
ٍاحس سَلیسی
ِ سوبم ٍ  ططح ًیو

ُ اًساظی دیف ثیٌی ؾبل ضا

دیكطفز 

فیعیىی

تي 300,000هسمصگان 14053دَزض آلَهیٌب1

تي 30,000یصد 140235الىشطٍز گطافیشی2

خیر ایٌچ10ؾطهشِ هرطٍطی ثب لطط  3

 150,000خساسان زضوی 14025

 150,000قصوین 140220

 80,000ماشندزان 100بلی

 300,000مسکصی 140090

دستگاُخیرووذطؾَض ّبی ثطٍزسی لَاظم ذبًگی5

 54,000خساسان زضوی 100بلی

 2,000,000قصوین 100بلی

 1,000,000قم 100بلی

تي 100,000خساسان زضوی 14015 ٍ آّيYSZدَزضّبی فلعی قبهل 7

تي 100,000قصوین 140220(ٍضق ضٍیِ)آلیبغّب ٍ ٍضق ّبی فلعی 8

تي 55,000کسمانشاه 140440(EPDM, NR, MPQ, FKM, CR, ECO)الؾشیه 9

تي 2,000بوشهس 140064(HDPE, PC, PMMA, POM, PPS)دالؾشیه 10

 30,000چهارهحال ٍ بختیاري 140160

 750,000قصوین 100بلی

 1,000یصد 14010

 800,000کرهاًشاُ 100بلی

 200,000چهارهحال ٍ بختیاري 14026

 120,000خساسان زضوی 100بلی

 500,000هازًذراى 140172

دستگاُخیرگیطثىؽ اسَهبسیه13

 300,000خساسان زضوی 100بلی

 150,000خساسان زضوی 100بلی

 27,000مسکصی 140137

 125,000کسمانشاه 100بلی

 200,000کسمانشاه 100بلی

 150,000البسش 100بلی

عذدخیرسَضثَض قبضغض15

 500,000اردبیل 140062

 7,000,000خساسان زضوی 140150

 30,000چهارهحال ٍ بختیاري 140060

 1,000یصد 0

 500,000کرهاًشاُ 100بلی

موضوعات سسمایه گرازی با زویکسد جایگصینی وازدات-      1پیوست

ًبم هحصَلضزیف

ِ سوبم هطسجط اؾشبى هحل ٍجَز ٍاحس یب ططح ًیو

اؾشمطاض ٍاحس یب 

ططح هَجَز

ظطفیز ططح 

یب ٍاحس 

هَجَز

ٍاحس 

ؾٌجف

11
 ECU، TCA، ACU، ESS)لطؼبر ثطلی ٍ الىشطًٍیىی  

ٍ...)
دستگاُ

عذد ایطثگACUچبقٌی اًفجبضی ٍ 12

4
ٍضق ّبی ثب دَقف للغ، ؾیلیؽ، ضٍی ٍ وطٍم، ٍضق ضًگی، 

ٍضق ظًگ ًعى
تي

عذد(هكؼل، دىیج ٍ لجبؾكَئی)قیط ثطلی 6

دستگاُ(EMS)ؾیؿشن هسیطیز الىشطًٍیه ذَزضٍ 17

عذدؾیؿشن فطهبى ّیسضٍلیه14

عذدچطاؽ ذَزضٍ ثب فٌبٍضی ضٍظ16
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180000کسدستان 100بلی

 100,000کرهاى 140247

 150,000خساسان زضوی 100بلی

 400,000قن 139996

 360,000مسکصی 140075

عذد 120000هوذاى 100بلی

 300,000کرهاًشاُ 100بلی

تي 19البسش 100بلیظغبل اؾشبضر20

تيخیرهًََلیز21

 3,000,000خساسان زضوی 14030

 200,000خساسان زضوی 14030

 270کسدستان 100بلی

 40,000کرهاًشاُ 100بلی

عذد 600,000قصوین 100بلیزضیچِ گبظ ثطلی23

تي 220,000هسمصگان 14014قیكِ سرز24

 150,000آذزبایجان شسقی 100بلی

 150,000تهسان 100بلی

البسش 100بلی

 800,000تهسان 100بلی

 300,000البسش 100بلی

 360,000تهسان 100بلی

 70,000البرز 46

عذدخیراًػوشَض26

عدد 500,000تهسان 100بلیهسٍالسَض27

عذد 200,000تهسان 100بلیثبسطی لیشیَم28

 20,000,000خساسان زضوی 139999

 40,000,000خساسان زضوی 139999

 500کسدستان 139999

 950کسدستان 139999

 300کسدستان 14020

 160کسدستان 100بلی

دستگاُالبسش 100بلیووذطؾَض وَلط30

خیر(یىذبضچِ )چطخ ٍاگي لطبض 31

خیرثبسطی ٍ قبضغ دْذبز32

خیرؾیؿشن فالیز وٌشطل دْجبز33

خیرL Barصفحبر فَالزی 34

عذد(...اًَاع ثلجطیٌگ، ضٍلجطیٌگ ٍ )ثیطیٌگ 18

عذداًَاع ؾٌؿَضّبی ذَزض25ٍ

29
 زٍض قیكِ ٍ TPEوبؾِ ًوس، ًَاضّبی آة ثٌسی )زضظگیطّب 

(...صٌسٍق ٍ 

عذد

تي

عذددلَؼ19

عذدلَلِ هٌؼطف اگعٍظ22

1399آبان  9 از 2صفحه  وزارت صنعت، معدن و تجارت



ٍاحس سَلیسی
ِ سوبم ٍ  ططح ًیو

ُ اًساظی دیف ثیٌی ؾبل ضا

دیكطفز 

فیعیىی
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خیرسَضثیي ّبی گبظؾَظ دبیِ َّایی35

خیروٌشطل ٍ ثَغی36

دستگاُ دستگا15ُماشندزان 100بلی(هَسَض، قفز ٍ دطٍاًِ)اجعای ؾیؿشن ضاًف 37

38
وبچَی ؾٌشعی، ًد فیالهٌز )هَاز اٍلیِ سَلیس الؾشیه 

(دلی اؾشط
خیر

تي 50,000مسکصی 140530(AN)آوطیلَ ًیشطیل 39

 20,000تهسان 100بلی

 30,000البسش 100بلی

 30,000البسش 100بلی

 1,000خساسان زضوی 14020

 300خساسان زضوی 14020

 300خساسان زضوی 14030

 2,000قم 140170

 4,200قم 100بلی

 500البسش 100بلی

تيخیرهشیل آهیي44

تي 800خراساى رضَي 14040دطوطثٌبر ؾسین45

تيخیر6.6 ٍ 6دلی آهیس 46

تيخیرضظیي سجبزل یًَی47

خیرهَاز اٍلیِ ضًگ الىشطٍاؾشبسیه48

خیرفیلشطّبی ًبًَغكبء49

 63,000ايالم 140326

 780,000بوشهس 100بلی

خیرفیلن ضازیَلَغی51

خیردَزض سفلَى52

تيخیراسیلي اوؿبیس53

تيخیروَدلیوط اسیلي ٍ اؾشبر ٍیٌیل54

تيخیر(EPDM)اسیلي، دطٍدیلي، زی اى هًََهط 55

خیروبئَچَی ثیَسل56

تيخیرٍیٌیل اؾشبر57

تيخیردلی اسطّب58

تي 300,000خَزستاى 140412دلی اؾشبل ّب59

خیرؾلَلع ٍ هكشمبر آى60

تيتي100گلستان 100بلییس61

خیرّگعاى ذَضاوی62

خیراؾیس الوشیه اظ آة دٌیط63

تيسیشبًیَم زی اوؿیس42

تياؾیس اؾشئبضیه43

40

دلی ال، دلی یَضسبى، دلی هشیل )هصٌَػبر دالؾشیىی 

هشبوطیالر، دلی آهیس، دلی اؾشبل، ؾیلیىَى، اؾشبثالیعض، هَاز 

(افعٍزًی، هَاز دلیوطی دشطٍقیوی

تي

تيفٌل41

هاشٍلاًَاع هوجطاى ّبی سصفیِ آة ثِ ضٍـ اؾوع هؼىَؼ50
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موضوعات سسمایه گرازی با زویکسد جایگصینی وازدات-      1پیوست

ًبم هحصَلضزیف
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یب ٍاحس 

هَجَز

ٍاحس 

ؾٌجف

خیراسبًَل اظ گبظ طجیؼی64

تيخیراسیلي گلیىَل65

خیراؾبًؽ قیویبیی66

خیراؾشبر ؾلَلع67

خیراًیسضیس اؾشیه68

 20,000خوشستان 140517

 20,000یصد 139986

خیرثَسیط آلسئیس70

 600یصد 100بلی

 600البسش 100بلی

خیرزی آهًَیَم فؿفبر72

تي 2,000سوٌاى 14020(ثب فٌبٍضی چٌس هٌظَضُ)ؾوَم سىٌیىبل 73

 200هازًذراى 14022

تي15000گلستان 100بلی

 150البسش 100بلی

خیرؾیىلَ ّگعاى74

تي 150,000هرهسگاى 140176فَضفَضال75

تيسوٌاى 140160وبغصحؿبؼ ثِ حطاضر76

 27,000قصوین 139997

 1,700لرستاى 140152

 5,600هازًذراى 100بلی

 500البسش 100بلی

تيخیرزٍ اسیل ّگعاًَل77

خیرسجْیعار ؾطچبّی ٍ سجْیعار ضقشِ سىویلی زضٍى چبّی78

دستگاُ 300کسمانشاه 100بلیدوخ ّبی زضٍى ٍ ؾطچبّی79

تي150 عذدخوشستان 60 1,401(صرطُ ای، الوبؾِ، هغعُ گیطی)اًَاع هشِ ّبی حفبضی 80

خیراًَاع قیطّبی وٌشطلی81

خیرایوٌی ٍ سجْیعار جبًجی82

83
 ایٌچ جساضی ثب 20 ایٌچ سب ۸/13لَلِ ّبی جساضی ثسٍى زضظ اظ 

 ایٌچ30 سب 20زضظ اظ 
تيخیر

تيخیرCRAلَلِ ّبی هغعی 84

تيخیر ایٌچ6لَلِ ّبی حفبضی ٍ لَلِ ّبی جطیبًی ثسٍى زضظ ثبالی 85

عذد 30,000خراساى رضَي 100بلیالىشطٍهَسَضّبی ضس اًفجبض ٍ زٍض هشغیط86

خیر(ثطٍزسی) Cryogenicفَالز آلیبغی 87

خیراثعاضّبی اًساظُ گیطی زض حفبضی ٍ دیگ ّبی َّقوٌس88

عذد 1,000,000لرستاى 14020ؾلَل89

تيجَّط چبح زیجیشبل71

تي(ثب فٌبٍضی چٌس هٌظَضُ)ؾوَم سىٌیىبل 73

تياًیسضیس هبلئیه69

تيوبسبلیؿز ّبی هَضز ًیبظ زض صٌؼز ًفز، گبظ ٍ دشطٍقیوی76
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موضوعات سسمایه گرازی با زویکسد جایگصینی وازدات-      1پیوست

ًبم هحصَلضزیف

ِ سوبم هطسجط اؾشبى هحل ٍجَز ٍاحس یب ططح ًیو

اؾشمطاض ٍاحس یب 

ططح هَجَز
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یب ٍاحس 

هَجَز

ٍاحس 

ؾٌجف

خیرٍیفط90

عذدخیرؾَئیچ ٍ ضل91ِ

خیرؾیلیىَى ضاثط92

عذدخیراجعا ٍ لطؼبر سبثلَی فكبض ثطق ضؼیف ٍ لَی93

خیرؾذطاسَض ثبسطی94

دستگاُخیر ٍ ؾٌؿَضSMDلطؼبر الىشطًٍیه 95

تيخیرفَالز هغٌبطیؿی ّؿشِ سطاًؿفَضهبسَض96

97
لطؼبر الىشطًٍیىی سجْیعار ثطلی، قبهل هٌبثغ 

..UPSٍسغصیِ،
خیر

عذد 60,000بوشهس 100بلیLEDاجعاء ٍ لطؼبر الىشطًٍیىی الهخ 98

99
ثطای اًَاع الىشطٍهَسَض ٍ ... ٍضق ؾیلیؽ زاض، ضسَض ٍ اؾشبسَضٍ

سطاًؿفَضهبسَض
تيخیر

خیروٌشَضّبی َّقوٌس ثطق100

101
اجعاء ٍ لطؼبر الىشطًٍیىی،ًطم )سجْیعار هربثطاسی ٍ قجىِ 

( ّبlicenceافعاضّب ٍ 
دستگاُ 500چهارهحال ٍ بختیاري 100بلی

خیرPLCٍیفط 102

خیر(ABSچیخ،ًَاض هغٌبطیؿی،)وبضر َّقوٌس 103

ِ ّبی شذیطُ ؾبظی زاز104ُ خیرؾبهبً

ُ ّبی ادشَالىشطًٍیىی105 ِ ّب ٍ ضیعدطزاظًس خیرضیعسطاق

خیر4G ٍ 5Gًمبط زؾشطؾی 106

خیرضٍسط107

108PS Coreخیر

خیرفیجط ًَضی109

110
دَزض قیط ثسٍى چطثی، ٍیشبهیي ٍ هَاز هؼسًی، هَاز اٍلیِ دبیِ 

جْز فطهَالؾیَى ٍ ضٍغي گیبّی ثطای قیط ذكه
تيخیر

خیر3هىول غصایی اهگب 111

112
غل )ثشبوبضٍسي گطیس غصایی ٍ زاضٍیی هىول غصایی ثشبوبضٍسي 

 هیلی گطهی15 (ًطم
تيخیر

113

 8زاضٍّبی ثَاؾیعٍهبة، ؾشَوؿیوبة، ایٌفلىؿیوبة، فبوشَض 

ٍى ٍیلجطاًس، ًبسبلیعٍهبة، ًیلَسیٌیت، زیسضٍغؾشطٍى، ال 

گلَوَؾیساظ

خیر

114

زاضٍّبی اًؿَلیي، ایوَى گلَثَلیي، آلجَهیي، ؾَهبسطٍدیي، 

، ثَزظًٍبیس، ایَزیىؿبًَل، 8آًشی ّوَفیلیه فبوشَض 

ؾبلوشطٍل، سطیذشَضلیي ٍ سبوطٍلیوَؼ

هیلیَى عذد 22البسش 100بلی

تي 60,000البسش 100بلیؾَضثیشَل ٍ ؾبیط هَاز اٍلی115ِ

116

ثب اؾشفبزُ زض  (HPMC)ّیسضٍوؿی دطٍدیل هشیل ؾلَلع 

ضظیي ّبی هصٌَػی، صٌبیغ ًفز، ؾطاهیه، وبغص، چطم، 

ًؿبجی، زاضٍ، هَاز غصایی، لَاظم آضایكی

خیر

هیلیَى عذد 250,000,000خراساى رضَي 1404100بلی2ٍیبل سیخ 117

118Intermediateخیرّبی زاضٍیی اظ صٌبیغ دشطٍقیوی
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تي 10,800هازًذراى 140070(گطیس زاضٍیی)الوشَظ هًََّیسضار ٍ الوشَظ اًْیسضٍظ 119

120
ضازیَزاضٍّبی سكریصی هَضز اؾشفبزُ زض ضازیَگطسفی، 

ؾی سی اؾىي ٍ ام آض آی
خیر

کیلَگرمخیرآًعین ّبی لیذبظ، دطٍسئبظ ٍ آهیالظ121

122
ثطای سَلیس ؾطًگ ٍ لَاظم هصطفی )دلیوطّبی گطیس دعقىی 

(دعقىی
خیر

کیتهسارکیت100گلستان 100بلی(STRIP)ًَاضّبی سؿز لٌس ذَى 123

خیرهَاز اٍلیِ فَالز ٍ سیشبًیَم گطیس دعقىی زض وبضثطز ایوذلٌز124

 150,000خراساى رضَي 14025

 100,000قصوین 140520

ُ ّبی )گبظ ّلین گطیس هسیىبل 126 خیر(MRIذٌه وٌٌسُ زؾشگب

127
سیَة ٍ صفحِ اقؼِ ایىؽ ٍ )لطؼبر زؾشگبُ ضازیَلَغی 

(ؾبیط اجعا ٍ لطؼبر
خیر

128
لطؼبر الىشطًٍیه، ؾٌؿَضّب ٍ دٌل ثطای هبًیشَض ػالئن 

حیبسی ٍ دبلؽ اوؿی هشط
خیر

 100,000خراساى رضَي 140077

 500,000مسکصی 140086

خیرالىشطٍوَسط130

خیرؾبیشَ ؾبًشطیفیَغ131

خیردبلؽ اوؿیوشط132

خیرزؾشگبُ ؾًََگطافی133

خیر(ثب ؾطػز جطیبى ظیبز ٍ ون)ّبلَفبیجط دلی ؾَلفبى 134

خیرزؾشگبُ ؾٌجف سطاون اؾشرَاى135

خیرزؾشگبُ ؾی آضم ػوَهی136

خیرزؾشگبُ ٍیسئَ گبؾشطٍؾىَح137

خیرلَاظم هصطفی زؾشگبُ آًػیَگطافی138

خیرزؾشگبُ آی ؾی زی زٍ ٍ ؾِ حفطُ ای139

خیرفلشَ ٍایط140

تي 21,500کردستاى 100بلی(ثطای وبضثطز ضٍی اٍضاق فكطزُ)وبغص زوَضاسیَ 141

خیروبغص حطاضسی142

143

فَالزّبی آلیبغی ذبل ٍ زٍثلىؽ، ٍضق ّبی ضسؾبیف ٍ 

همبٍم ثِ ذَضزگی، لَلِ، ؾیٌی ّب، زضام، اسصبالر زض وبضثطز 

ثَیلط ٍ ضآوشَض

تي 600,000هرهسگاى 14053

تي 24یصد 100بلیّبی سَضثیيؾَدطآلیبغّبی دبیِ ًیىل زض وبضثطز دط144ُ

خیر هحَض ثِ ثبال3 ثب CNCسطاـ 145

خیر ثِ ثبال4 ثب هحَض CNCفطظ 146

خیرCNCوبضٍؾل، ؾٌگ ٍ ثَضیٌگ 147

خیرٍضق ّبی آلیبغ ذبل هبًٌس هًَل148

تي 1,000,000قصوین 140520 ًطهبلیع516ٍضق 149

عذدزؾشگبُ سؿز لٌس ذَى ذبًگی129

125
ًعى، الوٌز حطاضسی، هَلس ثربض، دوخ ذال ٍضق فَالز ظًگ

ًفَشی، ثلجطیٌگ زض وبضثطز اسَوالٍ ثیوبضؾشبًی ٍ زًساًذعقىی
تي
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هَجَز
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دستگاُ 200چهارهحال ٍ بختیاري 100بلیدوخ ذأل زیفَظیًَی150

151
هَاز اٍلیِ جْز سَلیس ثسًِ قیطآالر وٌشطلی زض هحیط ّبی 

ذبل
خیر

خیرهىبًیىبل ؾیل152

خیرثطـ دالؾوب153

154
هبقیي ّبی سعضیك دالؾشیه ؾطػز ثبال ثب ؾیؿشن وٌشطل 

وبهال ثطلی
خیر

دستگاُخیرلبلت ّبی سعضیك دالؾشیه155

خیرهبقیي آالر سىویل دبضچ156ِ

دستگاُ 6هازًذراى 100بلیهبقیي آالر ٍ سجْیعار ذط سَلیس ًجبفش157ِ

خیرهبقیي آالر ذط سَلیس ضٍغي158

 70خراساى رضَي 100بلی

 250هازًذراى 100بلی

 6چهارهحال ٍ بختیاري 100بلی

 6هازًذراى 100بلی

 10کسمانشاه 100بلی

دستگاُ 300کسمانشاه 100بلیدوخ ؾَدطزٍدلىؽ161

خیراثعاض زؾشگبُ ثطـ ؾٌگ162

دستگاُ 4,000فارس 100بلیٍاحس َّاؾبظ ووذطؾَضّبی َّا163

خیر سي زض ؾبػز ثِ ثبال1250ذطزوي ؾٌگ هؼسى ثب ظطفیز 164

ِ گطی دیَؾشِ فَالز165 دستگاُ 3چهارهحال ٍ بختیاري 100بلیلبلت هؿی ضیرش

خیرهبقیي سَلیس ثؿشٌی166

خیرهبقیي آالر ٍ سجْیعار ذط سَلیس آة هی167َُ

دستگاُ 75البسش 100بلی(اؾذشیه)دطوي اؾشطیل 168

ِ ثٌسی زٍ ؾط دیچ169 خیرثؿش

دستگاُ 250هازًذراى 100بلی سیَة زض زلیمِ ٍ ثبالسط60دطوي سیَة لویٌز ثب ظطفیز 170

ِ ثٌسی ثب ؾطػز ثبال171 خیروبضسًَیٌگ زض ذطَط ثؿش

ِ ثٌسی قیط ثِ ضٍـ سشطاده172 خیرثؿش

دستگاُقصوین 100بلیٍاحسّبی قؿشكَ ٍ دطوي ٍیبل173

خیرزؾشگبُ ثلؿشط ٍ دطؼ لطل174

ِ ّب ٍ قیطآالر هطثَط175ِ تي 130هرهسگاى 100بلیاسصبالر اظ جٌؽ فَالز ظًگ ًعى ٍ لَل

خیرهوجطاى ؾیؿشن فیلشطاؾیَى176

خیرّوَغًبیعض ًكبؾش177ِ

تي 30,000البسش 100بلیهبقیي آالر ثرف ّبی اصلی ذط گلَوع ٍ زوؿشطٍظ ًكبؾش178ِ

179
هبقیي آالر ٍ سجْیعار ثطای ؾبذز ذویط اظ هَاز ؾلَلعی یب 

سىویل ٍ ؾبذشي همَا ٍ وبغص
دستگاُ 5کردستاى 100بلی

خیر(ثِ غیط اظ هبقیي سب وي)هبقیي آالر زٍذز ٍ صحبفی اٍضاق 180

دستگاُهبقیي آالر ٍ سجْیعار صٌبیغ لجٌی159

دستگاُاوؿشطٍزض ذط سَلیس ذَضان زام، طیَض ٍ آثعیبى160
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خیرهبقیي آالر چبح181

182
هبقیي آالر اوؿشطٍزیٌگ، وكف، سىؿچطیٌگ یب ثطـ هَاز 

ًؿجی
دستگاُ 6هازًذراى 100بلی

دستگاُ 6هازًذراى 100بلیهبقیي آالر سْیِ الیبف، ضیؿٌسگی ٍ ًد سبثی183

خیرچطخ ّبی زٍظًسگی اسَهبسیه صٌؼشی ثطای ذطَط سَلیس184

تي 1,100البسش 100بلیهبقیي آالر سَلیس دَزضّبی فلعی185

186
 هحَض ٍ ثبالسط ٍ ػوَزی ثب اضسفبع وبضگیط 4هبقیي ؾٌشط افمی 

 ؾبًشی هشط ٍ ثبالسط120
خیر

خیرهبقیي ّبی زضیل ضازیبل187

خیرهبقیي اثعاض ثطای وبضوطزیي ضٍی چَة، چَة دٌجِ ٍ وبئَچ188َ

خیرهبقیي أالر زضظ جَـ لَطی189

خیرهبقیي آالر ذبل سَلیس ؾٌگ هصٌَػی190

ِ ای191 خیرهبقیي آالر سَلیس الهخ، ؾبذشي قیكِ ٍ اقیبء قیك

خیرهبقیي جَـ الشطاؾًَیه دالؾشیه192

خیراوؿشطٍزضّبی ذط الؾشیه ذَزض193ٍ

ِ ّبی زٍجساضُ وبضٍگیز194 خیراوؿشطٍزضّبی سَلیس لَل

خیرهبقیي آالر سَلی لَلِ ؾِ ٍ دٌج الی195ِ

خیرهبقیي آالر سَلی فَم یرچبل196

خیرهبقیي آالر سَلیس ؾبًسٍیچ دٌل197

خیرضًگطظی ایٌسیگ198َ

تي 170,000چهارهحال ٍ بختیاري 100بلیغئَ سىؿشبیل199

خیرالیبف اوطیلیه ٍ سبدؽ الىطیلیه200

 9,000قن 139960.25

 15,000هرکسي 139978

تي12000گلستان 100بلی

 750هرکسي 140060

تي400گلستان 100بلی

تي 200چهارهحال ٍ بختیاري 139961ًد ٍ دبضچِ اثطیكوی203

204
ًد ّبی فیالهٌز ًبیلَى ٍ دلی اؾشط ثب همبٍهز، هسٍل ٍ زًیط 

ثبال
تيتي800گلستان 100بلی

 26,000ايالم 100بلی

 21,000چهارهحال ٍ بختیاري 100بلی

 18,000چهارهحال ٍ بختیاري 100بلی

 70,000يسد 139988

 3,900هازًذراى 140060

 1,000البسش 100بلی

تيًد زٍذز202

205
ًد ّبی فیالهٌز ًبیلَى ٍ دلی اؾشط ثب همبٍهز، هسٍل ٍ زًیط 

ثبال
تي

ِ ای201 تيالیبف دلی اؾشط ًَع دٌج

تيضیؿٌسگی ًد ظطیف دٌج206ِ
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 400,000چهارهحال ٍ بختیاري 100بلی

 10,500قن 139985

 16,600لرستاى 139999

 3,000البسش 100بلی

عذد 500,000بَشهر 140060

ِ ّبی حلمَی208 خیرثبفٌسگی، ضًگطظی ٍ چبح ٍ سىویل دبضچ

 1,600چهارهحال ٍ بختیاري 100بلی

 1,600کرهاًشاُ 140020

هترهربع 8,500,000ايالم 100بلیدبضچِ جیي210

تيدبضچِ چبزض هكىی209

207
ضیؿٌسگی ًد، ثبفٌسگی، ضًگطظی ٍ سىویل دبضچِ زض 

ِ ای، دكوی ٍ فبؾشًَی ؾیؿشن ّبی دٌج

تي
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