿذُ تیؾ اص هیضاى ٍاقؼی تَدُ ٍ ضشٍسذ تِ زؼذیل ٍ کاّؾ قیور زَلیذکٌٌذُ ٍجَد داسد                     69,800                       90,500 لیسشی1ػفیذ کٌٌذُ هحصَالذ ؿَیٌذُاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ،ثثر ًـذُ ٍ ضشٍسذ تِ دسج قیور زَلیذکٌٌذُ هی تاؿذ                  388,000 لیسشی4ػفیذ کٌٌذُ ؿشکر صسیي ػدْش آساهیغهحصَالذ ؿَیٌذُاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ثثر ؿذُ تیؾ اص هیضاى ٍاقؼی تَدُ ٍ ضشٍسذ تِ زؼذیل ٍ کاّؾ قیور زَلیذکٌٌذُ ٍجَد داسد                  239,800                   340,000لیسش هؼطش4ػفیذ کٌٌذُ (خلیکاى)جام خاک هحصَالذ ؿَیٌذُاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ اػالم ؿذُ، هَجة افضایؾ قیور گشدیذُ ٍ ضشٍسیؼر کاّؾ قیور دس هحذٍدُ اػالهی صَسذ خزیشد                     87,200                     105,000گشم ػاد750ُػفیذ کٌٌذُ (خلیکاى)جام خاک هحصَالذ ؿَیٌذُاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ اػالم ؿذُ، هَجة افضایؾ قیور گشدیذُ ٍ ضشٍسیؼر کاّؾ قیور دس هحذٍدُ اػالهی صَسذ خزیشد                     92,650                     115,000گشم هؼطش750ػفیذ کٌٌذُ (خلیکاى)جام خاک هحصَالذ ؿَیٌذُاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ثثر ؿذُ تیؾ اص هیضاى ٍاقؼی تَدُ ٍ ضشٍسذ تِ زؼذیل ٍ کاّؾ قیور زَلیذکٌٌذُ ٍجَد داسد                   218,000                    320,000لیسش ػاد4ُػفیذکٌٌذُ (خلیکاى)جام خاک هحصَالذ ؿَیٌذُاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ثثر ؿذُ تیؾ اص هیضاى ٍاقؼی تَدُ ٍ ضشٍسذ تِ زؼذیل ٍ کاّؾ قیور زَلیذکٌٌذُ ٍجَد داسد                 198,554                   265,200گشم ؿثٌن1000ؿاهدَ ؿشکر گلساؽهحصَالذ ؿَیٌذُاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ثثر ؿذُ تیؾ اص هیضاى ٍاقؼی تَدُ ٍ ضشٍسذ تِ زؼذیل ٍ کاّؾ قیور زَلیذکٌٌذُ ٍجَد داسد                  134,016                    179,000گشم ؿثٌن625ؿاهدَ ؿشکر گلساؽهحصَالذ ؿَیٌذُاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ،ثثر ًـذُ ٍ ضشٍسذ تِ دسج قیور زَلیذکٌٌذُ هی تاؿذ                   329,900گشم300ؿاهدَ تچِ داسٍػاصی ّشیغ ًاییيهحصَالذ ؿَیٌذُاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ،ثثر ًـذُ ٍ ضشٍسذ تِ دسج قیور زَلیذکٌٌذُ هی تاؿذ                   399,900 گشم350ؿاهدَ تچِ ػشٍػکی داسٍػاصی ّشیغ ًاییيهحصَالذ ؿَیٌذُاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ثثر ؿذُ تیؾ اص هیضاى ٍاقؼی تَدُ ٍ ضشٍسذ تِ زؼذیل ٍ کاّؾ قیور زَلیذکٌٌذُ ٍجَد داسد                      70,000                     100,000ؿاهدَ خوشُ ایؿشکر گل تِهحصَالذ ؿَیٌذُاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ اػالم ؿذُ، هَجة افضایؾ قیور گشدیذُ ٍ ضشٍسیؼر کاّؾ قیور دس هحذٍدُ اػالهی صَسذ خزیشد                   230,000                    280,000 لیسشی1ؿاهدَ فشؽ ؿشکر گل تِهحصَالذ ؿَیٌذُاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ثثر ؿذُ تیؾ اص هیضاى ٍاقؼی تَدُ ٍ ضشٍسذ تِ زؼذیل ٍ کاّؾ قیور زَلیذکٌٌذُ ٍجَد داسد                     51,069                     68,200گشم ؿثٌن220ؿلودَؿشکر گلساؽهحصَالذ ؿَیٌذُاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ثثر ؿذُ تیؾ اص هیضاى ٍاقؼی تَدُ ٍ ضشٍسذ تِ زؼذیل ٍ کاّؾ قیور زَلیذکٌٌذُ ٍجَد داسد                  181,370                    259,100ؿیـِ خاک کيؿیذسخهحصَالذ ؿَیٌذُاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ،ثثر ًـذُ ٍ ضشٍسذ تِ دسج قیور زَلیذکٌٌذُ هی تاؿذ                   249,900ؿیـِ ؿَیداسٍػاصی ّشیغ ًاییيهحصَالذ ؿَیٌذُاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ اػالم ؿذُ، هَجة افضایؾ قیور گشدیذُ ٍ ضشٍسیؼر کاّؾ قیور دس هحذٍدُ اػالهی صَسذ خزیشد                  348,000                  435,000(طشح الَاى)ػذد 6گشم جؼث110ِصاتَى حوام هحصَالذ تْذاؿسی سٍتیهحصَالذ ؿَیٌذُاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ اػالم ؿذُ، هَجة افضایؾ قیور گشدیذُ ٍ ضشٍسیؼر کاّؾ قیور دس هحذٍدُ اػالهی صَسذ خزیشد                  248,000                    310,000ػذدی3گشم هشاغِ تؼس180ِصاتَى حوام هحصَالذ تْذاؿسی سٍتیهحصَالذ ؿَیٌذُاصفْاى
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.قیور زَلیذ کٌٌذُ اػالم ؿذُ، هَجة افضایؾ قیور گشدیذُ ٍ ضشٍسیؼر کاّؾ قیور دس هحذٍدُ اػالهی صَسذ خزیشد                   316,000                   395,000ػذدی6گشم جؼث110ِصاتَى حوامهحصَالذ تْذاؿسی سٍتیهحصَالذ ؿَیٌذُاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ اػالم ؿذُ، هَجة افضایؾ قیور گشدیذُ ٍ ضشٍسیؼر کاّؾ قیور دس هحذٍدُ اػالهی صَسذ خزیشد                  182,400                   228,000ػذدی5گشم تؼسِ 70صاتَى دػسـَیی هحصَالذ تْذاؿسی سٍتیهحصَالذ ؿَیٌذُاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ اػالم ؿذُ، هَجة افضایؾ قیور گشدیذُ ٍ ضشٍسیؼر کاّؾ قیور دس هحذٍدُ اػالهی صَسذ خزیشد                  182,400                   228,000 ػذد5گشم تؼس70ِصاتَى دػسـَیی ٍ حوام هحصَالذ تْذاؿسی سٍتیهحصَالذ ؿَیٌذُاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ اػالم ؿذُ، هَجة افضایؾ قیور گشدیذُ ٍ ضشٍسیؼر کاّؾ قیور دس هحذٍدُ اػالهی صَسذ خزیشد                   560,000                    700,000ػذدی4گشم سٍغي صیسَى ، 1000صاتَى ػش ٍ تذى هحصَالذ تْذاؿسی سٍتیهحصَالذ ؿَیٌذُاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ اػالم ؿذُ، هَجة افضایؾ قیور گشدیذُ ٍ ضشٍسیؼر کاّؾ قیور دس هحذٍدُ اػالهی صَسذ خزیشد                    160,000                     200,000ػصاسُ گیاّی12گشم ، 110صاتَى ػش ٍ تذى هحصَالذ تْذاؿسی سٍتیهحصَالذ ؿَیٌذُاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ اػالم ؿذُ، هَجة افضایؾ قیور گشدیذُ ٍ ضشٍسیؼر کاّؾ قیور دس هحذٍدُ اػالهی صَسذ خزیشد                    160,000                     200,000گشم ، ؿیشٍػؼل110صاتَى ػش ٍ تذى هحصَالذ تْذاؿسی سٍتیهحصَالذ ؿَیٌذُاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ اػالم ؿذُ، هَجة افضایؾ قیور گشدیذُ ٍ ضشٍسیؼر کاّؾ قیور دس هحذٍدُ اػالهی صَسذ خزیشد                    160,000                     200,000 گشم جؼثِ زکی110صاتَى ؿسشهشؽ هحصَالذ تْذاؿسی سٍتیهحصَالذ ؿَیٌذُاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ اػالم ؿذُ، هَجة افضایؾ قیور گشدیذُ ٍ ضشٍسیؼر کاّؾ قیور دس هحذٍدُ اػالهی صَسذ خزیشد                    160,000                     200,000گشم آلَئِ ٍسا110صاتَى صَسذ ٍ تذى هحصَالذ تْذاؿسی سٍتیهحصَالذ ؿَیٌذُاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ اػالم ؿذُ، هَجة افضایؾ قیور گشدیذُ ٍ ضشٍسیؼر کاّؾ قیور دس هحذٍدُ اػالهی صَسذ خزیشد                    160,000                     200,000گشم ٍکاالًذٍال110صاتَى صَسذ ٍ تذى هحصَالذ تْذاؿسی سٍتیهحصَالذ ؿَیٌذُاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ اػالم ؿذُ، هَجة افضایؾ قیور گشدیذُ ٍ ضشٍسیؼر کاّؾ قیور دس هحذٍدُ اػالهی صَسذ خزیشد                   156,000                    195,000ػذدی4گشم تؼس100ِصاتَى لثاػـَیی هحصَالذ تْذاؿسی سٍتیهحصَالذ ؿَیٌذُاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ اػالم ؿذُ، هَجة افضایؾ قیور گشدیذُ ٍ ضشٍسیؼر کاّؾ قیور دس هحذٍدُ اػالهی صَسذ خزیشد                  288,000                   360,000 ػذدی5گشم تؼس155ِصاتَى لثاػـَیی هحصَالذ تْذاؿسی سٍتیهحصَالذ ؿَیٌذُاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ             4,855,000هیل1+302ػقة ازَتَع ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ            4576,333,000ػقة ازَتَع ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ             3056,437,000ػقة ازَتَع تٌض ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ               3556,107,000ػقة ازَتَع تٌض ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              3024,503,000ػقة ازَتَع تٌضؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              5,952,000ػقة ازَتَع ؿْابؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ             7,533,000ػقة ازَتَع کوٌضؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              4,390,000ػقة ازَتَع هیذیثاعؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ             6,458,000 ػشاقی تی ػَساخ113Hػقة اػکاًیا ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ             4,667,000هیل1+ػقة اػکاًیا جذیذ ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              2,498,000هیل تی ػَساخ10ػقة اػکاًیا جذیذ ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              1134,286,000ػقة اػکاًیا جذیذ ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ             3,786,000 هیل تی ػَساخ16ػقة اػکاًیا جذیذ ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ               1126,205,000ػقة اػکاًیا قذین ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى



 

س

د

 ًام اػساى
 ًام گشٍُ 

کاالیی هٌسخة

 ًام ؿشکسْای زَلیذکٌٌذُ

 ایي گشٍُ کاالیی دس اػساى
 هحصَالذ زَلیذی هـوَل طشح

 قیور هصشف کٌٌذُ 

(سیال) (قیور قثلی )

 قیور زَلیذکٌٌذُ 

(سیال)(قیور جذیذ)
(اقذام هذ ًظش ) زَضیحاذ 

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              5,053,000هیل15ػقة اػکاًیا قذین ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              6,257,000 هیل19ػقة اػکاًیا قذین ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ                5,109,000(کاهیَى ایَکَ)ػقة ایَکَ ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              5,303,000هیل1+ػقة ایَکَ ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ             5,745,000هیل2+ػقة ایَکَ ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ               7,090,000ػقة ایَکَ جذیذ ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ             7,339,000هیل1+ػقة ایَکَ جذیذ ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ               5,193,000ػقة تٌض  دُ ػیلٌذسؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ               5,193,000هیل16.5ػقة تٌض  دُ ػیلٌذس ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ               5,193,000هیل16.9ػقة تٌض  دُ ػیلٌذس ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ               5,601,000هیل18.5ػقة تٌض  دُ ػیلٌذس ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ             684,473,000ػقة تٌض ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              5,055,000هیل17-68ػقة تٌض ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ               744,162,000ػقة تٌض ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ               4,162,000هیل16/9-74ػقة تٌض ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              4,265,000هیل1+74ػقة تٌض ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ               4,691,000هیل2+74ػقة تٌض ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              9114,086,000ػقة خاٍس ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ               2,819,000هیل10-911ػقة خاٍس ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ             3,435,000هیل12-911ػقة خاٍس ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              4,695,000هیل2+911ػقة خاٍس ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              2,865,000ػقة خاٍس کاٍیاىؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              6,178,000 تی ػَساخ6*18ػقة داف ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              5,403,000ػقة ریل سٍػیؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ             6,337,000ػقة ػایدا دیضل دُ چشخؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى
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.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              6,955,000ػقة فاٍ جفرؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              5,389,000ػقة فشاصؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ             4,303,000ػقة کاهیَى تادػاىؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              7,024,000 تی ػَساخ18CMػقة کَیسی ػشض ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              8,203,000 تی ػَساخ21CMػقة کَیسی ػشض ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              6,064,000(زک الثشص)ػقة ًیؼاى دیضل ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              6,064,000ػقة ًیؼاى دیضل جذیذؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ               7,169,000ػقة ًیؼاى دیضل قذینؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ                1,007,000(اػساًذاسد)هیل 7ػقة ٍاًر ًیؼاى ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ                   964,000تی ػَساخ (اػساًذاسد)هیل 7ػقة ٍاًر ًیؼاى ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ                 1,190,000هیل8ػقة ٍاًر ًیؼاى ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ               1,133,000هیل تی ػَساخ8ػقة ٍاًر ًیؼاى ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              1,335,000هیل9ػقة ٍاًر ًیؼاى ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              1,274,000هیل تی ػَساخ9ػقة ٍاًر ًیؼاى ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              124,341,000ػقة ٍلَ اف ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ             4,535,000هیل2+12ػقة ٍلَ اف ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ               6,992,000ػقة ٍلَ ساًیشاىؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              N10.124,804,000ػقة ٍلَ ػَخش ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              5,242,000ػقة ٍلَ ػَػواسیؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ               4,162,000آهیکَ/ ػقة ٍَّ ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ             8,278,000ػقة ّیًَذا کاهیًَر دُ چشخؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ               3,099,000فاٍؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              1062,593,000فسَى ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ             3,254,000هیل10-106فسَى ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              2,593,000هیل7-106فسَى ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى
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.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              1072,593,000فسَى ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ             3,254,000هیل10-107فسَى ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              2,593,000هیل7-107فسَى ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ثثر ؿذُ تیؾ اص هیضاى ٍاقؼی تَدُ ٍ ضشٍسذ تِ زؼذیل ٍ کاّؾ قیور زَلیذکٌٌذُ ٍجَد داسد                 137,880                    182,000 گشم420فشاًؼَی (چیٌَد)ؿشکر گل افـاى ػغاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ             5,235,000کاهاصؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ             T3754,573,000کاهیَى ػایدا ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ             4,475,000 هیل11کاهیًَر ایؼَصٍ ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              2,694,000زي3کاهیًَر ایؼَصٍ ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              2,694,000(ABS)زي 3کاهیًَر ایؼَصٍ ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              5,306,000زي8کاهیًَر ایؼَصٍ ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ               3,290,000 هیل10کاهیًَر ّیًَذا ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ             3,638,000 هیل11کاهیًَر ّیًَذا ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              3,966,000هیل12کاهیًَر ّیًَذا ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              2,608,000 هیل8کاهیًَر ّیًَذا ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              GLS (11*12/5)3,891,000- کاٍیاى ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              GLS (9/5*12/5)3,891,000- کاٍیاى ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              1197,156,000کاٍیاى ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ثثر ؿذُ تیؾ اص هیضاى ٍاقؼی تَدُ ٍ ضشٍسذ تِ زؼذیل ٍ کاّؾ قیور زَلیذکٌٌذُ ٍجَد داسد                    95,350                    125,000 گشم350کچاج ػشٍػکی (چیٌَد)ؿشکر گل افـاى ػغاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ثثر ؿذُ تیؾ اص هیضاى ٍاقؼی تَدُ ٍ ضشٍسذ تِ زؼذیل ٍ کاّؾ قیور زَلیذکٌٌذُ ٍجَد داسد                   103,220                   143,000کچاج هَؿکی زٌذ(چیٌَد)ؿشکر گل افـاى ػغاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ               49,650,000*18لَدس ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ               59,650,000*18لَدس ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ               79,650,000*18لَدس ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ             4,687,000هاصیشاىؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              4,605,000 خشچ12هاک ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              4,076,000هیل19- خشچ 12هاک ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى
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.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              4,076,000خشچ کلفر12هاک ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ             5,878,000 خشچ16هاک ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              5,944,000 خشچ ػش ًاصک تی ػَساخ16هاک ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              5,651,000 دٍػش زخر تی ػَساخ5.18هاک ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ               6,612,000 دٍػش زخر تی ػَساخ6.18هاک ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              3,841,000 دٍػش زخر7.12هاک ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ                5,900,000 دٍػش زخر7.18هاک ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ثثر ؿذُ تیؾ اص هیضاى ٍاقؼی تَدُ ٍ ضشٍسذ تِ زؼذیل ٍ کاّؾ قیور زَلیذکٌٌذُ ٍجَد داسد                  202,300                    289,000هایغ دػسـَییؿیذسخهحصَالذ ؿَیٌذُاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ثثر ؿذُ تیؾ اص هیضاى ٍاقؼی تَدُ ٍ ضشٍسذ تِ زؼذیل ٍ کاّؾ قیور زَلیذکٌٌذُ ٍجَد داسد             1,004,675               1,341,900 لیسشی 10هایغ دػسـَیی ؿشکر گلساؽهحصَالذ ؿَیٌذُاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ اػالم ؿذُ، هَجة افضایؾ قیور گشدیذُ ٍ ضشٍسیؼر کاّؾ قیور دس هحذٍدُ اػالهی صَسذ خزیشد                    400,000                    490,000 لیسشی2هایغ دػسـَیی ؿشکر گل تِهحصَالذ ؿَیٌذُاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ،ثثر ًـذُ ٍ ضشٍسذ تِ دسج قیور زَلیذکٌٌذُ هی تاؿذ                   849,900هیل 2800هایغ دػسـَیی داسٍػاصی ّشیغ ًاییيهحصَالذ ؿَیٌذُاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ اػالم ؿذُ، هَجة افضایؾ قیور گشدیذُ ٍ ضشٍسیؼر کاّؾ قیور دس هحذٍدُ اػالهی صَسذ خزیشد                   690,000                    850,000 کیلَیی3.75هایغ دػسـَیی ؿشکر گل تِهحصَالذ ؿَیٌذُاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ اػالم ؿذُ، هَجة افضایؾ قیور گشدیذُ ٍ ضشٍسیؼر کاّؾ قیور دس هحذٍدُ اػالهی صَسذ خزیشد                   145,000                    180,000 گشم300هایغ دػسـَیی ؿشکر گل تِهحصَالذ ؿَیٌذُاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ اػالم ؿذُ، هَجة افضایؾ قیور گشدیذُ ٍ ضشٍسیؼر کاّؾ قیور دس هحذٍدُ اػالهی صَسذ خزیشد                    170,000                     210,000 گشم500هایغ دػسـَیی ؿشکر گل تِهحصَالذ ؿَیٌذُاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ،ثثر ًـذُ ٍ ضشٍسذ تِ دسج قیور زَلیذکٌٌذُ هی تاؿذ                   249,900هیل500هایغ دػسـَیی داسٍػاصی ّشیغ ًاییيهحصَالذ ؿَیٌذُاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ثثر ؿذُ تیؾ اص هیضاى ٍاقؼی تَدُ ٍ ضشٍسذ تِ زؼذیل ٍ کاّؾ قیور زَلیذکٌٌذُ ٍجَد داسد                  153,300                     219,000هایغ دػسـَیی ؿفافؿیذسخهحصَالذ ؿَیٌذُاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ اػالم ؿذُ، هَجة افضایؾ قیور گشدیذُ ٍ ضشٍسیؼر کاّؾ قیور دس هحذٍدُ اػالهی صَسذ خزیشد                    160,000                     200,000گشم250هایغ دػسـَیی فَم ؿشکر گل تِهحصَالذ ؿَیٌذُاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ثثر ؿذُ تیؾ اص هیضاى ٍاقؼی تَدُ ٍ ضشٍسذ تِ زؼذیل ٍ کاّؾ قیور زَلیذکٌٌذُ ٍجَد داسد                  178,500                   255,000هایغ دػسـَیی کشهیؿیذسخهحصَالذ ؿَیٌذُاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ثثر ؿذُ تیؾ اص هیضاى ٍاقؼی تَدُ ٍ ضشٍسذ تِ زؼذیل ٍ کاّؾ قیور زَلیذکٌٌذُ ٍجَد داسد                     78,000                     110,000گشم هؼطش1000هایغ ػفیذکٌٌذُ ؿشکر گل تِهحصَالذ ؿَیٌذُاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ثثر ؿذُ تیؾ اص هیضاى ٍاقؼی تَدُ ٍ ضشٍسذ تِ زؼذیل ٍ کاّؾ قیور زَلیذکٌٌذُ ٍجَد داسد                     75,000                     100,000گشم هؼوَلی1000هایغ ػفیذکٌٌذُ ؿشکر گل تِهحصَالذ ؿَیٌذُاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ثثر ؿذُ تیؾ اص هیضاى ٍاقؼی تَدُ ٍ ضشٍسذ تِ زؼذیل ٍ کاّؾ قیور زَلیذکٌٌذُ ٍجَد داسد                    160,000                    230,000 گشم500هایغ ؿیـِ خاک کي ؿشکر گل تِهحصَالذ ؿَیٌذُاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ثثر ؿذُ تیؾ اص هیضاى ٍاقؼی تَدُ ٍ ضشٍسذ تِ زؼذیل ٍ کاّؾ قیور زَلیذکٌٌذُ ٍجَد داسد                  202,300                    289,000هایغ ظشفـَییؿیذسخهحصَالذ ؿَیٌذُاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ اػالم ؿذُ، هَجة افضایؾ قیور گشدیذُ ٍ ضشٍسیؼر کاّؾ قیور دس هحذٍدُ اػالهی صَسذ خزیشد                    200,000                    240,000کیلَگشم خر1هایغ ظشفـَیی ؿشکر گل تِهحصَالذ ؿَیٌذُاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ اػالم ؿذُ، هَجة افضایؾ قیور گشدیذُ ٍ ضشٍسیؼر کاّؾ قیور دس هحذٍدُ اػالهی صَسذ خزیشد                    400,000                    490,000 کیلَگشم2هایغ ظشفـَیی ؿشکر گل تِهحصَالذ ؿَیٌذُاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ اػالم ؿذُ، هَجة افضایؾ قیور گشدیذُ ٍ ضشٍسیؼر کاّؾ قیور دس هحذٍدُ اػالهی صَسذ خزیشد                   690,000                    850,000 کیلَگشم3.75هایغ ظشفـَیی ؿشکر گل تِهحصَالذ ؿَیٌذُاصفْاى
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.قیور زَلیذ کٌٌذُ ثثر ؿذُ تیؾ اص هیضاى ٍاقؼی تَدُ ٍ ضشٍسذ تِ زؼذیل ٍ کاّؾ قیور زَلیذکٌٌذُ ٍجَد داسد                     110,000                    142,000گشهی خر500هایغ ظشفـَیی ؿشکر گل تِهحصَالذ ؿَیٌذُاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ،ثثر ًـذُ ٍ ضشٍسذ تِ دسج قیور زَلیذکٌٌذُ هی تاؿذ                   279,900هیل600هایغ ظشفـَیی داسٍػاصی ّشیغ ًاییيهحصَالذ ؿَیٌذُاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ اػالم ؿذُ، هَجة افضایؾ قیور گشدیذُ ٍ ضشٍسیؼر کاّؾ قیور دس هحذٍدُ اػالهی صَسذ خزیشد                   158,000                     190,000 گشهی خر750هایغ ظشفـَیی ؿشکر گل تِهحصَالذ ؿَیٌذُاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ،ثثر ًـذُ ٍ ضشٍسذ تِ دسج قیور زَلیذکٌٌذُ هی تاؿذ                    309,900هیل950هایغ ظشفـَیی داسٍػاصی ّشیغ ًاییيهحصَالذ ؿَیٌذُاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ثثر ؿذُ تیؾ اص هیضاى ٍاقؼی تَدُ ٍ ضشٍسذ تِ زؼذیل ٍ کاّؾ قیور زَلیذکٌٌذُ ٍجَد داسد                     100,000                    130,000 کیلَگشم0.5هایغ ظشقـَیی ؿشکر گل تِهحصَالذ ؿَیٌذُاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ اػالم ؿذُ، هَجة افضایؾ قیور گشدیذُ ٍ ضشٍسیؼر کاّؾ قیور دس هحذٍدُ اػالهی صَسذ خزیشد                   185,000                    220,000کیلَ گشم1هایغ ظشقفـَیی ؿشکر گل تِهحصَالذ ؿَیٌذُاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ،ثثر ًـذُ ٍ ضشٍسذ تِ دسج قیور زَلیذکٌٌذُ هی تاؿذ                1,049,900هایغ لثاػـَییداسٍػاصی ّشیغ ًاییيهحصَالذ ؿَیٌذُاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ثثر ؿذُ تیؾ اص هیضاى ٍاقؼی تَدُ ٍ ضشٍسذ تِ زؼذیل ٍ کاّؾ قیور زَلیذکٌٌذُ ٍجَد داسد                    72,750                       92,000گشم200هایًَض (چیٌَد)ؿشکر گل افـاى ػغاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ثثر ؿذُ تیؾ اص هیضاى ٍاقؼی تَدُ ٍ ضشٍسذ تِ زؼذیل ٍ کاّؾ قیور زَلیذکٌٌذُ ٍجَد داسد                 234,970                   315,000 گشم900هایًَض (چیٌَد)ؿشکر گل افـاى ػغاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ثثر ؿذُ تیؾ اص هیضاى ٍاقؼی تَدُ ٍ ضشٍسذ تِ زؼذیل ٍ کاّؾ قیور زَلیذکٌٌذُ ٍجَد داسد                   B304,000                   220,190 گشم 900هایًَض (چیٌَد)ؿشکر گل افـاى ػغاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ           2,385,247دتِ-7.2هایًَض خشچشب آؿیٌِػغاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              2,281,915کاسزي-7.2هایًَض خشچشب آؿیٌِػغاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ                      7,739هایًَض خشچشب زک ًفشُآؿیٌِػغاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ،ثثر ًـذُ ٍ ضشٍسذ تِ دسج قیور زَلیذکٌٌذُ هی تاؿذهحصَالذ ػلَلضیزَلیذی ّظتشهحصَالذ ػلَلضیاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ثثر ؿذُ تیؾ اص هیضاى ٍاقؼی تَدُ ٍ ضشٍسذ تِ زؼذیل ٍ کاّؾ قیور زَلیذکٌٌذُ ٍجَد داسد                  104,520                     141,000هَؿکی هایًَض(چیٌَد)ؿشکر گل افـاى ػغاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              4,507,000هیسؼَتیـی تی ػَساخؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ               2,071,000هیل تی ػَساخ8 ػشتلٌذ 309هیٌی تَع ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              2,894,000هیل2+309هیٌی تَع ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ             5083,354,000هیٌی تَع ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              3,609,000 ػشتلٌذ508هیٌی تَع ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              4,026,000هیل2+508هیٌی تَع ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ               4,197,000هیٌی تَع ایَکَؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ             4,453,000هیٌی تَع ایَکَ ػشتلٌذ تی ػَساخؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ               3092,412,000هیٌی تَع تٌض ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ               2,651,000هیل11-309هیٌی تَع تٌض ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى
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.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ             2,573,000 ػشتلٌذ309هیٌی تَع تٌض ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              2,254,000 ػشکَزا309ُهیٌی تَع تٌضؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              2,293,000 هیل7هیٌی تَع ّیًَذا ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ثثر ؿذُ تیؾ اص هیضاى ٍاقؼی تَدُ ٍ ضشٍسذ تِ زؼذیل ٍ کاّؾ قیور زَلیذکٌٌذُ ٍجَد داسد                   104,290                   143,000لیسشی1/5ًَؿاتِ ؿشک صهضم اصفْاىًَؿاتِ گاصداساصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ اػالم ؿذُ، هَجة افضایؾ قیور گشدیذُ ٍ ضشٍسیؼر کاّؾ قیور دس هحذٍدُ اػالهی صَسذ خزیشد                     101,100                     115,000 ػی ػی1000ًَؿاتِ ؿشک صهضم اصفْاىًَؿاتِ گاصداساصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ اػالم ؿذُ، هَجة افضایؾ قیور گشدیذُ ٍ ضشٍسیؼر کاّؾ قیور دس هحذٍدُ اػالهی صَسذ خزیشد                     34,000                       40,000 ؿیـِ 284ًَؿاتِ ؿشک صهضم اصفْاىًَؿاتِ گاصداساصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ اػالم ؿذُ، هَجة افضایؾ قیور گشدیذُ ٍ ضشٍسیؼر کاّؾ قیور دس هحذٍدُ اػالهی صَسذ خزیشد                     43,000                       50,000ؿیـِ لیوًَاد284ًَؿاتِ ؿشک صهضم اصفْاىًَؿاتِ گاصداساصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ثثر ؿذُ تیؾ اص هیضاى ٍاقؼی تَدُ ٍ ضشٍسذ تِ زؼذیل ٍ کاّؾ قیور زَلیذکٌٌذُ ٍجَد داسد                    39,940                       50,000ػی ػی300ًَؿاتِ ؿشک صهضم اصفْاىًَؿاتِ گاصداساصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ اػالم ؿذُ، هَجة افضایؾ قیور گشدیذُ ٍ ضشٍسیؼر کاّؾ قیور دس هحذٍدُ اػالهی صَسذ خزیشد                   55,340                       60,000 ػی ػی330ًَؿاتِ ؿشک صهضم اصفْاىًَؿاتِ گاصداساصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              8.56,289,000*18ٍلَ جذیذ ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ               4,022,000ٍلَ چـن تلثلیؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ثثر ؿذُ تیؾ اص هیضاى ٍاقؼی تَدُ ٍ ضشٍسذ تِ زؼذیل ٍ کاّؾ قیور زَلیذکٌٌذُ ٍجَد داسد                 143,440                     191,000 گشم420ّضاس جضیشُ (چیٌَد)ؿشکر گل افـاى ػغاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ               8,171,000(اػساًذاسد)هیل 16ّیٌَ ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              8,671,000 هیل17ّیٌَ ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ                9,221,000 هیل18ّیٌَ ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ               9,721,000 هیل19ّیٌَ ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              7,660,000 هیل15ّیٌَؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ               2,802,000 هیل10ّیًَذا هیٌی تَع ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ               2,950,000 هیل11ّیًَذا هیٌی تَع ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              3,496,000 هیل12ّیًَذا هیٌی تَع ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ               4,095,000 هیل14ّیًَذا هیٌی تَع ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              2,569,000 هیل8ّیًَذا هیٌی تَع ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ             5,647,000یَسکؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              5,958,000هیل19.5- یَسک ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ              6,228,000هیل تی ػَساخ19- یَسک ؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى
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.تشای اهکاى هقایؼِ زاثیش اجشای خشٍطُ، ضشٍسذ تِ ثثر قیور هصشف کٌٌذُ قثلی هی تاؿذ             5,647,000یَسک ػَساخ تٌضیؿشکر صٌایغ لٌر گَسذلٌر زشهضاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ،ثثر ًـذُ ٍ ضشٍسذ تِ دسج قیور زَلیذکٌٌذُ هی تاؿذ(هیالى)ایشاى غزا کٌؼشٍّااصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ،ثثر ًـذُ ٍ ضشٍسذ تِ دسج قیور زَلیذکٌٌذُ هی تاؿذ(ًاجی)خاکٌام ػدْش ػداّاى ػغاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ،ثثر ًـذُ ٍ ضشٍسذ تِ دسج قیور زَلیذکٌٌذُ هی تاؿذ(ًایغ)خشًذیغ دػسوال کاغزیاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ،ثثر ًـذُ ٍ ضشٍسذ تِ دسج قیور زَلیذکٌٌذُ هی تاؿذ(ػیکاسٍ)خگاُکٌؼشٍّااصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ،ثثر ًـذُ ٍ ضشٍسذ تِ دسج قیور زَلیذکٌٌذُ هی تاؿذ(دسج)زؼاًٍی زَلیذ کٌؼشٍ هشکض کٌؼشٍّااصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ،ثثر ًـذُ ٍ ضشٍسذ تِ دسج قیور زَلیذکٌٌذُ هی تاؿذ(فَس اٍس)جْاى صادساذ دػسوال کاغزیاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ،ثثر ًـذُ ٍ ضشٍسذ تِ دسج قیور زَلیذکٌٌذُ هی تاؿذ(اصالر)ػیویي ػدْش ػداّاى ػغاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ،ثثر ًـذُ ٍ ضشٍسذ تِ دسج قیور زَلیذکٌٌذُ هی تاؿذ(اصالر)ػیویي ػدْش ػداّاى سباصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ،ثثر ًـذُ ٍ ضشٍسذ تِ دسج قیور زَلیذکٌٌذُ هی تاؿذ(اصالر)ػیویي ػدْش ػداّاى کٌؼشٍّااصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ،ثثر ًـذُ ٍ ضشٍسذ تِ دسج قیور زَلیذکٌٌذُ هی تاؿذ(اصالر)ػیویي ػدْش ػداّاى هحصَالذ ؿَیٌذُاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ،ثثر ًـذُ ٍ ضشٍسذ تِ دسج قیور زَلیذکٌٌذُ هی تاؿذؿاداب ّاهَىکٌؼشٍّااصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ،ثثر ًـذُ ٍ ضشٍسذ تِ دسج قیور زَلیذکٌٌذُ هی تاؿذغزای آهادُ خَؿگَاس کٌؼشٍّااصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ،ثثر ًـذُ ٍ ضشٍسذ تِ دسج قیور زَلیذکٌٌذُ هی تاؿذ(اػٌَا)گشٍُ صٌؼسی اًسخاب یخچال فشیضساصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ،ثثر ًـذُ ٍ ضشٍسذ تِ دسج قیور زَلیذکٌٌذُ هی تاؿذ(اػٌَا)گشٍُ صٌؼسی اًسخاب زلَیضیَىاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ،ثثر ًـذُ ٍ ضشٍسذ تِ دسج قیور زَلیذکٌٌذُ هی تاؿذ(اػٌَا)گشٍُ صٌؼسی اًسخاب هاؿیي لثاػـَییاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ،ثثر ًـذُ ٍ ضشٍسذ تِ دسج قیور زَلیذکٌٌذُ هی تاؿذ(تؼر)گشٍُ صٌؼسی اًسخاب زلَیضیَىاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ،ثثر ًـذُ ٍ ضشٍسذ تِ دسج قیور زَلیذکٌٌذُ هی تاؿذ(دٍٍ)گشٍُ صٌؼسی اًسخاب یخچال فشیضساصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ،ثثر ًـذُ ٍ ضشٍسذ تِ دسج قیور زَلیذکٌٌذُ هی تاؿذ(دٍٍ)گشٍُ صٌؼسی اًسخاب زلَیضیَىاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ،ثثر ًـذُ ٍ ضشٍسذ تِ دسج قیور زَلیذکٌٌذُ هی تاؿذ(دٍٍ)گشٍُ صٌؼسی اًسخاب هاؿیي لثاػـَییاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ،ثثر ًـذُ ٍ ضشٍسذ تِ دسج قیور زَلیذکٌٌذُ هی تاؿذهک هاکاسٍىهاکاسًٍیاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ،ثثر ًـذُ ٍ ضشٍسذ تِ دسج قیور زَلیذکٌٌذُ هی تاؿذًؼسشىدػسوال کاغزیاصفْاى

.قیور زَلیذ کٌٌذُ ،ثثر ًـذُ ٍ ضشٍسذ تِ دسج قیور زَلیذکٌٌذُ هی تاؿذًفر ػداّاىسٍغي هَزَساصفْاى


