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 روشک رد فلتخم یاھھتشر نایوجشناد دصرد و دوجوم یاھھتشر ،وجشناد دادعت

 تاعالطا عبنم یلیصحت ھتشر دادعت عوضوم لک زا ٪

 و دشرا ،یسانشراک ،ینادراک ھتشر رد 4400000 وجشناد 
 ھسسؤم ٢۵٠ رد یرتکرد

 و تراظن زکرم سیئر
 مولع ترازو یبایزرا

 ینادراک ھتشر رد 1000000 وجشناد 23
        ٓ             زکرم سی ر یرماع رتکد
 ترازو یبایزرا و تراظن

 مولع

 یسانشراک ھتشر رد 2800000 وجشناد 66
 دشرا یسانشراک ھتشر رد 410000 وجشناد 10
 یصصخت یرتکد یوجشناد ھتشر رد 40000 وجشناد 9

 یناسنا مولع 1970000  یوجشناد 46

 دریگیم ھجیتن یرماع رتکد
 :ھک

 رنھ یاھھتشر   5,4

 ینف یاھھتشر یوجشناد 33,4
 یسدنھم

 یسدنھم ینف یاھھتشر 

 و یزرواشک یوجشناد 6,3
 یکشزپماد

 یکشزپماد و یزرواشک 

 یکشزپ مولع  یکشزپ مولع یوجشناد 1,3
 مولع ترازو یتلود   1,5

 مھس هرابرد یرماعرتکد
 دادعت زا اھماظنریز
 :تفگ ،نایوجشناد

 رون مایپ هاگشناد   25
 یمالسا دازآ هاگشناد   36
 یدربراک مولع عماج هاگشناد   10
 یعافتنا ریغ یتلود ریغ تاسسؤم   9,2

 یئارجا یاھهاگتسد   7
 یاھفرح و ینف هاگشناد   3,5

 اب نارھت ناتسا 710000 وجشناد 16,6
 اب ناھفصا ناتسا 310000 وجشناد 7,25
 اب یوضر ناسارخ ناتسا 260000 وجشناد 6,1
 اب یلامش ناسارخ 42000 وجشناد 0,9

 رد ،میراد ناتسا رد وجشناد 500 و رازھ 5 ،تیعمج رفن رازھ 100 رھ یازا ھب ششوپ نیگنایم
 نیا رد ھک تسا نانمس ناتسا ھب طوبرم ششوپ نیرتالاب و تسا رتشیب ششوپ نیا اھناتسا یخرب
  .دراد وجشناد رازھ 15 ،رفن رازھ 100 رھ یازا ھب ناتسا

 نیگنایم هرابرد یرماعرتکد
 رد ییوجشناد ششوپ
 :درک ناشنرطاخ ،اھناتسا

 ناداتسا یانثتسا ھب روشک یلاع شزومآ تاسسوم رد تقو مامت و لاعف داتسا رازھ 62 نونکا مھ
 یملع هاگشناد ناسردم و دنتسھ تیلاعف لاح رد یکشزپ شزومآ و نامرد ،تشادھب ترازو
  .دنراد ار اھ یملع تأیھ نامھ شقن یدربراک

  230000 یرادباسح ھتشر یوجشناد 
  170000 قوقح ھتشر یوجشناد 
  100000 مرن( رتویپمک یوجشناد 



 

 

 )رازفا
  80000 رتویپمک یسدنھم یوجشناد 

 تیریدم یوجشناد 
  70000 یناگرزاب

  63000 یتلود تیریدم یوجشناد 
  62000 نارمع یسدنھم یوجشناد 
  60000 یسانش ناور یوجشناد 
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