نام کت
61946447
َ
◌رکت گس ش قطعات خودرو هم ار ام
َ
◌رکت گس ش قطعات خودرو هم ار ام
کت نوآور ردازاتصال آس ا
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نام خانواد
نام
61946447
61946447
َ
َ
کت گس ش قطعات خودرو هم ار ام
◌رام
◌رکت گس ش قطعات خودرو هم ار
َ
َ
کت گس ش قطعات خودرو هم ار ام
◌رام
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م لغ ارزی
276,752.00
1,411,064.00
115,022,680.00
52,050.00
131,392.00
16,663.96
95,818.80
134,000.00
10,298.00
926,442.47
55,454.00
30,651.25
544,844.92
104,682.00
120,065.00
176,195.00
662,629.01
757,595.00
20,485.00
54,071.72
59,000.00
106,132.35
227,968.05
72,330.32
61,772.81
15,946.02
122,498.00
143,388.91
10,902.00
26,340.00
76,726.00
207,096.62
68,530.22
252,775.56
103,108.94
38,889.18
20,300.00

ارز
يورو
يوان چ
وون کره جنو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
يورو
يورو
درهم امارات
يورو
يورو
درهم امارات
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يورو
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يوان چ
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نخ
49,568
11,350
70,000
50,254
49,177
49,258
11,584
49,127
49,127
21,906
53,557
52,233
11,603
49,127
49,177
22,065
11,927
6,452
49,127
49,127
50,254
11,967
11,646
49,127
49,127
49,127
49,537
11,482
49,127
50,254
49,258
11,569
49,177
11,627
11,783
49,127
49,537

کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ترنج افزار تا ان
کت ترنج افزار تا ان
کت ترنج افزار تا ان
کت ترنج افزار تا ان
کت ترنج افزار تا ان
کت ترنج افزار تا ان
کت ترنج افزار تا ان
کت ترنج افزار تا ان
کت ترنج افزار تا ان
کت ترنج افزار تا ان
کت ترنج افزار تا ان
کت ارت اط سازان سهنﺪ
کت ارت اط سازان سهنﺪ
کت ارت اط سازان سهنﺪ
کت ارت اط سازان سهنﺪ
کت ارت اط سازان سهنﺪ
کت مﺤ ا تجارت ساحل ارونﺪ
کت مﺤ ا تجارت ساحل ارونﺪ
کت ازرا الماس چوب رضوان
کت س ار ش س ﺪان
کت س ار ش س ﺪان
کت س ار ش س ﺪان
کت آسا س ﺪ س اهان
کت آسا س ﺪ س اهان
کت آسا س ﺪ س اهان
کت در زان
کت در زان
کت در زان
کت در زان
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ع
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ا
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ا اذری
ا اذری
ا اذری
ا اذری
ا اذری
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ا اذری ابهر
ا اذری ابهر
ا اذری ابهر
ا اذری ابهر
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ا ﺪام
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6109912751
6109912751
2802347063
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2820057764
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164,889.09
238,363.32
294,209.25
19,069.53
20,097.50
45,648.00
51,798.00
77,252.70
100,550.00
1,899,436.00
1,153,716.98
658,003.50
404,381.00
1,303,635.00
190,698.00
23,072.07
1,100,181.85
1,600,000.00
1,200,000.00
132,605.60
262,618.00
110,180.00
83,860.00
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1,364,690.00
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10101518592
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10100810717
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358,000.00
666,650.00
214,900.00
2,552,340.00
2,970,770.00
101,700.00
211,437.50
518,400.00
667,200.00
37,312.50
166,400.00
144,407.16
136,233.72
226,880.00
968,510.00
2,276,400.00
727,000.00
637,480.00
504,000.00
41,600.00
2,910,289.30
373,125.00
11,620.00
861,704.00
56,720.00
2,100,000.00
2,435,682.00
159,370.00
874,500.00
2,942,700.00
166,800.00
215,426.00
129,600.00
617,000.00
519,300.00
594,000.00
126,000.00
859,600.00

یوان
یوان
یوان
یوان
یوان
یوان
یوان
يوان
يوان
یوان
یوان
یورو
یورو
يوان
يوان
یوان
یوان
یوان
یوان
یوان
یوان
یوان
یورو
يوان
يوان
یوان
یوان
یوان
یوان
یوان
يوان
يوان
يوان
یوان
یوان
یوان
یوان
یوان

چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ

چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ

11,799
11,799
11,801
11,799
11,290
11,290
11,290
6,453
11,837
11,290
11,801
88,370
88,370
6,431
6,538
11,290
11,290
11,790
11,801
11,801
11,080
11,799
50,463
6,453
6,431
11,630
11,290
11,790
11,290
11,290
11,837
6,435
6,453
6,450
11,290
11,290
11,801
11,801

کت تول ﺪی و صنع ا شوما
کت تول ﺪی و صنع ا شوما
کت تول ﺪی و صنع ا شوما
کت تول ﺪی و صنع ا شوما
کت تول ﺪی و صنع ا شوما
کت تول ﺪی و صنع ا شوما
کت تول ﺪی و صنع ا شوما
کت ازرا اﻻ تجارت پرد س
کت ازرا اﻻ تجارت پرد س
کت ازرا اﻻ تجارت پرد س
کت سامانه های هوشمنﺪ سان ار
کت سامانه های هوشمنﺪ سان ار
کت سامانه های هوشمنﺪ سان ار
کت نفت س اهان
کت نفت س اهان
کت اغذ زرن ار ن آراد
کت اغذ زرن ار ن آراد
کت ر سنﺪ مشهﺪ
کت ر سنﺪ مشهﺪ
کت ر سنﺪ مشهﺪ
کت اوش ک م ای کرمان
کت اوش ک م ای کرمان
کت اوش ک م ای کرمان
کت ا نار ن می ﺪ
کت صنایع گس ش سته بنﺪی آذرسان
کت را ان شناس ایران ان
کت را ان شناس ایران ان
کت مهنﺪ ﻃل ع آر ن هوشمنﺪ
کت مهنﺪ ﻃل ع ا ﺪه وروش
کت مهنﺪ ﻃل ع ا ﺪه وروش
کت شعاع پنجره
کت شعاع پنجره
کت شعاع پنجره
کت ایران خودرو دیزل سها عام
کت ایران خودرو دیزل سها عام
کت ایران خودرو دیزل سها عام
کت ایران خودرو دیزل سها عام
کت ایران خودرو دیزل سها عام

مﺤمود
مﺤمود
مﺤمود
مﺤمود
مﺤمود
مﺤمود
مﺤمود
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
داود
داود
داود
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
فاﻃمه
فاﻃمه
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
مﺤمﺪصادق
مﺤمﺪصادق
مﺤمﺪصادق
مﺤمﺪ اظم
مسعود
مسعود
مسعود
مصط
مهﺪی
مهﺪی
س ﺪعل ضا
س ﺪعل ضا
س ﺪعل ضا
ماه خ
ماه خ
ماه خ
ماه خ
ماه خ

ابراه
ابراه
ابراه
ابراه
ابراه
ابراه
ابراه
ابراه
ابراه
ابراه
ابراه
ابراه
ابراه
ابراه
ابراه
ابراه
ابراه
ابراه
ابراه
ابراه
ابراه
ابراه
ابراه
ابراه صﺪرآ ادی
ابراه فخ م
ابراه گنﺪ
ابراه گنﺪ
ابراه م ان
ابراه م ان
ابراه م ان
ابن الرضا
ابن الرضا
ابن الرضا
ابن می
ابن می
ابن می
ابن می
ابن می

0054909937
0054909937
0054909937
0054909937
0054909937
0054909937
0054909937
0055086081
0055086081
0055086081
0069284458
0069284458
0069284458
0420167439
0420167439
1818532190
1818532190
2121199268
2121199268
2121199268
2992275001
2992275001
2992275001
5519919135
1377817547
0047668326
0047668326
0065820886
0066411890
0066411890
0010684123
0010684123
0010684123
0011960868
0011960868
0011960868
0011960868
0011960868

10100810717
10100810717
10100810717
10100810717
10100810717
10100810717
10100810717
10320396747
10320396747
10320396747
14003882391
14003882391
14003882391
10101978329
10101978329
14006980052
14006980052
10101403111
10101403111
10101403111
10860417492
10860417492
10860417492
10840022644
10860369832
14004403417
14004403417
10103980481
10102360080
10102360080
10102848250
10102848250
10102848250
10100326014
10100326014
10100326014
10100326014
10100326014

2,905,530.00
1,540,000.00
648,000.00
820,690.00
101,000.00
1,190,000.00
576,300.00
99,120.00
21,830.00
500,000.00
908,469.22
836,549.32
853,981.68
47,987.20
49,248.00
122,780.00
89,497.00
17,384.00
156,456.00
145,755.00
856,800.00
102,000.00
64,166.83
202,000.00
438,894.00
2,055,330.00
276,606.00
200,105.00
193,095.00
158,767.00
23,967.89
47,297.55
96,125.91
5,841,600.00
3,270.99
5,841,600.00
5,841,600.00
267,250.00

چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ

يوان
یوان
يوان
يوان
يوان
یوان
یوان
یوان
یورو
یوان چ
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یوان چ
یوان چ
یورو
يورو
یورو
درهم امارات
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یورو
یورو
یورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ

11,837
11,240
6,491
11,837
11,837
11,290
11,290
12,900
50,866
12,980
20,700
11,927
12,000
49,441
49,441
87,870
90,900
88,970
88,970
90,600
11,770
11,730
87,168
49,003
49,647
11,466
49,415
11,736
12,006
12,006
109,429
49,600
49,845
11,657
11,878
11,657
11,657
11,878

ماه خ
کت ایران خودرو دیزل سها عام
ماه خ
کت ایران خودرو دیزل سها عام
مﺤمﺪ
کت ام صنعت
مﺤمﺪ
کت ام صنعت
مﺤمﺪ
کت ام صنعت
مﺤمﺪ
کت ام صنعت
مﺤمﺪ
کت ام صنعت
مﺤمﺪ
کت ام صنعت
مﺤمﺪ
کت ام صنعت
ابوالفضل هاشم زاده
یوسﻒ
کت اوج پرواز ما دو نفر
کت مجتمع معﺪ و صنعت آهن و فوﻻد افق س ﺪمﺤسن
کت مجتمع معﺪ و صنعت آهن و فوﻻد افق س ﺪمﺤسن
کت مجتمع معﺪ و صنعت آهن و فوﻻد افق س ﺪمﺤسن
عماد
کت ازرا ست فوﻻد
وح ﺪه
کت فروغ آذر ت ز
وح ﺪه
کت فروغ آذر ت ز
وح ﺪه
کت فروغ آذر ت ز
وح ﺪه
کت فروغ آذر ت ز
حم ﺪرضا
کت آونﺪ چوب آر ا
حم ﺪرضا
کت آونﺪ چوب آر ا
مج ﺪ
کت ص ا ذوب س اهان
مج ﺪ
کت ص ا ذوب س اهان
احﺪ اخوان مﺪر
احﺪ اخوان مﺪر
احﺪ شاه آ اد ان
س ﺪبهادر
کت نورد فوﻻد صنع وساختما یزد
احسان ب گﺪ آذری
احسان جاو ﺪن ا
احسان جاو ﺪن ا
احسان ک م ان خوزا
احسان ک م ان خوزا
احسان ک م ان خوزا
عاﻃفه
کت ا من اﻻی ناص
عاﻃفه
کت ا من اﻻی ناص
عاﻃفه
کت ا من اﻻی ناص
عاﻃفه
کت ا من اﻻی ناص
عاﻃفه
کت ک ان پ ش غرب

ابن می
ابن می
ابوالﺤس دوﻻ
ابوالﺤس دوﻻ
ابوالﺤس دوﻻ
ابوالﺤس دوﻻ
ابوالﺤس دوﻻ
ابوالﺤس دوﻻ
ابوالﺤس دوﻻ
ابوالفضل هاشم زاده
ابوﻃال
ابو مه زی
ابو مه زی
ابو مه زی
ابو مه زی
اتﺤادنژاد
اتﺤادنژاد
اتﺤادنژاد
اتﺤادنژاد
اث ع
اث ع
اجل لوئ ان
اجل لوئ ان
احﺪ اخوان مﺪر
احﺪ اخوان مﺪر
احﺪ شاه آ اد ان
احرام ان
احسان ب گﺪ آذری
احسان جاو ﺪن ا
احسان جاو ﺪن ا
احسان ک م ان خوزا
احسان ک م ان خوزا
احسان ک م ان خوزا
احسا
احسا
احسا
احسا
احسا

0011960868
0011960868
0075448637
0075448637
0075448637
0075448637
0075448637
0075448637
0075448637
0384284094
0054366461
0054366461
0054366461
0493229876
1373965029
1373965029
1373965029
1373965029
0066896177
0066896177
1286776856
1286776856

0061938912

0010747941
0010747941
0010747941
0010747941
0010747941

10100326014
10100326014
10101025894
10101025894
10101025894
10101025894
10101025894
10101025894
10101025894
0942919769
10590042155
10320567464
10320567464
10320567464
10103146380
10200146425
10200146425
10200146425
10200146425
10320787320
10320787320
10862019720
10862019720
0071126112
0071126112
1382120117
10101665531
0386425541
4322276091
4322276091
1141202451
1141202451
1141202451
14004449712
14004449712
14004449712
14004449712
10103807510

4,060,876.50
5,841,600.00
421,305.66
498,752.61
135,224.77
498,963.68
500,326.29
578,694.34
2,124,337.00
78,468.25
1,420,000.00
15,942.06
61,931.00
245,000.00
531,593.40
648,460.00
664,000.00
670,000.00
1,482,000.00
21,285.40
545.78
26,672.00
8,488.00
36,020.00
2,200.00
365,000.00
856,541.70
348,176.18
719,000.00
575,602.00
70,000.00
65,230.00
748,390.00
475,321.80
30,516.14
1,816,750.00
160,050.00
301,281.05

يورو
يوان چ
دﻻر ام ا
یورو
یورو
یورو
یورو
دﻻر ام ا
درهم امارات
يورو
یوان چ
یورو
یورو
یورو
یوان چ
يوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
يورو
يورو
یورو
یورو
یوان چ
یورو
يوان چ
يوان چ
درهم امارات
ل جﺪ ﺪ ترک ه
درهم امارات
یورو
یورو
یوان چ
يوان چ
یورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ

49,701
11,657
90,000
87,185
88,000
87,185
88,000
90,000
22,400
49,329
11,503
49,163
90,787
50,463
11,680
6,571
11,306
11,640
11,172
49,962
49,962
93,400
93,400
12,260
93,160
12,810
6,587
20,707
8,967
11,494
49,639
49,798
11,600
6,470
103,440
6,587
6,598
13,047

کت ا من اﻻی ناص

کت تنﺪ س تجارت شمال خزر
کت تنﺪ س تجارت شمال خزر
کت تنﺪ س تجارت شمال خزر
کت صنایع ازتاب انرژی ال ز
کت رنگ نخ سامان
کت رنگ نخ سامان
کت رنگ نخ سامان
کت رنگ نخ سامان
کت رنگ نخ سامان
کت رنگ نخ سامان
کت رنگ نخ سامان
کت رنگ نخ سامان
کت رنگ نخ سامان
کت رنگ نخ سامان
کت رنگ نخ سامان
کت رنگ نخ سامان
کت آذین مهر ار ا
کت آذین مهر ار ا
کت آذین مهر ار ا
کت ظ ﻒ ل مر س اهان
کت به اشان س اهان
کت ن ان ش که فارس
کت ن ان ش که فارس
کت ن ان ش که فارس
کت ن ان ش که فارس
کت ن ان ش که فارس
کت ن ان ش که فارس
کت ن ان ش که فارس
کت ن ان ش که فارس
کت ن ان ش که فارس
کت ن ان ش که فارس
کت ساختما کولهام

عاﻃفه
احمﺪ ا ا
احمﺪ سواری
احمﺪ سواری
احمﺪ ش اونﺪ
س ﺪ مال
س ﺪ مال
س ﺪ مال
احمﺪرضا دوازده امامزاده
عل ضا
جواد
جواد
جواد
جواد
جواد
جواد
جواد
جواد
جواد
جواد
جواد
جواد
حس
حس
حس
س ﺪهادی
حسن
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
ماز ار

احسا
احمﺪ ا ا
احمﺪ سواری
احمﺪ سواری
احمﺪ ش اونﺪ
احمﺪجواهری
احمﺪجواهری
احمﺪجواهری
احمﺪرضا دوازده امامزاده
احمﺪسلطان
احمﺪنژادی
احمﺪنژادی
احمﺪنژادی
احمﺪنژادی
احمﺪنژادی
احمﺪنژادی
احمﺪنژادی
احمﺪنژادی
احمﺪنژادی
احمﺪنژادی
احمﺪنژادی
احمﺪنژادی
احمﺪی
احمﺪی
احمﺪی
احمﺪی
احمﺪی
احمﺪی
احمﺪی
احمﺪی
احمﺪی
احمﺪی
احمﺪی
احمﺪی
احمﺪی
احمﺪی
احمﺪی
احمﺪی

0010747941

0943209129
0943209129
0943209129
0057822131
2279822490
2279822490
2279822490
2279822490
2279822490
2279822490
2279822490
2279822490
2279822490
2279822490
2279822490
2279822490
0078627141
0078627141
0078627141
1285870832
1287949142
1950543595
1950543595
1950543595
1950543595
1950543595
1950543595
1950543595
1950543595
1950543595
1950543595
2092437364

14004449712
0383210658
1740490541
1740490541
3549294298
14005589784
14005589784
14005589784
0034544836
10103707310
14005666800
14005666800
14005666800
14005666800
14005666800
14005666800
14005666800
14005666800
14005666800
14005666800
14005666800
14005666800
14006414675
14006414675
14006414675
10260291267
10260487510
10530285081
10530285081
10530285081
10530285081
10530285081
10530285081
10530285081
10530285081
10530285081
10530285081
10101330914

338,283.00
910,000.00
201,110.00
238,550.00
209,733.86
14,367.56
86,350.00
33,000.00
321,536.61
15,000.00
674,223.88
708,609.85
1,717,201.92
1,423,997.00
10,277,009.25
490,000.00
237,516.00
1,230,050.00
1,429,000.00
348,000.00
2,390,736.58
1,279,283.20
25,266.00
358,813.15
359,361.20
959,818.28
70,530.84
427,898.18
337,767.80
290,376.00
903,144.42
333,320.00
1,974,990.00
223,039.00
266,304.00
588,533.90
966,913.00
197,800.00

يوان چ
يوان چ
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
یورو
يورو
يوان چ
يورو
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
رو ه هنﺪ
يورو
یوان چ
یوان چ
یوان چ
يورو
یوان چ
یوان چ
يورو
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یورو
يوان چ
يوان چ
درهم امارات
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
یورو

6,470
6,599
21,627
22,150
11,466
49,441
49,003
49,568
11,173
49,441
11,240
11,240
11,770
11,240
1,070
50,566
11,240
11,250
11,250
87,617
11,250
11,306
50,545
11,750
11,750
11,301
90,770
6,631
6,587
11,783
6,587
6,631
6,587
6,631
6,631
6,587
6,631
92,112

کت هوا مایع زا رس
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت کوﻻن سل
کت ماش های تزر ق ﻼس ک پوﻻد
کت ماش های تزر ق ﻼس ک پوﻻد
کت ماش های تزر ق ﻼس ک پوﻻد
کت را ط ام ب الملل
کت را ط ام ب الملل

کت فراافرنﺪ
کت تول ﺪی پ ا ا ش مازنﺪ
کت فرآوری پ ا زران آق دره
کت فرآوری پ ا زران آق دره
کت فراز تجه
کت مب تجارت فردای ت ز

حم ﺪ
آمنه
آمنه
آمنه
آمنه
آمنه
آمنه
آمنه
آمنه
آمنه
آمنه
آمنه
آمنه
آمنه
آمنه
آمنه
آمنه
آمنه
آمنه
آمنه
آمنه
آمنه
آمنه
مج ﺪ
س وس
س وس
س وس
مﺤمود
مﺤمود
وح ﺪ
وح ﺪ
مهﺪی
مهﺪی
امامق
ع اس
ع اس
مهران
منوچهر

احمﺪی
احمﺪی
احمﺪی
احمﺪی
احمﺪی
احمﺪی
احمﺪی
احمﺪی
احمﺪی
احمﺪی
احمﺪی
احمﺪی
احمﺪی
احمﺪی
احمﺪی
احمﺪی
احمﺪی
احمﺪی
احمﺪی
احمﺪی
احمﺪی
احمﺪی
احمﺪی
احمﺪی ارشاد
احمﺪی خت اری
احمﺪی خت اری
احمﺪی خت اری
احمﺪی جاو ﺪ
احمﺪی جاو ﺪ
احمﺪی س ﻒ
احمﺪی س ﻒ
احمﺪی ع آ اد
احمﺪی کرنﺪق
احمﺪی کشت
احمﺪی ن ی
احمﺪی ن ی
اخ ی
اخﻼ

4322891888
5089374295
5089374295
5089374295
5089374295
5089374295
5089374295
5089374295
5089374295
5089374295
5089374295
5089374295
5089374295
5089374295
5089374295
5089374295
5089374295
5089374295
5089374295
5089374295
5089374295
5089374295
5089374295
3874657329
1284564991
1284564991
1284564991
0052333868
0052333868

4459819597
2060915465
0533347300
0533347300
2410073212
1375599577

14005922028
10100360794
10100360794
10100360794
10100360794
10100360794
10100360794
10100360794
10100360794
10100360794
10100360794
10100360794
10100360794
10100360794
10100360794
10100360794
10100360794
10100360794
10100360794
10100360794
10100360794
10100360794
10100360794
10320298869
10101666891
10101666891
10101666891
10102667830
10102667830
0081518390
0081518390
10101941300
0060990023
10760214481
10862043289
10862043289
10101839553
10200204683

27,002.63
29,483.36
675,000.00
63,252.00
34,560.00
36,214.00
288.00
142,750,000.00
183,540.00
380,160.00
209,075.00
354,900.00
83,250.00
712,464.00
30,204.36
689.60
156,926.20
91,770.00
3,931.54
23,288.00
1,875,743.52
70,200.00
35,609.60
88,876.80
42,300.00
16,440.00
132,785.10
315,140.00
57,978.00
106,244.00
107,491.00
91,945.00
240,000.00
59,900.00
23,560.00
174,216.00
28,230.57
480,000.00

درهم امارات
یورو
یوان چ
یورو
یورو
یورو
يورو
وون کره جنو
یورو
یورو
درهم امارات
یورو
یورو
یورو
يورو
يورو
يورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
يورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
ل جﺪ ﺪ ترک ه
یوان چ
یوان چ
یورو
درهم امارات
یوان چ
يورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
يورو
یورو

20,930
49,329
6,599
49,408
49,329
49,163
87,617
82,000
49,329
49,329
11,886
49,798
49,163
48,599
49,701
87,617
87,617
49,329
92,617
49,163
49,169
49,107
49,329
88,000
49,003
87,980
51,047
8,967
8,967
12,050
12,050
91,418
21,633
11,503
49,466
9,146
49,109
89,000

کت مهنﺪ دمسان را انه
کت مهنﺪ دمسان را انه
کت صنایع ک م ا روکش گران
کت صنایع ک م ا روکش گران
کت صنایع ک م ا روکش گران
کت صنایع ک م ا روکش گران
کت صنایع ک م ا روکش گران
کت صنایع ک م ا روکش گران
کت صنایع ک م ا روکش گران
کت ارس اﻻ س اهان
کت ارس اﻻ س اهان
کت گزوه صنع ارز
کت گزوه صنع ارز
کت گزوه صنع ارز
کت گزوه صنع ارز
کت گزوه صنع ارز
کت گزوه صنع ارز
کت گزوه صنع ارز
کت گزوه صنع ارز
کت سا نگ بروجن
کت خ ا
کت خﺪما ف ارس آژ را خاورم انه
کت تک ال ون ک آرا
کت س ماب رز ن
کت س ماب رز ن
کت س ماب رز ن
کت س ماب رز ن
کت س ماب رز ن
کت س ماب رز ن
کت س ماب رز ن
کت در ا تجارت هم اران خلیج فارس
کت صنعت تجارت اراسپ
کت پرج
کت پرج
کت پرج
کت ه ارس افرنﺪ ساو س
کت ه ارس افرنﺪ ساو س
کت ه ارس افرنﺪ ساو س

رضا
رضا
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪحس
مﺤمﺪحس
پرو ز
پرو ز
پرو ز
پرو ز
پرو ز
پرو ز
پرو ز
پرو ز
سع ﺪ
س ﺪمﺤمﺪع
روز ه
اش ان
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
ع اس
ام ﺪ
فرناز
فرناز
فرناز
معصومه
معصومه
معصومه

اخﻼ سنقری
اخﻼ سنقری
اخوان
اخوان
اخوان
اخوان
اخوان
اخوان
اخوان
اخوان
اخوان
اخوان
اخوان
اخوان
اخوان
اخوان
اخوان
اخوان
اخوان
اخوان بروج
اخوان دستمال
اخوان صاد
اخونﺪصادق
اخ ن
اخ ن
اخ ن
اخ ن
اخ ن
اخ ن
اخ ن
اد ب زاده
ار اب سل ما
ار ا
ار ا
ار ا
اردستا
اردستا
اردستا

0068864401
0068864401
0066096456
0066096456
0066096456
0066096456
0066096456
0066096456
0066096456
0079640443
0079640443
3761928319
3761928319
3761928319
3761928319
3761928319
3761928319
3761928319
3761928319
4650095239
4431419306
0062118943
0077761928
4590953277
4590953277
4590953277
4590953277
4590953277
4590953277
4590953277
3421897328
0070647461
0081402597
0081402597
0081402597
0420094547
0420094547
0420094547

10102188273
10102188273
10700192735
10700192735
10700192735
10700192735
10700192735
10700192735
10700192735
10103799819
10103799819
10100977983
10100977983
10100977983
10100977983
10100977983
10100977983
10100977983
10100977983
10340028801
10861615700
10103562381
14004698356
10860139534
10860139534
10860139534
10860139534
10860139534
10860139534
10860139534
14005868880
10103215762
10101371489
10101371489
10101371489
10103914483
10103914483
10103914483

481,700.00
631,500.00
399,200.00
67,530.47
50,733.92
88,040.00
229,210.39
134,091.11
51,823.19
1,179,755.28
851,727.84
12,450.00
20,840.00
10,160.00
74,250.00
39,600.00
1,138,000.00
38,892.60
419,840.00
167,000.00
817,379.00
91,000.00
27,619.90
363,744.00
9,324.00
63,072.00
33,366.40
49,768,200.00
567,648.00
300,297.60
408,946.00
6,231.15
19,200.00
14,421.00
15,010.84
6,425.00
61,000.00
101,200.00

درهم امارات
درهم امارات
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يوان چ
یورو
درهم امارات
یورو
يورو
یوان چ
یورو
یوان چ
یوان چ
وون کره جنو
یوان چ
یوان چ
يوان چ
یورو
يورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو

11,437
11,475
92,080
92,080
92,080
92,080
92,080
49,329
92,080
6,627
6,460
92,820
92,139
51,189
51,189
51,189
6,587
51,189
6,555
50,545
20,750
93,500
91,900
11,300
94,200
11,300
12,200
81,000
11,300
12,200
11,672
49,109
49,813
49,408
92,600
104,500
92,500
91,000

کت ه ارس افرنﺪ ساو س
کت ه ارس افرنﺪ ساو س
کت پرش تا لو تا ان
کت ازرا نوآوران م م می ﺪ
کت صنایع ن مه هادی ایران
کت صنایع ن مه هادی ایران
کت صنایع ن مه هادی ایران
کت صنایع ن مه هادی ایران
کت صنایع ن مه هادی ایران
کت صنایع ن مه هادی ایران
کت صنایع ن مه هادی ایران
کت صنایع ن مه هادی ایران
کت صنایع ن مه هادی ایران
کت صنایع ن مه هادی ایران
کت صنایع ن مه هادی ایران
کت صنایع ن مه هادی ایران
کت صنایع ن مه هادی ایران
کت صنایع ن مه هادی ایران
کت صنایع ن مه هادی ایران
کت صنایع ن مه هادی ایران
کت صنایع ن مه هادی ایران
کت صنایع ن مه هادی ایران
کت صنایع ن مه هادی ایران
کت صنایع ن مه هادی ایران
کت صنایع ن مه هادی ایران
کت صنایع ن مه هادی ایران
کت صنایع ن مه هادی ایران
کت ازرا آفاق آت ه تجارت
کت ازرا آفاق آت ه تجارت
کت ازرا آفاق آت ه تجارت
کت ازرا آفاق آت ه تجارت
کت ازرا آفاق آت ه تجارت
کت ازرا آفاق آت ه تجارت
کت ازرا آفاق آت ه تجارت
کت ازرا آفاق آت ه تجارت
کت ازرا آفاق آت ه تجارت
کت ازرا آفاق آت ه تجارت
کت ازرا آفاق آت ه تجارت

معصومه
معصومه
عل ضا
قاسم
فردین
فردین
فردین
فردین
فردین
فردین
فردین
فردین
فردین
فردین
فردین
فردین
فردین
فردین
فردین
فردین
فردین
فردین
فردین
فردین
فردین
فردین
فردین
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن

اردستا
اردستا
ارد ا
ارد ا
اردوا
اردوا
اردوا
اردوا
اردوا
اردوا
اردوا
اردوا
اردوا
اردوا
اردوا
اردوا
اردوا
اردوا
اردوا
اردوا
اردوا
اردوا
اردوا
اردوا
اردوا
اردوا
اردوا
اردی بهشت
اردی بهشت
اردی بهشت
اردی بهشت
اردی بهشت
اردی بهشت
اردی بهشت
اردی بهشت
اردی بهشت
اردی بهشت
اردی بهشت

0420094547
0420094547
0064197042
4489746490
0052246779
0052246779
0052246779
0052246779
0052246779
0052246779
0052246779
0052246779
0052246779
0052246779
0052246779
0052246779
0052246779
0052246779
0052246779
0052246779
0052246779
0052246779
0052246779
0052246779
0052246779
0052246779
0052246779
2491598523
2491598523
2491598523
2491598523
2491598523
2491598523
2491598523
2491598523
2491598523
2491598523
2491598523

10103914483
10103914483
10380408182
14003762421
10101230669
10101230669
10101230669
10101230669
10101230669
10101230669
10101230669
10101230669
10101230669
10101230669
10101230669
10101230669
10101230669
10101230669
10101230669
10101230669
10101230669
10101230669
10101230669
10101230669
10101230669
10101230669
10101230669
10800164749
10800164749
10800164749
10800164749
10800164749
10800164749
10800164749
10800164749
10800164749
10800164749
10800164749

6,425.00
61,000.00
15,776.00
172,662.53
1,564,000.00
1,566,608.83
1,564,000.00
2,916,000.00
1,566,608.83
1,564,000.00
3,916,000.00
495,000.00
1,564,000.00
330,000.00
1,564,000.00
1,564,000.00
1,564,000.00
1,564,000.00
1,566,608.83
1,564,000.00
495,000.00
1,564,000.00
1,564,000.00
1,564,000.00
1,566,608.83
495,000.00
1,000,000.00
119,400.00
1,106.00
8,333.00
37,000.00
11,840.00
6,667.00
223,200.00
17,026.06
34,052.12
109,900.00
1,316,305.80

يورو
یورو
یوان چ
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ

104,500
88,960
11,420
92,661
22,200
22,140
22,200
20,640
22,140
20,650
21,000
21,639
22,200
22,140
22,200
22,140
22,140
22,140
22,140
22,200
20,650
22,200
22,140
22,140
22,140
22,200
20,640
49,568
49,568
49,329
49,568
49,186
49,568
49,568
49,186
49,186
49,186
6,558

مﺤسن
کت ازرا آفاق آت ه تجارت
مﺤسن
کت ازرا آفاق آت ه تجارت
مﺤسن
کت ازرا آفاق آت ه تجارت
ا مان
کت ساختار انرژی ژرف
ا مان
کت ساختار انرژی ژرف
ا مان
کت ساختار انرژی ژرف
ا مان
کت ساختار انرژی ژرف
ارشﺪ صال
ارشﺪ صال
ارشﺪ صال
مهرداد
کت اوژان ارت اط را ان
مهﺪی
آي ارس ان
کت
مهﺪی
آي ارس ان
کت
مهﺪی
آي ارس ان
کت
مهﺪی
آي ارس ان
کت
مهﺪی
آي ارس ان
کت
مهﺪی
آي ارس ان
کت
مهﺪی
آي ارس ان
کت
مهﺪی
آي ارس ان
کت
مهﺪی
آي ارس ان
کت
مهﺪی
آي ارس ان
کت
مهﺪی
آي ارس ان
کت
مهﺪی
آي ارس ان
کت
مهﺪی
آي ارس ان
کت
مهﺪی
آي ارس ان
کت
مهﺪی
آي ارس ان
کت
مهﺪی
آي ارس ان
کت
مهﺪی
آي ارس ان
کت
مهﺪی
آي ارس ان
کت
مهﺪی
آي ارس ان
کت
مهﺪی
آي ارس ان
کت
مهﺪی
آي ارس ان
کت
مهﺪی
آي ارس ان
کت
مهﺪی
آي ارس ان
کت
مهﺪی
آي ارس ان
کت
مهﺪی
آي ارس ان
کت
مهﺪی
آي ارس ان
کت
کت موسسه تﺤق قات وا سن و مسازی رازیع

قولن
قولن
قولن

اردی بهشت
اردی بهشت
اردی بهشت
ارشادی فر
ارشادی فر
ارشادی فر
ارشادی فر
ارشﺪ صال قولن
ارشﺪ صال قولن
ارشﺪ صال قولن
ارشﺪه اراللو
ارمغان
ارمغان
ارمغان
ارمغان
ارمغان
ارمغان
ارمغان
ارمغان
ارمغان
ارمغان
ارمغان
ارمغان
ارمغان
ارمغان
ارمغان
ارمغان
ارمغان
ارمغان
ارمغان
ارمغان
ارمغان
ارمغان
ارمغان
ارمغان
ارمغان
ارمغان
اسﺤا

2491598523
2491598523
2491598523
0451619234
0451619234
0451619234
0451619234

0077682661
0386127670
0386127670
0386127670
0386127670
0386127670
0386127670
0386127670
0386127670
0386127670
0386127670
0386127670
0386127670
0386127670
0386127670
0386127670
0386127670
0386127670
0386127670
0386127670
0386127670
0386127670
0386127670
0386127670
0386127670
0386127670
0386127670
4839699763

10800164749
10800164749
10800164749
10103715044
10103715044
10103715044
10103715044
6379961232
6379961232
6379961232
14006864669
10102989182
10102989182
10102989182
10102989182
10102989182
10102989182
10102989182
10102989182
10102989182
10102989182
10102989182
10102989182
10102989182
10102989182
10102989182
10102989182
10102989182
10102989182
10102989182
10102989182
10102989182
10102989182
10102989182
10102989182
10102989182
10102989182
14002628596

279,000.00
3,567.00
20,450.00
6,452.00
8,492.00
7,325.50
9,633.80
940,296.00
83,972.00
940,296.00
418,176.00
507,240.35
52,689.92
800.64
1,061,446.32
61,039.44
34,480.44
58,190.00
260,252.16
254,826.81
35,308.26
58,784.20
61,039.44
250,145.28
184,599.36
146,886.72
440,660.16
63,116.28
323,048.88
125,072.64
657,839.00
140,245.00
190,119.03
1,018,713.51
55,090.80
230,749.20
14,575.00
330,000.00

يورو
يورو
يورو
یورو
یورو
یورو
يورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
یورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
درهم امارات
يورو
يورو
یورو
يورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
يورو
يورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو

49,329
49,568
49,177
51,596
51,596
51,596
49,813
9,194
49,268
9,194
22,210
92,920
49,177
49,537
93,900
49,537
49,109
49,109
49,177
49,177
49,177
92,920
49,537
49,177
49,177
49,537
87,000
49,109
49,177
49,177
92,401
49,177
49,177
93,900
92,920
49,177
49,109
91,053

کت موسسه تﺤق قات وا سن و مسازی رازیع
ع
کت نفت ایرانول
ع
کت نفت ایرانول
ع
کت نفت ایرانول
ع
کت نفت ایرانول
شهزاد
کت رنگ ا سای ایران ان
شهزاد
کت رنگ ا سای ایران ان
ابراه م
کت ﻃوس وا
ابراه م
کت ﻃوس وا
ع ﺪالرضا
کت چسب و رز ن پرس ا زر ن آبنوس
جمش ﺪ
س ار
کت جهان ش
جمش ﺪ
س ار
کت جهان ش
ا
ع
کت تص ر گس اساراد
احمﺪ
کت پ اور آر ا
احمﺪ
کت پ اور آر ا
احمﺪ
کت پ اور آر ا
احمﺪ
کت پ اور آر ا
ع اس
کت را انه همراه مع ار ایران ان
ع اس
کت را انه همراه مع ار ایران ان
ع اس
کت را انه همراه مع ار ایران ان
ع اس
کت را انه همراه مع ار ایران ان
ع اس
کت را انه همراه مع ار ایران ان
دار وش
کت ساسان
دار وش
کت ساسان
مﺤسن
خش ن ن اصفهان
کت ش
مﺤسن
خش ن ن اصفهان
کت ش
عل ضا
کت صنایع س ما ماش ارس
مﺤمﺪ
کت پ ش ام فلز راست
اسمن
کت تﺪارک صنعت اغذ کرمان
اسمن
کت تﺪارک صنعت اغذ کرمان
جروج اتال
کت هن ل ا وش
جروج اتال
کت هن ل ا وش
جروج اتال
کت هن ل ا وش
جروج اتال
کت هن ل ا وش
جروج اتال
کت هن ل ا وش
جروج اتال
کت هن ل ا وش
جروج اتال
کت هن ل ا وش

اسﺤا
اسﺤا
اسﺤا
اسﺤا
اسﺤا
اسﺪ
اسﺪ
اسﺪال
اسﺪال
اسﺪپور
اسﺪپور
اسﺪپور
اسﺪزاده
اسﺪزاده
اسﺪن ا
اسﺪن ا
اسﺪن ا
اسﺪن ا
اسﺪی
اسﺪی
اسﺪی
اسﺪی
اسﺪی
اسﺪی
اسﺪی
اسﺪی اجگردی
اسﺪی اجگردی
اسﺪی ار ا
اسﺪی نظری
اسﺪی یزدی
اسﺪی یزدی
اسف جا
اسف جا
اسف جا
اسف جا
اسف جا
اسف جا
اسف جا

4839699763
4898381995
4898381995
4898381995
4898381995
51779239
51779239
0938640402
0938640402
6549486696
6549495679
6549495679
0061940569
0052537651
0052537651
0052537651
0052537651
0075197261
0075197261
0075197261
0075197261
0075197261
1229638962
1229638962
0052559823
0052559823
0064734511
0061840777
3052212052
3052212052
91688564
91688564
91688564
91688564
91688564
91688564
91688564

14002628596
10102373511
10102373511
10102373511
10102373511
10103887122
10103887122
10380237636
10380237636
14005068860
10530227700
10530227700
0079117597
10103645761
10102198584
10102198584
10102198584
10102198584
14006479190
14006479190
14006479190
14006479190
14006479190
10100550906
10100550906
10260468049
10260468049
10320580716
14002963113
14004789188
14004789188
10861578682
10861578682
10861578682
10861578682
10861578682
10861578682
10861578682

29,000.00
2,048,120.00
2,048,120.00
492,800.00
271,756.80
648,269.04
474,092.00
159,970.00
159,970.00
86,000.00
25,882.00
244,640.00
23,499.70
6,832.00
495,000.00
53,000.00
235,800.00
49,500.00
773,110.38
341,712.00
602,400.00
305,100.00
78,000.00
18,390.00
55,440.00
267,500.00
62,424.70
13,000.00
118,850.00
52,539.84
10,747.00
376,214.39
303,140.92
189,354.40
211,635.90
211,635.89
102,621.00
111,245.84

یورو
درهم امارات
درهم امارات
یورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
یوان چ
یوان چ
یورو
یورو
یوان چ
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
درهم امارات
يورو
درهم امارات
يورو
یورو
یورو
یورو
یوان چ
یورو
یورو
یورو
يوان چ
يوان چ
یورو
يورو
یورو
يورو
يورو
یورو
یورو

93,071
22,220
22,220
88,880
88,880
11,607
11,607
11,650
11,200
92,530
100,850
11,600
51,199
49,109
95,000
49,630
93,280
94,850
20,750
50,119
21,410
49,887
93,374
49,703
49,177
11,790
51,249
91,042
49,639
6,571
6,571
50,695
49,697
96,000
49,697
49,697
50,695
93,000

کت هن ل ا وش
کت هن ل ا وش
کت هن ل ا وش
کت هن ل ا وش
کت هن ل ا وش
کت هن ل ا وش
کت هن ل ا وش
کت هن ل ا وش
کت هن ل ا وش
کت شفا اب گس
کت مادوی
کت مادوی
کت مادوی
کت مادوی
کت مادوی
کت مادوی
کت مادوی
کت مادوی
کت مادوی
کت مادوی
کت مادوی
کت مادوی
کت مادوی
کت مادوی
کت مادوی
کت مادوی
کت مادوی
کت صنایع ﻻس
ﺪ ﺪه صنعت اورامان
کت تول ﺪی و ازرا هواسلولز
کت ب المل جهان گس آرشا
کت ب المل جهان گس آرشا
کت ب المل جهان گس آرشا
کت جهان تیوا آرا
کت جهان تیوا آرا
کت جهان تیوا آرا
کت اس ان ﻃیور
کت اس ان ﻃیور
کت نگ تجارت آ امه

اتال
اتال
اتال
اتال
اتال
اتال
اتال
اتال
اتال

جروج
جروج
جروج
جروج
جروج
جروج
جروج
جروج
جروج
فرهاد
م حم ﺪ
م حم ﺪ
م حم ﺪ
م حم ﺪ
م حم ﺪ
م حم ﺪ
م حم ﺪ
م حم ﺪ
م حم ﺪ
م حم ﺪ
م حم ﺪ
م حم ﺪ
م حم ﺪ
م حم ﺪ
م حم ﺪ
م حم ﺪ
م حم ﺪ
عل ضا
حسن
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
ع
ع
ع
اسکنﺪر
اسکنﺪر
مﺤمﺪرضا

اسف جا
اسف جا
اسف جا
اسف جا
اسف جا
اسف جا
اسف جا
اسف جا
اسف جا
اسفنﺪ ار
اسکنﺪا
اسکنﺪا
اسکنﺪا
اسکنﺪا
اسکنﺪا
اسکنﺪا
اسکنﺪا
اسکنﺪا
اسکنﺪا
اسکنﺪا
اسکنﺪا
اسکنﺪا
اسکنﺪا
اسکنﺪا
اسکنﺪا
اسکنﺪا
اسکنﺪا
اسکنﺪری
اسکنﺪری
اسکنﺪری
اسکنﺪری
اسکنﺪری
اسکنﺪری ام حسی
اسکنﺪری ام حسی
اسکنﺪری ام حسی
اسکنﺪری فر
اسکنﺪری فر
اسکنﺪر ون

91688564
91688564
91688564
91688564
91688564
91688564
91688564
91688564
91688564
6599852637
0040988244
0040988244
0040988244
0040988244
0040988244
0040988244
0040988244
0040988244
0040988244
0040988244
0040988244
0040988244
0040988244
0040988244
0040988244
0040988244
0040988244
0079928439
1880240467
2370499141
2370499141
2370499141
0062880799
0062880799
0062880799
1881004953
1881004953
4284802682

10861578682
10861578682
10861578682
10861578682
10861578682
10861578682
10861578682
10861578682
10861578682
10102209863
10100804433
10100804433
10100804433
10100804433
10100804433
10100804433
10100804433
10100804433
10100804433
10100804433
10100804433
10100804433
10100804433
10100804433
10100804433
10100804433
10100804433
14004704985
10862066622
10320783118
10320783118
10320783118
10320176779
10320176779
10320176779
14006707620
14006707620
10320318227

267,765.60
211,635.89
20,400.00
4,415.00
819.00
41,590.00
267,765.60
7,299.60
56,122.92
216,000.00
0.04
1,825.85
18,213.54
73.00
127.32
6,365.96
68,444.62
73,078.80
236.11
8,469.89
29,435.32
1,368.90
10,257.16
29,664.79
11,805.09
593.30
14,048.80
173,330.30
28,208.43
328,618.00
958,096.00
853,900.00
468,876.80
374,746.30
378,361.51
25,579.20
76,780.00
2,394,324.24

یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
يورو
یورو
يورو
يورو
يورو
یورو
یوان چ
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یورو
یورو
يوان چ

93,000
49,697
96,000
50,695
96,000
96,000
93,000
49,568
93,000
94,308
49,109
49,630
49,109
50,659
49,630
49,109
49,109
49,109
49,630
93,900
87,909
49,630
93,900
49,109
49,109
49,630
92,401
11,210
93,862
20,705
20,705
20,705
11,607
20,468
22,017
92,600
92,600
11,050

مﺤمﺪرضا
کت نگ تجارت آ امه
مﺤمﺪرضا
کت نگ تجارت آ امه
مﺤمﺪرضا
کت نگ تجارت آ امه
عل ضا
کت آرا ابزار دقیق پ و
عل ضا
کت آرا ابزار دقیق پ و
ع
کت صنایع رنگسازی ارس اشن
ع
کت صنایع رنگسازی ارس اشن
ع
کت صنایع رنگسازی ارس اشن
ع
کت صنایع رنگسازی ارس اشن
ع
کت صنایع رنگسازی ارس اشن
اسماع ل آق اتا ای
اسماع ل کب ی
اسماع ل کب ی
اسماع ل کب ی
اسماع ل کب ی
داوود
کت اس ﺪ فن آور کوشا
داوود
کت اس ﺪ فن آور کوشا
داوود
کت اس ﺪ فن آور کوشا
داوود
کت اس ﺪ فن آور کوشا
اردش
کت فراز گس افق تا ان
اردش
کت فراز گس افق تا ان
مﺤمﺪ
کت صفا فوﻻد س اهان
مﺤمﺪ
کت صفا فوﻻد س اهان
مﺤمﺪ
کت صفا فوﻻد س اهان
مهﺪی
کت شا صنعت مازنﺪران
مهﺪی
کت شا صنعت مازنﺪران
مهﺪی
کت شا صنعت مازنﺪران
هادی
کت شا صنعت ا ل رود
هادی
کت شا صنعت ا ل رود
کت خﺪمات کشاورزی خوشه پرور مرودشت مﺤمﺪ
حم ﺪ
کت ایرا ارت صنعت
حم ﺪ
کت ایرا ارت صنعت
حم ﺪ
کت ایرا ارت صنعت
حم ﺪ
کت ایرا ارت صنعت
حم ﺪ
کت ایرا ارت صنعت
حم ﺪ
کت ایرا ارت صنعت
مهرداد
کت آی س پ شه ال ز
مﺤمﺪ
کت گس ش ارت اﻃات مبنا

اسکنﺪر ون
اسکنﺪر ون
اسکنﺪر ون
اسﻼ
اسﻼ
اسﻼم ان
اسﻼم ان
اسﻼم ان
اسﻼم ان
اسﻼم ان
اسماع ل آق اتا ای
اسماع ل کب ی
اسماع ل کب ی
اسماع ل کب ی
اسماع ل کب ی
اسماع
اسماع
اسماع
اسماع
اسماع
اسماع
اسمع ل خان ان
اسمع ل خان ان
اسمع ل خان ان
اسمع ل زاده فو ﻼ
اسمع ل زاده فو ﻼ
اسمع ل زاده فو ﻼ
اسمع ل زاده فو ﻼ
اسمع ل زاده فو ﻼ
اسمع
اسمع
اسمع
اسمع
اسمع
اسمع
اسمع
اسمع اول
اس

4284802682
4284802682
4284802682
0451044193
0451044193
0068257910
0068257910
0068257910
0068257910
0068257910

1281770884
1281770884
1281770884
1281770884
2619623197
2619623197
1287837883
1287837883
1287837883
4988864111
4988864111
4988864111
4988865177
4988865177
2430229390
5599057232
5599057232
5599057232
5599057232
5599057232
5599057232
0056623852
0054095883

10320318227
10320318227
10320318227
10103739510
10103739510
10480010210
10480010210
10480010210
10480010210
10480010210
2030193089
0054594480
0054594480
0054594480
0054594480
10102820620
10102820620
10102820620
10102820620
14005998857
14005998857
10260533864
10260533864
10260533864
10760192781
10760192781
10760192781
10861639282
10861639282
14000068333
10100893127
10100893127
10100893127
10100893127
10100893127
10100893127
10190065776
10103784410

405,000.00
316,090.00
472,500.00
59,179.40
149,104.20
144,480.00
2,603,254.50
1,894,445.00
834,000.00
2,840,000.00
36,657.21
10,000.00
35,360.00
29,375.00
32,500.00
48,731.32
273,000.00
38,000.00
14,110.00
200,000.00
75,331.79
131,000.00
2,000,000.00
2,150,000.00
128,310.00
99,938.00
85,998.00
50,000.00
100,000.00
300,000.00
35,400.00
4,140.00
528,564.00
5,900.00
4,800.00
264,480.00
25,452.50
636,163.00

يورو
یورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
یورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
یورو
يورو
یورو
دﻻر ام ا
یوان چ
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
یورو
يورو
يورو
يورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یوان چ
يورو
یورو
یوان چ
یورو
درهم امارات

93,026
87,200
93,026
23,500
21,086
87,870
11,159
11,205
10,935
11,159
49,676
49,568
91,950
49,415
50,566
42,270
11,250
49,329
49,441
91,000
50,566
51,326
11,603
11,908
88,600
49,415
49,415
50,119
92,800
92,920
94,750
49,697
11,570
50,119
49,639
11,200
93,210
21,500

کت گس ش ارت اﻃات مبنا
اسنوا
اسنوا
اسنوا
اسنوا
اسنوا
اسنوا
اسنوا
اسنوا
اسنوا
کت صنایع چاپ ل ح ن ار س اهان
کت ازرا همراهان پ و تجارت
کت ازرا اشجع اﻃری
کت ازرا اشجع اﻃری
کت ازرا اشجع اﻃری
کت ازرا اشجع اﻃری

کت پ ش افزار پ و
کت سا ائ ک ر اشان
کت سا ائ ک ر اشان
کت سا ائ ک ر اشان
کت مهنﺪ دقیق صنعت
کت مهنﺪ دقیق صنعت

کت ازرا علم و صنعت نانو سان
کت شهر اراف اصغری
کت فومن ش
کت اراف نان دماونﺪ
کت تکث ردازان فرا س

مﺤمﺪ
اسنوا
اسنوا
اسنوا
اسنوا
اسنوا
اسنوا
اسنوا
اسنوا
اسنوا
فرحناز
مﺤمود
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
س ﺪاحمﺪ
س ﺪاحمﺪ
س ﺪاحمﺪ
س ﺪاحمﺪ
اک
ع
ع
ع
مسعود
مسعود
اصغر خشنﺪه
اصغر خشنﺪه
اصغر قصاب زاده
اصغر قصاب زاده
اصغر قصاب زاده
اصغر ن خ
اصغر
نع مه
عل ضا
حامﺪ
مﺤسن
هوشنگ

اس
اسنوا
اسنوا
اسنوا
اسنوا
اسنوا
اسنوا
اسنوا
اسنوا
اسنوا
اش ک
اش ی
اشجع کرکرق
اشجع کرکرق
اشجع کرکرق
اشجع کرکرق
ا ف آل ﻃه
ا ف آل ﻃه
ا ف آل ﻃه
ا ف آل ﻃه
ا
ا
ا
ا
اشعری
اشعری
اصغر خشنﺪه
اصغر خشنﺪه
اصغر قصاب زاده
اصغر قصاب زاده
اصغر قصاب زاده
اصغر ن خ
اصغری
اصغری
اصغری ب کﺪ
اصﻼ حس آ اد
اصﻼ
اصﻼ

0054095883
1010278467
1010278467
1010278467
1010278467
1010278467
1010278467
1010278467
1010278467
1010278467
5330011167
0062502034
1466562986
1466562986
1466562986
1466562986

0050788361
0384551531
0384551531
0384551531
0074474405
0074474405

0934359822
0074226150
2593439718
0041637811
1531241840

10103784410
10102784677
10102784677
10102784677
10102784677
10102784677
10102784677
10102784677
10102784677
10102784677
10260599610
10101822567
10240117985
10240117985
10240117985
10240117985
0938459732
0938459732
0938459732
0938459732
10103036983
14000254741
14000254741
14000254741
10100012950
10100012950
4321794641
4321794641
1377137465
1377137465
1377137465
1261530969
1531850162
10380627720
14004880912
10720179100
10102159817
14006682872

900,929.00
9,968.00
753,625.00
26,592.00
29,660.00
18,032.00
1,114,642.00
19,462.20
254,382.00
104,142.00
1,520,992.20
42,529.92
15,000.00
116,827.00
115,841.00
60,800.00
65,225.00
24,017.12
60,865.20
51,364.40
33,930.00
180,864.04
682,260.00
506,208.38
33,214.00
23,370.00
80,336.68
58,715.80
5,035.33
2,680.00
3,584.74
6,000.00
50,000.00
29,812.56
11,435.00
6,300.00
557,670.00
45,100.00

درهم امارات
ل جﺪ ﺪ ترک ه
يوان چ
يورو
يورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
يوان چ
يورو
يوان چ
يورو
درهم امارات
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
درهم امارات
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یورو
يورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یوان چ
یورو

22,250
9,069
6,588
49,962
49,537
9,069
6,588
49,441
6,596
49,258
21,086
97,750
49,544
88,540
50,566
49,544
49,109
91,800
92,500
21,525
88,053
11,437
11,482
11,437
89,000
49,441
96,040
49,466
49,639
49,177
92,200
93,120
88,990
89,000
95,450
49,109
6,470
50,866

کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ

دا ش افزار
دا ش افزار
دا ش افزار
دا ش افزار
دا ش افزار

اوش
اوش
اوش
اوش
اوش

کت اﻃلس خودرو
کت اﻃلس خودرو
کت اﻃلس خودرو
کت اﻃلس خودرو
کت اﻃلس خودرو
کت سامانه های بهینه آرمان
کت سامانه های بهینه آرمان
کت سامانه های بهینه آرمان
کت سامانه های بهینه آرمان
کت سامانه های بهینه آرمان
کت ن ک ب ان ا سات س
کت ن ک ب ان ا سات س
کت ن ک ب ان ا سات س
کت ماش نهاي اداري توتال ا
کت مجتمع صنع ذوب آهن اساراد
کت مجتمع صنع ذوب آهن اساراد
کت سانا تجارت اعتماد گس دا ان
کت ی دشت زر ن
کت ی دشت زر ن
کت ی دشت زر ن
کت ی دشت زر ن
کت ی دشت زر ن
کت ی دشت زر ن
کت ی دشت زر ن
کت ی دشت زر ن
کت ی دشت زر ن
کت ی دشت زر ن
کت وش ﻃب آر ا
کت تول ﺪی وصنع ش ازﻻله
کت تول ﺪی وصنع ش ازﻻله
کت تول ﺪی وصنع ش ازﻻله

مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
میثم
میثم
اﻃلس خودرو
اﻃلس خودرو
اﻃلس خودرو
اﻃلس خودرو
اﻃلس خودرو
س ﺪحامﺪ
س ﺪحامﺪ
س ﺪحامﺪ
س ﺪحامﺪ
س ﺪحامﺪ
س ﺪمهﺪی
س ﺪمهﺪی
س ﺪمهﺪی
مج ﺪ
مسعود
مسعود
ع ﺪالرحمن
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
مهﺪی
رضا
رضا
رضا

اصﻼ
اصﻼ
اصﻼ
اصﻼ
اصﻼ
اصﻼ شاهوار
اصﻼ شاهوار
اﻃلس خودرو
اﻃلس خودرو
اﻃلس خودرو
اﻃلس خودرو
اﻃلس خودرو
اﻃهاری
اﻃهاری
اﻃهاری
اﻃهاری
اﻃهاری
اﻃهاری ن ک روح
اﻃهاری ن ک روح
اﻃهاری ن ک روح
اعتﺪال منفرد
اعتمادی
اعتمادی
اعتمادی
اعوا
اعوا
اعوا
اعوا
اعوا
اعوا
اعوا
اعوا
اعوا
اعوا
افتاده
افتخاری
افتخاری
افتخاری

3256320600
3256320600
3256320600
3256320600
3256320600

0071270213
0071270213
0071270213
0071270213
0071270213
0072759331
0072759331
0072759331
0072759331
0072759331
0043368603
0043368603
0043368603
0043992366
0034486089
0034486089
2370959411
0072863651
0072863651
0072863651
0072863651
0072863651
0072863651
0072863651
0072863651
0072863651
0072863651
0041226712
0046936785
0046936785
0046936785

10102860419
10102860419
10102860419
10102860419
10102860419
0060881534
0060881534
10101489983
10101489983
10101489983
10101489983
10101489983
10101871516
10101871516
10101871516
10101871516
10101871516
10320365460
10320365460
10320365460
10100667479
10102599713
10102599713
14005905226
14006575285
14006575285
14006575285
14006575285
14006575285
14006575285
14006575285
14006575285
14006575285
14006575285
10104084479
10101512525
10101512525
10101512525

627,235.00
300,000.00
300,000.00
200,000.00
800,000.00
12,060.00
6,688.49
400,000.00
550,000.00
800,000.00
900,000.00
400,000.00
99,000.00
10,000.00
1,067,500.00
50,000.00
318,630.00
2,200,500.00
2,078,250.00
2,222,000.00
69,498.60
23,906,053.10
1,847.68
8,325,000.00
1,677.00
11,352.80
6,144.00
6,144.00
11,352.80
11,352.80
11,352.80
11,352.80
14,212.00
11,352.80
20,317.66
61,500.00
100,000.00
61,000.00

امارات
امارات
امارات
امارات
امارات

درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
یورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یوان چ
یورو
یوان چ
یورو
یوان چ
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
فرانک -سوئ س
یوان چ
یورو
رو ه هنﺪ
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
يورو
یورو
يورو

11,583
25,000
21,550
21,526
11,690
94,800
49,647
21,554
21,554
21,554
21,554
21,554
11,680
95,750
11,300
95,750
11,300
11,480
11,480
11,437
42,386
11,321
91,160
1,114
93,500
49,329
93,500
93,500
93,500
92,500
93,500
89,000
93,500
49,466
49,177
49,639
94,000
49,441

کت ا شتار ارسه ال ز
کت افرام صنعت ایران ان
کت افرام صنعت ایران ان
کت افرام صنعت ایران ان
کت افرام صنعت ایران ان
کت افرام صنعت ایران ان
کت افرام صنعت ایران ان
کت افرام صنعت ایران ان
کت افرام صنعت ایران ان
کت افرام صنعت ایران ان
کت تعاو چنﺪ منظوره اعتماد یزد

کت تجارت اسپ افشار
کت تجارت اسپ افشار
کت تجارت اسپ افشار
کت صنایع ال ون ک زع م
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز

عادله
افش
افش
افش
افش
افش
افش
افش
افش
افش
مﺤمﺪرضا
احسان
احسان
عل ضا
عل ضا
عل ضا
ع اس
مهﺪ ه
مهﺪ ه
مهﺪ ه
مهﺪ ه
مهﺪ ه
مهﺪ ه
مهﺪ ه
مهﺪ ه
مهﺪ ه
مهﺪ ه
مهﺪ ه
مهﺪ ه
مهﺪ ه
مهﺪ ه
مهﺪ ه
مهﺪ ه
مهﺪ ه
مهﺪ ه
مهﺪ ه
مهﺪ ه
مهﺪ ه

افتخاری
افتخاری
افتخاری
افتخاری
افتخاری
افتخاری
افتخاری
افتخاری
افتخاری
افتخاری
افخ عقﺪا
اف ی
اف ی
افشار
افشار
افشار
افشارنج
افشاری
افشاری
افشاری
افشاری
افشاری
افشاری
افشاری
افشاری
افشاری
افشاری
افشاری
افشاری
افشاری
افشاری
افشاری
افشاری
افشاری
افشاری
افشاری
افشاری
افشاری

0058314636
0062508180
0062508180
0062508180
0062508180
0062508180
0062508180
0062508180
0062508180
0062508180
4449630009

0061506192
0061506192
0061506192
0084551461
0011334207
0011334207
0011334207
0011334207
0011334207
0011334207
0011334207
0011334207
0011334207
0011334207
0011334207
0011334207
0011334207
0011334207
0011334207
0011334207
0011334207
0011334207
0011334207
0011334207
0011334207

10320796153
10103284457
10103284457
10103284457
10103284457
10103284457
10103284457
10103284457
10103284457
10103284457
10861628287
4284888382
4284888382
10103967928
10103967928
10103967928
10100092484
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133

19,660.00
21,060.00
166,280.00
422,100.00
62,500.00
380,776.00
202,400.00
495,660.00
352,874.00
260,930.00
624,000.00
24,886.00
41,125.00
57,427.15
2,502,500.00
2,502,500.00
439,300.00
2,211,000.00
2,161,426.83
2,168,162.28
2,191,195.52
2,100,140.86
2,133,036.00
2,164,930.00
1,155,035.00
2,174,442.00
2,209,990.00
2,148,500.00
2,166,110.00
2,087,620.74
2,039,741.38
2,154,084.12
1,987,373.65
2,108,462.55
2,187,203.63
1,433,590.00
2,148,158.76
1,695,784.90

یورو
يورو
یورو
يوان چ
یورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
یورو
يوان چ
رو ه هنﺪ
یورو
یورو
دﻻر ام ا
یوان چ
یوان چ
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات

92,000
50,695
50,695
6,587
90,600
6,438
6,477
6,571
49,701
6,596
642
87,000
92,150
42,110
6,452
11,620
11,494
11,466
11,466
11,466
11,466
11,471
11,471
11,471
11,437
11,466
11,458
11,471
11,471
11,471
11,482
11,466
11,458
11,466
11,437
11,437
11,452
11,466

کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز

مهﺪ ه
مهﺪ ه
مهﺪ ه
مهﺪ ه
مهﺪ ه
مهﺪ ه
مهﺪ ه
مهﺪ ه
مهﺪ ه
مهﺪ ه
مهﺪ ه
مهﺪ ه
مهﺪ ه
مهﺪ ه
مهﺪ ه
مهﺪ ه
مهﺪ ه
مهﺪ ه
مهﺪ ه
مهﺪ ه
مهﺪ ه
مهﺪ ه
مهﺪ ه
مهﺪ ه
مهﺪ ه
مهﺪ ه
مهﺪ ه
مهﺪ ه
مهﺪ ه
مهﺪ ه
مهﺪ ه
مهﺪ ه
مهﺪ ه
مهﺪ ه
مهﺪ ه
مهﺪ ه
مهﺪ ه
مهﺪ ه

افشاری
افشاری
افشاری
افشاری
افشاری
افشاری
افشاری
افشاری
افشاری
افشاری
افشاری
افشاری
افشاری
افشاری
افشاری
افشاری
افشاری
افشاری
افشاری
افشاری
افشاری
افشاری
افشاری
افشاری
افشاری
افشاری
افشاری
افشاری
افشاری
افشاری
افشاری
افشاری
افشاری
افشاری
افشاری
افشاری
افشاری
افشاری

0011334207
0011334207
0011334207
0011334207
0011334207
0011334207
0011334207
0011334207
0011334207
0011334207
0011334207
0011334207
0011334207
0011334207
0011334207
0011334207
0011334207
0011334207
0011334207
0011334207
0011334207
0011334207
0011334207
0011334207
0011334207
0011334207
0011334207
0011334207
0011334207
0011334207
0011334207
0011334207
0011334207
0011334207
0011334207
0011334207
0011334207
0011334207

14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133

2,174,302.68
2,141,000.00
2,148,036.00
2,188,958.31
2,189,834.62
2,077,134.44
1,338,000.00
2,224,100.00
2,098,658.64
2,114,819.61
2,136,657.77
2,163,734.84
2,171,411.55
2,192,583.16
2,148,340.00
2,162,200.00
2,093,256.53
2,100,000.00
2,154,961.46
2,186,984.30
2,187,861.64
2,091,777.79
2,180,184.93
2,175,392.01
2,113,735.93
222,223.32
2,168,856.03
2,150,000.00
2,084,894.94
1,967,492.48
2,076,439.71
2,172,638.09
2,124,101.76
2,164,760.00
2,169,465.91
2,168,333.15
2,145,120.00
2,071,135.25

درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم

امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات

11,452
11,471
11,471
11,466
11,452
11,466
11,466
11,466
11,475
11,471
11,499
11,466
11,466
11,499
11,471
11,471
11,437
11,452
11,466
11,466
11,466
11,475
11,466
11,437
11,437
11,437
11,466
11,452
11,482
11,482
11,466
11,499
11,471
11,471
11,499
11,437
11,471
11,494

کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت مانا ﻃ ح هوشمنﺪ
کت مانا ﻃ ح هوشمنﺪ
کت مانا ﻃ ح هوشمنﺪ
کت مانا ﻃ ح هوشمنﺪ
کت مانا ﻃ ح هوشمنﺪ
کت مانا ﻃ ح هوشمنﺪ
کت مانا ﻃ ح هوشمنﺪ
کت مانا ﻃ ح هوشمنﺪ
کت مانا ﻃ ح هوشمنﺪ
کت مانا ﻃ ح هوشمنﺪ
کت مهاد صنعت
کت مهاد صنعت
کت مهاد صنعت
کت مهاد صنعت
کت مهاد صنعت
کت مهاد صنعت
کت تول ﺪي و ازرا ال
کت تول ﺪي و ازرا ال
کت تول ﺪي و ازرا ال
کت تول ﺪي و ازرا ال
کت تول ﺪي و ازرا ال
کت تول ﺪي و ازرا ال
کت تول ﺪي و ازرا ال
کت تول ﺪي و ازرا ال
کت تول ﺪي و ازرا ال
کت تول ﺪي و ازرا ال
کت تول ﺪي و ازرا ال
کت تول ﺪي و ازرا ال
کت تول ﺪي و ازرا ال
کت تول ﺪي و ازرا ال
کت تول ﺪي و ازرا ال

ز فلز
ز فلز
ز فلز
ز فلز
ز فلز
ز فلز
ز فلز
ز فلز
ز فلز
ز فلز
ز فلز
ز فلز
ز فلز
ز فلز
ز فلز

ار ايران ان
ار ايران ان
ار ايران ان
ار ايران ان
ار ايران ان
ار ايران ان
ار ايران ان
ار ايران ان
ار ايران ان
ار ايران ان
ار ايران ان
ار ايران ان
ار ايران ان
ار ايران ان
ار ايران ان

مهﺪ ه
مهﺪ ه
مهﺪ ه
مهﺪ ه
مهﺪ ه
مهﺪ ه
مهﺪ ه
ف ﺪ
ف ﺪ
ف ﺪ
ف ﺪ
ف ﺪ
ف ﺪ
ف ﺪ
ف ﺪ
ف ﺪ
ف ﺪ
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
الهام
الهام
الهام
الهام
الهام
الهام
الهام
الهام
الهام
الهام
الهام
الهام
الهام
الهام
الهام

افشاری
افشاری
افشاری
افشاری
افشاری
افشاری
افشاری
افشاری راد
افشاری راد
افشاری راد
افشاری راد
افشاری راد
افشاری راد
افشاری راد
افشاری راد
افشاری راد
افشاری راد
افشاری واﻻ
افشاری واﻻ
افشاری واﻻ
افشاری واﻻ
افشاری واﻻ
افشاری واﻻ
افصح المت لم
افصح المت لم
افصح المت لم
افصح المت لم
افصح المت لم
افصح المت لم
افصح المت لم
افصح المت لم
افصح المت لم
افصح المت لم
افصح المت لم
افصح المت لم
افصح المت لم
افصح المت لم
افصح المت لم

0011334207
0011334207
0011334207
0011334207
0011334207
0011334207
0011334207
0063526352
0063526352
0063526352
0063526352
0063526352
0063526352
0063526352
0063526352
0063526352
0063526352
0938693328
0938693328
0938693328
0938693328
0938693328
0938693328
0069668019
0069668019
0069668019
0069668019
0069668019
0069668019
0069668019
0069668019
0069668019
0069668019
0069668019
0069668019
0069668019
0069668019
0069668019

14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14007276322
14007276322
14007276322
14007276322
14007276322
14007276322
14007276322
14007276322
14007276322
14007276322
10101372363
10101372363
10101372363
10101372363
10101372363
10101372363
10320852031
10320852031
10320852031
10320852031
10320852031
10320852031
10320852031
10320852031
10320852031
10320852031
10320852031
10320852031
10320852031
10320852031
10320852031

3,300,000.00
4,352,091.22
2,191,699.99
2,164,251.37
2,152,301.39
2,144,652.74
2,169,945.36
2,178,000.00
401,563.03
2,162,730.47
2,023,876.35
2,086,579.67
139,054.40
68,223.57
2,178,000.00
132,536.23
415,692.09
199,975.50
199,960.25
98,699.00
98,740.32
99,997.08
95,813.25
469,360.00
2,111,670.00
493,020.00
2,111,670.00
3,697,174.80
469,360.00
498,472.60
3,697,174.80
469,360.00
469,360.00
2,111,670.00
3,697,174.80
2,111,670.00
3,697,174.80
3,697,174.80

امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات

درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
درهم امارات
یورو
درهم امارات
یوان چ
یورو
یورو
یوان چ
یورو
یورو
درهم امارات
یوان چ
درهم امارات
یوان چ
یوان چ

11,503
11,452
11,466
11,466
11,466
11,466
11,437
11,466
11,466
11,458
11,576
11,437
11,466
11,466
11,466
11,458
11,457
87,960
92,150
91,350
91,350
51,596
49,177
49,109
11,499
49,647
11,499
6,596
49,109
49,701
6,596
49,109
49,109
11,499
6,596
11,499
6,591
6,591

الهام
کت تول ﺪي و ازرا ال ز فلز ار ايران ان
الهام
کت تول ﺪي و ازرا ال ز فلز ار ايران ان
الهام
کت تول ﺪي و ازرا ال ز فلز ار ايران ان
الهام
کت تول ﺪي و ازرا ال ز فلز ار ايران ان
الهام
کت تول ﺪي و ازرا ال ز فلز ار ايران ان
الهام
کت تول ﺪي و ازرا ال ز فلز ار ايران ان
الهام
کت تول ﺪي و ازرا ال ز فلز ار ايران ان
الهام
کت تول ﺪي و ازرا ال ز فلز ار ايران ان
احمﺪرضا
کت ﻻدیز ال ون ک
مﺤمﺪ
کت توان قﺪرت ا سون
مﺤمﺪ
کت توان قﺪرت ا سون
مﺤمﺪ
کت توان قﺪرت ا سون
مﺤمﺪ
کت توان قﺪرت ا سون
مﺤمﺪ
کت توان قﺪرت ا سون
مﺤمﺪ
کت توان قﺪرت ا سون
مﺤمﺪ
کت توان قﺪرت ا سون
مﺤمﺪ
کت توان قﺪرت ا سون
آصفهارس
کت ب المل توسعه صنع و ازرا جهان دخان
آصفهارس
کت ب المل توسعه صنع و ازرا جهان دخان
آصفهارس
کت ب المل توسعه صنع و ازرا جهان دخان
آصفهارس
کت ب المل توسعه صنع و ازرا جهان دخان
آصفهارس
کت ب المل توسعه صنع و ازرا جهان دخان
آصفهارس
کت ب المل توسعه صنع و ازرا جهان دخان
آصفهارس
کت ب المل توسعه صنع و ازرا جهان دخان
مﺤمﺪمهﺪی
کت کت جهان ال ون ک
مﺤمﺪمهﺪی
کت کت جهان ال ون ک
ع اسع
کت ا ستا توان صنعت
ع اسع
کت ا ستا توان صنعت
ع اسع
کت ا ستا توان صنعت
مجت
کت ارس وز ن تﺪب
رضا
کت ا ﺪه تجارت ما ان
رضا
کت ا ﺪه تجارت ما ان
رضا
کت ا ﺪه تجارت ما ان
رضا
کت ا ﺪه تجارت ما ان
رضا
کت ا ﺪه تجارت ما ان
رضا
کت ا ﺪه تجارت ما ان
رضا
کت ا ﺪه تجارت ما ان
رضا
کت ا ﺪه تجارت ما ان

لم
لم
لم
لم
لم
لم
لم
لم
نایی

افصح المت
افصح المت
افصح المت
افصح المت
افصح المت
افصح المت
افصح المت
افصح المت
افضل اقا
اف
اف
اف
اف
اف
اف
اف
اف
اف اری
اف اری
اف اری
اف اری
اف اری
اف اری
اف اری
افﻼﻃون ان
افﻼﻃون ان
افنا
افنا
افنا
اقاحسن اشا
ا اب ان
ا اب ان
ا اب ان
ا اب ان
ا اب ان
ا اب ان
ا اب ان
ا اب ان

0069668019
0069668019
0069668019
0069668019
0069668019
0069668019
0069668019
0069668019
0450048225
0013676547
0013676547
0013676547
0013676547
0013676547
0013676547
0013676547
0013676547
4712593792
4712593792
4712593792
4712593792
4712593792
4712593792
4712593792
4432601991
4432601991
1375536389
1375536389
1375536389
0048388671
3500357458
3500357458
3500357458
3500357458
3500357458
3500357458
3500357458
3500357458

10320852031
10320852031
10320852031
10320852031
10320852031
10320852031
10320852031
10320852031
10103914217
14004303955
14004303955
14004303955
14004303955
14004303955
14004303955
14004303955
14004303955
10103363487
10103363487
10103363487
10103363487
10103363487
10103363487
10103363487
10840061749
10840061749
10102263014
10102263014
10102263014
10320679205
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318

3,697,174.80
493,020.00
493,020.00
3,526,740.00
469,360.00
493,020.00
493,020.00
469,360.00
36,846.40
115,284.00
158,574.00
128,923.00
35,640.00
178,044.00
172,926.00
114,240.00
38,894.08
441,813.45
255,910.75
22,033.28
250,795.75
535,006.50
435,366.60
67,800.47
10,170.00
9,177.00
44,594.10
26,529.64
7,500.00
28,330.00
54,071.72
20,485.00
757,595.00
662,629.01
15,946.02
122,498.00
72,330.32
61,772.81

یوان چ
یورو
یورو
یوان چ
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
يورو
یورو
یوان چ
درهم امارات
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
يورو
يوان چ
درهم امارات
يورو
یورو
يورو
يورو

6,596
49,647
49,647
6,588
49,109
49,647
49,647
49,109
93,000
49,701
90,760
91,790
92,383
93,286
49,962
49,177
88,053
12,325
11,823
93,374
20,550
20,620
20,980
87,980
92,290
92,290
93,000
88,000
93,000
49,109
49,127
49,127
6,452
11,927
49,127
49,537
49,127
49,127

کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان

کت میوه های درخشان ایران ان
کت میوه های درخشان ایران ان
کت میوه های درخشان ایران ان
کت میوه های درخشان ایران ان
کت میوه های درخشان ایران ان
کت ازرا صمﺪ تجارت مهر
کت ت سا
کت ت سا
کت ت سا

رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
ا معارف ونﺪ
ا معارف ونﺪ
ساﻻر
ساﻻر
ساﻻر
ساﻻر
ساﻻر
صمﺪ
مﺤمود
مﺤمود
مﺤمود

ا اب ان
ا اب ان
ا اب ان
ا اب ان
ا اب ان
ا اب ان
ا اب ان
ا اب ان
ا اب ان
ا اب ان
ا اب ان
ا اب ان
ا اب ان
ا اب ان
ا اب ان
ا اب ان
ا اب ان
ا اب ان
ا اب ان
ا اب ان
ا اب ان
ا اب ان
ا اب ان
ا اب ان
ا اب ان
ا اب ان
ا اب ان
ا معارف ونﺪ
ا معارف ونﺪ
ا زاده
ا زاده
ا زاده
ا زاده
ا زاده
ا زاده تقوی
ا ی
ا ی
ا ی

3500357458
3500357458
3500357458
3500357458
3500357458
3500357458
3500357458
3500357458
3500357458
3500357458
3500357458
3500357458
3500357458
3500357458
3500357458
3500357458
3500357458
3500357458
3500357458
3500357458
3500357458
3500357458
3500357458
3500357458
3500357458
3500357458
3500357458

2820102115
2820102115
2820102115
2820102115
2820102115
1376307537
0051613042
0051613042
0051613042

14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
0058206728
0058206728
10103897020
10103897020
10103897020
10103897020
10103897020
14005091606
10101223443
10101223443
10101223443

106,132.35
104,682.00
120,065.00
131,392.00
16,663.96
134,000.00
10,298.00
544,844.92
926,442.47
30,651.25
55,454.00
76,726.00
207,096.62
68,530.22
103,108.94
143,388.91
10,902.00
20,097.50
19,069.53
51,798.00
45,648.00
77,252.70
20,300.00
38,889.18
164,889.09
294,209.25
238,363.32
398,700.00
195,000.00
494,466.00
494,466.00
494,466.00
494,466.00
494,466.00
259,900.26
494,200.00
495,969.00
398,700.00

درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
يورو
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يوان چ
يوان چ
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
درهم امارات
یورو
يورو
درهم امارات

11,967
49,127
49,177
49,177
49,258
49,127
49,127
11,603
21,906
52,233
53,557
49,258
11,569
49,177
11,783
11,482
49,127
49,003
49,258
49,127
49,127
11,908
49,537
49,127
11,783
11,908
11,886
6,600
6,555
93,000
97,970
93,000
93,300
90,200
11,499
91,000
49,829
21,900

کت ادابزار گس
کت ادابزار گس
کت ادابزار گس
صنایع لﺪیران
صنایع لﺪیران
صنایع لﺪیران
صنایع لﺪیران
صنایع لﺪیران
کت ام اب تجارت منطقه آزاد ما و
کت سازه های صنع آذران
کت سازه های صنع آذران
کت ارس مواز ن
کت ارس مواز ن
کت آر ان سناء
کت ازرا او اپ ایران ان
کت ن ن ﻼست آرتا یراق
کت پرد س صنعت زنﺪه رود
کت پرد س صنعت زنﺪه رود
کت پرد س صنعت زنﺪه رود
کت اوج ز ا هزاره سوم
کت صنعت گس ان ارسا ب ان
کت تول ﺪی پ شتازان صنعت ن ن ام کب
کت الماس را ان ایران ان
کت الماس را ان ایران ان
کت الماس را ان ایران ان
کت الماس را ان ایران ان
کت الماس را ان ایران ان
کت الماس را ان ایران ان
کت الماس را ان ایران ان
کت الماس را ان ایران ان
کت صنع حﺪ ﺪمبتکران
کت صنع حﺪ ﺪمبتکران
کت صنع حﺪ ﺪمبتکران
کت صنع حﺪ ﺪمبتکران
کت تعل م
کت مانﺪانا ش
کت مانﺪانا ش

مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
مجت
حس
حس
حس
حس
حس
عط ه
رضا
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
عل ضا
احسان
حامﺪ
الماس را ان ایران ان
الماس را ان ایران ان
الماس را ان ایران ان
الماس را ان ایران ان
الماس را ان ایران ان
الماس را ان ایران ان
الماس را ان ایران ان
الماس را ان ایران ان
مرت
مرت
مرت
مرت
پ ام
اصغر
بهرام
بهرام

ا ی
ا ی
ا ی
ا ی
ا ی
ا ی
ا ی
ا ی
ا ی افشار
ا ی ت آ ادی
ا ی ت آ ادی
ا ی راد
ا ی راد
ا ین
ا ان
ا رم ه
ال
ال
ال
خه ر زی
التفا
الﺪا
الف
الماس را ان ایران ان
الماس را ان ایران ان
الماس را ان ایران ان
الماس را ان ایران ان
الماس را ان ایران ان
الماس را ان ایران ان
الماس را ان ایران ان
الماس را ان ایران ان
اله وردی عرب
اله وردی عرب
اله وردی عرب
اله وردی عرب
ال
ال ام
اما ت زی
اما ت زی

0072818719
0072818719
0072818719
1219294349
1219294349
1219294349
1219294349
1219294349
2755505273
5459738032
5459738032
6649492744
6649492744
0052093026
4591307204
3256248667
1288147368
1288147368
1288147368
0073801054
0793603625
4323505116
1032034518
1032034518
1032034518
1032034518
1032034518
1032034518
1032034518
1032034518
0032904517
0032904517
0032904517
0032904517
0052120600
1376981610
1376981610

10101478574
10101478574
10101478574
10861331010
10861331010
10861331010
10861331010
10861331010
14004380792
10101716200
10101716200
10101128247
10101128247
10102173960
14006392348
14007603440
10260504973
10260504973
10260504973
10104104181
14006535010
10102707445
10320345188
10320345188
10320345188
10320345188
10320345188
10320345188
10320345188
10320345188
10101066076
10101066076
10101066076
10101066076
0532509137
10100665443
10101328672
10101328672

7,800.00
33,659.06
32,020.00
467,519.73
40,535,949.00
49,535,415.00
1,428,838.68
80,454.50
55,089.21
12,570.00
79,625.00
36,375.00
50,000.00
1,050,200.00
95,458.04
1,031,086.89
668,139.00
200,000.00
253,456.00
85,569.00
179,630.00
244,218.85
286,400.00
1,851,597.00
1,130,500.00
850,167.00
296,860.00
896,600.00
972,720.00
768,839.00
36,890.00
113,000.00
506,562.00
27,672.87
12,027.20
27,100.00
1,641,600.00
1,725.00

يورو
یورو
یورو
يوان چ
وون کره جنو
وون کره جنو
يوان چ
يوان چ
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یوان چ
یورو
يورو
یورو
درهم امارات
یورو
یورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يوان چ
یوان چ
يوان چ
یورو
يورو
یورو
رو ه هنﺪ
یورو

49,109
49,109
51,199
6,571
39,358
39,358
11,760
6,571
50,463
51,249
92,617
92,200
93,500
50,659
49,962
11,900
91,500
50,790
88,990
21,086
91,500
49,177
50,168
22,377
11,475
11,503
51,562
22,377
20,980
11,503
6,571
6,571
6,697
48,599
88,000
49,329
1,230
91,800

کت مانﺪانا ش
کت مانﺪانا ش
کت مانﺪانا ش
کت مانﺪانا ش
کت مانﺪانا ش
کت مانﺪانا ش
کت مانﺪانا ش
کت مانﺪانا ش
کت مانﺪانا ش
کت مانﺪانا ش
کت مانﺪانا ش
کت اصﻼن تاش ارس
کت اصﻼن تاش ارس
کت ک ر ام ارس ان
کت تول ﺪی ازرا ک م ا حﺪ ﺪ ارم
کت تول ﺪی ازرا ک م ا حﺪ ﺪ ارم
کت تول ﺪی ازرا ک م ا حﺪ ﺪ ارم
کت تول ﺪی ازرا ک م ا حﺪ ﺪ ارم
کت تول ﺪی ازرا ک م ا حﺪ ﺪ ارم
کت تول ﺪی ازرا ک م ا حﺪ ﺪ ارم
کت سامانه فناوری فرتا
کت سامانه فناوری فرتا

بهرام
بهرام
بهرام
بهرام
بهرام
بهرام
بهرام
بهرام
بهرام
بهرام
بهرام
ام ک ا
ام ک ا
مﺤمﺪمﺤسن
ﻻوان
ﻻوان
ﻻوان
ﻻوان
ﻻوان
ﻻوان
رضا
رضا
ام ﺪ مق
ام ﺪ مق
ام ﺪ مق
ام ﺪ مق
ام ﺪ مق
ام ﺪ مق
ام ﺪ مق
ام ﺪ مق
ام ﺪ مق
ام ﺪ مق
ام ﺪ مق
ام ﺪ مق
ام ﺪ مق
ام ﺪ مق
ام ﺪ مق
ام ﺪ مق

اما ت
اما ت
اما ت
اما ت
اما ت
اما ت
اما ت
اما ت
اما ت
اما ت
اما ت
امان ال
امان ال
امت ازی
امجﺪی
امجﺪی
امجﺪی
امجﺪی
امجﺪی
امجﺪی
امستجا
امستجا
ام ﺪ مق
ام ﺪ مق
ام ﺪ مق
ام ﺪ مق
ام ﺪ مق
ام ﺪ مق
ام ﺪ مق
ام ﺪ مق
ام ﺪ مق
ام ﺪ مق
ام ﺪ مق
ام ﺪ مق
ام ﺪ مق
ام ﺪ مق
ام ﺪ مق
ام ﺪ مق

زی
زی
زی
زی
زی
زی
زی
زی
زی
زی
زی
سودمنﺪ
سودمنﺪ

1376981610
1376981610
1376981610
1376981610
1376981610
1376981610
1376981610
1376981610
1376981610
1376981610
1376981610
1380294185
1380294185
4431624287
3733166086
3733166086
3733166086
3733166086
3733166086
3733166086
1728137063
1728137063

10101328672
10101328672
10101328672
10101328672
10101328672
10101328672
10101328672
10101328672
10101328672
10101328672
10101328672
14006950895
14006950895
10840424238
14003955889
14003955889
14003955889
14003955889
14003955889
14003955889
14006440525
14006440525
3530092339
3530092339
3530092339
3530092339
3530092339
3530092339
3530092339
3530092339
3530092339
3530092339
3530092339
3530092339
3530092339
3530092339
3530092339
3530092339

25,395.35
10,824.00
1,700,400.00
69,300.00
3,100.00
3,208.20
36,200.00
18,500.00
28,960.00
34,000.00
29,640,000.00
95,000.00
95,000.00
40,968.00
239,245.00
179,187.00
26,960.00
38,920.00
167,800.00
41,400.00
108,790.00
236,834.00
32,820.00
30,324.84
1,308,235.32
409,572.95
2,945,235.00
441,477.00
111,700.00
1,630,132.33
133,400.00
175,609.97
98,512.91
1,081,050.00
1,845,985.00
322,951.02
515,259.80
502,000.00

یورو
يورو
رو ه هنﺪ
یوان چ
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
وون کره جنو
یورو
یورو
یورو
یوان چ
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
يورو
درهم امارات
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
درهم امارات
يورو
درهم امارات
درهم امارات
يوان چ
يوان چ
درهم امارات
يوان چ
يوان چ

51,596
92,320
1,250
6,469
88,000
88,000
92,000
91,850
88,000
91,850
71,000
92,280
92,280
92,420
6,599
49,109
49,441
49,329
93,374
49,329
49,441
49,177
49,179
11,908
7,183
7,183
7,151
5,660
50,659
11,494
49,938
11,783
11,994
6,452
7,183
11,783
7,183
7,183

کت صنایع تول ﺪی فوﻻد گس
کت ایران خودرو دیزل سها
کت ایران خودرو دیزل سها
کت ایران خودرو دیزل سها
کت ایران خودرو دیزل سها
کت ایران خودرو دیزل سها
کت ایران خودرو دیزل سها
کت ایران خودرو دیزل سها
کت ام ﺪ ابزار ق
کت مانﺪ ار ب ان آ ار س
کت مانﺪ ار ب ان آ ار س
کت مانﺪ ار ب ان آ ار س
کت مانﺪ ار ب ان آ ار س
کت مانﺪ ار ب ان آ ار س
کت اپ وس آر ا ام ﺪی
کت لوازم خان ارس به ق

ان ترا
عام
عام
عام
عام
عام
عام
عام

ام ﺪ مق
ام ﺪ مق
ام ﺪ مق
ام ﺪ مق
ام ﺪ مق
ام ﺪ مق
ام ﺪ مق
ام ﺪ مق
فرانک
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
مج ﺪ
زهره
زهره
زهره
زهره
زهره
حس
حس
ام خ گو
ام ذوالقﺪر ــها
ام ذوالقﺪر ــها
ام ذوالقﺪر ــها
ام ذوالقﺪر ــها
ام ذوالقﺪر ــها
ام ذوالقﺪر ــها
ام سال اصفها
ام سال اصفها
ام مرادی پوران
ام نوری
ام نوری
ام نوری
ام نوری

ام ﺪ مق
ام ﺪ مق
ام ﺪ مق
ام ﺪ مق
ام ﺪ مق
ام ﺪ مق
ام ﺪ مق
ام ﺪ مق
ام ﺪی
ام ﺪی
ام ﺪی
ام ﺪی
ام ﺪی
ام ﺪی
ام ﺪی
ام ﺪی
ام ﺪی
ام ﺪی
ام ﺪی
ام ﺪی
ام ﺪی
ام ﺪی
ام ﺪی
ام ﺪی گرده زا لو
ام خ گو
ام ذوالقﺪر ــها
ام ذوالقﺪر ــها
ام ذوالقﺪر ــها
ام ذوالقﺪر ــها
ام ذوالقﺪر ــها
ام ذوالقﺪر ــها
ام سال اصفها
ام سال اصفها
ام مرادی پوران
ام نوری
ام نوری
ام نوری
ام نوری

0063794926
0068329301
0068329301
0068329301
0068329301
0068329301
0068329301
0068329301
0071702611
0480135819
0480135819
0480135819
0480135819
0480135819
3539888055
5198351970

3530092339
3530092339
3530092339
3530092339
3530092339
3530092339
3530092339
3530092339
14004730590
10100326014
10100326014
10100326014
10100326014
10100326014
10100326014
10100326014
14003133114
14004998448
14004998448
14004998448
14004998448
14004998448
10960037385
10101180650
0491845863
0452494680
0452494680
0452494680
0452494680
0452494680
0452494680
0032290608
0032290608
1371883165
2753777098
2753777098
2753777098
2753777098

7,600.00
278,000.00
1,306,163.60
56,370.00
182,300.00
231,000.00
350,100.00
1,266,064.78
230,594.00
5,841,600.00
4,060,876.50
267,250.00
5,841,600.00
5,841,600.00
5,841,600.00
3,270.99
124,777.00
493,900.00
490,100.00
497,700.00
495,800.00
492,000.00
214,729.08
143,700.00
1,030,000.00
12,000.00
28,296.00
9,600.00
22,835.00
54,600.00
33,000.00
43,946.70
127,722.00
12,000.00
1,932,000.00
2,577,000.00
84,000.00
391,130.00

يورو
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
یوان چ
يوان چ
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
یوان چ
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
دﻻر ام ا
یورو
يوان چ
يورو
یورو
يورو
يوان چ
يوان چ
یوان چ
یورو
يوان چ
یورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
ل جﺪ ﺪ ترک ه
يورو
يورو

49,179
7,183
7,183
49,938
49,938
49,127
6,452
6,974
11,863
11,657
49,701
11,878
11,657
11,657
11,657
11,878
11,580
49,673
50,463
49,807
49,807
49,807
80,800
94,300
11,799
50,168
91,800
50,168
6,588
6,588
11,650
49,703
7,151
90,650
8,967
8,967
49,466
49,109

کت آدا فن آوری مان ا
کت آدا فن آوری مان ا
کت آدا فن آوری مان ا
کت آدا فن آوری مان ا
کت آدا فن آوری مان ا
کت تول ﺪی ایران تایر
کت آر ن ش ایرسا
کت آر ن ش ایرسا
کت ل مر پ فته دانا
کت ل مر پ فته دانا
کت ل مر پ فته دانا
کت ل مر پ فته دانا
کت ازرا ان ان ال ون ک
کت ا ه
کت ا ه
کت ا ه
کت ا ه
کت ل تجارت خاورم انه
کت ل تجارت خاورم انه

کت مهنﺪس مشاور فرزان راد
کت مهنﺪس مشاور فرزان راد
کت مهنﺪس مشاور فرزان راد
کت مهنﺪس مشاور فرزان راد
کت مهنﺪس مشاور فرزان راد
کت شاهراه داده ارس ان
کت ستاره رهرو آ ادانا
کت ستاره رهرو آ ادانا
کت ستاره رهرو آ ادانا
کت ﻻ ﻒ و س ارسه
کت ﻻ ﻒ و س ارسه
کت هماهنگ پردازش هوشمنﺪ
کت هماهنگ پردازش هوشمنﺪ
کت هماهنگ پردازش هوشمنﺪ

ام ن ک خت
اش ان
اش ان
اش ان
اش ان
اش ان
ع ﺪاله
الهه
الهه
حم ﺪ
حم ﺪ
حم ﺪ
حم ﺪ
شه ار
ﻃی ه
ﻃی ه
ﻃی ه
ﻃی ه
مهﺪی
مهﺪی
حسن
حسن
حسن
حسن
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
م ﻼد
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
احمﺪ
احمﺪ
ف ﺪون
ف ﺪون
ف ﺪون

ام
ام
ام
ام
ام
ام
ام
ام
ام
ام
ام
ام
ام
ام
ام
ام
ام
ام
ام
ام
ام
ام
ام
ام
ام
ام
ام
ام
ام
ام
ام
ام
ام
ام
ام
ام
ام
ام

ن ک خت
زاده ابراه
زاده ابراه
زاده ابراه
زاده ابراه
زاده ابراه
صاد
اشا
اشا
ی
ی
ی
ی
ی
ی اصل
ی اصل
ی اصل
ی اصل
ی ستان آ اد
ی ستان آ اد
ی ثوری
ی ثوری
ی ثوری
ی ثوری
ی ساما
ی ساما
ی ساما
ی ساما
ی ساما
ان
عقو ار ط
عقو ار ط
عقو ار ط
آقا
آقا
آقا
آقا
آقا

0069924155
0069924155
0069924155
0069924155
0069924155
0039439089
0492708843
0492708843
1287913296
1287913296
1287913296
1287913296
3873297868
1653119063
1653119063
1653119063
1653119063
0066416205
0066416205

1819457291
1819457291
1819457291
1819457291
1819457291
5269749327
0012745561
0012745561
0012745561
0062837303
0062837303
4323270062
4323270062
4323270062

0059221038
10103933481
10103933481
10103933481
10103933481
10103933481
10100387143
10320660975
10320660975
14003849708
14003849708
14003849708
14003849708
10102399174
10100943650
10100943650
10100943650
10100943650
10320766320
10320766320
5659527167
5659527167
5659527167
5659527167
10102305890
10102305890
10102305890
10102305890
10102305890
10260661784
14007029159
14007029159
14007029159
14005860320
14005860320
10103987678
10103987678
10103987678

745,835.33
957,568.00
1,508,446.00
460,053.00
451,337.00
614,113.00
182,000.00
227,000.00
250,000.00
5,544,000.00
41,593.20
1,515,200.00
2,596,000.00
1,479,948.61
106,200.00
11,800.00
30,826.80
2,490,000.00
93,441.60
71,832.39
80,258.00
731,000.00
80,800.00
729,500.00
41,309.00
9,780.00
2,495.00
10,350.00
31,095.00
70,026.00
462,357.00
373,633.33
475,223.00
460,976.40
247,561.40
2,185,400.00
500,000.00
150,000.00

يوان چ
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
درهم امارات
يوان چ
یورو
یورو
رو ه هنﺪ
یورو
يوان چ
رو ه هنﺪ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
رو ه هنﺪ
یورو
یورو
یورو
یوان چ
یورو
یوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
یورو
درهم امارات
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
یورو

6,571
21,797
21,562
49,466
49,415
24,950
6,584
49,807
49,807
1,074
106,050
11,672
1,074
6,598
49,568
49,441
49,441
625
95,016
124,700
92,000
11,700
92,000
11,900
93,200
51,326
51,326
51,326
92,383
21,525
49,544
11,994
49,544
21,650
21,650
11,437
49,441
49,647

کت دیر گﺪازهای اتور
کت دیر گﺪازهای اتور
کت ب ان صنعت تﺪب کتا
کت ب ان صنعت تﺪب کتا
کت ب ان صنعت تﺪب کتا

کت توسعه تاس سات آت نا
ن سا صنعت آر انا
کت مهنﺪ مﺪی
ن سا صنعت آر انا
کت مهنﺪ مﺪی
ن سا صنعت آر انا
کت مهنﺪ مﺪی
کت وا های صنع لینگران
کت وا های صنع لینگران
کت ل نور
کت ل نور
کت ل نور
کت ل نور
کت صنایع ورق ایران
کت صنایع ورق ایران
کت صنایع ورق ایران
کت صنایع ورق ایران
کت صنایع ورق ایران
کت صنایع ورق ایران
کت صنایع ورق ایران
کت نهاده های دا ا ﺪشت امی
کت نهاده های دا ا ﺪشت امی
کت توسعه ازرا عال ان کوش
کت ازرا ساي ا ﺪک
کت ازرا ساي ا ﺪک
کت ازرا ساي ا ﺪک
کت ازرا ساي ا ﺪک
کت ازرا ساي ا ﺪک
کت ازرا ساي ا ﺪک
کت ازرا ساي ا ﺪک
کت ا سون ﻃب دارو

ن لوفر
ن لوفر
ع رضا
ع رضا
ع رضا
ام توف
ام توف
ام توف
ام دب وزری
ام رضا مقصودی
ام
پ مان
پ مان
پ مان
ع
ع
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
ب ن
ب ن
ب ن
ب ن
ب ن
ب ن
ب ن
کخ و
کخ و
مﺤمﺪع
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
حم ﺪرضا

ام
ام
ام
ام
ام
ام
ام
ام
ام
ام
ام
ام
ام
ام
امی
امی
امی
امی
امی
امی
امی
امی
امی
امی
امی
امی
امی
امی
امی
امی
امی
امی
امی
امی
امی
امی
امی
امی

پور
پور
پور
پور
پور
توف
توف
توف
دب وزری
رضا مقصودی
فر
م ﺪ
م ﺪ
م ﺪ

فر
قاهان
قاهان
قاهان
قاهان
قاهان
قاهان
قاهان
ان

0055147739
0055147739
0451158229
0451158229
0451158229

4322270379
0057172935
0057172935
0057172935
0936770775
0936770775
1284863182
1284863182
1284863182
1284863182
4650276391
4650276391
4650276391
4650276391
4650276391
4650276391
4650276391
6589585040
6589585040
0035760354
0383269954
0383269954
0383269954
0383269954
0383269954
0383269954
0383269954
1261947282

10861374082
10861374082
14005988128
14005988128
14005988128
0059885718
0059885718
0059885718
0451150082
1288169256
14004682147
10103557080
10103557080
10103557080
10102152202
10102152202
10260314751
10260314751
10260314751
10260314751
10720184361
10720184361
10720184361
10720184361
10720184361
10720184361
10720184361
14006694070
14006694070
14004961735
10101336827
10101336827
10101336827
10101336827
10101336827
10101336827
10101336827
14004921488

62,600.00
164,100.00
67,063.34
64,849.00
91,644.00
31,329.00
845,559.00
1,253.00
113,364.00
38,095.00
50,000.00
7,100.00
30,100.00
15,000.00
177,137.10
27,000.00
10,430.00
139,000.00
40,461.87
168,679.00
413,630.00
251,900.00
140,000.00
606,000.00
455,391.00
334,250.00
97,157.00
79,575.00
33,080.00
23,493.00
186,000.00
642,670,250.00
240,000,000.00
1,300,000.00
881,980.30
365,741,000.00
142,343,058.00
213,100.00

یورو
یوان چ
یورو
یورو
یورو
يورو
یوان چ
يورو
يوان چ
یوان چ
یورو
یورو
یورو
یورو
یوان چ
یورو
یورو
يورو
یورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یوان چ
یوان چ
درهم امارات
درهم امارات
یورو
یورو
يورو
یوان چ
وون کره جنو
وون کره جنو
يوان چ
يوان چ
وون کره جنو
وون کره جنو
یورو

93,374
11,540
48,599
49,798
88,820
49,186
11,030
49,408
6,571
6,588
90,850
49,639
49,639
49,639
10,933
49,109
91,580
49,829
91,580
89,290
11,482
11,690
11,627
11,210
11,210
11,482
21,526
49,798
49,798
49,441
11,808
75,752
72,990
11,790
11,790
69,150
75,752
93,000

کت سنو ارس
کت سنو ارس
کت سنو ارس
کت سنو ارس
کت سنو ارس
کت سنو ارس
کت سنو ارس
کت تجارت انﺪ شان پروشات
کت تجارت انﺪ شان پروشات
کت تجارت انﺪ شان پروشات
کت تجارت انﺪ شان پروشات
کت تجارت انﺪ شان پروشات
کت تجارت انﺪ شان پروشات
کت تجارت انﺪ شان پروشات
کت تجارت انﺪ شان پروشات
کت تجارت انﺪ شان پروشات
کت تجارت انﺪ شان پروشات
کت انﺪ شه ن ار ارس
کت انﺪ شه ن ار ارس
کت انﺪ شه ن ار ارس
کت انﺪ شه ن ار ارس
کت انﺪ شه ن ار ارس
کت انﺪ شه ن ار ارس
کت انﺪ شه ن ار ارس
کت انﺪ شه ن ار ارس
کت انﺪ شه ن ار ارس
کت انﺪ شه ن ار ارس
کت صابون سازی پ وز
ا س يتو استور ايران
کت پراس ان
کت صادرا پوست ایران
کت صادرا پوست ایران
کت صادرا پوست ایران
کت صادرا پوست ایران
کت پ ام انصار س اهان
کت مکث تجارت فارمﺪ
کت ار ردازان امپیوتر
کت رهروان خودرو پ ش امان نگ

جنوب

فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
انﺪ شه ن ار ارس
انﺪ شه ن ار ارس
انﺪ شه ن ار ارس
انﺪ شه ن ار ارس
انﺪ شه ن ار ارس
انﺪ شه ن ار ارس
انﺪ شه ن ار ارس
انﺪ شه ن ار ارس
انﺪ شه ن ار ارس
انﺪ شه ن ار ارس
حس
ا س يتو استور ايران
غﻼمرضا
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
رحمان
مجت
شاه خ
ناه ﺪ

انتظاری
انتظاری
انتظاری
انتظاری
انتظاری
انتظاری
انتظاری
انجا
انجا
انجا
انجا
انجا
انجا
انجا
انجا
انجا
انجا
انﺪ شه ن ار ارس
انﺪ شه ن ار ارس
انﺪ شه ن ار ارس
انﺪ شه ن ار ارس
انﺪ شه ن ار ارس
انﺪ شه ن ار ارس
انﺪ شه ن ار ارس
انﺪ شه ن ار ارس
انﺪ شه ن ار ارس
انﺪ شه ن ار ارس
انزاب ان اقﺪم
ا س يتو استور ايران
انصاری
انصاری
انصاری
انصاری
انصاری
انصاری
انواری
انوش وا
اهر

4433450227
4433450227
4433450227
4433450227
4433450227
4433450227
4433450227
0450109941
0450109941
0450109941
0450109941
0450109941
0450109941
0450109941
0450109941
0450109941
0450109941
1010221599
1010221599
1010221599
1010221599
1010221599
1010221599
1010221599
1010221599
1010221599
1010221599
1375585215
3781653080
0047104661
0058682260
0058682260
0058682260
0058682260
1209542439
0044084897
0041842642
3559431050

10100767080
10100767080
10100767080
10100767080
10100767080
10100767080
10100767080
10102638940
10102638940
10102638940
10102638940
10102638940
10102638940
10102638940
10102638940
10102638940
10102638940
10102215995
10102215995
10102215995
10102215995
10102215995
10102215995
10102215995
10102215995
10102215995
10102215995
10200109337
14000217098
10100858064
10101038036
10101038036
10101038036
10101038036
14004024065
14004170645
10101353589
10960042649

56,909.98
6,218.00
11,683.00
132,200.00
44,504.00
21,142.39
12,000.00
494,450.00
2,139,892.00
2,138,767.00
2,090,247.00
2,184,571.62
488,190.00
2,121,737.00
498,750.00
2,082,065.00
499,500.00
16,118,958.55
2,106,355.88
7,506,265.97
2,160,863.30
1,742,074.00
10,110,000.00
1,915,569.00
10,110,000.00
5,103,780.00
7,538,673.80
66,017.00
64,153.30
985,572.00
245,698.65
460,359.90
315,730.80
315,730.80
101,315.00
42,294.83
13,674.40
624,880.00

یوان چ
يورو
یورو
یورو
یورو
یوان چ
یورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
درهم امارات
يورو
درهم امارات
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یورو
يورو
درهم امارات
یورو
يورو
يورو
يورو
یوان چ
یورو
یورو
درهم امارات

6,588
49,109
88,440
89,500
87,210
6,588
92,150
49,441
11,499
11,510
11,510
11,437
49,441
11,503
49,441
11,503
49,441
11,524
11,603
11,524
11,503
102,173
12,011
11,603
11,994
21,086
11,524
88,155
49,938
22,220
51,596
49,639
50,119
50,119
11,650
94,308
49,647
11,845

جنوب
جنوب
جنوب

کت رهروان خودرو پ ش امان نگ
کت رهروان خودرو پ ش امان نگ
کت رهروان خودرو پ ش امان نگ
کت صنایع پودر ش مشهﺪ
ق
کت ک م ا فرآور نگ
کت ن ﺪﻃب ا ادانا
کت گروه صنع ال و ژوا آر ن
کت کﺪ انو
کت خانه صنعت استان
کت خانه صنعت استان
کت خانه صنعت استان
کت خانه صنعت استان
کت سﻼله تجارت پرس س آستارا
کت تعاو پ ا قطعه رود ار
کت ام اﻻی خاور
کت ال ز ش آس ا
کت کهن زم س اوشان
کت ا من ا ﺪه ایران ان
کت آر ان خودرو خاور م انه
کت تعاو دا ش ب ان جوهرگس ایران ان
کت ارس شا ان مهر
کت ارس شا ان مهر
کت ارس شا ان مهر
کت ارس شا ان مهر
کت ارس شا ان مهر
کت ارس شا ان مهر
کت ارس شا ان مهر
کت ارس شا ان مهر
کت ارس شا ان مهر
کت ارس شا ان مهر
کت ارس شا ان مهر
کت ارس شا ان مهر
کت ارس شا ان مهر
کت ارس شا ان مهر
کت ارس شا ان مهر
کت ارس شا ان مهر
کت ارس شا ان مهر
کت ارس شا ان مهر

ناه ﺪ
ناه ﺪ
ناه ﺪ
مارت
عل ضا
منصور
اشکناز
مﺤمﺪ
آرام
آرام
آرام
آرام
م م
فرهاد
بنو
آرش
سم ه
مﺤمﺪحس
مهﺪی
مرت
مهﺪی پژمان
مهﺪی پژمان
مهﺪی پژمان
مهﺪی پژمان
مهﺪی پژمان
مهﺪی پژمان
مهﺪی پژمان
مهﺪی پژمان
مهﺪی پژمان
مهﺪی پژمان
مهﺪی پژمان
مهﺪی پژمان
مهﺪی پژمان
مهﺪی پژمان
مهﺪی پژمان
مهﺪی پژمان
مهﺪی پژمان
مهﺪی پژمان

اهر
اهر
اهر
اوا
اوتادی
او
اور م زما
اورنگ
اوستا فر
اوستا فر
اوستا فر
اوستا فر
اوس آش ا
اول ا ثا
اوها
او
ا از
ای سنجری
ایران زاده
ایرانم ش
ایرا
ایرا
ایرا
ایرا
ایرا
ایرا
ایرا
ایرا
ایرا
ایرا
ایرا
ایرا
ایرا
ایرا
ایرا
ایرا
ایرا
ایرا

3559431050
3559431050
3559431050
0059924594
0049163809
2296004091
0920167691
0532139259
0062567888
0062567888
0062567888
0062567888
0070922251
0064176843
0069689032
0061520071
0071754407
0081711948
2992460524
2991784423
0064114937
0064114937
0064114937
0064114937
0064114937
0064114937
0064114937
0064114937
0064114937
0064114937
0064114937
0064114937
0064114937
0064114937
0064114937
0064114937
0064114937
0064114937

10960042649
10960042649
10960042649
10380246298
10104082560
10102184607
10380193268
10100245584
10102101612
10102101612
10102101612
10102101612
10320764859
10720067827
14004695617
10103623435
14003774787
10320699107
10630177877
10630182011
10102394978
10102394978
10102394978
10102394978
10102394978
10102394978
10102394978
10102394978
10102394978
10102394978
10102394978
10102394978
10102394978
10102394978
10102394978
10102394978
10102394978
10102394978

155,923.95
1,537,875.00
1,630,680.00
254,299.48
13,100.00
62,500.00
28,250.00
101,760.00
29,480.00
128,634.00
30,730.00
28,910.00
11,260.00
209,467.64
100,510.00
235,064.00
159,870.89
662,160.00
63,120.00
368,291.88
420,000.00
391,000.00
200,000.00
480,000.00
480,000.00
480,000.00
480,000.00
480,000.00
480,000.00
480,000.00
480,000.00
480,000.00
480,000.00
480,000.00
400,000.00
483,000.00
420,000.00
480,000.00

درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
دﻻر ام ا
یورو
یورو
یورو
یوان چ
یورو
یوان چ
یورو
درهم امارات
یوان چ
یوان چ
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو

11,823
21,843
11,845
49,441
50,545
49,639
49,466
88,540
90,000
75,800
89,300
91,042
95,100
12,100
90,360
11,650
49,798
11,471
11,770
11,250
91,750
49,887
49,962
87,540
87,540
87,540
87,540
91,960
91,200
91,200
91,960
87,540
87,100
87,100
50,545
49,887
91,790
91,200

کت ارس شا ان مهر
کت ارس شا ان مهر
کت ارس شا ان مهر
کت ارس شا ان مهر
کت ارس شا ان مهر
کت ارس شا ان مهر
کت ارس شا ان مهر
کت ارس شا ان مهر
کت ارس شا ان مهر
کت ارس شا ان مهر
کت ارس شا ان مهر
کت ارس شا ان مهر
کت ارس شا ان مهر
کت ارس شا ان مهر
کت ارس شا ان مهر
کت ارس شا ان مهر
کت ارس شا ان مهر
کت ارس شا ان مهر
کت ارس شا ان مهر
کت ارس شا ان مهر
کت ارس شا ان مهر
کت ارس شا ان مهر
کت ارس شا ان مهر
کت ارس شا ان مهر
کت ارس شا ان مهر
کت آر ا پ و ﻃب آزما
کت دلوار ساحل جنوب
کت صنایع اس ل ال ز
کت صنایع اس ل ال ز
کت صنایع اس ل ال ز
کت صنایع اس ل ال ز
کت صنایع اس ل ال ز
کت صنایع اس ل ال ز
کت صنایع اس ل ال ز
کت صنایع اس ل ال ز
کت صنایع اس ل ال ز
کت صنایع اس ل ال ز
کت صنایع اس ل ال ز

مهﺪی پژمان
مهﺪی پژمان
مهﺪی پژمان
مهﺪی پژمان
مهﺪی پژمان
مهﺪی پژمان
مهﺪی پژمان
مهﺪی پژمان
مهﺪی پژمان
مهﺪی پژمان
مهﺪی پژمان
مهﺪی پژمان
مهﺪی پژمان
مهﺪی پژمان
مهﺪی پژمان
مهﺪی پژمان
مهﺪی پژمان
مهﺪی پژمان
مهﺪی پژمان
مهﺪی پژمان
مهﺪی پژمان
مهﺪی پژمان
مهﺪی پژمان
مهﺪی پژمان
مهﺪی پژمان
مﺤمﺪرضا
مهﺪی
ن ﺪ
ن ﺪ
ن ﺪ
ن ﺪ
ن ﺪ
ن ﺪ
ن ﺪ
ن ﺪ
ن ﺪ
ن ﺪ
ن ﺪ

ایرا
ایرا
ایرا
ایرا
ایرا
ایرا
ایرا
ایرا
ایرا
ایرا
ایرا
ایرا
ایرا
ایرا
ایرا
ایرا
ایرا
ایرا
ایرا
ایرا
ایرا
ایرا
ایرا
ایرا
ایرا
ای ج پور
ایزد خش
ایزدپناه
ایزدپناه
ایزدپناه
ایزدپناه
ایزدپناه
ایزدپناه
ایزدپناه
ایزدپناه
ایزدپناه
ایزدپناه
ایزدپناه

0064114937
0064114937
0064114937
0064114937
0064114937
0064114937
0064114937
0064114937
0064114937
0064114937
0064114937
0064114937
0064114937
0064114937
0064114937
0064114937
0064114937
0064114937
0064114937
0064114937
0064114937
0064114937
0064114937
0064114937
0064114937
0053129512
0452376068
0057935874
0057935874
0057935874
0057935874
0057935874
0057935874
0057935874
0057935874
0057935874
0057935874
0057935874

10102394978
10102394978
10102394978
10102394978
10102394978
10102394978
10102394978
10102394978
10102394978
10102394978
10102394978
10102394978
10102394978
10102394978
10102394978
10102394978
10102394978
10102394978
10102394978
10102394978
10102394978
10102394978
10102394978
10102394978
10102394978
10103616583
10320106480
10530175796
10530175796
10530175796
10530175796
10530175796
10530175796
10530175796
10530175796
10530175796
10530175796
10530175796

480,000.00
480,000.00
480,000.00
480,000.00
319,800.00
420,000.00
480,000.00
420,000.00
420,000.00
12,620,000.00
480,000.00
480,000.00
480,000.00
420,000.00
496,000.00
476,000.00
400,000.00
480,000.00
480,000.00
480,000.00
270,081.00
480,000.00
480,000.00
480,000.00
420,000.00
306,500.00
177,000.00
25,115.41
31,143.00
23,908.19
3,207,580.00
4,040.00
517,050.00
49,748.00
3,038.00
29,590.00
18,252.00
17,896.32

یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یوان چ
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
درهم امارات
يورو
یورو
یورو
یوان چ
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو

91,200
91,960
87,100
87,540
49,887
91,750
87,100
93,670
93,670
6,599
91,200
87,552
87,100
91,790
49,887
49,887
49,962
87,540
87,540
87,100
91,960
91,960
91,960
87,552
91,750
90,480
11,584
49,798
49,798
49,798
11,500
49,109
93,500
93,300
49,109
49,109
92,500
49,798

کت صنایع اس ل ال ز
کت صنایع اس ل ال ز
کت صنایع اس ل ال ز
کت صنایع اس ل ال ز
کت صنایع اس ل ال ز
کت صنایع اس ل ال ز
کت صنایع اس ل ال ز
کت صنایع اس ل ال ز
کت صنایع اس ل ال ز
کت صنایع اس ل ال ز
کت صنایع اس ل ال ز
کت صنایع اس ل ال ز
کت ازرا فرصادگس
کت ازرا فرصادگس
کت ارس ل تایر ا مسئول ت مﺤﺪود
کت ارس ل تایر ا مسئول ت مﺤﺪود
کت ارس ل تایر ا مسئول ت مﺤﺪود
کت ارس ل تایر ا مسئول ت مﺤﺪود
کت مهنﺪ فرآینﺪ تصف ه س
کت مهنﺪ فرآینﺪ تصف ه س
کت مهنﺪ فرآینﺪ تصف ه س
کت مهنﺪ فرآینﺪ تصف ه س
کت مهنﺪ فرآینﺪ تصف ه س
کت مهنﺪ فرآینﺪ تصف ه س
کت مهنﺪ فرآینﺪ تصف ه س
کت کرمان تا لو
کت م اب
کت م اب
کت م اب
کت م اب
کت م اب
کت م اب
کت م اب
کت م اب
کت صنایع ا نائ
کت سام افراز مﺤور
کت سام افراز مﺤور
ا فا ام

ن ﺪ
ن ﺪ
ن ﺪ
ن ﺪ
ن ﺪ
ن ﺪ
ن ﺪ
ن ﺪ
ن ﺪ
ن ﺪ
ن ﺪ
ن ﺪ
عل ضا
عل ضا
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
جمش ﺪ
جمش ﺪ
جمش ﺪ
جمش ﺪ
جمش ﺪ
جمش ﺪ
جمش ﺪ
عفت
ض اءالﺪین
ض اءالﺪین
ض اءالﺪین
ض اءالﺪین
ض اءالﺪین
ض اءالﺪین
ض اءالﺪین
ض اءالﺪین
جمش ﺪ
فرشاد
فرشاد
ا فا ام

ایزدپناه
ایزدپناه
ایزدپناه
ایزدپناه
ایزدپناه
ایزدپناه
ایزدپناه
ایزدپناه
ایزدپناه
ایزدپناه
ایزدپناه
ایزدپناه
ایزدپناه راست گو
ایزدپناه راست گو
ایزدپنا
ایزدپنا
ایزدپنا
ایزدپنا
ایزدخواه
ایزدخواه
ایزدخواه
ایزدخواه
ایزدخواه
ایزدخواه
ایزدخواه
ایزدخواه کرما
ایزدخوا
ایزدخوا
ایزدخوا
ایزدخوا
ایزدخوا
ایزدخوا
ایزدخوا
ایزدخوا
ایزدی بروج
ایزک ش ی
ایزک ش ی
ا فا ام

0057935874
0057935874
0057935874
0057935874
0057935874
0057935874
0057935874
0057935874
0057935874
0057935874
0057935874
0057935874
0047991739
0047991739
0490457908
0490457908
0490457908
0490457908
0937638587
0937638587
0937638587
0937638587
0937638587
0937638587
0937638587
2992041106
1376347989
1376347989
1376347989
1376347989
1376347989
1376347989
1376347989
1376347989
4650304598
0078110009
0078110009
1010365785

10530175796
10530175796
10530175796
10530175796
10530175796
10530175796
10530175796
10530175796
10530175796
10530175796
10530175796
10530175796
10101484575
10101484575
14005313216
14005313216
14005313216
14005313216
10861440987
10861440987
10861440987
10861440987
10861440987
10861440987
10861440987
10630065967
10100971935
10100971935
10100971935
10100971935
10100971935
10100971935
10100971935
10100971935
10260054430
14005864678
14005864678
10103657850

3,108.82
27,387.00
515,650.00
3,631.00
3,295.00
393,220.00
6,818.00
806,696.00
30,875.00
9,879.00
2,897,050.00
192,434.00
285,000.00
197,280.00
1,111,872.50
1,399,321.90
330,667.00
2,181,100.30
36,288.00
30,240.00
52,182.00
53,883.00
53,694.00
36,288.00
30,240.00
660,310.00
6,892.02
77,463.57
58,199.04
5,686.20
12,571.20
5,100.00
191,506.00
1,571.40
1,070,330.00
61,780.00
205,021.00
149,305.30

یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
رو ه هنﺪ
یورو
یورو
یوان چ
یورو
یورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
درهم امارات
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یوان چ
یورو
یورو
یورو

49,169
93,300
93,500
93,300
93,300
50,545
49,169
1,138
50,545
93,300
11,837
91,950
50,659
50,659
11,466
11,466
11,466
11,466
100,000
100,000
100,000
49,268
49,268
100,000
100,000
11,510
88,500
92,500
89,500
89,500
89,500
88,500
93,000
88,500
11,500
91,500
91,500
92,300

ا فا ام
ا فا ام
ا فا ام
ا فا ام
ا فا ام
کت درب پوش سازان ان ا ﻼست
کت ارآف نان اقتصاد و دا ش ارس ان
کت مشاور ن پوششهای صنع ک ی
کت همگرا ان تول ﺪ
کت صنایع روشنا مازی نور
کت صنایع روشنا مازی نور
کت صنایع روشنا مازی نور
کت صنایع روشنا مازی نور
کت صنایع روشنا مازی نور
کت صنایع روشنا مازی نور
کت صنایع روشنا مازی نور
کت صنایع روشنا مازی نور
کت صنایع روشنا مازی نور
کت صنایع روشنا مازی نور
کت صنایع روشنا مازی نور
کت صنایع روشنا مازی نور
کت صنایع روشنا مازی نور
کت صنایع روشنا مازی نور
کت صنایع روشنا مازی نور
کت صنایع روشنا مازی نور
کت صنایع روشنا مازی نور
کت صنایع روشنا مازی نور
کت صنایع روشنا مازی نور
کت صنایع روشنا مازی نور
کت اوان ک م ا پ ا
کت ص ا ال ون ک اعتماد
کت ام ان اﻃمینان آذر
کت ام ان اﻃمینان آذر
آذر ي ش
کت توسعه فن اوری ارس س ستم ق
کت توسعه فن اوری ارس س ستم ق
کت توسعه فن اوری ارس س ستم ق
کت گروه صنع را ا چوب جم

ا فا ام
ا فا ام
ا فا ام
ا فا ام
ا فا ام
مهﺪی
رام
رام
مﺤمﺪرضا
ز ن العا ﺪین
ز ن العا ﺪین
ز ن العا ﺪین
ز ن العا ﺪین
ز ن العا ﺪین
ز ن العا ﺪین
ز ن العا ﺪین
ز ن العا ﺪین
ز ن العا ﺪین
ز ن العا ﺪین
ز ن العا ﺪین
ز ن العا ﺪین
ز ن العا ﺪین
ز ن العا ﺪین
ز ن العا ﺪین
ز ن العا ﺪین
ز ن العا ﺪین
ز ن العا ﺪین
ز ن العا ﺪین
ز ن العا ﺪین
سهراب
ن ه
قهرمان
قهرمان
آذر ي ش
س ﺪاحمﺪ
س ﺪاحمﺪ
س ﺪاحمﺪ
ماهان

ام
ام
ام
ام
ام

ا فا
ا فا
ا فا
ا فا
ا فا
ا ما
ا ما
ا ما
ایو
آ اد ان
آ اد ان
آ اد ان
آ اد ان
آ اد ان
آ اد ان
آ اد ان
آ اد ان
آ اد ان
آ اد ان
آ اد ان
آ اد ان
آ اد ان
آ اد ان
آ اد ان
آ اد ان
آ اد ان
آ اد ان
آ اد ان
آ اد ان
آبت
آ ش صبح
آذر
آذر
آذر ي ش
آذرتاش علمﺪاری
آذرتاش علمﺪاری
آذرتاش علمﺪاری
آذرن ا

1010365785
1010365785
1010365785
1010365785
1010365785
1950846822
2631227034
3873373505
0491460244
2060070775
2060070775
2060070775
2060070775
2060070775
2060070775
2060070775
2060070775
2060070775
2060070775
2060070775
2060070775
2060070775
2060070775
2060070775
2060070775
2060070775
2060070775
2060070775
2060070775
0056448600
0074642340
5078855815
5078855815
1010144528
0036746304
0036746304
0036746304
0054916879

10103657850
10103657850
10103657850
10103657850
10103657850
14006655570
14004101630
10102500919
10480101403
10760137016
10760137016
10760137016
10760137016
10760137016
10760137016
10760137016
10760137016
10760137016
10760137016
10760137016
10760137016
10760137016
10760137016
10760137016
10760137016
10760137016
10760137016
10760137016
10760137016
10320490811
10195005436
14004184605
14004184605
10101445280
10102427640
10102427640
10102427640
14003800792

224,687.70
156,100.00
121,125.00
156,100.00
21,600.00
355,000.00
167,000.00
18,601.52
7,440.00
36,819.06
285,354.10
249,978.99
114,264.20
283,636.89
367,466.50
24,457.75
233,895.98
77,189.68
142,230.40
190,005.55
71,335.87
223,348.30
247,614.46
108,648.74
96,950.30
4,086.38
1,286,176.14
349,751.72
32,229.42
86,966.80
1,595,059.92
238,828.86
130,050.00
53,741.70
64,370.00
300,000.00
11,051.00
95,608.80

یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یوان چ
یوان چ
یورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یورو
یوان چ
يورو
يورو
يورو
یورو
درهم امارات
يورو
یورو

92,400
92,400
92,300
92,400
92,400
11,470
11,600
88,530
88,250
25,250
22,099
22,099
21,868
21,627
20,700
21,627
22,099
21,627
22,099
22,068
25,250
25,250
22,099
21,909
21,848
21,627
21,627
21,868
25,250
89,000
12,170
49,568
49,466
49,798
96,190
11,576
49,798
92,060

کت ش صنعت خا
کت ش صنعت خا
کت ش صنعت خا
کت گروه فناوري ارت اﻃات و اﻃﻼعات شاتل
کت تﺪب انﺪ شان درسا
کت گروه فناوري ارت اﻃات و اﻃﻼعات شاتل
کت گروه فناوري ارت اﻃات و اﻃﻼعات شاتل
کت تﺪب انﺪ شان درسا
کت تﺪب انﺪ شان درسا
کت تﺪب انﺪ شان درسا
کت گروه فناوري ارت اﻃات و اﻃﻼعات شاتل
کت گروه فناوري ارت اﻃات و اﻃﻼعات شاتل
کت تﺪب انﺪ شان درسا
کت تﺪب انﺪ شان درسا
کت تﺪب انﺪ شان درسا
کت گروه فناوري ارت اﻃات و اﻃﻼعات شاتل
کت تﺪب انﺪ شان درسا
کت تﺪب انﺪ شان درسا
کت تﺪب انﺪ شان درسا
کت تﺪب انﺪ شان درسا
کت تﺪب انﺪ شان درسا
کت تﺪب انﺪ شان درسا
کت تﺪب انﺪ شان درسا
کت تﺪب انﺪ شان درسا
کت تﺪب انﺪ شان درسا
کت تﺪب انﺪ شان درسا
کت تﺪب انﺪ شان درسا
کت تﺪب انﺪ شان درسا
کت تﺪب انﺪ شان درسا
کت گروه فناوري ارت اﻃات و اﻃﻼعات شاتل
کت تﺪب انﺪ شان درسا
کت گروه فناوري ارت اﻃات و اﻃﻼعات شاتل
کت گروه فناوري ارت اﻃات و اﻃﻼعات شاتل
کت تﺪب انﺪ شان درسا
کت تﺪب انﺪ شان درسا
کت گروه فناوري ارت اﻃات و اﻃﻼعات شاتل
کت ازرا ا من م ادﻻت زا رس
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال ز

مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
حامﺪ
مرض ه

آذری ایردمو
آذری ایردمو
آذری ایردمو
آذری دودران
آذری دودران
آذری دودران
آذری دودران
آذری دودران
آذری دودران
آذری دودران
آذری دودران
آذری دودران
آذری دودران
آذری دودران
آذری دودران
آذری دودران
آذری دودران
آذری دودران
آذری دودران
آذری دودران
آذری دودران
آذری دودران
آذری دودران
آذری دودران
آذری دودران
آذری دودران
آذری دودران
آذری دودران
آذری دودران
آذری دودران
آذری دودران
آذری دودران
آذری دودران
آذری دودران
آذری دودران
آذری دودران
آرام ان اذل
آرزو

0066253403
0066253403
0066253403
1467067717
1467067717
1467067717
1467067717
1467067717
1467067717
1467067717
1467067717
1467067717
1467067717
1467067717
1467067717
1467067717
1467067717
1467067717
1467067717
1467067717
1467067717
1467067717
1467067717
1467067717
1467067717
1467067717
1467067717
1467067717
1467067717
1467067717
1467067717
1467067717
1467067717
1467067717
1467067717
1467067717
3873433575
0064532305

14005524121
14005524121
14005524121
10102548855
14007073686
10102548855
10102548855
14007073686
14007073686
14007073686
10102548855
10102548855
14007073686
14007073686
14007073686
10102548855
14007073686
14007073686
14007073686
14007073686
14007073686
14007073686
14007073686
14007073686
14007073686
14007073686
14007073686
14007073686
14007073686
10102548855
14007073686
10102548855
10102548855
14007073686
14007073686
10102548855
10320141008
10190070284

6,460.00
965,800.00
172,120.00
2,135,374.40
283,905.20
53,539.63
1,334,338.16
813,008.00
4,100.00
239,988.00
2,090,795.00
8,950,147.00
802,710.35
230,000.00
235,000.00
334,950.00
160,000.00
127,132.00
3,078.00
239,523.50
1,283,490.83
344,687.20
8,832.60
5,988.00
2,978,613.34
1,722,338.80
670,000.00
6,149.99
7,275.07
2,100,430.00
225,000.00
8,583.09
2,117,030.00
240,000.00
1,598,414.20
2,220,174.69
43,508.90
2,148,334.00

يورو
یوان چ
یوان چ
درهم امارات
يورو
درهم امارات
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
درهم امارات
يوان چ
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يوان چ
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يوان چ
یوان چ
درهم امارات

89,850
11,800
11,800
11,668
49,962
11,668
11,119
11,173
49,408
50,423
20,705
11,119
20,705
20,916
20,916
49,639
49,639
49,962
49,962
49,186
20,705
51,189
50,423
49,186
11,053
20,705
20,705
50,423
49,962
20,705
20,916
49,408
20,655
20,916
20,705
11,090
11,650
11,627

کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال ز
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال ز
کت الت سازان رضا ن ا
کت الت سازان رضا ن ا
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال ز
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال ز
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال ز
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال ز
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال ز
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال ز
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال ز
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال ز
کت الت سازان رضا ن ا
کت الت سازان رضا ن ا
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال ز
کت الت سازان رضا ن ا
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال ز
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت الت سازان رضا ن ا
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال ز
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت الت سازان رضا ن ا
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال ز
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال ز
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال ز
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال ز
کت الت سازان رضا ن ا
کت الت سازان رضا ن ا

مرض ه
مرض ه
مرض ه
مرض ه
مرض ه
مرض ه
مرض ه
مرض ه
مرض ه
مرض ه
مرض ه
مرض ه
مرض ه
مرض ه
مرض ه
مرض ه
مرض ه
مرض ه
مرض ه
مرض ه
مرض ه
مرض ه
مرض ه
مرض ه
مرض ه
مرض ه
مرض ه
مرض ه
مرض ه
مرض ه
مرض ه
مرض ه
مرض ه
مرض ه
مرض ه
مرض ه
مرض ه
مرض ه

آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو

0064532305
0064532305
0064532305
0064532305
0064532305
0064532305
0064532305
0064532305
0064532305
0064532305
0064532305
0064532305
0064532305
0064532305
0064532305
0064532305
0064532305
0064532305
0064532305
0064532305
0064532305
0064532305
0064532305
0064532305
0064532305
0064532305
0064532305
0064532305
0064532305
0064532305
0064532305
0064532305
0064532305
0064532305
0064532305
0064532305
0064532305
0064532305

10190070284
10190070284
14000032811
14000032811
14005102090
10190070284
10190070284
10190070284
10190070284
14005102090
10190070284
14005102090
14005102090
14005102090
10190070284
10190070284
10190070284
14000032811
14000032811
10190070284
14000032811
10190070284
14005102090
14005102090
14000032811
10190070284
14005102090
14005102090
14000032811
14005102090
14005102090
10190070284
10190070284
10190070284
14005102090
10190070284
14000032811
14000032811

282,184.00
2,148,334.00
6,720,129.00
26,859.00
22,697.70
838,675.00
146,334.00
126,400.00
341,910.00
649,472.00
26,680.00
7,466.15
124,200.00
2,113,265.00
401,720.00
62,358.36
5,270.00
2,722,890.00
37,560.00
146,334.00
186,000.00
17,500.00
238,668.00
219,398.00
380,731.21
403,143.00
274,000.00
243,200.00
130,000.00
588,973.68
24,346.00
1,300,000.00
7,360.00
282,184.00
209,336.00
35,712.00
180,731.21
53,720.00

درهم امارات
درهم امارات
رو ل جﺪ ﺪ روس ه
يورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
یورو
درهم امارات
یوان چ
یورو
یورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
يورو
یورو
رو ل جﺪ ﺪ روس ه
یورو
درهم امارات
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يورو
یوان چ
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو

11,437
11,461
681
49,807
91,700
20,422
20,980
50,216
20,435
13,417
49,109
51,327
49,329
11,482
11,437
49,258
49,109
681
91,254
20,980
87,200
93,374
92,900
51,327
48,599
49,676
6,558
6,558
88,250
12,000
91,700
21,120
11,482
11,466
49,441
49,441
48,599
49,807

کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال ز
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال ز
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال ز
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت الت سازان رضا ن ا
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال ز
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال ز
کت الت سازان رضا ن ا
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت الت سازان رضا ن ا
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال ز
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال ز
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال ز
کت الت سازان رضا ن ا
کت الت سازان رضا ن ا
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال ز
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال ز
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال ز
کت الت سازان رضا ن ا
کت الت سازان رضا ن ا
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال ز
کت الت سازان رضا ن ا
کت الت سازان رضا ن ا
کت الت سازان رضا ن ا
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال ز
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت الت سازان رضا ن ا
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت الت سازان رضا ن ا
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال ز
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال ز

مرض ه
مرض ه
مرض ه
مرض ه
مرض ه
مرض ه
مرض ه
مرض ه
مرض ه
مرض ه
مرض ه
مرض ه
مرض ه
مرض ه
مرض ه
مرض ه
مرض ه
مرض ه
مرض ه
مرض ه
مرض ه
مرض ه
مرض ه
مرض ه
مرض ه
مرض ه
مرض ه
مرض ه
مرض ه
مرض ه
مرض ه
مرض ه
مرض ه
مرض ه
مرض ه
مرض ه
آرزو ک
صابر

آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو ک
آرزو

0064532305
0064532305
0064532305
0064532305
0064532305
0064532305
0064532305
0064532305
0064532305
0064532305
0064532305
0064532305
0064532305
0064532305
0064532305
0064532305
0064532305
0064532305
0064532305
0064532305
0064532305
0064532305
0064532305
0064532305
0064532305
0064532305
0064532305
0064532305
0064532305
0064532305
0064532305
0064532305
0064532305
0064532305
0064532305
0064532305
2619936292

10190070284
10190070284
10190070284
14005102090
14005102090
14005102090
14000032811
10190070284
14005102090
10190070284
14000032811
14005102090
14000032811
10190070284
10190070284
10190070284
14000032811
14000032811
10190070284
10190070284
10190070284
14000032811
14000032811
10190070284
14000032811
14000032811
14000032811
10190070284
14005102090
14000032811
14005102090
14000032811
10190070284
14005102090
14005102090
14005102090
0057375615
10190070284

637,275.00
780,439.00
299,720.00
209,336.00
223,380.00
168,395.00
496,256.44
34,466.07
366,620.00
65,000.00
30,937.60
26,200.00
200,000.00
75,600.00
299,720.00
2,113,265.00
80,000.00
101,691.84
30,000.00
31,092.00
146,334.00
90,000.00
491,912.00
146,334.00
100,000.00
496,256.00
29,233.76
25,729.00
199,500.00
20,000.00
16,160.00
4,319,820.00
87,087.00
31,692.00
1,210,000.00
957,000.00
811,840.00
65,000.00

درهم امارات
درهم امارات
یورو
يورو
يورو
يورو
یورو
یورو
یوان چ
یورو
يورو
یورو
يورو
یورو
يورو
درهم امارات
یورو
يورو
یورو
یورو
درهم امارات
يورو
یورو
درهم امارات
يورو
یورو
يورو
یورو
یوان چ
يورو
يورو
رو ل جﺪ ﺪ روس ه
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يوان چ
یوان چ
یورو

11,437
11,437
48,599
49,441
49,415
49,415
87,200
92,600
11,310
51,249
91,507
92,000
49,441
49,109
49,441
11,499
90,531
87,195
51,404
51,404
20,980
87,195
91,254
20,980
87,195
92,762
91,507
51,327
12,100
49,647
49,415
681
11,461
11,482
11,482
6,558
12,300
51,249

کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال

ز
ز
ز
ز

ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز

ز

ز
ز

ز

صابر
صابر
صابر
صابر
صابر
صابر
صابر
صابر
صابر
صابر
صابر
صابر
صابر
صابر
صابر
صابر
صابر
صابر
صابر
صابر
صابر
صابر
صابر
صابر
صابر
صابر
صابر
صابر
صابر
صابر
صابر
صابر
صابر
صابر
صابر
صابر
صابر
صابر

آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو

2619936292
2619936292
2619936292
2619936292
2619936292
2619936292
2619936292
2619936292
2619936292
2619936292
2619936292
2619936292
2619936292
2619936292
2619936292
2619936292
2619936292
2619936292
2619936292
2619936292
2619936292
2619936292
2619936292
2619936292
2619936292
2619936292
2619936292
2619936292
2619936292
2619936292
2619936292
2619936292
2619936292
2619936292
2619936292
2619936292
2619936292
2619936292

14005102090
14005102090
10190070284
10190070284
10190070284
10190070284
14005102090
14005102090
14005102090
14005102090
10190070284
14005102090
10190070284
10190070284
14005102090
10190070284
10190070284
10190070284
10190070284
10190070284
10190070284
10190070284
10190070284
10190070284
14005102090
14005102090
14005102090
10190070284
14005102090
14005102090
10190070284
14005102090
10190070284
14005102090
14005102090
14005102090
14005102090
10190070284

366,620.00
26,200.00
34,466.07
637,275.00
780,439.00
299,720.00
168,395.00
223,380.00
209,336.00
588,973.68
1,300,000.00
24,346.00
7,360.00
282,184.00
209,336.00
35,712.00
31,092.00
30,000.00
146,334.00
2,113,265.00
299,720.00
75,600.00
146,334.00
25,729.00
199,500.00
957,000.00
1,210,000.00
87,087.00
31,692.00
16,160.00
17,500.00
238,668.00
403,143.00
274,000.00
243,200.00
219,398.00
7,466.15
5,270.00

یوان چ
یورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
یورو
يورو
يورو
يورو
یوان چ
درهم امارات
یورو
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
یورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
يورو
یورو
درهم امارات
یورو
یوان چ
يوان چ
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
یورو
یورو
يورو
يوان چ
يوان چ
یورو
یورو
یورو

11,310
92,000
92,600
11,437
11,437
48,599
49,415
49,415
49,441
12,000
21,120
91,700
11,482
11,466
49,441
49,441
51,404
51,404
20,980
11,499
49,441
49,109
20,980
51,327
12,100
6,558
11,482
11,461
11,482
49,415
93,374
92,900
49,676
6,558
6,558
51,327
51,327
49,109

کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال ز
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال ز
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال ز
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال ز
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال ز
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال ز
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال ز
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال ز
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال ز
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال ز
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال ز
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن

آرمان کنﺪیو ارسه
آرمان کنﺪیو ارسه
آرمان کنﺪیو ارسه
کت س نا صنعت خاورم انه
آرمان موتور ک ر
آرمان موتور ک ر
آرمان موتور ک ر
آرمان موتور ک ر
آرمان موتور ک ر
آرمان موتور ک ر
آرمان موتور ک ر
آرمان موتور ک ر
آرمان موتور ک ر
آرمان موتور ک ر
آرمان موتور ک ر
آرمان موتور ک ر
آرمان موتور ک ر
آرمان موتور ک ر
کت گنﺪم سا ان سهنﺪ
کت گنﺪم سا ان سهنﺪ
کت سمنﺪ گس ش

صابر
صابر
صابر
صابر
صابر
صابر
صابر
صابر
صابر
صابر
صابر
صابر
صابر
صابر
صابر
آرسام خرقا
آرش غفوری
آرمان کنﺪیو ارسه
آرمان کنﺪیو ارسه
آرمان کنﺪیو ارسه
مج ﺪ
آرمان موتور ک ر
آرمان موتور ک ر
آرمان موتور ک ر
آرمان موتور ک ر
آرمان موتور ک ر
آرمان موتور ک ر
آرمان موتور ک ر
آرمان موتور ک ر
آرمان موتور ک ر
آرمان موتور ک ر
آرمان موتور ک ر
آرمان موتور ک ر
آرمان موتور ک ر
آرمان موتور ک ر
س ﺪ مهﺪی
س ﺪ مهﺪی
مهرداد

آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرزو
آرسام خرقا
آرش غفوری
آرمان کنﺪیو ارسه
آرمان کنﺪیو ارسه
آرمان کنﺪیو ارسه
آرمان مقﺪم
آرمان موتور ک ر
آرمان موتور ک ر
آرمان موتور ک ر
آرمان موتور ک ر
آرمان موتور ک ر
آرمان موتور ک ر
آرمان موتور ک ر
آرمان موتور ک ر
آرمان موتور ک ر
آرمان موتور ک ر
آرمان موتور ک ر
آرمان موتور ک ر
آرمان موتور ک ر
آرمان موتور ک ر
آرمنﺪ زاده
آرمنﺪ زاده
آر ان پور

2619936292
2619936292
2619936292
2619936292
2619936292
2619936292
2619936292
2619936292
2619936292
2619936292
2619936292
2619936292
2619936292
2619936292
2619936292

1400520377
1400520377
1400520377
0059599618
2300812525
2300812525
2300812525
2300812525
2300812525
2300812525
2300812525
2300812525
2300812525
2300812525
2300812525
2300812525
2300812525
2300812525
1376653605
1376653605
0057115753

10190070284
10190070284
14005102090
14005102090
10190070284
10190070284
10190070284
10190070284
10190070284
10190070284
10190070284
14005102090
10190070284
10190070284
14005102090
4900067539
0071576045
14005203779
14005203779
14005203779
10103009530
10840451433
10840451433
10840451433
10840451433
10840451433
10840451433
10840451433
10840451433
10840451433
10840451433
10840451433
10840451433
10840451433
10840451433
14007509867
14007509867
10102231893

62,358.36
401,720.00
124,200.00
2,113,265.00
146,334.00
2,148,334.00
282,184.00
2,148,334.00
126,400.00
838,675.00
146,334.00
22,697.70
26,680.00
341,910.00
649,472.00
291,465.00
49,000.00
109,637.50
141,137.50
144,850.00
83,916.97
65,500,000.00
105,000,000.00
709,196,160.00
88,649,520.00
105,000,000.00
105,000,000.00
709,196,160.00
790,000,320.00
790,000,320.00
498,782,000.00
790,000,320.00
709,196,160.00
88,649,520.00
88,649,520.00
96,246.00
41,014.00
2,936,750.00

يورو
درهم امارات
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یورو
درهم امارات
درهم امارات
یورو
یورو
درهم امارات
یوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
یورو
یورو
رو ه هنﺪ

49,258
11,437
49,329
11,482
20,980
11,627
11,437
11,461
50,216
20,422
20,980
91,700
49,109
20,435
13,417
6,602
50,659
93,350
49,466
49,701
93,500
39,270
39,270
39,270
39,270
39,270
39,270
39,270
39,270
39,270
39,270
39,270
39,270
39,270
39,270
88,050
88,880
1,100

کت دانژه آر ا
کت ن ک نامان تجارت س ام ﺪ
کت ن ک نامان تجارت س ام ﺪ
کت ن ک نامان تجارت س ام ﺪ
کت ن ک نامان تجارت س ام ﺪ
کت ن ک نامان تجارت س ام ﺪ
کت ن ک نامان تجارت س ام ﺪ
کت ن ک نامان تجارت س ام ﺪ
کت ن ک نامان تجارت س ام ﺪ
کت آزاد تجارت م عاد منطقه آزاد انز
کت خش تجه گران بهﺪاشت ن ن
کت خش تجه گران بهﺪاشت ن ن

کت شکوفا م ش
کت شکوفا م ش
کت شکوفا م ش
کت شکوفا م ش
کت گروه صنع ب ﺪ ماش افت
کت گروه صنع ب ﺪ ماش افت
کت گروه صنع ب ﺪ ماش افت
کت رهپ ان ن ک آذر
کت رهپ ان ن ک آذر
کت س اهان ماش ره ار
کت س اهان ماش ره ار
آژمان نگ ارا
آژمان نگ ارا
کت نور راز دل
کت نور راز دل
کت اش ار
کت اش ار
کت اش ار
کت مجتمع صنایع چسب استﺤ ام قم
کت مجتمع صنایع چسب استﺤ ام قم
کت مجتمع صنایع چسب استﺤ ام قم
کت توسعه پوششهای صنع مانا ل مر

احمﺪ
آ سن
آ سن
آ سن
آ سن
آ سن
آ سن
آ سن
آ سن
مجت
فرز ن
فرز ن
آزاده رضا ت
آزاده رضا ت
آزاده رضا ت
آزاده رضا ت
زهرا
زهرا
زهرا
زهرا
س ﺪمهﺪی
س ﺪمهﺪی
س ﺪمهﺪی
فرهاد
فرهاد
ام رستا
ام رستا
آژمان نگ ارا
آژمان نگ ارا
ل
ل
ع ﺪالرضا
ع ﺪالرضا
ع ﺪالرضا
ع
ع
ع
مج ﺪ

آر ان پور
آر انفر
آر انفر
آر انفر
آر انفر
آر انفر
آر انفر
آر انفر
آر انفر
آزادم ش
آزاده
آزاده
آزاده رضا ت
آزاده رضا ت
آزاده رضا ت
آزاده رضا ت
آزاده رنج
آزاده رنج
آزاده رنج
آزاده رنج
آزادهاش
آزادهاش
آزادهاش
آزموده ملس ا
آزموده ملس ا
آزمون
آزمون
آژمان نگ ارا
آژمان نگ ارا
آسال
آسال
آص
آص
آص
آقاجا
آقاجا
آقاجا
آقارف

0793207355
2610082509
2610082509
2610082509
2610082509
2610082509
2610082509
2610082509
2610082509
1289635201
0451075889
0451075889

0013172387
0013172387
0013172387
0013172387
0053102401
0053102401
0053102401
2668980178
2668980178
1282900323
1282900323
2549294319
2549294319
4430725438
4430725438
0040865681
0040865681
0040865681
0383927161
0383927161
0383927161
0062473875

10100436530
14005307614
14005307614
14005307614
14005307614
14005307614
14005307614
14005307614
14005307614
14006229122
10102687099
10102687099
1289545081
1289545081
1289545081
1289545081
10103476900
10103476900
10103476900
10103476900
14005286442
14005286442
14005286442
10200372563
10200372563
10260660249
10260660249
14006754580
14006754580
10103281630
10103281630
10101398090
10101398090
10101398090
10860959743
10860959743
10860959743
10103312177

19,367.50
133,359.00
39,056.40
14,022.00
63,015.00
63,015.00
24,735.00
41,977.00
64,449.00
86,385.00
372,073.76
228,762.00
12,370.00
790.00
64,515.00
607,680.00
1,124,793.66
88,452.82
331,119.04
125,985.92
510,000.00
134,568.46
500,000.00
301,107.60
271,850.00
186,795.20
1,681,156.80
111,000.00
120,400.00
2,177,750.00
226,597.32
8,670.90
197,000.00
88,425.32
1,009,400.00
36,550.00
48,440.00
1,236,480.00

یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یوان چ
یوان چ
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
یورو
یورو
یورو
یورو
یوان چ
یورو
یوان چ
يوان چ
یورو
یوان چ
یوان چ
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
يورو
یورو
يورو
یوان چ
یورو
یورو
رو ه هنﺪ

94,000
93,500
51,020
93,374
93,150
93,150
88,440
93,374
92,800
49,003
6,599
6,588
49,177
49,177
6,460
11,040
49,639
49,639
49,177
11,482
11,350
49,109
6,599
6,462
50,790
6,471
6,471
49,177
49,738
12,014
11,543
49,415
92,210
49,415
11,235
93,100
93,100
1,313

کت توسعه پوششهای صنع مانا ل مر
کت نگ ش خاورم انه
کت تول ﺪ کفش س م سﺤر
کت آر ا مبنا شخ ص
کت ا آل اژ منطقه آزاد ما و
کت س ﻒ صنعت
کت بهار پرد س مﺤمود
کت بهار پرد س مﺤمود
کت بهار پرد س مﺤمود
کت بهار پرد س مﺤمود
کت بهار پرد س مﺤمود
کت بهار پرد س مﺤمود
کت بهار پرد س مﺤمود
کت بهار پرد س مﺤمود
کت صنایع وا سازی بهتا
کت درنا ام ال ز
درخشان قطعه ساز س اهان
کت ام چوب اسپ
کت ام چوب اسپ
کت ام چوب اسپ
کت ام چوب اسپ
کت ام چوب اسپ
کت ام چوب اسپ
کت ام چوب اسپ
کت ام چوب اسپ
کت ام چوب اسپ
کت ام چوب اسپ
کت ام چوب اسپ
کت ام چوب اسپ
کت ام چوب اسپ
کت ام چوب اسپ
کت ام چوب اسپ
کت ام چوب اسپ
کت ام چوب اسپ
کت ام چوب اسپ
کت ام چوب اسپ
کت ام چوب اسپ
کت ام چوب اسپ

مج ﺪ
س ﺪمصط
حس
نا
آبهای
مهﺪی
مﺤمﺪجواد
مﺤمﺪجواد
مﺤمﺪجواد
مﺤمﺪجواد
مﺤمﺪجواد
مﺤمﺪجواد
مﺤمﺪجواد
مﺤمﺪجواد
کورش
مﺤمود رضا
س ﺪمﺤمﺪ
مسلم
مسلم
مسلم
مسلم
مسلم
مسلم
مسلم
مسلم
مسلم
مسلم
مسلم
مسلم
مسلم
مسلم
مسلم
مسلم
مسلم
مسلم
مسلم
مسلم
مسلم

آقارف
آقاس ﺪجعفرنظ ی
آقامﺤمﺪصادق عرب
آقا
آ اراول
آﻻن
آلتون ا ا
آلتون ا ا
آلتون ا ا
آلتون ا ا
آلتون ا ا
آلتون ا ا
آلتون ا ا
آلتون ا ا
آهنج
آ ت الل
آی
ا اپور
ا اپور
ا اپور
ا اپور
ا اپور
ا اپور
ا اپور
ا اپور
ا اپور
ا اپور
ا اپور
ا اپور
ا اپور
ا اپور
ا اپور
ا اپور
ا اپور
ا اپور
ا اپور
ا اپور
ا اپور

0062473875
0793150221
0037015532
0053926307
92384999
0048689637
51864288
51864288
51864288
51864288
51864288
51864288
51864288
51864288
1754275419
0051181381
1090248891
0084293675
0084293675
0084293675
0084293675
0084293675
0084293675
0084293675
0084293675
0084293675
0084293675
0084293675
0084293675
0084293675
0084293675
0084293675
0084293675
0084293675
0084293675
0084293675
0084293675
0084293675

10103312177
10320693382
10102193518
10103510602
14004872525
10101312668
10103757502
10103757502
10103757502
10103757502
10103757502
10103757502
10103757502
10103757502
10860822390
14005974310
10861756796
10320757156
10320757156
10320757156
10320757156
10320757156
10320757156
10320757156
10320757156
10320757156
10320757156
10320757156
10320757156
10320757156
10320757156
10320757156
10320757156
10320757156
10320757156
10320757156
10320757156
10320757156

3,840,000.00
169,442.00
28,120.00
20,592.50
7,200,000.00
142,100.00
400,085.00
400,085.00
400,085.00
46,753.20
391,685.00
43,000.00
400,085.00
400,085.00
325,035.00
57,567.00
2,040,250.00
277,104.55
100,170.00
369,169.37
347,220.00
365,751.14
77,115.00
95,332.42
77,274.00
540,081.12
211,930.56
459,228.00
51,595.13
85,860.00
295,780.00
157,535.00
485,389.36
60,395.00
77,115.00
85,860.00
372,783.07
94,921.62

رو ه هنﺪ
یوان چ
یوان چ
یورو
رو ه هنﺪ
یوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
یورو
درهم امارات
درهم امارات
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یورو
درهم امارات
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات

1,313
11,770
11,850
92,970
627
11,221
49,179
49,127
49,127
49,441
50,659
50,463
49,127
49,127
21,000
88,070
20,980
11,584
49,630
12,000
12,000
12,000
48,599
11,499
49,179
12,000
12,000
11,668
48,599
49,177
11,668
12,000
12,000
11,499
49,177
49,177
11,584
11,584

کت ام چوب اسپ
کت هل ا ب ن ارس ان
کت ﺪ ﺪه ش غرب
کت ﺪ ﺪه ش غرب
کت ﺪ ﺪه ش غرب
کت ﺪ ﺪه ش غرب
پرنﺪ ماش
پرنﺪ ماش
کت نوآوران زر ن رود
کت نوآوران زر ن رود
کت ب المل ازرا آل آر ا ایران ان
کت آرا پرداز مه ا
کت آرا پرداز مه ا
کت ن ک آر ا تاش
کت ﻃراحان تجه ات صنع پ ش ام
کت ﻃراحان تجه ات صنع پ ش ام
کت زمان ف قم
کت زمان ف قم
کت زمان ف قم
کت توسعه ﻃﻼ ازران
کت دانه برتر زا رس
کت دانه برتر زا رس

کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان
کت تاس سا ره پ ان زرن ارا اق
کت تاس سا ره پ ان زرن ارا اق
کت تاس سا ره پ ان زرن ارا اق
کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان

مسلم
عل ضا
اک
اک
اک
اک
ک م
ک م
غﻼمع
غﻼمع
رهام
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪت
مﺤمﺪت
مﺤمﺪت
حس
مج ﺪ
مج ﺪ
مﺤمﺪحس
مﺤمﺪحس
مﺤمﺪمهﺪی
مﺤمﺪمهﺪی
مﺤمﺪمهﺪی
مﺤمﺪمهﺪی
مﺤمﺪمهﺪی
مﺤمﺪمهﺪی
مﺤمﺪمهﺪی
مﺤمﺪمهﺪی
مﺤمﺪمهﺪی
مﺤمﺪمهﺪی
مﺤمﺪمهﺪی
مﺤمﺪمهﺪی
مﺤمﺪمهﺪی
مﺤمﺪمهﺪی

ا اپور
ا اجان
ا اجان زاده زوارد
ا اجان زاده زوارد
ا اجان زاده زوارد
ا اجان زاده زوارد
ا اخا
ا اخا
ا ازاده نا ی
ا ازاده نا ی
ا ا ان
اا
اا
اا
اا
اا
اا
اا
اا
اا
اا
اا
ا ا س ل آ ادی
ا ا س ل آ ادی
ا ا قزو
ا ا قزو
ا ا قزو
ا ا قزو
ا ا قزو
ا ا قزو
ا ا قزو
ا ا قزو
ا ا قزو
ا ا قزو
ا ا قزو
ا ا قزو
ا ا قزو
ا ا قزو

0084293675
0943201942
2060290831
2060290831
2060290831
2060290831
6038466551
6038466551
1380779049
1380779049
0053510453
0055445330
0055445330
0070596360
0081666071
0081666071
0385792662
0385792662
0385792662
3838841107
3839846552
3839846552

4270933984
4270933984
4270933984
4270933984
4270933984
4270933984
4270933984
4270933984
4270933984
4270933984
4270933984
4270933984
4270933984
4270933984

10320757156
14004467568
10320850044
10320850044
10320850044
10320850044
10102917782
10102917782
10200225586
10200225586
14006140243
10320643774
10320643774
14004841540
10102354659
10102354659
10860962756
10860962756
10860962756
10660109387
10660167534
10660167534
5899517883
5899517883
10460130469
10460130469
10460130469
10460130469
10460130469
10460130469
10460130469
10460130469
10460130469
10460126265
10460126265
10460126265
10460130469
10460130469

89,040.00
6,524.04
107,576.00
152,200.00
51,168.00
148,882.50
2,918.00
578,482.00
45,847.00
153,600.00
29,700.00
20,500.00
104,544.00
43,415.00
6,053.22
46,034.00
68,402,033.00
28,992,480.00
92,187.00
779,548.22
1,929,475.12
1,929,475.12
1,896,200.00
279,500.00
394,280.00
75,982.47
48,000.00
300,000.00
700,000.00
257,250.00
1,015,000.00
532,353.16
156,001.00
1,114,761.43
960,000.00
910,000.00
81,380.00
830,000.00

یورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
یورو
يوان چ
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
وون کره جنو
وون کره جنو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يوان چ
يوان چ
درهم امارات
درهم امارات
یورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یوان چ
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات

49,163
49,329
92,500
49,466
92,500
49,258
49,109
21,740
92,080
6,587
95,140
92,970
92,970
49,701
89,750
87,180
39,076
39,076
49,568
20,630
21,770
22,400
6,462
11,128
11,499
20,981
49,845
50,216
21,526
21,408
20,690
20,981
6,538
21,500
20,981
20,690
21,526
21,700

کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان
کت تاس سا ره پ ان زرن ارا اق
کت تاس سا ره پ ان زرن ارا اق
کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان
کت تاس سا ره پ ان زرن ارا اق
کت توسعه صنعت وش جهان
کت سام تﺪب آدن س
کت سام تﺪب آدن س
کت سام تﺪب آدن س
کت سام تﺪب آدن س
کت تماته

کت ن افت شاد لون
کت ن افت شاد لون
کت صنایع ﻼس ک پوش نه
کت صنایع ﻼس ک پوش نه
کت صنایع ﻼس ک پوش نه
کت صنایع ﻼس ک پوش نه
کت صنایع ﻼس ک پوش نه
کت صنایع ﻼس ک پوش نه
کت صنایع ﻼس ک پوش نه
کت صنایع ﻼس ک پوش نه
کت صنایع ﻼس ک پوش نه
کت صنایع ﻼس ک پوش نه
کت صنایع ﻼس ک پوش نه
کت صنایع ﻼس ک پوش نه
کت صنایع ﻼس ک پوش نه
کت صنایع ﻼس ک پوش نه
کت صنایع ﻼس ک پوش نه
کت صنایع ﻼس ک پوش نه
کت صنایع ﻼس ک پوش نه

مﺤمﺪمهﺪی
مﺤمﺪمهﺪی
مﺤمﺪمهﺪی
مﺤمﺪمهﺪی
مﺤمﺪمهﺪی
مﺤمﺪمهﺪی
مﺤمﺪمهﺪی
مﺤمﺪمهﺪی
مﺤمﺪمهﺪی
مﺤمﺪمهﺪی
مﺤمﺪمهﺪی
مﺤمﺪمهﺪی
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
حم ﺪ
ا ک اسمع احمﺪآ ادی
ا ک بوشهری سن زاد
ون
ون
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس

ا ا قزو
ا ا قزو
ا ا قزو
ا ا قزو
ا ا قزو
ا ا قزو
ا ا قزو
ا ا قزو
ا ا قزو
ا ا قزو
ا ا قزو
ا ا قزو
اا لا
اا لا
اا لا
اا لا
ا ا مقﺪم
ا ک اسمع احمﺪآ ادی
ا ک بوشهری سن زاد
ادام
ادام
ادب ن
ادب ن
ادب ن
ادب ن
ادب ن
ادب ن
ادب ن
ادب ن
ادب ن
ادب ن
ادب ن
ادب ن
ادب ن
ادب ن
ادب ن
ادب ن
ادب ن

4270933984
4270933984
4270933984
4270933984
4270933984
4270933984
4270933984
4270933984
4270933984
4270933984
4270933984
4270933984
0057783543
0057783543
0057783543
0057783543
0930683706

0061279791
0061279791
0380862697
0380862697
0380862697
0380862697
0380862697
0380862697
0380862697
0380862697
0380862697
0380862697
0380862697
0380862697
0380862697
0380862697
0380862697
0380862697
0380862697

10460130469
10460130469
10460130469
10460130469
10460130469
10460126265
10460126265
10460130469
10460130469
10460130469
10460126265
10460130469
10103151849
10103151849
10103151849
10103151849
10380112748
2992584363
3500929958
10380396035
10380396035
10460046384
10460046384
10460046384
10460046384
10460046384
10460046384
10460046384
10460046384
10460046384
10460046384
10460046384
10460046384
10460046384
10460046384
10460046384
10460046384
10460046384

1,845,000.00
550,000.00
1,280,481.00
500,000.00
645,000.00
82,680.00
38,327.78
1,258,011.00
1,845,000.00
1,845,000.00
87,391.00
1,845,000.00
11,653.00
142,178.00
77,811.87
30,327.00
36,640.00
21,390.00
21,732.00
837,619.00
1,076,551.00
126,203.00
94,750.00
220,680.00
74,270.00
454,671.00
272,376.80
441,046.00
13,393.60
3,132.80
492,550.00
7,264.00
80,593.97
9,155.55
451,835.00
495,200.00
493,200.00
485,493.00

امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات

درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
يورو
یوان چ
يورو
یورو
یورو
يورو
يورو
یوان چ
یوان چ
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
رو ه هنﺪ
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو

11,452
20,524
20,981
21,526
21,526
11,583
20,690
21,740
20,626
21,169
21,526
20,750
91,000
11,350
49,568
90,000
49,537
49,568
7,183
11,105
11,150
88,900
51,327
51,596
51,596
51,596
642
49,537
49,537
49,537
49,537
49,537
49,544
49,537
51,596
51,327
49,544
49,537

کت صنایع ﻼس ک پوش نه
کت صنایع ﻼس ک پوش نه
کت صنایع ﻼس ک پوش نه
کت صنایع ﻼس ک پوش نه
کت صنایع ﻼس ک پوش نه
کت صنایع ﻼس ک پوش نه
کت صنایع ﻼس ک پوش نه
ازرا ا من تجارت جام جم
ازرا ا من تجارت جام جم
ازرا ا من تجارت جام جم
ازرا ا من تجارت جام جم
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا

حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا

ا من تجارت جام جم
ا من تجارت جام جم
ا من تجارت جام جم
ا من تجارت جام جم
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا

ادب
ادب
ادب
ادب
ادب
ادب
ادب
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا

ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ا من تجارت جام جم
ا من تجارت جام جم
ا من تجارت جام جم
ا من تجارت جام جم
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا

0380862697
0380862697
0380862697
0380862697
0380862697
0380862697
0380862697
0061618683
0061618683
0061618683
0061618683
1010286151
1010286151
1010286151
1010286151
1010286151
1010286151
1010286151
1010286151
1010286151
1010286151
1010286151
1010286151
1010286151
1010286151
1010286151
1010286151
1010286151
1010286151
1010286151
1010286151
1010286151
1010286151
1010286151
1010286151
1010286151
1010286151
1010286151

10460046384
10460046384
10460046384
10460046384
10460046384
10460046384
10460046384
14004684533
14004684533
14004684533
14004684533
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517

138,500.00
5,475.00
202,949.13
4,459.04
153,744.00
286,011.40
1,243,310.50
361,500.00
385,600.00
457,900.00
192,800.00
491,920.00
491,920.00
491,920.00
491,920.00
446,200.00
446,200.00
490,000.00
490,000.00
491,920.00
490,000.00
490,000.00
446,200.00
490,000.00
490,000.00
446,200.00
491,920.00
446,200.00
491,920.00
490,000.00
491,920.00
490,000.00
490,000.00
446,200.00
491,920.00
490,000.00
490,000.00
490,000.00

یورو
یورو
درهم امارات
یورو
یوان چ
یورو
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو

51,596
51,596
11,576
49,537
6,460
51,327
11,437
49,441
48,599
49,329
49,441
49,697
49,177
49,466
49,466
49,697
49,697
49,466
49,441
49,466
49,647
49,647
49,177
49,177
49,697
49,697
49,466
49,466
49,003
49,177
49,466
49,441
49,441
49,697
49,697
49,441
49,441
49,177

ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا کوشا خودرو نگ
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
کت تول ﺪی وصنع اردان پودر
کت تول ﺪی وصنع اردان پودر
کت ازران ایران ان اوج انﺪ شه
کت ازران ایران ان اوج انﺪ شه
کت ازران ایران ان اوج انﺪ شه
کت تول ﺪی شهاب توشه
کت تول ﺪی شهاب توشه
کت تول ﺪی شهاب توشه
کت تول ﺪی شهاب توشه

ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
داود
داود
ع زاله
ع زاله
ع زاله
جاو ﺪ
جاو ﺪ
جاو ﺪ
جاو ﺪ

جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
کوشا خودرو نگ
جهان ن ن آر ا
جهان ن ن آر ا
جهان ن ن آر ا
جهان ن ن آر ا
جهان ن ن آر ا
جهان ن ن آر ا
جهان ن ن آر ا
جهان ن ن آر ا
جهان ن ن آر ا
جهان ن ن آر ا
جهان ن ن آر ا
جهان ن ن آر ا
جهان ن ن آر ا
جهان ن ن آر ا
جهان ن ن آر ا
جهان ن ن آر ا
جهان ن ن آر ا

ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا کوشا خودرو نگ
ازرا جهان ن ن آر ا
ازرا جهان ن ن آر ا
ازرا جهان ن ن آر ا
ازرا جهان ن ن آر ا
ازرا جهان ن ن آر ا
ازرا جهان ن ن آر ا
ازرا جهان ن ن آر ا
ازرا جهان ن ن آر ا
ازرا جهان ن ن آر ا
ازرا جهان ن ن آر ا
ازرا جهان ن ن آر ا
ازرا جهان ن ن آر ا
ازرا جهان ن ن آر ا
ازرا جهان ن ن آر ا
ازرا جهان ن ن آر ا
ازرا جهان ن ن آر ا
ازرا جهان ن ن آر ا
ازگشائ ان
ازگشائ ان
ازو نﺪی
ازو نﺪی
ازو نﺪی
استار
استار
استار
استار

1010286151
1010286151
1010286151
1010286151
1010286151
1010286151
1010286151
1010286151
1010286151
1010286151
1010286151
2300957809
1010286151
1010286151
1010286151
1010286151
1010286151
1010286151
1010286151
1010286151
1010286151
1010286151
1010286151
1010286151
1010286151
1010286151
1010286151
1010286151
1010286151
0057656215
0057656215
4889129677
4889129677
4889129677
1378912993
1378912993
1378912993
1378912993

10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10103724490
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10101460781
10101460781
10320606876
10320606876
10320606876
10102009875
10102009875
10102009875
10102009875

491,920.00
491,920.00
446,200.00
490,000.00
446,200.00
490,000.00
446,200.00
490,000.00
490,000.00
491,920.00
491,920.00
222,000.00
491,920.00
490,000.00
490,000.00
491,920.00
491,920.00
485,470.00
491,920.00
491,920.00
490,000.00
490,000.00
491,920.00
491,920.00
491,920.00
491,920.00
491,920.00
490,000.00
491,920.00
63,833,280.00
371,425.00
100,000.00
4,290.00
221,155.00
277,557.68
393,642.36
287,472.00
114,715.36

يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
وون کره جنو
يورو
یورو
يورو
يورو
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ

49,177
49,177
49,697
49,177
49,177
49,177
49,697
49,466
49,109
49,003
49,003
49,109
50,067
49,697
49,697
50,067
50,067
50,295
50,067
50,067
49,697
49,697
50,067
50,067
50,067
50,067
49,791
49,697
50,067
39,398
89,500
96,000
49,537
49,537
12,325
12,170
12,325
11,700

کت تول ﺪی شهاب توشه
کت تول ﺪی شهاب توشه
کت تول ﺪی شهاب توشه
کت شه ار چرم ت ز کتا
داه ان پزش پ و
کت اشم ت کران س منطقه آزاد چابهار
کت را ان تجارت نا غه
کت را ان تجارت نا غه
کت کینگس ای سول شن ارس
کت تام ا سام
کت ا ا ل مر دانا
کت ا ا ل مر دانا
کت نمودار کن ل
کت نمودار کن ل
کت ته ه وتول ﺪ مواد سوز کشور
کت ته ه وتول ﺪ مواد سوز کشور
کت ته ه وتول ﺪ مواد سوز کشور
کت ته ه وتول ﺪ مواد سوز کشور
کت ن ﺪ تجارت ا سات س
کت ن ﺪ تجارت ا سات س
کت دونار خزر
کت دونار خزر
کت دونار خزر
کت دونار خزر
کت لی اﻻ
کت موتوژن
کت موتوژن
انک رفاه ارگران
انک م ایران
انک م ایران
انک م ایران
انک م ایران
کت ات لن گس ان ال ز
کت گروه پ وان فاتک
کت پ و رازی ا س
کت رنگ ذوب س اهان
کت ته ه صنعت آرما
کت مروار ﺪنقش ﻃوس مشهﺪ

جاو ﺪ
جاو ﺪ
جاو ﺪ
مو
سع ﺪ
اک
مﺤسن
مﺤسن
مهﺪی
حس
مهﺪی
مهﺪی
ﺪاله
ﺪاله
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
ع اس
ع اس
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
حسان
نا
نا
انک رفاه ارگران
انک م ایران
انک م ایران
انک م ایران
انک م ایران
اک
عل ضا
هومن
اصغر
مﺤمﺪ
جعفر

استار
استار
استار
استان ان شاه
اغ ا جاو ﺪ
اغچه ا
اق ور
اق ور
اقرزاده خورسنﺪی
اقرنژادشا ان
اقری
اقری
اقری
اقری
اقری
اقری
اقری
اقری
اقری
اقری
اقری
اقری
اقری
اقری
اقری
ا نژاد
ا نژاد
انک رفاه ارگران
انک م ایران
انک م ایران
انک م ایران
انک م ایران
انک ان ت زی
ﺤرالعلو
ﺤ
خت افروز
خت اری
خت اری

1378912993
1378912993
1378912993
1374566081
1651792161
4132429032
0069412219
0069412219
0035398701
1360119558
0068478364
0068478364
0069079293
0069079293
0651698499
0651698499
0651698499
0651698499
1189495058
1189495058
1698863349
1698863349
1698863349
1698863349
3255264911
6399766389
6399766389
1010033424
1086167754
1086167754
1086167754
1086167754
0064619052
0072107618
1741447704
1287904841
0452666910
0492404771

10102009875
10102009875
10102009875
14004267259
10103330383
14004683211
14006796332
14006796332
14006428065
14005611330
10102867303
10102867303
10102351597
10102351597
10100727308
10100727308
10100727308
10100727308
14006250088
14006250088
10200162488
10200162488
10200162488
10200162488
10320211321
10200062838
10200062838
10100334245
10861677542
10861677542
10861677542
10861677542
10104102234
10320204427
14005022886
10260112208
10103210563
10102376489

271,425.00
273,900.00
83,684.88
11,000.00
70,137.92
302,000.00
115,920.00
115,920.00
1,076,298.75
1,127,782.65
61,920.00
76,800.00
73,900.00
602,943.00
82,680.00
82,650.00
21,000.00
90,714.00
1,897,000.00
738,000.00
126,513.00
110,447.00
111,216.00
600,422.00
25,000.00
209,365.00
8,000.00
65,000.00
429.25
67.50
689.06
205,216.00
385,560,000.00
9,782.40
8,330.00
4,388,237.22
173,783.80
240,430.00

یوان چ
یوان چ
يوان چ
یورو
يورو
یورو
يورو
يورو
یوان چ
درهم امارات
يورو
يورو
یوان چ
یوان چ
یورو
یوان چ
يورو
یورو
یوان چ
یوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
یوان چ
یورو
يورو
يورو
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
وون کره جنو
یورو
یورو
درهم امارات
یورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه

12,325
12,325
11,700
93,160
88,040
88,960
49,109
50,119
11,710
11,562
49,109
49,109
11,210
11,210
93,970
6,538
51,347
93,970
11,600
11,300
6,584
6,584
11,483
11,583
49,798
49,177
49,466
20,655
91,466
91,466
91,466
88,098
74,950
50,463
49,701
21,890
94,730
13,250

کت گروه صنع نما ماد اساراد
کت ار زان صنعت
کت ار زان صنعت
کت ار زان صنعت
کت ار زان صنعت
کت ار زان صنعت
کت ار زان صنعت
کت ار زان صنعت
کت ار زان صنعت
کت ار زان صنعت
کت ار زان صنعت
کت ار زان صنعت
کت مهنﺪ زی نر
کت مهنﺪ زی نر
کت مهنﺪ زی نر
کت مهنﺪ زی نر
کت آلت درب ماد
کت آلﺪورا چل ک درب اروم ه
کت وش ذوب هومان
کت آلﺪورا چل ک درب اروم ه
کت وش ذوب هومان
کت تول ﺪی موک ان امپوز ت آلومی یوم
کت آر ا پرد س درمان
کت ک اراد تجارت اردان
کت ک اراد تجارت اردان
کت ک اراد تجارت اردان
کت ک اراد تجارت اردان
کت ک اراد تجارت اردان
کت ک اراد تجارت اردان
کت ک اراد تجارت اردان
کت ک اراد تجارت اردان
کت ک اراد تجارت اردان
کت ک اراد تجارت اردان
کت ک اراد تجارت اردان
کت ک اراد تجارت اردان

یوسﻒ
یوسﻒ
یوسﻒ
ن ﺪه
حسن
حسن
حسن
حسن
حسن
حسن
حسن
حسن
حسن
حسن
حسن
صمﺪ
صمﺪ
صمﺪ
صمﺪ
شاه خ
شاه خ
شاه خ
شاه خ
شاه خ
شاه خ
آرمان
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن

خ
خ
خ
ﺪیهه اقﺪم
برادران
برادران
برادران
برادران
برادران
برادران
برادران
برادران
برادران
برادران
برادران
برادران خ وشا
برادران خ وشا
برادران خ وشا
برادران خ وشا
برادری جمش ﺪ
برادری جمش ﺪ
برادری جمش ﺪ
برادری جمش ﺪ
برادری جمش ﺪ
برادری جمش ﺪ
براه
بر گشتاسب
بر گشتاسب
بر گشتاسب
بر گشتاسب
بر گشتاسب
بر گشتاسب
بر گشتاسب
بر گشتاسب
بر گشتاسب
بر گشتاسب
بر گشتاسب
بر گشتاسب

1377992268
0052929973
0052929973
0052929973
0052929973
0052929973
0052929973
0052929973
0052929973
0052929973
0052929973
0052929973
0041499786
0041499786
0041499786
0041499786
2754689575
2754689575
2754689575
2754689575
2754689575
2754689575
1199183725
2392250626
2392250626
2392250626
2392250626
2392250626
2392250626
2392250626
2392250626
2392250626
2392250626
2392250626
2392250626

6369423793
6369423793
6369423793
10103868790
10100660487
10100660487
10100660487
10100660487
10100660487
10100660487
10100660487
10100660487
10100660487
10100660487
10100660487
10100874794
10100874794
10100874794
10100874794
10220183273
10220158882
14006658670
10220158882
14006658670
14003722229
10103065192
14004935792
14004935792
14004935792
14004935792
14004935792
14004935792
14004935792
14004935792
14004935792
14004935792
14004935792
14004935792

1,780,000.00
333,515.00
118,000.00
224,000.00
4,910.45
50,000.00
4,017.50
4,534.22
48,506.25
36,504.00
7,457.00
15,463.00
10,727.80
10,776.00
29,014.00
23,540.00
6,336.40
22,200.00
50,290.25
17,700.00
35,100.00
1,698,435.00
37,900.00
1,683,200.00
595,560.00
13,740.00
85,190.04
185,664.63
233,095.79
347,101.12
409,078.80
367,015.67
535,335.03
52,450.24
448,466.39
610,922.93
388,871.39
379,201.39

رو ل جﺪ ﺪ روس ه
رو ل جﺪ ﺪ روس ه
رو ل جﺪ ﺪ روس ه
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
درهم امارات
يورو
درهم امارات
یوان چ
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات

1,250
1,122
1,122
94,350
93,210
49,109
92,200
90,700
92,200
49,329
91,650
49,329
90,700
91,042
90,700
14,000
94,830
87,170
93,530
49,537
91,500
22,220
94,275
21,700
6,490
51,326
11,466
11,466
11,503
11,510
11,783
11,510
11,503
11,503
11,494
11,503
11,494
11,510

مﺤسن
کت ک اراد تجارت اردان
مﺤسن
کت ک اراد تجارت اردان
مﺤسن
کت ک اراد تجارت اردان
مﺤسن
کت ک اراد تجارت اردان
مﺤسن
کت ک اراد تجارت اردان
مﺤسن
کت ک اراد تجارت اردان
مﺤسن
کت ک اراد تجارت اردان
مﺤسن
کت ک اراد تجارت اردان
مﺤسن
کت ک اراد تجارت اردان
مﺤسن
کت ک اراد تجارت اردان
مﺤسن
کت ک اراد تجارت اردان
مصطو هشتاد و هفت
کت تعاو کشت ا بر و ﺤر جنوب گروه شش هزار
مصطو هشتاد و هفت
کت تعاو کشت ا بر و ﺤر جنوب گروه شش هزار
پرو ن
کت فارس تایر ایران ان
مﺤمﺪت
کت دات س ﻃﻼی غرب
حم ﺪرضا
کت ک ا تجارت گس پرتو
حم ﺪرضا
کت ک ا تجارت گس پرتو
حم ﺪرضا
کت ک ا تجارت گس پرتو
حم ﺪرضا
کت ک ا تجارت گس پرتو
حم ﺪرضا
کت ک ا تجارت گس پرتو
حم ﺪرضا
کت ک ا تجارت گس پرتو
حم ﺪرضا
کت ک ا تجارت گس پرتو
حم ﺪرضا
کت ک ا تجارت گس پرتو
حم ﺪرضا
کت ک ا تجارت گس پرتو
حم ﺪرضا
کت ک ا تجارت گس پرتو
حم ﺪرضا
کت ک ا تجارت گس پرتو
حم ﺪرضا
کت ک ا تجارت گس پرتو
حم ﺪرضا
کت ک ا تجارت گس پرتو
حم ﺪرضا
کت ک ا تجارت گس پرتو
حم ﺪرضا
کت ک ا تجارت گس پرتو
حم ﺪرضا
کت ک ا تجارت گس پرتو
حم ﺪرضا
کت ک ا تجارت گس پرتو
حم ﺪرضا
کت ک ا تجارت گس پرتو
حم ﺪرضا
کت ک ا تجارت گس پرتو
حم ﺪرضا
کت ک ا تجارت گس پرتو
حم ﺪرضا
کت ک ا تجارت گس پرتو
حم ﺪرضا
کت ک ا تجارت گس پرتو
حم ﺪرضا
کت ک ا تجارت گس پرتو

بر گشتاسب
بر گشتاسب
بر گشتاسب
بر گشتاسب
بر گشتاسب
بر گشتاسب
بر گشتاسب
بر گشتاسب
بر گشتاسب
بر گشتاسب
بر گشتاسب
بردستا
بردستا
برز گر
برشان
برشان
برشان
برشان
برشان
برشان
برشان
برشان
برشان
برشان
برشان
برشان
برشان
برشان
برشان
برشان
برشان
برشان
برشان
برشان
برشان
برشان
برشان
برشان

2392250626
2392250626
2392250626
2392250626
2392250626
2392250626
2392250626
2392250626
2392250626
2392250626
2392250626
3579609157
3579609157
2372020714
0940674793
4189874469
4189874469
4189874469
4189874469
4189874469
4189874469
4189874469
4189874469
4189874469
4189874469
4189874469
4189874469
4189874469
4189874469
4189874469
4189874469
4189874469
4189874469
4189874469
4189874469
4189874469
4189874469
4189874469

14004935792
14004935792
14004935792
14004935792
14004935792
14004935792
14004935792
14004935792
14004935792
14004935792
14004935792
14005229471
14005229471
14004576971
14004643650
14006373280
14006373280
14006373280
14006373280
14006373280
14006373280
14006373280
14006373280
14006373280
14006373280
14006373280
14006373280
14006373280
14006373280
14006373280
14006373280
14006373280
14006373280
14006373280
14006373280
14006373280
14006373280
14006373280

267,478.31
73,754.20
967,882.77
992,046.04
62,168.83
784,774.16
112,907.92
145,649.00
398,624.30
6,315,847.96
673,830.00
37,740.50
27,500.00
35,459.29
450,000.00
499,564.00
499,564.00
499,564.00
499,564.00
499,564.00
499,564.00
499,564.00
499,564.00
499,564.00
499,564.00
499,564.00
499,564.00
499,564.00
499,564.00
499,564.00
499,564.00
499,564.00
499,564.00
499,564.00
499,564.00
499,564.00
1,978,000.00
499,564.00

درهم امارات
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
رو ل جﺪ ﺪ روس ه
یوان چ
يورو
يورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
درهم امارات
یورو

11,783
91,600
11,510
11,466
11,466
11,451
11,503
11,503
21,500
648
14,250
87,470
87,470
49,415
88,880
92,415
90,200
49,537
49,537
49,537
49,537
49,537
49,537
90,200
88,483
90,200
90,200
49,537
49,537
49,537
49,537
49,537
88,483
92,415
90,200
90,200
11,471
49,537

پرتو
پرتو
پرتو
پرتو
پرتو
پرتو
پرتو
پرتو
پرتو
پرتو
پرتو
پرتو
پرتو
پرتو
پرتو
پرتو
پرتو
پرتو
پرتو
پرتو
پرتو
پرتو

کت ک ا تجارت گس
کت ک ا تجارت گس
کت ک ا تجارت گس
کت ک ا تجارت گس
کت ک ا تجارت گس
کت ک ا تجارت گس
کت ک ا تجارت گس
کت ک ا تجارت گس
کت ک ا تجارت گس
کت ک ا تجارت گس
کت ک ا تجارت گس
کت ک ا تجارت گس
کت ک ا تجارت گس
کت ک ا تجارت گس
کت ک ا تجارت گس
کت ک ا تجارت گس
کت ک ا تجارت گس
کت ک ا تجارت گس
کت ک ا تجارت گس
کت ک ا تجارت گس
کت ک ا تجارت گس
کت ک ا تجارت گس
کت ا اس تور ارس
کت انذ شه برهان تجارت ارس
کت انذ شه برهان تجارت ارس
کت انذ شه برهان تجارت ارس
کت انذ شه برهان تجارت ارس
کت ش ن عسل
کت ش ن عسل
کت ش ن عسل
کت ش ن عسل
کت ش ن عسل
کت ش ن عسل
کت ش ن عسل
کت ش ن عسل
کت توسعه درب ا ﺪه
کت توسعه درب ا ﺪه
کت توسعه درب ا ﺪه

حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
داود
م م
م م
م م
م م
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
تﺤس چاقاتای
تﺤس چاقاتای
تﺤس چاقاتای

برشان
برشان
برشان
برشان
برشان
برشان
برشان
برشان
برشان
برشان
برشان
برشان
برشان
برشان
برشان
برشان
برشان
برشان
برشان
برشان
برشان
برشان
برلواء
برها
برها
برها
برها
برها زاد
برها زاد
برها زاد
برها زاد
برها زاد
برها زاد
برها زاد
برها زاد
بز
بز
بز

4189874469
4189874469
4189874469
4189874469
4189874469
4189874469
4189874469
4189874469
4189874469
4189874469
4189874469
4189874469
4189874469
4189874469
4189874469
4189874469
4189874469
4189874469
4189874469
4189874469
4189874469
4189874469
0037670174
1377540596
1377540596
1377540596
1377540596
1377923967
1377923967
1377923967
1377923967
1377923967
1377923967
1377923967
1377923967
94593340
94593340
94593340

14006373280
14006373280
14006373280
14006373280
14006373280
14006373280
14006373280
14006373280
14006373280
14006373280
14006373280
14006373280
14006373280
14006373280
14006373280
14006373280
14006373280
14006373280
14006373280
14006373280
14006373280
14006373280
10100700623
14006500483
14006500483
14006500483
14006500483
10861063512
10861063512
10861063512
10861063512
10861063512
10861063512
10861063512
10861063512
10320888410
10320888410
10320888410

499,564.00
499,564.00
449,564.00
499,564.00
499,564.00
450,800.00
499,564.00
499,564.00
499,564.00
499,564.00
499,564.00
499,564.00
499,564.00
499,564.00
499,564.00
499,564.00
499,564.00
499,564.00
499,564.00
499,564.00
499,564.00
499,564.00
28,871.36
119,719.80
16,603.10
53,949.00
143,834.62
21,550.00
18,631.00
19,800.00
210,124.00
466,000.00
76,680.00
135,392.40
61,975.20
1,230.00
140,070.00
14,810.25

یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يوان چ
یورو
یورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
يورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
يورو
يورو
یورو
یورو
یورو

49,537
49,537
88,483
90,200
90,200
49,329
49,537
49,537
49,537
92,415
92,415
92,415
49,537
49,537
90,200
49,537
92,415
90,200
90,200
90,200
90,200
88,483
49,701
6,602
49,408
49,798
9,069
88,000
49,329
49,697
49,647
49,639
51,562
88,000
49,466
93,374
93,374
87,200

کت توسعه درب ا ﺪه
کت توسعه درب ا ﺪه
کت توسعه درب ا ﺪه
کت توسعه درب ا ﺪه
کت توسعه درب ا ﺪه
کت سا ارس صنعت
کت سا ارس صنعت
کت سا ارس صنعت
کت ش م ا اصفهان ک ل مر
کت ش م ا اصفهان ک ل مر
کت ش م ا اصفهان ک ل مر
کت تعاو یراق سازان پرستو
کت تهران فال ن ک
کت ش از چل ک
کت تول ﺪی تا اش
کت تول ﺪی تا اش
کت تول ﺪی تا اش
کت تول ﺪی تا اش
کت تﺪارک صنایع سته بنﺪی س اوشان ال
کت تﺪارک صنایع سته بنﺪی س اوشان ال
کت تﺪارک صنایع سته بنﺪی س اوشان ال
کت تﺪارک صنایع سته بنﺪی س اوشان ال
کت تﺪارک صنایع سته بنﺪی س اوشان ال
کت تﺪارک صنایع سته بنﺪی س اوشان ال
کت تﺪارک صنایع سته بنﺪی س اوشان ال
کت تﺪارک صنایع سته بنﺪی س اوشان ال
کت تﺪارک صنایع سته بنﺪی س اوشان ال
کت تﺪارک صنایع سته بنﺪی س اوشان ال
کت تﺪارک صنایع سته بنﺪی س اوشان ال
کت تﺪارک صنایع سته بنﺪی س اوشان ال
کت تﺪارک صنایع سته بنﺪی س اوشان ال
کت د ﺪه ان مس خاورم انه
کت لیتوگرا را ان مهر
کت لیتوگرا را ان مهر
کت آر ارنگ درخشان
کت آر ارنگ درخشان
کت آر ارنگ درخشان
کت آر ارنگ درخشان

ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز

تﺤس چاقاتای
تﺤس چاقاتای
تﺤس چاقاتای
تﺤس چاقاتای
تﺤس چاقاتای
سا ارس صنعت
سا ارس صنعت
سا ارس صنعت
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
رضا
مﺤمﺪمهﺪی
مجت
بهمن
بهمن
بهمن
بهمن
س ﺪمﺤسن
س ﺪمﺤسن
س ﺪمﺤسن
س ﺪمﺤسن
س ﺪمﺤسن
س ﺪمﺤسن
س ﺪمﺤسن
س ﺪمﺤسن
س ﺪمﺤسن
س ﺪمﺤسن
س ﺪمﺤسن
س ﺪمﺤسن
س ﺪمﺤسن
حسام الﺪین
ساموئ ل
ساموئ ل
امب
امب
امب
امب

بز
بز
بز
بز
بز
سا ارس صنعت
سا ارس صنعت
سا ارس صنعت
ست ا
ست ا
ست ا
شارت
ش نژاد
اوی
ص ی
ص ی
ص ی
ص ی
طﺤا بزچلو
طﺤا بزچلو
طﺤا بزچلو
طﺤا بزچلو
طﺤا بزچلو
طﺤا بزچلو
طﺤا بزچلو
طﺤا بزچلو
طﺤا بزچلو
طﺤا بزچلو
طﺤا بزچلو
طﺤا بزچلو
طﺤا بزچلو
قا پور
ار ان
ار ان
لوری
لوری
لوری
لوری

94593340
94593340
94593340
94593340
94593340
1032017472
1032017472
1032017472
1283574756
1283574756
1283574756
0054856124
0078348293
2296314694
0039060470
0039060470
0039060470
0039060470
0532829565
0532829565
0532829565
0532829565
0532829565
0532829565
0532829565
0532829565
0532829565
0532829565
0532829565
0532829565
0532829565
0037182048
4710287945
4710287945
4284247751
4284247751
4284247751
4284247751

10320888410
10320888410
10320888410
10320888410
10320888410
10320174724
10320174724
10320174724
10260284149
10260284149
10260284149
10861487014
10102235688
10530313099
10100419325
10100419325
10100419325
10100419325
10103059548
10103059548
10103059548
10103059548
10103059548
10103059548
10103059548
10103059548
10103059548
10103059548
10103059548
10103059548
10103059548
10103313714
10102416361
10102416361
14003417667
14003417667
14003417667
14003417667

14,004.00
35,700.00
62,166.30
102,550.00
18,700.00
687,120.00
571,160.00
29,106.00
85,863.75
66,814.00
1,261,000.00
665,000.00
152,910.00
6,000,000.00
30,385.00
382,000.00
14,830.00
31,895.00
224,990.00
194,062.00
101,978,880.00
82,950,720.00
103,254,240.00
189,000.00
289,350.00
118,975,360.00
120,463,280.00
396,000.00
290,533.00
290,533.00
110,600,960.00
52,037.21
216,399.87
7,491.00
6,331.40
1,176,094.60
2,657,793.60
107,250.00

یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يوان چ
يوان چ
يورو
یورو
دﻻر ام ا
یوان چ
یوان چ
درهم امارات
يوان چ
یورو
یوان چ
یورو
یورو
يورو
يورو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
يورو
یورو
وون کره جنو
وون کره جنو
یورو
یورو
یورو
وون کره جنو
يورو
یورو
یورو
یورو
درهم امارات
یوان چ
یورو

87,200
88,440
87,200
87,200
89,680
11,190
11,190
49,109
89,630
76,300
10,990
11,881
11,471
11,000
88,030
12,050
88,390
88,870
49,177
92,617
39,371
39,476
39,476
92,617
89,500
39,476
39,476
89,000
88,300
88,200
39,476
49,329
92,550
92,150
88,900
11,437
11,900
91,010

کت آر ارنگ درخشان
کت آر ارنگ درخشان
کت آر ارنگ درخشان
کت آر ارنگ درخشان
کت آر ارنگ درخشان
کت رضوان ش ﻼت
کت آ ﺪین گس آس ا ارس
کت آ ﺪین گس آس ا ارس
کت آ ﺪین گس آس ا ارس
کت آ ﺪین گس آس ا ارس
کت آ ﺪین گس آس ا ارس
کت آ ﺪین گس آس ا ارس
کت آ ﺪین گس آس ا ارس
کت آ ﺪین گس آس ا ارس
کت آ ﺪین گس آس ا ارس
کت آ ﺪین گس آس ا ارس
کت آ ﺪین گس آس ا ارس
کت آ ﺪین گس آس ا ارس

کت صادرا خوشه چرم خاوران
کت صادرا خوشه چرم خاوران
کت صادرا خوشه چرم خاوران
کت صادرا خوشه چرم خاوران
کت صادرا خوشه چرم خاوران
کت تول ﺪی ن ن ن کتا
کت تول ﺪی ن ن ن کتا
کت صنایع برود بنادر س
کت صنایع برود بنادر س
کت صنایع برود بنادر س
کت صنایع برود بنادر س
کت صنایع برود بنادر س
کت صنایع برود بنادر س
کت مهنﺪ ﻃراحان نواور فردا
کت توسعه فن آوری و تجارت روش
کت ه ارس افرنﺪ ساو س
کت ه ارس افرنﺪ ساو س

امب
امب
امب
امب
امب
مهﺪی
س ما
س ما
س ما
س ما
س ما
س ما
س ما
س ما
س ما
س ما
س ما
س ما
ا
ا
ا
مسعود
مسعود
مسعود
مسعود
مسعود
مﺤسن
مﺤسن
اک
اک
اک
اک
اک
اک
عزت اله
مﺤمﺪصادق
ه ارس افرنﺪ ساو س
ه ارس افرنﺪ ساو س

لوری
لوری
لوری
لوری
لوری
لو
بناءپورنجاری
بناءپورنجاری
بناءپورنجاری
بناءپورنجاری
بناءپورنجاری
بناءپورنجاری
بناءپورنجاری
بناءپورنجاری
بناءپورنجاری
بناءپورنجاری
بناءپورنجاری
بناءپورنجاری
بناءمعتقﺪ
بناءمعتقﺪ
بناءمعتقﺪ
بناب ان
بناب ان
بناب ان
بناب ان
بناب ان
بناها
بناها
بنﺪر
بنﺪر
بنﺪر
بنﺪر
بنﺪر
بنﺪر
بنﺪری
بنکﺪار
ه ارس افرنﺪ ساو س
ه ارس افرنﺪ ساو س

4284247751
4284247751
4284247751
4284247751
4284247751
1552170276
1360201815
1360201815
1360201815
1360201815
1360201815
1360201815
1360201815
1360201815
1360201815
1360201815
1360201815
1360201815

1379037557
1379037557
1379037557
1379037557
1379037557
0041768574
0041768574
1757062343
1757062343
1757062343
1757062343
1757062343
1757062343
1971798614
0073470627
1010391448
1010391448

14003417667
14003417667
14003417667
14003417667
14003417667
10101540244
14006758642
14006758642
14006758642
14006758642
14006758642
14006758642
14006758642
14006758642
14006758642
14006758642
14006758642
14006758642
1375935240
1375935240
1375935240
10200321410
10200321410
10200321410
10200321410
10200321410
10102064654
10102064654
10102269286
10102269286
10102269286
10102269286
10102269286
10102269286
10101866706
10320893011
10103914483
10103914483

478,981.00
398,303.68
490,000.00
2,835,000.00
2,560.00
200,000.00
100,000.00
16,301.00
21,476.20
81,360.00
40,300.00
502,802.00
147,000.00
27,000.00
500,000.00
150,000.00
21,000.00
150,000.00
150,000.00
260,000.00
350,000.00
7,460.00
45,908.50
38,766.80
19,476.00
30,327.10
4,692,000.00
5,280,000.00
81,450.00
56,305.00
9,050.00
15,172.00
56,900.00
1,089,665.00
20,500.00
50,005.06
61,000.00
6,425.00

یورو
يورو
یورو
یوان چ
یورو
يورو
يورو
یورو
يورو
يورو
يورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
یورو
يورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
ل جﺪ ﺪ ترک ه
یورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
ل جﺪ ﺪ ترک ه
ل جﺪ ﺪ ترک ه
ل جﺪ ﺪ ترک ه
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
رو ه هنﺪ
رو ه هنﺪ
ر ال عمان
ر ال عمان
ر ال عمان
ر ال عمان
يورو
درهم امارات
یورو
یورو
یورو
يورو

49,537
49,697
49,537
6,460
91,010
49,127
49,177
50,463
49,408
49,177
49,177
9,183
50,463
49,408
9,146
9,146
50,463
9,146
12,680
12,850
12,680
87,474
87,474
87,474
87,474
87,474
1,160
1,160
110,818
110,818
109,233
110,818
49,639
21,710
91,940
48,599
92,500
104,500

کت ه ارس افرنﺪ ساو س
کت ه ارس افرنﺪ ساو س
کت ه ارس افرنﺪ ساو س
کت ه تام روان ار
کت ه تام روان ار
کت ه تام روان ار
کت ه تام روان ار
کت ه تام روان ار
کت ه تام روان ار
کت صنایع غذا شکوه نور خراسان
کت عسل تغذ ه خراسان
کت عسل تغذ ه خراسان
کت خﺪما ش ی ا زر ن صﺪف اﻃلس
کت خﺪما ش ی ا زر ن صﺪف اﻃلس
کت اﻻ ه سازان فراینﺪ توس
کت اﻃلس ج افت
کت اﻃلس ج افت
کت پرمک
ق
کت چوب سنگ نگ
بهﺪاشت گس تارا

کت آلتون اران ارس ان
کت ل نخ افت اصفهان
کت ل نخ افت اصفهان
کت بهسازان توسعه آرمان
کت بهسازان توسعه آرمان
کت فراصنعت جﺪار
کت صنع آ.ام.
کت صنع آ.ام.
کت آس ا ن ار لسار
کت آس ا ن ار لسار
کت پوشش گس قشم
کت پوشش گس قشم
کت رامان ف ﺪار سازه
کت ﻻس ک ارس
کت ﻻس ک ارس

ه ارس افرنﺪ ساو س
ه ارس افرنﺪ ساو س
ه ارس افرنﺪ ساو س
ه تام روان ار
ه تام روان ار
ه تام روان ار
ه تام روان ار
ه تام روان ار
ه تام روان ار
مﺤمﺪ
رضا
رضا
فرشاد
فرشاد
ع
لواء
لواء
بهزاد
ام ﺪ
بهﺪاشت گس تارا
بهﺪخت مظاهری اسﺪی
بهﺪخت مظاهری اسﺪی
عل ضا
حس
حس
مج ﺪ
مج ﺪ
منوچهر
مﺤمﺪ ع
مﺤمﺪ ع
حم ﺪ
حم ﺪ
مﺤسن
مسعود
مسعود
ک ی
مسعود
مسعود

ه ارس افرنﺪ ساو س
ه ارس افرنﺪ ساو س
ه ارس افرنﺪ ساو س
ه تام روان ار
ه تام روان ار
ه تام روان ار
ه تام روان ار
ه تام روان ار
ه تام روان ار
بهادر
بهادر
بهادر
بهادری ﻃوﻻ
بهادری ﻃوﻻ
بهادری مقﺪم
بهارمست
بهارمست
بهبها
بهبودی
بهﺪاشت گس تارا
بهﺪخت مظاهری اسﺪی
بهﺪخت مظاهری اسﺪی
بهرا
بهرا
بهرا
بهرا
بهرا
بهرا نژاد
بهرا نژاد
بهرا نژاد
بهره منﺪ
بهره منﺪ
بهروزی مقﺪم
بهزادافشار
بهزادافشار
بهزادافشار
بهزادپور
بهزادپور

1010391448
1010391448
1010391448
1010230870
1010230870
1010230870
1010230870
1010230870
1010230870
1064221701
1064222791
1064222791
6139619963
6139619963
0938802161
0025480847
0025480847
0452509688
0779499913
1010294168

0079545599
1281805939
1281805939
2294276868
2294276868
0032916310
0068708823
0068708823
0384526004
0384526004
0043144209
0043144209
1290494088
0681709219
0681709219

10103914483
10103914483
10103914483
10102308704
10102308704
10102308704
10102308704
10102308704
10102308704
10380388412
10380505323
10380505323
14005054620
14005054620
10380614513
10103513950
10103513950
10100866470
10380498958
10102941683
1292348399
1292348399
14003553750
10260162589
10260162589
10102910130
10102910130
10630057800
10101011098
10101011098
10590010048
10590010048
4432355646
10861504347
10861504347
14006411615
10860138698
10860138698

61,000.00
101,200.00
6,425.00
1,384,023.08
38,314,534.00
10,000,000.00
1,384,023.08
10,000,000.00
1,397,740.56
173,000.00
35,675.00
35,675.00
465,782.02
544,877.08
50,972.37
357,492.00
357,492.00
350,000.00
12,250.00
67,360.00
2,879.00
14,505.00
13,843.00
171,000.00
41,000.00
149,350.00
345,306,192.00
1,545,040.00
270,417.76
1,303,444.89
1,077,803.91
1,055,767.58
554,549.00
5,447.00
181,545.82
26,114.00
17,250.00
25,290.00

یورو
یورو
يورو
درهم امارات
رو ه هنﺪ
رو ه هنﺪ
درهم امارات
رو ه هنﺪ
درهم امارات
یورو
یورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
يورو
یورو
يورو
يورو
یورو
وون کره جنو
یوان چ
يورو
یوان چ
درهم امارات
درهم امارات
یوان چ
يورو
يورو
يورو
یورو
یورو

88,960
91,000
104,500
23,101
1,111
1,092
23,101
1,084
23,101
87,870
87,870
87,870
11,436
11,451
11,437
50,790
49,807
49,177
91,900
48,599
51,326
51,326
89,120
49,003
49,441
90,000
69,970
6,469
49,441
6,589
11,886
11,886
11,850
49,441
49,441
49,109
49,127
49,127

ک
ک
ک
ک

کت ﺪر ال
کت ﺪر ال
کت ﺪر ال
کت ﺪر ال
کت ایران دی ا
کت ایران دی ا
کت ایران دی ا
کت ایران دی ا
کت تجه ات پزش
کت تجه ات پزش
کت تجه ات پزش
کت تجه ات پزش
کت تجه ات پزش
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت فردوس ص ﺪ
کت فردوس ص ﺪ
کت فردوس ص ﺪ
کت فردوس ص ﺪ

و دارو
و دارو
و دارو
و دارو
و دارو

پوراﻃب
پوراﻃب
پوراﻃب
پوراﻃب
پوراﻃب

عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
فرهاد
فرهاد
فرهاد
فرهاد
س ﺪوح ﺪرضا
س ﺪوح ﺪرضا
س ﺪوح ﺪرضا
س ﺪوح ﺪرضا
س ﺪوح ﺪرضا
جعفر
جعفر
جعفر
جعفر
جعفر
جعفر
جعفر
جعفر
جعفر
جعفر
جعفر
جعفر
جعفر
جعفر
جعفر
جعفر
جعفر
جعفر
جعفر
جعفر
جعفر
بهجت
بهجت
بهجت
بهجت

بهزادی پور
بهزادی پور
بهزادی پور
بهزادی پور
بهش
بهش
بهش
بهش
بهش
بهش
بهش
بهش
بهش
بهش فروتن
بهش فروتن
بهش فروتن
بهش فروتن
بهش فروتن
بهش فروتن
بهش فروتن
بهش فروتن
بهش فروتن
بهش فروتن
بهش فروتن
بهش فروتن
بهش فروتن
بهش فروتن
بهش فروتن
بهش فروتن
بهش فروتن
بهش فروتن
بهش فروتن
بهش فروتن
بهش فروتن
بهش ان
بهش ان
بهش ان
بهش ان

0069308187
0069308187
0069308187
0069308187
0064154432
0064154432
0064154432
0064154432
4432860170
4432860170
4432860170
4432860170
4432860170
0035050081
0035050081
0035050081
0035050081
0035050081
0035050081
0035050081
0035050081
0035050081
0035050081
0035050081
0035050081
0035050081
0035050081
0035050081
0035050081
0035050081
0035050081
0035050081
0035050081
0035050081
1062578392
1062578392
1062578392
1062578392

10101291103
10101291103
10101291103
10101291103
10101018586
10101018586
10101018586
10101018586
10102080134
10102080134
10102080134
10102080134
10102080134
14003932625
14003932625
14003932625
14003932625
14003932625
14003932625
14003932625
14003932625
14003932625
14003932625
14003932625
14003932625
14003932625
14003932625
14003932625
14003932625
14003932625
14003932625
14003932625
14003932625
14003932625
10101206656
10101206656
10101206656
10101206656

43,542.73
56,381.23
823,689.71
721,038.93
320,000.00
3,402,500.00
318,000.00
4,040,222.04
127,080.00
22,662.96
229,223.20
35,154.40
156,305.20
15,301.00
264,945,037.00
342,000.00
326,150.00
104,400.00
6,020.00
419,930.00
478,550.00
125,642.44
1,123,500.00
2,680.69
251,021.59
110,040.00
450,600.00
342,000.00
1,530,500.00
7,537.50
211,200.00
43,260.00
15,564.00
13,194.00
173,882.38
531,205.72
178,040.25
768,451.07

یورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
یوان چ
رو ه هنﺪ
یوان چ
رو ه هنﺪ
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
وون کره جنو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
درهم امارات
یورو
يورو
يورو
يورو
یورو
درهم امارات
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ

93,374
49,568
21,900
22,020
11,000
1,145
11,000
1,230
93,374
93,374
51,199
93,374
93,374
91,700
39,149
49,109
91,700
91,700
91,700
92,617
49,109
91,700
21,210
91,700
49,109
49,109
49,109
91,700
21,000
91,700
49,109
91,700
91,700
91,700
11,700
11,700
11,680
11,750

کت اح ا درمان پ
کت اح ا درمان پ
کت آسان موتور
کت اﻃلس خودرو
کت آسان موتور
کت آسان موتور
کت اﻃلس خودرو
کت اﻃلس خودرو
کت آسان موتور
کت آسان موتور
کت اﻃلس خودرو
کت اﻃلس خودرو

فته
فته

کت توسعه تجارت نگ
کت توسعه تجارت نگ
کت توسعه تجارت نگ
کت توسعه تجارت نگ
کت توسعه تجارت نگ
کت توسعه تجارت نگ
کت توسعه تجارت نگ
کت توسعه تجارت نگ
کت توسعه تجارت نگ
کت توسعه تجارت نگ
کت توسعه تجارت نگ
کت توسعه تجارت نگ
کت توسعه تجارت نگ
کت توسعه تجارت نگ
کت توسعه تجارت نگ
کت توسعه تجارت نگ
کت توسعه تجارت نگ
کت توسعه تجارت نگ
کت توسعه تجارت نگ
کت توسعه تجارت نگ
کت توسعه تجارت نگ
کت توسعه تجارت نگ
کت توسعه تجارت نگ
کت توسعه تجارت نگ

و ونا
و ونا
و ونا
و ونا
و ونا
و ونا
و ونا
و ونا
و ونا
و ونا
و ونا
و ونا
و ونا
و ونا
و ونا
و ونا
و ونا
و ونا
و ونا
و ونا
و ونا
و ونا
و ونا
و ونا

احمﺪ
احمﺪ
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
بهمن شفق ان
بهنوش س اه ﻼه
فه مه
فه مه
فه مه
فه مه
فه مه
فه مه
فه مه
فه مه
فه مه
فه مه
فه مه
فه مه
فه مه
فه مه
فه مه
فه مه
فه مه
فه مه
فه مه
فه مه
فه مه
فه مه
فه مه
فه مه

بهفرمقﺪم
بهفرمقﺪم
بهمن پور
بهمن پور
بهمن پور
بهمن پور
بهمن پور
بهمن پور
بهمن پور
بهمن پور
بهمن پور
بهمن پور
بهمن شفق ان
بهنوش س اه ﻼه
ب مقﺪم
ب مقﺪم
ب مقﺪم
ب مقﺪم
ب مقﺪم
ب مقﺪم
ب مقﺪم
ب مقﺪم
ب مقﺪم
ب مقﺪم
ب مقﺪم
ب مقﺪم
ب مقﺪم
ب مقﺪم
ب مقﺪم
ب مقﺪم
ب مقﺪم
ب مقﺪم
ب مقﺪم
ب مقﺪم
ب مقﺪم
ب مقﺪم
ب مقﺪم
ب مقﺪم

0939565366
0939565366
0067308058
0067308058
0067308058
0067308058
0067308058
0067308058
0067308058
0067308058
0067308058
0067308058

3501429614
3501429614
3501429614
3501429614
3501429614
3501429614
3501429614
3501429614
3501429614
3501429614
3501429614
3501429614
3501429614
3501429614
3501429614
3501429614
3501429614
3501429614
3501429614
3501429614
3501429614
3501429614
3501429614
3501429614

10102806611
10102806611
10101314391
10101489983
10101314391
10101314391
10101489983
10101489983
10101314391
10101314391
10101489983
10101489983
0049650920
0057975949
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688

19,800.00
467,600.00
200,000.00
550,000.00
400,000.00
400,000.00
400,000.00
800,000.00
550,000.00
400,000.00
400,000.00
900,000.00
51,240.00
734,506.60
544,420.00
19,000.00
20,900.00
88,355.00
358,124.00
200,998.14
157,293.99
39,062.00
298,376.00
35,570.00
66,708.08
43,088.60
196,480.00
428,114.00
98,402.00
106,164.39
57,081.25
98,415.40
38,430.00
47,623.77
134,507.25
91,605.65
244,399.00
245,980.13

يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يوان چ
درهم امارات
يوان چ
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات

49,329
49,329
21,554
21,554
21,554
21,554
21,554
21,554
21,554
21,554
21,554
21,554
6,587
11,452
6,490
88,040
88,040
21,710
11,990
11,927
11,482
49,127
49,085
49,639
49,798
11,927
11,967
21,526
21,526
49,798
49,639
49,639
49,177
49,003
11,451
11,927
22,220
11,927

کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت فن اوران سپهرارت اط
کت فن اوران سپهرارت اط
کت فن اوران سپهرارت اط
کت فن اوران سپهرارت اط

فه مه
فه مه
فه مه
فه مه
فه مه
فه مه
فه مه
فه مه
فه مه
فه مه
فه مه
فه مه
فه مه
فه مه
فه مه
فه مه
فه مه
فه مه
فه مه
فه مه
فه مه
فه مه
فه مه
فه مه
فه مه
فه مه
فه مه
فه مه
فه مه
فه مه
فه مه
فه مه
فه مه
فه مه
اک
اک
اک
اک

ب مقﺪم
ب مقﺪم
ب مقﺪم
ب مقﺪم
ب مقﺪم
ب مقﺪم
ب مقﺪم
ب مقﺪم
ب مقﺪم
ب مقﺪم
ب مقﺪم
ب مقﺪم
ب مقﺪم
ب مقﺪم
ب مقﺪم
ب مقﺪم
ب مقﺪم
ب مقﺪم
ب مقﺪم
ب مقﺪم
ب مقﺪم
ب مقﺪم
ب مقﺪم
ب مقﺪم
ب مقﺪم
ب مقﺪم
ب مقﺪم
ب مقﺪم
ب مقﺪم
ب مقﺪم
ب مقﺪم
ب مقﺪم
ب مقﺪم
ب مقﺪم
به اری
به اری
به اری
به اری

3501429614
3501429614
3501429614
3501429614
3501429614
3501429614
3501429614
3501429614
3501429614
3501429614
3501429614
3501429614
3501429614
3501429614
3501429614
3501429614
3501429614
3501429614
3501429614
3501429614
3501429614
3501429614
3501429614
3501429614
3501429614
3501429614
3501429614
3501429614
3501429614
3501429614
3501429614
3501429614
3501429614
3501429614
0062477846
0062477846
0062477846
0062477846

14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
10102387790
10102387790
10102387790
10102387790

301,325.00
176,433.23
17,800.00
148,933.05
60,334.90
251,346.85
559,272.40
323,619.17
34,345.84
130,804.00
273,594.00
131,975.00
917,695.00
134,448.00
405,668.90
114,290.00
356,385.00
259,793.00
121,321.00
126,189.00
52,260.00
52,097.62
197,302.23
53,830.00
1,223,000.00
1,270,106.83
62,729.09
510,939.00
55,480.00
82,719.00
158,000.00
137,825.00
98,560.00
135,291.65
202,905.42
269,625.00
1,346,425.00
1,960,996.00

درهم امارات
درهم امارات
يورو
درهم امارات
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
درهم امارات
يورو
يورو
يوان چ
درهم امارات
يورو
يوان چ
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات

11,949
11,823
93,300
21,190
49,109
11,451
11,499
11,494
49,085
11,967
11,967
11,990
22,220
21,575
11,927
11,967
11,990
11,990
21,710
21,526
49,798
11,482
49,177
49,177
6,598
11,451
49,798
6,558
49,003
11,990
21,526
21,526
21,710
21,190
49,329
11,461
11,461
21,579

کت فن اوران سپهرارت اط
کت پرآونﺪ
کت ن و لر سها عام
کت ن و لر سها عام
کت ن و لر سها عام
کت ن آپ
کت ن آپ
کت تجارت ور مانﺪ ار
کت تجارت ور مانﺪ ار
کت تجارت ور مانﺪ ار
کت تجارت ور مانﺪ ار
کت تجارت ور مانﺪ ار
کت تجارت ور مانﺪ ار
کت تجارت ور مانﺪ ار
کت هم ار ترخ ص سا
کت ا سان ارس ل مر
کت را ان انﺪ ش آوات
کت سمه های صنع پیونﺪ
کت ﻼت
کت ﻼت
کت ﻼت
کت ﻼت
کت ﻼت
کت ﻼت
کت ﻼت
کت ﻼت
کت ﻼت
کت ﻼت
کت ﻼت
کت ﻼت
کت لفاف پوشش ارا
کت اﻃلس ف لم
کت اﻃلس ف لم
کت اﻃلس ف لم
کت تجه صنعت همسو
کت راه ان ﻃب ص ا
کت مهنﺪ شا ان برق

اک
ف ﺪون
مﺤمود
مﺤمود
مﺤمود
مﺤمود
مﺤمود
ام رضا
ام رضا
ام رضا
ام رضا
ام رضا
ام رضا
ام رضا
مﺤسن
مرت
احسان
بهرامع
بهزاد
بهمن
بهمن
بهمن
بهمن
بهمن
بهمن
بهمن
بهمن
بهمن
بهمن
بهمن
بهمن
مهﺪی
صالح
صالح
صالح
م م
سع ﺪ
مﺤمﺪ

به اری
بوب
بوذری
بوذری
بوذری
همتا
همتا
باا
باا
باا
باا
باا
باا
باا
ب ات
ب ات
ب ات ب ﺪک ه
ب ات ق ﻻله
ب ات م ش
ب اض ان
ب اض ان
ب اض ان
ب اض ان
ب اض ان
ب اض ان
ب اض ان
ب اض ان
ب اض ان
ب اض ان
ب اض ان
ب اض ان
ب اض ان بن س
ب اض ان بن س
ب اض ان بن س
ب اض ان بن س
ب ان معمار
ب ﺪاری فرد
ب انونﺪ

0062477846
3255173108
0050147341
0050147341
0050147341
1728483913
1728483913
0079407293
0079407293
0079407293
0079407293
0079407293
0079407293
0079407293
0052315193
4911514604
0450485773
0532219041
1729505880
1729505880
1729505880
1729505880
1729505880
1729505880
1729505880
1729505880
1729505880
1729505880
1729505880
1729505880
0058101683
0061554685
0061554685
0061554685
0384425534
0013781847
1950797139

10102387790
10101137576
10260276866
10260276866
10260276866
10200130235
10200130235
14003892500
14003892500
14003892500
14003892500
14003892500
14003892500
14003892500
14005526881
14005483837
10320407173
3309861341
10320452342
10100372372
10100372372
10100372372
10100372372
10100372372
10100372372
10100372372
10100372372
10100372372
10100372372
10100372372
10100372372
14004760765
10102540288
10102540288
10102540288
14004205853
10320538685
10780054399

1,993,385.00
38,700.00
46,156.00
43,100.00
74,385.00
76,567,050.00
76,979,070.00
471,035.26
543,517.95
393,246.51
222,093.00
398,505.13
287,535.82
506,657.53
75,000.00
40,962.50
677,940.00
41,266.00
1,000,000.00
63,360.00
43,540.00
61,000.00
3,337,000.00
3,337,000.00
147,852.00
248,540.00
5,997,600.00
28,400.00
3,575.40
124,270.00
14,577.00
79,000.00
207,510.00
110,000.00
105,840,000.00
221,400.00
50,711.00
56,900.00

درهم امارات
یورو
یورو
یورو
یورو
وون کره جنو
وون کره جنو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
یورو
درهم امارات
يورو
یوان چ
یورو
یورو
یورو
رو ه هنﺪ
رو ه هنﺪ
یورو
یورو
رو ه هنﺪ
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
وون کره جنو
یورو
یورو
يورو

20,435
92,000
93,400
93,400
93,400
81,000
81,000
11,451
21,996
11,451
49,003
21,843
21,996
21,160
50,119
96,070
11,783
49,003
11,970
92,600
51,199
90,290
627
620
51,347
92,000
1,102
51,199
49,537
92,600
89,380
51,577
51,347
92,000
71,767
87,168
49,177
49,329

کت مهنﺪ

شا ان برق
اﻻ
اﻻ
اﻻ
اﻻ

کت نیوساد مهر
کت نیوساد مهر
کت نیوساد مهر
کت نیوساد مهر
کت تهران ک ی
کت ارس ن ک تاش
کت خﺪما مرز ان بنﺪر
کت خﺪما مرز ان بنﺪر
کت خﺪما مرز ان بنﺪر
کت خﺪما مرز ان بنﺪر
کت خﺪما مرز ان بنﺪر
کت خﺪما مرز ان بنﺪر
کت خﺪما مرز ان بنﺪر
کت خﺪما مرز ان بنﺪر
کت ب المل س ﺪ ﻃب ن ا
کت صنع داداش برادر
کت صنع داداش برادر
کت صنع داداش برادر
کت داداش برادر
کت داداش برادر
کت داداش برادر
کت داداش برادر
کت داداش برادر
کت داداش برادر
کت داداش برادر
کت داداش برادر
کت داداش برادر
کت داداش برادر
کت داداش برادر
کت داداش برادر
کت داداش برادر
کت داداش برادر
کت داداش برادر
کت داداش برادر
کت داداش برادر
کت داداش برادر

مﺤمﺪ
الهام
احسان
احسان
احسان
احسان
اف
مﺤمﺪ
ا مان
ا مان
ا مان
ا مان
ا مان
ا مان
ا مان
ا مان
اعظم
پرو ز
پرو ز
پرو ز
رسول
رسول
رسول
رسول
رسول
رسول
رسول
رسول
رسول
رسول
رسول
رسول
رسول
رسول
رسول
رسول
رسول
رسول

ب انونﺪ
ب گﺪ
ب گﺪ مهر
ب گﺪ مهر
ب گﺪ مهر
ب گﺪ مهر
ب گ ــهرام ان
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
بیوک
بیوک
بیوک
بیوک
بیوک
بیوک
بیوک
بیوک
بیوک
بیوک
بیوک
بیوک
بیوک
بیوک
بیوک
بیوک
بیوک
بیوک
بیوک
بیوک
بیوک

1950797139
0062944177
0062944177
0062944177
0062944177
1818908026
0534952763
2991587164
2991587164
2991587164
2991587164
2991587164
2991587164
2991587164
2991587164
3873968800
1371819351
1371819351
1371819351
1375553313
1375553313
1375553313
1375553313
1375553313
1375553313
1375553313
1375553313
1375553313
1375553313
1375553313
1375553313
1375553313
1375553313
1375553313
1375553313
1375553313
1375553313

10780054399
0077454790
14003339906
14003339906
14003339906
14003339906
10100790658
10103772127
10800050311
10800050311
10800050311
10800050311
10800050311
10800050311
10800050311
10800050311
10103582017
10200128812
10200128812
10200128812
10200032610
10200032610
10200032610
10200032610
10200032610
10200032610
10200032610
10200032610
10200032610
10200032610
10200032610
10200032610
10200032610
10200032610
10200032610
10200032610
10200032610
10200032610

89,500.00
37,052.08
184,200.00
51,652.00
723,600.00
52,199.00
63,316.00
3,795.00
336,990.00
15,872.00
60,417.00
4,027.00
47,700.00
450,349.00
11,500.00
341,087.00
18,200.00
44,730.00
65,879.50
4,160.00
1,000.00
16,650.00
18,100.00
45,000.00
16,600.00
16,240.00
30,825.00
39,000.00
24,100.00
7,330.00
43,540.00
180,000.00
4,320.00
1,930.00
25,845.00
171,160.00
3,113.00
13,280.00

یورو
یورو
یوان چ
یورو
یوان چ
یورو
یورو
یورو
درهم امارات
یورو
یورو
یورو
يورو
یوان چ
يورو
درهم امارات
یورو
يورو
یورو
يورو
يورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو

90,600
89,500
6,594
93,370
11,950
93,374
49,887
49,163
22,400
51,000
51,000
51,000
49,177
6,447
49,639
22,200
97,970
49,441
49,701
49,177
49,807
93,020
93,020
92,600
93,020
94,000
92,510
92,600
94,000
92,400
89,140
93,020
92,510
92,500
92,510
92,510
93,020
94,000

ارچ ماش
ارچ ماش
ارچ ماش
ارچ ماش
کت روان سازان صنعت ارونﺪ
کت روان سازان صنعت ارونﺪ
هواپ ما آتا
هواپ ما آتا
هواپ ما آتا
هواپ ما آتا
اساراد ماش پرش ا جنوب
اساراد ماش پرش ا جنوب
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز

ماش
ماش
ماش
ماش

ارچ
ارچ
ارچ
ارچ
س نا
س نا
ع ﺪالرضا
ع ﺪالرضا
ع ﺪالرضا
ع ﺪالرضا
اساراد ماش
اساراد ماش
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ

پرش ا جنوب
پرش ا جنوب

ارچ ماش
ارچ ماش
ارچ ماش
ارچ ماش
ارسام ش
ارسام ش
از
از
از
از
اساراد ماش
اساراد ماش
اسﺪار
اسﺪار
اسﺪار
اسﺪار
اسﺪار
اسﺪار
اسﺪار
اسﺪار
اسﺪار
اسﺪار
اسﺪار
اسﺪار
اسﺪار
اسﺪار
اسﺪار
اسﺪار
اسﺪار
اسﺪار
اسﺪار
اسﺪار
اسﺪار
اسﺪار
اسﺪار
اسﺪار
اسﺪار
اسﺪار

پرش ا جنوب
پرش ا جنوب

1010270385
1010270385
1010270385
1010270385
0453331793
0453331793
6589586225
6589586225
6589586225
6589586225
2371993751
2371993751
0942014693
0942014693
0942014693
0942014693
0942014693
0942014693
0942014693
0942014693
0942014693
0942014693
0942014693
0942014693
0942014693
0942014693
0942014693
0942014693
0942014693
0942014693
0942014693
0942014693
0942014693
0942014693
0942014693
0942014693
0942014693
0942014693

10102703855
10102703855
10102703855
10102703855
14006227990
14006227990
10200336102
10200336102
10200336102
10200336102
10530407231
10530407231
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133

188,756.35
122,325.00
249,175.17
327,455.02
1,284,500.00
1,913,500.00
499,650.00
750,000.00
499,200.00
500,000.00
909,534.00
61,685,466.00
2,192,583.16
2,098,658.64
2,114,819.61
2,171,411.55
2,136,657.77
2,163,734.84
2,189,834.62
2,077,134.44
2,224,100.00
1,338,000.00
1,695,784.90
1,433,590.00
2,174,302.68
2,148,158.76
2,141,000.00
2,148,036.00
2,188,958.31
2,191,195.52
2,164,930.00
2,133,036.00
2,100,140.86
2,161,426.83
2,168,162.28
2,209,990.00
2,211,000.00
2,174,442.00

يورو
یورو
يورو
يورو
درهم
درهم
يورو
یورو
يورو
یورو
رو ه
رو ه
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم

امارات
امارات

هنﺪ
هنﺪ
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات

49,441
49,647
49,441
49,441
11,471
11,471
94,275
91,000
94,275
91,000
1,113
1,111
11,499
11,475
11,471
11,466
11,499
11,466
11,452
11,466
11,466
11,466
11,466
11,437
11,452
11,452
11,471
11,471
11,466
11,466
11,471
11,471
11,471
11,466
11,466
11,458
11,466
11,466

کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت نود س پرداز

احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ

اسﺪار
اسﺪار
اسﺪار
اسﺪار
اسﺪار
اسﺪار
اسﺪار
اسﺪار
اسﺪار
اسﺪار
اسﺪار
اسﺪار
اسﺪار
اسﺪار
اسﺪار
اسﺪار
اسﺪار
اسﺪار
اسﺪار
اسﺪار
اسﺪار
اسﺪار
اسﺪار
اسﺪار
اسﺪار
اسﺪار
اسﺪار
اسﺪار
اسﺪار
اسﺪار
اسﺪار
اسﺪار
اسﺪار
اسﺪار
اسﺪار
اسﺪار
اسﺪار
اسﺪار

0942014693
0942014693
0942014693
0942014693
0942014693
0942014693
0942014693
0942014693
0942014693
0942014693
0942014693
0942014693
0942014693
0942014693
0942014693
0942014693
0942014693
0942014693
0942014693
0942014693
0942014693
0942014693
0942014693
0942014693
0942014693
0942014693
0942014693
0942014693
0942014693
0942014693
0942014693
0942014693
0942014693
0942014693
0942014693
0942014693
0942014693
0942014693

14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133
14005220133

1,155,035.00
2,187,203.63
1,987,373.65
2,148,500.00
2,039,741.38
2,087,620.74
2,166,110.00
2,108,462.55
2,154,084.12
2,168,333.15
2,172,638.09
2,076,439.71
2,169,465.91
2,164,760.00
2,124,101.76
1,967,492.48
2,084,894.94
4,352,091.22
2,164,251.37
2,191,699.99
2,152,301.39
2,144,652.74
2,169,945.36
3,300,000.00
2,071,135.25
2,145,120.00
2,093,256.53
2,100,000.00
2,154,961.46
2,187,861.64
2,186,984.30
2,162,200.00
2,148,340.00
2,180,184.93
2,175,392.01
2,113,735.93
222,223.32
2,150,000.00

درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم

امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات

11,437
11,437
11,458
11,471
11,482
11,471
11,471
11,466
11,466
11,437
11,499
11,466
11,499
11,471
11,471
11,482
11,482
11,452
11,466
11,466
11,466
11,466
11,437
11,503
11,494
11,471
11,437
11,452
11,466
11,466
11,466
11,471
11,471
11,466
11,437
11,437
11,437
11,452

کت نود س پرداز
کت نود س پرداز
کت اوش ابزار آر ا
اﻻ ش م عانات ازی آد ش جنو
کت روج ا ا
کت لب ات و ست دو مینو
کت لب ات و ست دو مینو
کت لب ات و ست دو مینو
کت لب ات و ست دو مینو
کت لب ات و ست دو مینو
کت لب ات و ست دو مینو
کت لب ات و ست دو مینو
کت لب ات و ست دو مینو
کت لب ات و ست دو مینو
کت لب ات و ست دو مینو
کت لب ات و ست دو مینو
کت لب ات و ست دو مینو
کت لب ات و ست دو مینو
کت لب ات و ست دو مینو
کت لب ات و ست دو مینو
کت لب ات و ست دو مینو
کت لب ات و ست دو مینو
کت لب ات و ست دو مینو
کت لب ات و ست دو مینو
کت لب ات و ست دو مینو
کت لب ات و ست دو مینو
کت لب ات و ست دو مینو
کت سا گوهر چاپ ک ر یزد
کت سا گوهر چاپ ک ر یزد
پ و آذر آس ا
پ وش سلمان فار
پ وش سلمان فار
پ وش سلمان فار
پ وش سلمان فار
پ وش سلمان فار
پ وش سلمان فار
پ وش سلمان فار
ﺪ ﺪار نور قشم

اسﺪار
احمﺪ
اسﺪار
احمﺪ
اشازاده
مﺤمﺪ
اﻻ ش م عانات ازی آد ش جنو اﻻ ش م عانات ازی آد ش جنو
اا
دانا
ا ﺪاری کنﺪری
فرامرز
ا ﺪاری کنﺪری
فرامرز
ا ﺪاری کنﺪری
فرامرز
ا ﺪاری کنﺪری
فرامرز
ا ﺪاری کنﺪری
فرامرز
ا ﺪاری کنﺪری
فرامرز
ا ﺪاری کنﺪری
فرامرز
ا ﺪاری کنﺪری
فرامرز
ا ﺪاری کنﺪری
فرامرز
ا ﺪاری کنﺪری
فرامرز
ا ﺪاری کنﺪری
فرامرز
ا ﺪاری کنﺪری
فرامرز
ا ﺪاری کنﺪری
فرامرز
ا ﺪاری کنﺪری
فرامرز
ا ﺪاری کنﺪری
فرامرز
ا ﺪاری کنﺪری
فرامرز
ا ﺪاری کنﺪری
فرامرز
ا ﺪاری کنﺪری
فرامرز
ا ﺪاری کنﺪری
فرامرز
ا ﺪاری کنﺪری
فرامرز
ا ﺪاری کنﺪری
فرامرز
ا ﺪاری کنﺪری
فرامرز
اینﺪه
ع
اینﺪه
ع
پ و آذر آس ا
پ و آذر آس ا
پ وش سلمان فار
پ وش سلمان فار
پ وش سلمان فار
پ وش سلمان فار
پ وش سلمان فار
پ وش سلمان فار
پ وش سلمان فار
پ وش سلمان فار
پ وش سلمان فار
پ وش سلمان فار
پ وش سلمان فار
پ وش سلمان فار
پ وش سلمان فار
پ وش سلمان فار
ﺪ ﺪار نور قشم
ﺪ ﺪار نور قشم

0942014693
0942014693
0058633928
1400465333
0068621231
6239863890
6239863890
6239863890
6239863890
6239863890
6239863890
6239863890
6239863890
6239863890
6239863890
6239863890
6239863890
6239863890
6239863890
6239863890
6239863890
6239863890
6239863890
6239863890
6239863890
6239863890
6239863890
4431559851
4431559851
1084043575
1010397806
1010397806
1010397806
1010397806
1010397806
1010397806
1010397806
1098003588

14005220133
14005220133
10320440895
14004653334
14006260726
10320689778
10320689778
10320689778
10320689778
10320689778
10320689778
10320689778
10320689778
10320689778
10320689778
10320689778
10320689778
10320689778
10320689778
10320689778
10320689778
10320689778
10320689778
10320689778
10320689778
10320689778
10320689778
10860184625
10860184625
10840435759
10103978066
10103978066
10103978066
10103978066
10103978066
10103978066
10103978066
10980035884

2,168,856.03
2,091,777.79
58,500.00
341,788.63
217,695.50
2,316.72
120,610.38
1,225.52
422.10
7,003.00
4,570.00
489,087.00
65,251.07
93.10
54,720.00
15,090.00
61,338.60
985,394.00
985,394.00
22,048.00
21,762.00
10,800.00
532.00
2,412.00
5,964.00
11,313.21
799.75
55,000.00
40,968.00
450,000.00
1,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
55,739.04

درهم امارات
درهم امارات
یورو
يورو
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یوان چ

11,466
11,475
87,856
94,360
11,437
50,254
50,254
49,003
49,003
50,254
50,254
21,120
50,254
49,003
50,254
49,466
50,254
22,250
21,120
50,254
50,254
49,639
50,254
50,254
50,254
50,254
49,003
89,625
49,177
51,249
88,070
95,090
93,000
95,090
95,090
95,090
95,090
11,760

ﺪ ﺪار نور قشم
ﺪ ﺪار نور قشم
مهﺪی دک ام ار
کت ﻻبراتوارهای ب المل تﺤق قا تول ﺪی و آموز
مهﺪی دک ام ار
کت ﻻبراتوارهای ب المل تﺤق قا تول ﺪی و آموز
پرداخت ال ون ک سﺪاد
کت پرداخت ال ون ک سﺪاد
پرداخت ال ون ک سﺪاد
کت پرداخت ال ون ک سﺪاد
پرداخت ال ون ک سﺪاد
کت پرداخت ال ون ک سﺪاد
پرداخت ال ون ک سﺪاد
کت پرداخت ال ون ک سﺪاد
پرداخت ال ون ک سﺪاد
کت پرداخت ال ون ک سﺪاد
پرداخت ال ون ک سﺪاد
کت پرداخت ال ون ک سﺪاد
پرداخت ال ون ک سﺪاد
کت پرداخت ال ون ک سﺪاد
پرداخت ال ون ک سﺪاد
کت پرداخت ال ون ک سﺪاد
پرداخت ال ون ک سﺪاد
کت پرداخت ال ون ک سﺪاد
عل ضا
کت ارس ا
رح م
کت گس ش صنایع و خﺪمات کشاورزی
نا
کت کشت و صنعت دن ای س آس ا
نا
کت کشت و صنعت دن ای س آس ا
پرنﺪ ماش
پرنﺪ ماش
پرنﺪ ماش
پرنﺪ ماش
الناز
کت ل نور
الناز
کت ل نور
الناز
کت ل نور
الناز
کت ل نور
مﺤسن
کت صﺪف تجارت غرب
بهرام
کت الفان وتوس
بهرام
کت الفان وتوس
بهرام
کت الفان وتوس
ساعﺪ
کت نک ان آذین مهر
ساعﺪ
کت نک ان آذین مهر
ساعﺪ
کت نک ان آذین مهر
ساعﺪ
کت نک ان آذین مهر
مرجان
کت خوش ش تجارت
مرجان
کت خوش ش تجارت
اه د ان م
اه د ان م
مﺤمﺪع
کت دارا اد تجارت
مﺤمﺪع
کت دارا اد تجارت
مﺤمﺪع
کت دارا اد تجارت
مﺤمﺪع
کت دارا اد تجارت

ﺪ ﺪار نور قشم
پرچم آزاد
پرچم آزاد
پرداخت ال ون ک سﺪاد
پرداخت ال ون ک سﺪاد
پرداخت ال ون ک سﺪاد
پرداخت ال ون ک سﺪاد
پرداخت ال ون ک سﺪاد
پرداخت ال ون ک سﺪاد
پرداخت ال ون ک سﺪاد
پرداخت ال ون ک سﺪاد
پرداخت ال ون ک سﺪاد
پرداخت
پرستو
پرار
پرار
پرنﺪ ماش
پرنﺪ ماش
پرو ز
پرو ز
پرو ز
پرو ز
پرو زی
پرو زی
پرو زی
پرو زی
پرو ان
پرو ان
پرو ان
پرو ان
پ ﺪری
پ ﺪری
اه د ان م
اه د ان م
پناهنﺪه
پناهنﺪه
پناهنﺪه
پناهنﺪه

1098003588
0071044450
0071044450
3258301131
3258301131
3258301131
3258301131
3258301131
3258301131
3258301131
3258301131
3258301131
0082212511
4284594575
0061291463
0061291463
1010291778
1010291778
1292707682
1292707682
1292707682
1292707682
3258272646
4132299139
4132299139
4132299139
2939482632
2939482632
2939482632
2939482632
0060114800
0060114800

0056576250
0056576250
0056576250
0056576250

10980035884
10100271472
10100271472
14004237542
14004237542
14004237542
14004237542
14004237542
14004237542
14004237542
14004237542
14004237542
10103079074
10101091231
10320534360
10320534360
10102917782
10102917782
10260314751
10260314751
10260314751
10260314751
10660170625
10380481066
10380481066
10380481066
14004783748
14004783748
14004783748
14004783748
14004764034
14004764034
0067353770
0067353770
10101925509
10101925509
10101925509
10101925509

43,130,340.00
1,632.50
34,370.00
991,421,575.00
160,342.10
1,482,612,900.00
1,808,302,080.00
319,497,670.00
438,497,099.80
1,779,091,046.00
1,738,752,000.00
50,082.00
29,640.00
372,470.29
116,300.00
93,040.00
578,482.00
2,918.00
40,461.87
168,679.00
139,000.00
10,430.00
1,517,431.14
50,000.00
50,000.00
43,629.00
113,895.50
601,521.15
128,537.20
185,042.11
522,000.00
522,000.00
4,622.50
1,049.62
757,000.00
842,065.00
573,135.00
79,939,780.00

وون کره جنو
یورو
یورو
وون کره جنو
یورو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
درهم امارات
يورو
یورو
يورو
يورو
یورو
درهم امارات
یورو
یورو
یورو
یورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
یورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
وون کره جنو

39,358
94,308
49,408
71,240
49,887
71,240
71,240
71,240
71,498
40,350
40,350
88,070
89,000
51,596
51,249
49,408
21,740
49,109
91,580
89,290
49,829
91,580
11,437
87,210
87,000
88,440
49,701
8,944
49,701
49,701
21,358
11,994
50,566
50,566
22,016
22,011
22,020
39,395

مﺤمﺪع
کت دارا اد تجارت
مﺤمﺪع
کت دارا اد تجارت
مﺤمﺪع
کت دارا اد تجارت
مﺤمﺪع
کت دارا اد تجارت
کورش
کت صنع آ و تا ان ارس
کورش
کت صنع آ و تا ان ارس
هادی
کت کشت و صنعت مﺤصوﻻت ازرون
مﺤمﺪم ﻼد
کت ازرا و تول ﺪی ارس
اورنگ
کت رادین ته ه ا ان
منصور
کت مهنﺪ فنون برتر پرتاو
مﺤمﺪحسن
کت ا ک م ا ام می ﺪ
مﺤمﺪحسن
کت ا ک م ا ام می ﺪ
اره
کت صنعت گس کفش هم ام
اره
کت صنعت گس کفش هم ام
رحمت اله
کت ک ر وا ن
کیوان
کت تﻼش و توسعه منطقه آزاد ارونﺪ
کیوان
کت تﻼش و توسعه منطقه آزاد ارونﺪ
کیوان
کت تﻼش و توسعه منطقه آزاد ارونﺪ
کیوان
کت تﻼش و توسعه منطقه آزاد ارونﺪ
کیوان
کت تﻼش و توسعه منطقه آزاد ارونﺪ
کیوان
کت تﻼش و توسعه منطقه آزاد ارونﺪ
کیوان
کت تﻼش و توسعه منطقه آزاد ارونﺪ
کت سامانه های خانه هوشمنﺪ نار ن گس مهر مال
احمﺪ
کت ژرف رهاورد سﻼمت
احمﺪ
کت ژرف رهاورد سﻼمت
سع ﺪ
کت عایق ک م ا صنعت اخ
سع ﺪ
کت عایق ک م ا صنعت اخ
س ﺪحجت
کت بهساز ماش
س ﺪحجت
کت بهساز ماش
س ﺪحجت
کت بهساز ماش
عل ضا
کت ا ﺪار انﺪ شان دانا اد
عل ضا
کت ا ﺪار انﺪ شان دانا اد
عل ضا
کت ا ﺪار انﺪ شان دانا اد
عل ضا
کت ا ﺪار انﺪ شان دانا اد
شهاب
کت مهنﺪ ژئ رداز ارس
حس
کت مهنﺪ مهﺪ س آسان فراز
حس
کت مهنﺪ مهﺪ س آسان فراز
حس
کت مهنﺪ مهﺪ س آسان فراز

پناهنﺪه
پناهنﺪه
پناهنﺪه
پناهنﺪه
پنا
پنا
پنا ازرو
پنجه شا
پن
پهلوا
پهلوان ان
پهلوان ان
پوراصل
پوراصل
پور ا ا
پورح ﺪری
پورح ﺪری
پورح ﺪری
پورح ﺪری
پورح ﺪری
پورح ﺪری
پورح ﺪری
پوررضا
پوررعنا
پوررعنا
پورسلطا
پورسلطا
پورس ﺪی
پورس ﺪی
پورس ﺪی
پورس ﻒ
پورس ﻒ
پورس ﻒ
پورس ﻒ
پورصالح
پورﻃلو
پورﻃلو
پورﻃلو

0056576250
0056576250
0056576250
0056576250
0031824021
0031824021
2371979902
0451623592
0071199731
3870806796
4432267161
4432267161
1379239273
1379239273
1239858604
0055269249
0055269249
0055269249
0055269249
0055269249
0055269249
0055269249
4489460910
0481969128
0481969128
2754291970
2754291970
0042326117
0042326117
0042326117
0059915285
0059915285
0059915285
0059915285
0062756729
3874536165
3874536165
3874536165

10101925509
10101925509
10101925509
10101925509
10102755241
10102755241
10530054960
10100969898
14005375593
10320155137
10861578566
10861578566
10200361900
10200361900
10102699739
10862089717
10862089717
10862089717
10862089717
10862089717
10862089717
10862089717
14007020127
10320309130
10320309130
10220163479
10220163479
10100038011
10100038011
10100038011
14003743968
14003743968
14003743968
14003743968
10102873114
10103218537
10103218537
10103218537

41,208,528.00
1,415,200.00
98,665,600.00
288,310.00
71,500.00
71,500.00
1,590,000.00
38,000.00
54,581.00
10,355.60
180,115.50
827,000.00
43,470.00
9,100.00
706,644.00
1,883,461.00
81,160.00
41,000.00
46,196.00
2,037,310.50
2,052,801.00
27,594.54
150,535.00
191,781.11
232,579.00
60,000.00
112,800.00
7,574.28
28,500.00
20,070.46
31,900.00
92,980.00
149,655.00
8,400.00
282,000.00
57,250.00
85,000.00
58,000.00

رو ه هنﺪ
درهم امارات
وون کره جنو
یورو
يورو
یورو
رو ه هنﺪ
یورو
يورو
یورو
يوان چ
يوان چ
یورو
يورو
يوان چ
درهم امارات
یورو
یورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
یورو
یورو
درهم امارات
يوان چ
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یوان چ
یوان چ
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو

624
21,579
39,395
89,500
49,887
92,150
1,190
92,600
49,258
93,000
6,515
6,470
89,000
51,249
6,587
20,435
49,408
91,470
49,408
21,906
21,579
49,408
89,950
22,220
6,588
89,000
88,880
116,656
96,000
94,307
49,807
11,960
11,500
49,639
49,537
93,374
93,374
90,850

کت چرم سازان صﺪف مشهﺪ
کت چرم سازان صﺪف مشهﺪ
کت ازرا ال اف الونﺪاﻃلس
کت صنع ارس خزر سها عام
کت صنع ارس خزر سها عام
کت صنع ارس خزر سها عام
کت لنگر دام اسپ
کت لنگر دام اسپ
کت لنگر دام اسپ
کت لنگر دام اسپ
کت م ج مﺪرن اس ادانا
کت م ج مﺪرن اس ادانا
کت داروسازی خوارز
کت داروسازی خوارز
کت سور ن خش را انه
کت امال پ ش
کت سهنﺪ س لت س اهان
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ

حس
حس
زهرا
مرت
مرت
مرت
ام
ام
ام
ام
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مصط
مﺤب ه
حس
خ ی
خ ی
خ ی
خ ی
خ ی
خ ی
خ ی
خ ی
خ ی
خ ی
خ ی
خ ی
خ ی
خ ی
خ ی
خ ی
خ ی
خ ی
خ ی
خ ی
خ ی

پورفخار ان
پورفخار ان
پورقﺪیری
پوراش
پوراش
پوراش
پورهادی آ کنار
پورهادی آ کنار
پورهادی آ کنار
پورهادی آ کنار
پورهادی نجﻒ آ ادی
پورهادی نجﻒ آ ادی
پوروز ری
پوروز ری
پور ا
پور زدان پناه
پوست دوزاصفها
پوست کن
پوست کن
پوست کن
پوست کن
پوست کن
پوست کن
پوست کن
پوست کن
پوست کن
پوست کن
پوست کن
پوست کن
پوست کن
پوست کن
پوست کن
پوست کن
پوست کن
پوست کن
پوست کن
پوست کن
پوست کن

0931480817
0931480817
1280993901
4569480772
4569480772
4569480772
2595973185
2595973185
2595973185
2595973185
1090373090
1090373090
0071013075
0071013075
0074683217
0053692561
1285622413
4230549903
4230549903
4230549903
4230549903
4230549903
4230549903
4230549903
4230549903
4230549903
4230549903
4230549903
4230549903
4230549903
4230549903
4230549903
4230549903
4230549903
4230549903
4230549903
4230549903
4230549903

10380198471
10380198471
10260510974
10100496027
10100496027
10100496027
10720252080
10720252080
10720252080
10720252080
10260655745
10260655745
10100378232
10100378232
14005366946
10102309228
10260414587
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501

80,550.00
17,400.00
103,896,000.00
93,000.00
608,164.00
95,876.00
78,100.00
30,800.00
66,000.00
138,000.00
51,513.00
32,540.00
36,440.00
5,363.00
403,334.19
147,797.71
525,600.00
811,487.00
110,952.27
299,618.00
106,885.00
928,930.00
45,000.00
5,799.00
349,543.00
506,842.93
1,132,898.47
26,121.89
45,069.88
187,335.00
54,000.00
22,878.00
351,680.88
470,636.40
1,241,048.51
188,713.85
1,208,412.30
145,826.75

یورو
یورو
وون کره جنو
یوان چ
یوان چ
یوان چ
يورو
يورو
یورو
يورو
درهم امارات
دﻻر ام ا
يورو
یورو
یورو
درهم امارات
یوان چ
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
درهم امارات
یورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یورو
یورو
درهم امارات
یورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات

89,380
92,410
71,000
11,550
11,100
11,300
49,962
49,329
49,109
50,463
11,471
77,500
92,000
92,150
49,169
11,886
11,205
11,823
21,579
11,466
49,329
11,482
49,647
49,701
11,503
11,597
11,578
50,216
50,216
11,994
91,756
49,701
11,499
11,499
11,499
12,000
11,499
11,783

کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت ایران تا لو
کت ایران تا لو
کت ایران تا لو
کت ایران تا لو
کت ایران تا لو
کت آ اما ام ا سات س
کت آذر مهر ﻃب ارس ان
کت به ام فرآینﺪ ن ن
کت به ام فرآینﺪ ن ن
کت ا ا نخ
کت ا ا اف
کت ا ا اف
کت ا ا اف
کت ا ا اف
کت ا ا اف

ی
ی
ی
ی
ی
ی
ی
ی
ی
ی
ی
ی
ی
ی
ی
ی
ی
ی
ی
ی
ی
ی
ی

خ
خ
خ
خ
خ
خ
خ
خ
خ
خ
خ
خ
خ
خ
خ
خ
خ
خ
خ
خ
خ
خ
خ
رام
رام
رام
رام
رام
مﺤمﺪرضا
مهرداد
پ ا
پ ا
حم ﺪرضا
ابوالقاسم
ابوالقاسم
ابوالقاسم
ابوالقاسم
ابوالقاسم

پوست کن
پوست کن
پوست کن
پوست کن
پوست کن
پوست کن
پوست کن
پوست کن
پوست کن
پوست کن
پوست کن
پوست کن
پوست کن
پوست کن
پوست کن
پوست کن
پوست کن
پوست کن
پوست کن
پوست کن
پوست کن
پوست کن
پوست کن
پوﻻد ان اری
پوﻻد ان اری
پوﻻد ان اری
پوﻻد ان اری
پوﻻد ان اری
پ امهر
س ار
پ ا آزاد
پ ا آزاد
پ ﺪا ش فرد
پ ﺪا ش فرد
پ ﺪا ش فرد
پ ﺪا ش فرد
پ ﺪا ش فرد
پ ﺪا ش فرد

4230549903
4230549903
4230549903
4230549903
4230549903
4230549903
4230549903
4230549903
4230549903
4230549903
4230549903
4230549903
4230549903
4230549903
4230549903
4230549903
4230549903
4230549903
4230549903
4230549903
4230549903
4230549903
4230549903
0045149518
0045149518
0045149518
0045149518
0045149518
0932181961
1755839685
0061808237
0061808237
0035343516
0041987578
0041987578
0041987578
0041987578
0041987578

14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
10100624351
10100624351
10100624351
10100624351
10100624351
14005654710
10320136217
10102756086
10102756086
10100907943
10101265574
10101265574
10101265574
10101265574
10101265574

25,936.00
489,653.80
825,943.97
106,284.00
179,700.00
246,843.64
178,180.00
1,557,351.12
103,008.00
181,500.00
16,768.00
40,775.00
807,900.00
96,869.09
1,029,500.00
59,093.44
231,480.00
236,946.00
1,557,351.12
190,866.90
191,032.40
187,335.00
174,599.50
104,917.79
149,471.00
351,179.62
65,054.00
195,356.05
89,712.00
558,201.00
10,230.00
5,311.00
292,000.00
52,896,450.00
47,647,440.00
95,400.00
282,743.60
320,448.00

يورو
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
یورو
درهم امارات
یورو
درهم امارات
یورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یورو
درهم امارات
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
درهم امارات
یورو
یورو
یورو
درهم امارات
یورو
یورو
یوان چ
وون کره جنو
وون کره جنو
یورو
یوان چ
یوان چ
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات

49,177
11,510
11,499
11,576
11,690
11,597
49,179
11,510
50,216
11,736
94,308
49,701
11,466
21,525
20,705
93,751
21,770
49,647
11,510
11,597
11,994
11,994
11,994
94,212
49,887
20,644
94,212
92,617
92,350
21,872
49,109
49,109
12,325
38,264
38,334
49,703
6,462
6,456

کت ا ا اف
کت ا ا اف
کت ا ا اف
کت ا ا اف
کت وز ن گس ا ﺪآل
کت آرسام تجارت ساینا
کت آرسام تجارت ساینا
کت وز ن گس ا ﺪآل
کت آرسام تجارت ساینا
کت گروه داده ورز ج ا
کت گروه داده ورز ج ا
کت وز ن گس ا ﺪآل
کت وز ن گس ا ﺪآل
کت ماش سازی تاشا
کت ساتراپ ب الملل زا رس
کت ساتراپ ب الملل زا رس
کت پ ش امان خش صﺪیق
کت پ ش امان خش صﺪیق
کت پ ش امان خش صﺪیق
کت پ ش امان خش صﺪیق
کت پ ش امان خش صﺪیق
کت پ ش امان خش صﺪیق
کت پ ش امان خش صﺪیق
کت پ ش امان خش صﺪیق
کت پ ش امان خش صﺪیق
کت پ ش امان خش صﺪیق
کت پ ش امان خش صﺪیق
کت پ ش امان خش صﺪیق
کت پ ش امان خش صﺪیق
کت پ ش امان خش صﺪیق
کت آوا ک ان مهر
کت آوا ک ان مهر
کت آوا ک ان مهر
کت آوا ک ان مهر
کت آوا ک ان مهر

کت آرمان تجارت ص ا

ابوالقاسم
ابوالقاسم
ابوالقاسم
ابوالقاسم
پ ام
پ ام
پ ام
پ ام
پ ام
پ ام
پ ام
پ ام
پ ام
ع ﺪال
سا
سا
پ ش امان خش صﺪیق
پ ش امان خش صﺪیق
پ ش امان خش صﺪیق
پ ش امان خش صﺪیق
پ ش امان خش صﺪیق
پ ش امان خش صﺪیق
پ ش امان خش صﺪیق
پ ش امان خش صﺪیق
پ ش امان خش صﺪیق
پ ش امان خش صﺪیق
پ ش امان خش صﺪیق
پ ش امان خش صﺪیق
پ ش امان خش صﺪیق
پ ش امان خش صﺪیق
میثم
میثم
میثم
میثم
میثم
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
اظم

پ ﺪا ش فرد
پ ﺪا ش فرد
پ ﺪا ش فرد
پ ﺪا ش فرد
پ حس لو
پ حس لو
پ حس لو
پ حس لو
پ حس لو
پ حس لو
پ حس لو
پ حس لو
پ حس لو
پ زاده
پ وی
پ وی
پ ش امان خش صﺪیق
پ ش امان خش صﺪیق
پ ش امان خش صﺪیق
پ ش امان خش صﺪیق
پ ش امان خش صﺪیق
پ ش امان خش صﺪیق
پ ش امان خش صﺪیق
پ ش امان خش صﺪیق
پ ش امان خش صﺪیق
پ ش امان خش صﺪیق
پ ش امان خش صﺪیق
پ ش امان خش صﺪیق
پ ش امان خش صﺪیق
پ ش امان خش صﺪیق
پ شور
پ شور
پ شور
پ شور
پ شور
پ غم ی
پ غم ی
پ ا

0041987578
0041987578
0041987578
0041987578
0078707870
0078707870
0078707870
0078707870
0078707870
0078707870
0078707870
0078707870
0078707870
2295798620
2291254677
2291254677
1010185748
1010185748
1010185748
1010185748
1010185748
1010185748
1010185748
1010185748
1010185748
1010185748
1010185748
1010185748
1010185748
1010185748
2593452846
2593452846
2593452846
2593452846
2593452846

5669522354

10101265574
10101265574
10101265574
10101265574
10103771238
14007342355
14007342355
10103771238
14007342355
10102277732
10102277732
10103771238
10103771238
10860673640
10103010410
10103010410
10101857487
10101857487
10101857487
10101857487
10101857487
10101857487
10101857487
10101857487
10101857487
10101857487
10101857487
10101857487
10101857487
10101857487
10104094722
10104094722
10104094722
10104094722
10104094722
0053042301
0053042301
10320822023

811,104.00
239,639.40
811,104.00
811,104.00
53,065.60
414,223.80
9,500.00
95,641.00
544,457.08
74,000.00
490,000.00
4,949,174.32
3,935,847.00
385,805,302.00
55,565.25
221,450.00
94,738.00
62,706.00
103,125.00
149,960.00
130,400.00
79,350.00
110,880.00
36,937.50
224,133.50
86,975.00
172,449.86
115,070.00
169,838.11
74,065.00
26,345.00
24,234.00
24,519.81
50,736.00
7,700.00
48,750.00
48,750.00
2,562,000.00

چ
چ
چ
چ

یوان
یوان
یوان
یوان
یورو
یوان چ
یورو
یورو
یوان چ
يورو
يورو
رو ه هنﺪ
رو ه هنﺪ
وون کره جنو
یورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يوان چ

11,863
6,469
11,863
11,863
93,120
11,700
92,100
91,900
11,700
50,545
49,701
1,140
1,175
38,940
96,202
106,000
49,738
100,850
100,850
100,850
100,850
100,850
51,199
100,850
51,199
100,850
51,199
49,798
50,695
100,850
90,787
89,200
90,787
91,900
50,423
91,660
91,660
11,421

کت آرمان تجارت ص ا
کت آرمان تجارت ص ا
کت صنایع افراش
کت ک ارنگ صنعت
کت ک ارنگ صنعت
کت ار و انﺪ شه مهر آی
کت تﺤل ل گران اﻃﻼعات ن اره
کت تﺤل ل گران اﻃﻼعات ن اره
کت هوشمنﺪ ساختار امرتات
کت هوشمنﺪ ساختار امرتات
کت هوشمنﺪ ساختار امرتات
کت هوشمنﺪ ساختار امرتات
کت کومه س آرما
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ

اظم
اظم
مﺤمﺪ
ر
ر
احسان
همایون
همایون
اش ان
اش ان
اش ان
اش ان
مهﺪی
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا

پ ا
پ ا
پ مان
پیونﺪی
پیونﺪی
تابع قانون
تاج خش
تاج خش
تاج علی
تاج علی
تاج علی
تاج علی
تاج گردون
تاجور
تاجور
تاجور
تاجور
تاجور
تاجور
تاجور
تاجور
تاجور
تاجور
تاجور
تاجور
تاجور
تاجور
تاجور
تاجور
تاجور
تاجور
تاجور
تاجور
تاجور
تاجور
تاجور
تاجور
تاجور

5669522354
5669522354
4322568777
0451032624
0451032624
0451509129
0039185524
0039185524
0082321299
0082321299
0082321299
0082321299
0071210441
1062792025
1062792025
1062792025
1062792025
1062792025
1062792025
1062792025
1062792025
1062792025
1062792025
1062792025
1062792025
1062792025
1062792025
1062792025
1062792025
1062792025
1062792025
1062792025
1062792025
1062792025
1062792025
1062792025
1062792025
1062792025

10320822023
10320822023
10861408310
10101999031
10101999031
14003710222
10103398086
10103398086
14003879239
14003879239
14003879239
14003879239
10102163947
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172

401,143,000.00
400,405,390.00
222,600.00
29,880.65
29,362.50
904,590.00
255,645.00
96,587.00
568,150.00
125,840.00
244,000.00
360,000.00
109,500.00
368,043.88
466,225.20
184,364.31
314,652.70
158,861.92
317,322.88
278,050.00
7,302.80
24,967.20
82,407.71
200,000.00
161,326.40
45,050.00
70,100.00
54,930.00
49,957.52
482,508.15
64,912.32
53,333.20
53,054.16
13,196.30
22,520.00
142,082.06
31,833.00
75,444.72

وون کره جنو
وون کره جنو
یوان چ
یورو
یورو
یوان چ
یورو
دﻻر ام ا
درهم امارات
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
يورو
درهم امارات

69,000
69,000
11,250
91,700
89,390
11,660
88,800
104,070
21,500
11,680
11,100
11,000
11,350
21,190
20,644
11,823
11,783
21,190
21,190
6,538
49,647
49,697
49,186
49,177
21,710
49,697
49,177
49,639
87,870
20,705
11,783
52,233
49,408
49,085
49,109
21,190
49,169
11,823

کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت زر ن بنا ارس ان
کت ب سک ت گر
کت ب سک ت گر
کت ص ا دوچ خ
کت ص ا دوچ خ
کت س لنﺪر سازی تهران
تجارت کوشش س اهان
تجارت کوشش س اهان
تجارت گس فخ م
تجارت گس فخ م
تجارت گس فخ م
کت تجارت نخ ه مﺤب
کت تجارت نخ ه مﺤب
کت تجارت نخ ه مﺤب
کت تجارت نخ ه مﺤب
کت تجارت نخ ه مﺤب
کت تجارت نخ ه مﺤب
کت تجارت نخ ه مﺤب
کت تﺪب انﺪ شان درسا
کت تﺪب انﺪ شان درسا

مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
حسن
فرهاد
فرهاد
خ و
خ و
مﺤمود
تجارت کوشش س اهان
تجارت کوشش س اهان
تجارت گس فخ م
تجارت گس فخ م
تجارت گس فخ م
تجارت نخ ه مﺤب
تجارت نخ ه مﺤب
تجارت نخ ه مﺤب
تجارت نخ ه مﺤب
تجارت نخ ه مﺤب
تجارت نخ ه مﺤب
تجارت نخ ه مﺤب
تﺪب انﺪ شان درسا
تﺪب انﺪ شان درسا

تاجور
تاجور
تاجور
تاجور
تاجور
تاجور
تاجور
تاجور
تاجور
تاجور
تاجور
تاجور
تاجور
تاجور
تاجور
تاجور
تاجور
تاجور
تاج ک
تاج ک
تاج ک
تک
تک
ت زی
تجارت کوشش س اهان
تجارت کوشش س اهان
تجارت گس فخ م
تجارت گس فخ م
تجارت گس فخ م
تجارت نخ ه مﺤب
تجارت نخ ه مﺤب
تجارت نخ ه مﺤب
تجارت نخ ه مﺤب
تجارت نخ ه مﺤب
تجارت نخ ه مﺤب
تجارت نخ ه مﺤب
تﺪب انﺪ شان درسا
تﺪب انﺪ شان درسا

1062792025
1062792025
1062792025
1062792025
1062792025
1062792025
1062792025
1062792025
1062792025
1062792025
1062792025
1062792025
1062792025
1062792025
1062792025
1062792025
1062792025
1062792025
0061547921
0065229053
0065229053
0039791467
0039791467
1261480619
1086116729
1086116729
1010329307
1010329307
1010329307
1010325996
1010325996
1010325996
1010325996
1010325996
1010325996
1010325996
1400707368
1400707368

14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
10102710779
14003562000
14003562000
10101911967
10101911967
10101645319
10861167297
10861167297
10103293070
10103293070
10103293070
10103259969
10103259969
10103259969
10103259969
10103259969
10103259969
10103259969
14007073686
14007073686

72,376.12
273,992.37
153,197.00
13,064.00
7,498.46
56,506.00
128,951.08
282,592.64
75,500.00
276,532.48
43,287.06
44,400.00
155,744.27
145,646.00
75,302.76
87,787.50
306,300.00
114,781.80
1,792,650.00
26,330.94
98,280.00
33,820.80
1,127,360.00
13,400.00
165,246.85
934,753.15
309,073,205.00
385,608,300.00
385,690,000.00
672,800.00
798,916.00
27,000.00
858,000.00
42,500.00
140,000.00
672,800.00
240,000.00
1,598,414.20

درهم امارات
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
يورو
يورو
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
یوان چ
یورو
یورو
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
يوان چ
يورو
يورو
يوان چ
یورو
يوان چ
يوان چ
درهم امارات
درهم امارات

11,783
51,249
49,177
49,085
21,190
49,127
50,566
11,823
49,177
49,109
49,085
49,639
21,190
49,109
49,639
49,639
21,710
21,190
11,221
92,000
92,150
6,586
6,587
49,466
92,617
91,700
74,900
74,900
75,900
6,571
50,168
49,177
7,183
49,329
6,571
6,591
20,916
20,705

کت تﺪب انﺪ شان درسا
کت تﺪب انﺪ شان درسا
کت تﺪب انﺪ شان درسا
کت تﺪب انﺪ شان درسا
کت تﺪب انﺪ شان درسا
کت تﺪب انﺪ شان درسا
کت تﺪب انﺪ شان درسا
کت تﺪب انﺪ شان درسا
کت تﺪب انﺪ شان درسا
کت تﺪب انﺪ شان درسا
کت تﺪب انﺪ شان درسا
کت تﺪب انﺪ شان درسا
کت تﺪب انﺪ شان درسا
کت تﺪب انﺪ شان درسا
کت تﺪب انﺪ شان درسا
کت تﺪب انﺪ شان درسا
کت تﺪب انﺪ شان درسا
کت تﺪب انﺪ شان درسا
کت تﺪب انﺪ شان درسا
کت تﺪب انﺪ شان درسا
کت تﺪب انﺪ شان درسا
کت ن مه هادی عماد
کت فراز گس پ ا صنعت
کت فراز گس پ ا صنعت
کت برسام تجارت ملل
کت برسام تجارت ملل
کت برسام تجارت ملل
کت آ ام و را و ژن
کت تجارت ستاره س ا سات س
کت ه پرداخت ملت
کت ه پرداخت ملت
کت ه پرداخت ملت
کت ه پرداخت ملت
کت ه پرداخت ملت
کت ه پرداخت ملت
کت ه پرداخت ملت
کت ه پرداخت ملت
کت جهان گس افسون

تﺪب انﺪ شان درسا
تﺪب انﺪ شان درسا
تﺪب انﺪ شان درسا
تﺪب انﺪ شان درسا
تﺪب انﺪ شان درسا
تﺪب انﺪ شان درسا
تﺪب انﺪ شان درسا
تﺪب انﺪ شان درسا
تﺪب انﺪ شان درسا
تﺪب انﺪ شان درسا
تﺪب انﺪ شان درسا
تﺪب انﺪ شان درسا
تﺪب انﺪ شان درسا
تﺪب انﺪ شان درسا
تﺪب انﺪ شان درسا
تﺪب انﺪ شان درسا
تﺪب انﺪ شان درسا
تﺪب انﺪ شان درسا
تﺪب انﺪ شان درسا
تﺪب انﺪ شان درسا
تﺪب انﺪ شان درسا
احسان اله
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مینا
مینا
مینا
مﺤمﺪنا
مﺤمﺪ اظم
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
منوچهر

انﺪ شان درسا
انﺪ شان درسا
انﺪ شان درسا
انﺪ شان درسا
انﺪ شان درسا
انﺪ شان درسا
انﺪ شان درسا
انﺪ شان درسا
انﺪ شان درسا
انﺪ شان درسا
انﺪ شان درسا
انﺪ شان درسا
انﺪ شان درسا
انﺪ شان درسا
انﺪ شان درسا
انﺪ شان درسا
انﺪ شان درسا
انﺪ شان درسا
انﺪ شان درسا
انﺪ شان درسا
انﺪ شان درسا

تﺪب
تﺪب
تﺪب
تﺪب
تﺪب
تﺪب
تﺪب
تﺪب
تﺪب
تﺪب
تﺪب
تﺪب
تﺪب
تﺪب
تﺪب
تﺪب
تﺪب
تﺪب
تﺪب
تﺪب
تﺪب
تﺪین
تراب پوراصفها
تراب پوراصفها
ترا
ترا
ترا
ترا
ترا م زا
تراب ان
تراب ان
تراب ان
تراب ان
تراب ان
تراب ان
تراب ان
تراب ان
ت ان

1400707368
1400707368
1400707368
1400707368
1400707368
1400707368
1400707368
1400707368
1400707368
1400707368
1400707368
1400707368
1400707368
1400707368
1400707368
1400707368
1400707368
1400707368
1400707368
1400707368
1400707368
2539653200
1285910567
1285910567
0046526129
0046526129
0046526129
0070087091
4430494975
0042418143
0042418143
0042418143
0042418143
0042418143
0042418143
0042418143
0042418143
0048212210

14007073686
14007073686
14007073686
14007073686
14007073686
14007073686
14007073686
14007073686
14007073686
14007073686
14007073686
14007073686
14007073686
14007073686
14007073686
14007073686
14007073686
14007073686
14007073686
14007073686
14007073686
10101134613
10260544095
10260544095
14005471539
14005471539
14005471539
10320802949
10840089711
10102952412
10102952412
10102952412
10102952412
10102952412
10102952412
10102952412
10102952412
10320180252

670,000.00
1,722,338.80
2,978,613.34
5,988.00
6,149.99
225,000.00
7,275.07
283,905.20
813,008.00
1,283,490.83
8,832.60
344,687.20
239,523.50
3,078.00
127,132.00
160,000.00
235,000.00
230,000.00
802,710.35
239,988.00
4,100.00
106,776.00
137,500.00
37,610.00
4,255.05
675,000.00
286,000.00
519,139.00
292,680.00
1,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
415,000.00

درهم امارات
درهم امارات
يوان چ
يورو
يورو
درهم امارات
يورو
يورو
يوان چ
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
يوان چ
یوان چ
یوان چ
یورو
درهم امارات
درهم امارات
یوان چ
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو

20,705
20,705
11,053
49,186
50,423
20,916
49,962
49,962
11,173
20,705
50,423
51,189
49,186
49,962
49,962
49,639
20,916
20,916
20,705
50,423
49,408
6,596
11,300
11,300
49,887
21,086
20,780
6,538
49,177
93,041
92,000
88,262
92,259
92,200
92,383
92,200
92,150
93,223

کت جهان گس افسون
کت دقیق افزار نﺪا
کت دقیق افزار نﺪا
کت تعاو تول ﺪی و توز بهارستان را ان
کت تعاو تول ﺪی و توز بهارستان را ان
کت تعاو تول ﺪی و توز بهارستان را ان
کت تعاو تول ﺪی و توز بهارستان را ان
کت تعاو تول ﺪی و توز بهارستان را ان
کت تعاو تول ﺪی و توز بهارستان را ان
کت تعاو تول ﺪی و توز بهارستان را ان
کت پرد س فوﻻد اران لوله ا
کت پرد س فوﻻد اران لوله ا
کت پرد س فوﻻد اران لوله ا
کت نعنا تجارت آرام
کت فجر مازنﺪ کوه
کت فجر مازنﺪ کوه
کت فجر مازنﺪ کوه
کت فجر مازنﺪ کوه
کت فجر مازنﺪ کوه
کت فجر مازنﺪ کوه
کت ساختما ادیراران ارشام
کت ساختما ادیراران ارشام
کت تول ﺪی ازرا آسان ب خودرو
کت حا صنعت گروه
کت حا صنعت گروه
کت حا صنعت گروه
کت حا صنعت گروه
کت فرانامان ارس
کت فرانامان ارس
کت هونام ابزار ن ن
کت هونام ابزار ن ن
کت هونام ابزار ن ن
کت تام تجه پ و ارس ان
کت تام تجه پ و ارس ان
کت اس ﺪچ ان ش
کت تک ن ال ون ک
کت تک ن ال ون ک

منوچهر
ع
ع
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
دار وش
دار وش
دار وش
عا ﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
خشا ار
خشا ار
ع ا
سع ﺪ
سع ﺪ
سع ﺪ
سع ﺪ
لﻼ
لﻼ
ت رهنماء اشا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
مﺤمود
مﺤمود
احمﺪ
تك ن ال ون ك
تك ن ال ون ك

ت ان
ترح
ترح
ترک زاده ماها
ترک زاده ماها
ترک زاده ماها
ترک زاده ماها
ترک زاده ماها
ترک زاده ماها
ترک زاده ماها
ترک ز ان
ترک ز ان
ترک ز ان
ترک ان وﻻشا
سل
سل
سل
سل
سل
سل
شکری تم جا
شکری تم جا
تف
زنجا
تقﺪ
زنجا
تقﺪ
زنجا
تقﺪ
زنجا
تقﺪ
تقوا مﺤمﺪی جو
تقوا مﺤمﺪی جو
ت رهنماء اشا
ت زاده ام شمس
ت زاده ام شمس
ت زاده ام شمس
ت زاده شورقستا
ت زاده شورقستا
ت لو
تك ن ال ون ك
تك ن ال ون ك

0048212210
0045802076
0045802076
6079729644
6079729644
6079729644
6079729644
6079729644
6079729644
6079729644
0033349118
0033349118
0033349118
4723861335
3391666250
3391666250
3391666250
3391666250
3391666250
3391666250
2219082288
2219082288
4430436738
0933674678
0933674678
0933674678
0933674678
0070873275
0070873275
1379222036
1379222036
1379222036
0058462351
0058462351
2802456611
1010202921
1010202921

10320180252
14004710038
14004710038
10630119453
10630119453
10630119453
10630119453
10630119453
10630119453
10630119453
14007201155
14007201155
14007201155
14006649930
10861656994
10861656994
10861656994
10861656994
10861656994
10861656994
10102597424
10102597424
10101729094
10380506377
10380506377
10380506377
10380506377
10102559219
10102559219
1261702476
10103715589
10103715589
10103715589
10320248471
10320248471
10200222015
10102029213
10102029213

138,671.00
9,960.00
14,681.10
1,074,374.90
450,000.00
83,832.54
475,883.74
800,430.00
304,079.03
198,703.68
248,001.00
60,841.50
141,963.50
16,276.26
111,300.00
15,001.14
7,627.73
84,150.00
173,310.00
84,150.00
36,000.00
55,268.00
19,093.36
983,826.00
247,400.00
300,066,932.00
71,010.00
422,455.00
431,642.72
38,981.47
87,840.00
87,840.00
88,637.00
770,379.00
644,820.38
14,007.00
4,720,869,960.00
5,649,800.00

یوان چ
یورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يوان چ
يورو
یورو
یورو
يورو
يورو
یورو
يورو
يورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یوان چ
يوان چ
وون کره جنو
یوان چ
درهم امارات
درهم امارات
یورو
یورو
یورو
یورو
يوان چ
يوان چ
یورو
وون کره جنو
وون کره جنو

11,900
91,000
51,347
11,466
22,470
21,630
21,500
11,475
21,525
11,437
6,515
49,697
92,647
49,177
49,568
49,568
92,718
49,177
49,177
87,699
92,150
94,340
48,599
12,325
6,599
72,554
12,170
21,700
21,526
51,347
50,695
50,695
50,216
6,588
6,588
91,900
70,524
72,990

ون ک
ون ک
ون ک
ون ک
ون ک
ون ک
ون ک
ون ک

کت تک ن ال
کت تک ن ال
کت تک ن ال
کت تک ن ال
کت تک ن ال
کت تک ن ال
کت تک ن ال
کت تک ن ال
کت ایزوفام
کت ایزوفام
کت تول ﺪی مهنﺪ
کت تول ﺪی مهنﺪ
کت تول ﺪی مهنﺪ
کت ف و مهنﺪ
کت ف و مهنﺪ
کت ف و مهنﺪ
کت ف و مهنﺪ
کت ف و مهنﺪ
کت ف و مهنﺪ
کت ف و مهنﺪ
کت ف و مهنﺪ
کت ف و مهنﺪ
کت ف و مهنﺪ
کت ف و مهنﺪ
کت ف و مهنﺪ
کت ف و مهنﺪ
کت ف و مهنﺪ
کت ف و مهنﺪ
کت ف و مهنﺪ
کت ف و مهنﺪ
کت ف و مهنﺪ
کت ف و مهنﺪ
کت ف و مهنﺪ
کت ف و مهنﺪ
کت ف و مهنﺪ
کت ف و مهنﺪ
کت ف و مهنﺪ
کت ف و مهنﺪ

الن از آس ا
الن از آس ا
الن از آس ا
افرا هوشمنﺪ ژرف
افرا هوشمنﺪ ژرف
افرا هوشمنﺪ ژرف
افرا هوشمنﺪ ژرف
افرا هوشمنﺪ ژرف
افرا هوشمنﺪ ژرف
افرا هوشمنﺪ ژرف
افرا هوشمنﺪ ژرف
افرا هوشمنﺪ ژرف
افرا هوشمنﺪ ژرف
افرا هوشمنﺪ ژرف
افرا هوشمنﺪ ژرف
افرا هوشمنﺪ ژرف
افرا هوشمنﺪ ژرف
افرا هوشمنﺪ ژرف
افرا هوشمنﺪ ژرف
افرا هوشمنﺪ ژرف
افرا هوشمنﺪ ژرف
افرا هوشمنﺪ ژرف
افرا هوشمنﺪ ژرف
افرا هوشمنﺪ ژرف
افرا هوشمنﺪ ژرف
افرا هوشمنﺪ ژرف
افرا هوشمنﺪ ژرف
افرا هوشمنﺪ ژرف

تك ن ال
تك ن ال
تك ن ال
تك ن ال
تك ن ال
تك ن ال
تك ن ال
تك ن ال
مرض ه
مرض ه
مﺤمود
مﺤمود
مﺤمود
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس

ون ك
ون ك
ون ك
ون ك
ون ك
ون ك
ون ك
ون ك

تك ن ال ون ك
تك ن ال ون ك
تك ن ال ون ك
تك ن ال ون ك
تك ن ال ون ك
تك ن ال ون ك
تك ن ال ون ك
تك ن ال ون ك
ت ام ماسوله
ت ام ماسوله
تم گران
تم گران
تم گران
تنگستا
تنگستا
تنگستا
تنگستا
تنگستا
تنگستا
تنگستا
تنگستا
تنگستا
تنگستا
تنگستا
تنگستا
تنگستا
تنگستا
تنگستا
تنگستا
تنگستا
تنگستا
تنگستا
تنگستا
تنگستا
تنگستا
تنگستا
تنگستا
تنگستا

1010202921
1010202921
1010202921
1010202921
1010202921
1010202921
1010202921
1010202921
2710059177
2710059177
0680178406
0680178406
0680178406
3490105478
3490105478
3490105478
3490105478
3490105478
3490105478
3490105478
3490105478
3490105478
3490105478
3490105478
3490105478
3490105478
3490105478
3490105478
3490105478
3490105478
3490105478
3490105478
3490105478
3490105478
3490105478
3490105478
3490105478
3490105478

10102029213
10102029213
10102029213
10102029213
10102029213
10102029213
10102029213
10102029213
10100941887
10100941887
10103047385
10103047385
10103047385
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265

231,840,000.00
4,002,786,000.00
8,890,221,071.00
322,070,000.00
14,819,000.00
217,660,000.00
7,716,570.00
64,778,595.00
214,120.00
1,834,150.00
324,615.00
443,598.00
842,500.00
45,483.00
90,140.00
230,600.00
174,356.82
30,997.00
171,493.18
337,991.51
125,534.00
100,050.00
209,147.00
35,120.82
37,707.20
55,658.00
174,340.00
290,239.01
340,000.00
318,061.26
225,645.00
90,311.00
112,791.00
156,297.00
131,897.00
131,229.56
309,208.11
85,339.20

وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
يورو
یوان چ
یوان چ
يوان چ
یوان چ
یورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
یورو
درهم امارات
يورو
درهم امارات
يورو
يوان چ
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
یورو

72,990
39,246
72,990
70,524
72,990
72,990
39,246
39,246
49,109
11,100
12,000
11,187
11,800
49,179
49,329
49,329
49,109
22,200
11,783
11,783
49,639
49,639
49,798
49,179
11,783
49,697
20,680
49,697
6,584
11,783
21,770
49,109
49,639
49,329
49,697
11,783
11,499
49,177

کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت تهران ته ه قشم
کت تهران ته ه قشم
کت تهران ته ه قشم
کت تهران ته ه قشم
کت تهران ته ه قشم
کت تهران ته ه قشم
کت تهران ته ه قشم
کت تهران ته ه قشم
کت تهران ته ه قشم
کت تهران ته ه قشم
کت تهران ته ه قشم
کت تهران ته ه قشم
کت تهران ته ه قشم
کت تهران ته ه قشم
کت تهران ته ه قشم
کت تهران ته ه قشم
کت تهران ته ه قشم
کت آرمان گس انصار
کت آرمان گس انصار
کت آرمان گس انصار
کت آرمان گس انصار
کت آرمان گس انصار
ته ه
ته ه
ته ه
ته ه
ته ه
کت ته ه تهران
کت ته ه تهران
کت ته ه تهران
کت ته ه تهران
کت ته ه تهران
کت ته ه تهران
کت ته ه تهران
کت ته ه تهران

حس
حس
حس
تهران ته ه قشم
تهران ته ه قشم
تهران ته ه قشم
تهران ته ه قشم
تهران ته ه قشم
تهران ته ه قشم
تهران ته ه قشم
تهران ته ه قشم
تهران ته ه قشم
تهران ته ه قشم
تهران ته ه قشم
تهران ته ه قشم
تهران ته ه قشم
تهران ته ه قشم
تهران ته ه قشم
تهران ته ه قشم
تهران ته ه قشم
ع
ع
ع
ع
ع
ته ه
ته ه
ته ه
ته ه
ته ه
ته ه تهران
ته ه تهران
ته ه تهران
ته ه تهران
ته ه تهران
ته ه تهران
ته ه تهران
ته ه تهران

تنگستا
تنگستا
تنگستا
تهران ته ه قشم
تهران ته ه قشم
تهران ته ه قشم
تهران ته ه قشم
تهران ته ه قشم
تهران ته ه قشم
تهران ته ه قشم
تهران ته ه قشم
تهران ته ه قشم
تهران ته ه قشم
تهران ته ه قشم
تهران ته ه قشم
تهران ته ه قشم
تهران ته ه قشم
تهران ته ه قشم
تهران ته ه قشم
تهران ته ه قشم
تهران فرد
تهران فرد
تهران فرد
تهران فرد
تهران فرد
ته ه
ته ه
ته ه
ته ه
ته ه
ته ه تهران
ته ه تهران
ته ه تهران
ته ه تهران
ته ه تهران
ته ه تهران
ته ه تهران
ته ه تهران

3490105478
3490105478
3490105478
1086149567
1086149567
1086149567
1086149567
1086149567
1086149567
1086149567
1086149567
1086149567
1086149567
1086149567
1086149567
1086149567
1086149567
1086149567
1086149567
1086149567
0064526690
0064526690
0064526690
0064526690
0064526690
1286800862
1286800862
1286800862
1286800862
1286800862
1010098944
1010098944
1010098944
1010098944
1010098944
1010098944
1010098944
1010098944

14004746265
14004746265
14004746265
10861495678
10861495678
10861495678
10861495678
10861495678
10861495678
10861495678
10861495678
10861495678
10861495678
10861495678
10861495678
10861495678
10861495678
10861495678
10861495678
10861495678
10103083210
10103083210
10103083210
10103083210
10103083210
10100395127
10100395127
10100395127
10100395127
10100395127
10100989445
10100989445
10100989445
10100989445
10100989445
10100989445
10100989445
10100989445

126,375.00
21,950.00
156,318.00
23,452.00
5,019.00
125,091.00
11,300.00
188,700.00
36,900.00
45,910.00
19,200.00
3,000.00
400.00
45,216.00
9,300.00
6,000.00
59,110.00
237,505.00
37,015.00
11,500.00
336,103.02
1,353,139.06
336,103.02
315,730.80
315,730.80
13,981.00
21,293.00
19,780.00
18,915.00
296,803.00
70,000.00
87,840.44
6,000.00
11,000.00
108,470.00
43,500.00
15,500.00
40,120.00

يورو
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو

49,408
11,990
49,639
49,177
49,177
49,177
49,177
88,682
49,177
49,177
50,566
50,566
88,040
49,177
49,177
49,177
88,773
88,682
88,040
49,186
49,408
22,000
49,177
50,119
50,119
49,415
50,119
49,887
92,383
49,329
50,566
51,596
49,177
49,177
51,596
49,639
49,639
51,326

کت ته ه تهران
کت ته ه تهران
کت مولﺪ گشتاور ایران ان
کت مولﺪ گشتاور ایران ان
کت ک ان رخسار قشم
کت و ستا رادین آ ادانا
کت و ستا رادین آ ادانا
کت و ستا رادین آ ادانا
توسعه تجارت رهپ ان صنایع ق
کت توسعه ﻃﻼ ازران
توسعه منابع انرژی توان
توسعه منابع انرژی توان
کت نفت ابزار
کت سته بنﺪی ﻃب عت س مغان
کت سته بنﺪی ﻃب عت س مغان
کت سته بنﺪی ﻃب عت س مغان

کت آوا فرهنگ آر ا
کت آوا فرهنگ آر ا
کت آوا فرهنگ آر ا
کت آوا فرهنگ آر ا
کت نخ و ال اف آ ادانا ابهر
کت نخ و ال اف آ ادانا ابهر
کت نخ و ال اف آ ادانا ابهر
کت صنع ﻻما ال ون ک
کت صنع ﻻما ال ون ک
کت فرا اتﺤاد اس ان ایران ان
کت فرا اتﺤاد اس ان ایران ان
کت فرا اتﺤاد اس ان ایران ان
کت ن ک آسا
کت ن ک آسا
کت فن آوری اﻃﻼعات ﻻجورد تک ن
کت زر ن رو ا
کت زر ن رو ا
کت زر ن رو ا
کت مار نا ﻼس ک یزد
کت مار نا ﻼس ک یزد

ته ه تهران
ته ه تهران
ﺪرام
ﺪرام
اصغر
رضا
رضا
رضا
توسعه تجارت رهپ ان صنایع
توسعه ﻃﻼ ازران
توسعه منابع انرژی توان
توسعه منابع انرژی توان
مجت
اک
اک
اک
مﺤمﺪع
مﺤمود
حامﺪ
حامﺪ
حامﺪ
حامﺪ
سع ﺪ
سع ﺪ
سع ﺪ
احمﺪ
احمﺪ
مﺤمﺪت
مﺤمﺪت
مﺤمﺪت
حب ب اله
حب ب اله
حس
مﺤمﺪحس
مﺤمﺪحس
مﺤمﺪحس
ع مﺤمﺪ
ع مﺤمﺪ

ته ه تهران
ته ه تهران
توجه
توجه
توح ﺪلو
توح ﺪی راد
توح ﺪی راد
توح ﺪی راد
ق توسعه تجارت رهپ ان صنایع
توسعه ﻃﻼ ازران
توسعه منابع انرژی توان
توسعه منابع انرژی توان
توس نائی
توف آذر
توف آذر
توف آذر
تو
تو
تو
تو
تو
تو
تو
تو
تو
تو
تو
تو
تو
تو
تو
تو
تو
تو
تو
تو
تو تفت
تو تفت

ق

1010098944
1010098944
0064717054
0064717054
4282066326
0061470872
0061470872
0061470872
1400628553
1066010938
1010037773
1010037773
1249440165
5049060273
5049060273
5049060273

0054816051
0054816051
0054816051
0054816051
0075669439
0075669439
0075669439
0703505718
0703505718
0920230393
0920230393
0920230393
1533680779
1533680779
2002569061
2092349511
2092349511
2092349511
4431756655
4431756655

10100989445
10100989445
10320464159
10320464159
10861952417
14003609308
14003609308
14003609308
14006285530
10660109387
10100377738
10100377738
10260535638
10861732945
10861732945
10861732945
0074708058
0569901839
10320487866
10320487866
10320487866
10320487866
10320393953
10320393953
10320393953
10380232900
10380232900
14006232378
14006232378
14006232378
10101135671
10101135671
10104039238
14006699529
14006699529
14006699529
10840084721
10840084721

60,590.00
19,800.00
5,940.00
2,911.68
27,000.00
68,325.00
85,786.75
36,360.78
37,500.00
779,548.22
362,000.00
156,600.00
183,337.00
100,000.00
225,000.00
175,000.00
76,000.00
211,000.00
856,433.64
58,509.35
14,228.30
182,029.52
2,862,000.00
185,250.00
1,310,400.00
32,325.00
17,500.00
35,712.00
3,256.50
34,560.00
1,034,612.00
251,617.00
443,955.20
585,000.00
585,000.00
585,000.00
512,000.00
94,488.00

يورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
درهم امارات
يورو
یورو
دﻻر ام ا
یورو
یورو
یورو
یوان چ
یورو
یوان چ
يورو
يورو
يورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
يورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
یوان چ
یوان چ
یورو
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
یوان چ
یورو

88,040
88,040
92,200
92,200
93,033
90,000
93,350
93,350
87,185
20,630
49,415
49,798
75,000
92,661
90,450
92,661
11,631
88,070
11,581
49,163
49,887
49,163
12,730
91,177
11,694
6,589
6,589
90,000
49,639
49,441
21,750
25,250
24,870
49,329
49,109
49,109
6,490
87,947

کت مار نا ﻼس ک یزد
کت ساو ن تاب
کت ساو ن تاب
کت ساﻻر گس آس ا
کت مزدا ﺪک
کت صنعت آف نان سامان انﺪ ش
کت صنعت آف نان سامان انﺪ ش
تول ﺪی ازرا تخشاتک اس ادان
تول ﺪی ازرا تخشاتک اس ادان
تول ﺪی ازرا تخشاتک اس ادان
تول ﺪی صنع ف لول ایران
تول ﺪی صنع ف لول ایران
کت تول ﺪی لمر خزر
کت ابزار یراق توسن
کت ابزار یراق توسن
کت ابزار یراق توسن
کت ابزار یراق توسن
کت ابزار یراق توسن
کت ابزار یراق توسن
کت ابزار یراق توسن
کت ابزار یراق توسن
کت ابزار یراق توسن
کت ابزار یراق توسن
کت ابزار یراق توسن
کت ابزار یراق توسن
کت آر ن تجه آزما
کت آر ن تجه آزما
کت ک م ا ﻃب عت ثا ت
کت ک م ا ﻃب عت ثا ت
کت ا من م ج توس
کت امن ال ون ک حافظ ایران ان
کت امن ال ون ک حافظ ایران ان
کت امن ال ون ک حافظ ایران ان
کت امن ال ون ک حافظ ایران ان
کت صفا تجارت جنوب
کت صفا تجارت جنوب
کت صفا تجارت جنوب

تو تفت
ع مﺤمﺪ
تو زاده
اسماع ل
تو زاده
اسماع ل
تو ﻃر
زهرا
تو ﻃر
عل ضا
تو گرگری
مهرزاد
تو گرگری
مهرزاد
تول ﺪی ازرا تخشاتک اس ادان تول ﺪی ازرا تخشاتک اس ادان
تول ﺪی ازرا تخشاتک اس ادان تول ﺪی ازرا تخشاتک اس ادان
تول ﺪی ازرا تخشاتک اس ادان تول ﺪی ازرا تخشاتک اس ادان
تول ﺪی صنع ف لول ایران
تول ﺪی صنع ف لول ایران
تول ﺪی صنع ف لول ایران
تول ﺪی صنع ف لول ایران
ت هوش تا ان
مﺤمﺪمهﺪی
تیﻎ بنﺪ
حم ﺪرضا
تیﻎ بنﺪ
حم ﺪرضا
تیﻎ بنﺪ
حم ﺪرضا
تیﻎ بنﺪ
حم ﺪرضا
تیﻎ بنﺪ
حم ﺪرضا
تیﻎ بنﺪ
حم ﺪرضا
تیﻎ بنﺪ
حم ﺪرضا
تیﻎ بنﺪ
حم ﺪرضا
تیﻎ بنﺪ
حم ﺪرضا
تیﻎ بنﺪ
حم ﺪرضا
تیﻎ بنﺪ
حم ﺪرضا
تیﻎ بنﺪ
حم ﺪرضا
ت مور زما فروشا
ت مور زما فروشا
ثا ت
ع
ثا ت
ع
ثا ت
حم ﺪرضا
ثا ت
حم ﺪرضا
ثانوی
مﺤمﺪصادق
ثب
حس
ثب
حس
ثب
حس
ثب
حس
ث ا
مﺤمﺪام
ث ا
مﺤمﺪام
ث ا
مﺤمﺪام

4431756655
0380835266
0380835266
0043059236
0072935200
0041840569
0041840569
1400504158
1400504158
1400504158
1010098953
1010098953
2595562770
1261752457
1261752457
1261752457
1261752457
1261752457
1261752457
1261752457
1261752457
1261752457
1261752457
1261752457
1261752457
2297459416
2297459416
2470734975
2470734975
0793764556
0933039611
0933039611
0933039611
0933039611
6499845256
6499845256
6499845256

10840084721
10101750070
10101750070
10861000793
10100864333
14007057091
14007057091
14005041582
14005041582
14005041582
10100989538
10100989538
10860431477
10102649740
10102649740
10102649740
10102649740
10102649740
10102649740
10102649740
10102649740
10102649740
10102649740
10102649740
10102649740
1141464667
10103563699
10103563699
14006156885
14006156885
10380508010
10380599123
10380599123
10380599123
10380599123
10800158372
10800158372
10800158372

2,253,836.00
8,255.00
43,245.15
424,764.00
126,000.00
18,188.00
2,294,025.00
252,113.00
408,498.00
274,312.00
81,445,000.00
80,000,000.00
110,600.00
20,626.27
53,558.14
2,450,264.15
40,969.44
20,744.71
34,743.10
9,105.39
19,794.00
38,757.50
251,488.07
427,133.99
25,542.32
4,800,000.00
77,517.80
92,520.00
7,480,000.00
12,768.00
383,439.00
360,000.00
456,583.40
687,300.00
933,990.00
2,160,980.03
2,179,400.00
2,158,130.00

رو ه هنﺪ
یورو
یورو
یوان چ
یوان چ
یورو
رو ل جﺪ ﺪ روس ه
یورو
یورو
یورو
وون کره جنو
وون کره جنو
یورو
یورو
یورو
يوان چ
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
یورو
يورو
يورو
يوان چ
یورو
درهم امارات
رو ه هنﺪ
يورو
یوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات

642
91,000
50,659
6,599
11,500
91,980
1,210
88,250
48,599
88,250
39,363
39,358
49,703
108,078
49,807
6,617
49,807
49,003
49,003
49,003
49,003
49,807
108,078
48,599
49,415
11,523
88,000
21,000
618
49,466
11,600
6,571
6,571
6,571
6,579
11,466
11,437
11,461

کت صفا تجارت جنوب
کت صفا تجارت جنوب
کت تجه گس تام سﻼمت ارس
ثم نان سﺤر
ثم نان سﺤر
کت صنایع مهﺪ فال توس
کت ش صنعت اران رام
کت ش صنعت اران رام
کت صنایع خم و اغذ اترک
کت صنایع خم و اغذ اترک
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ

مﺤمﺪام
مﺤمﺪام
س ﺪ آرش
ثم نان سﺤر
ثم نان سﺤر
مجت
ام
ام
ع اس
ع اس
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی

ث ا
ث ا
ث ا نژاد
ثم نان سﺤر
ثم نان سﺤر
جابری کوش
جادری
جادری
جالو
جالو
جام
جام
جام
جام
جام
جام
جام
جام
جام
جام
جام
جام
جام
جام
جام
جام
جام
جام
جام
جام
جام
جام
جام
جام
جام
جام
جام
جام

6499845256
6499845256
0061514187
1010173214
1010173214
0639406157
1755110510
1755110510
0038590085
0038590085
2739062451
2739062451
2739062451
2739062451
2739062451
2739062451
2739062451
2739062451
2739062451
2739062451
2739062451
2739062451
2739062451
2739062451
2739062451
2739062451
2739062451
2739062451
2739062451
2739062451
2739062451
2739062451
2739062451
2739062451
2739062451
2739062451
2739062451
2739062451

10800158372
10800158372
14004215712
10101732147
10101732147
10103987853
10420324632
10420324632
10102106106
10102106106
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501

2,159,315.63
499,600.00
64,175.00
1,595.00
43,290.00
49,000.00
198,360.00
328,160.00
78,900,000.00
77,687,025.00
25,936.00
825,943.97
489,653.80
106,284.00
179,700.00
246,843.64
103,008.00
181,500.00
16,768.00
1,557,351.12
178,180.00
236,946.00
1,557,351.12
190,866.90
174,599.50
187,335.00
191,032.40
231,480.00
59,093.44
1,029,500.00
96,869.09
40,775.00
807,900.00
506,842.93
349,543.00
45,000.00
5,799.00
928,930.00

درهم امارات
يورو
یورو
يورو
يورو
يوان چ
یوان چ
یوان چ
وون کره جنو
وون کره جنو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یورو
درهم امارات
یورو
درهم امارات
یورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یورو
درهم امارات
درهم امارات
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یورو
یورو
درهم امارات

11,466
49,441
49,329
49,329
49,466
6,587
11,640
11,306
81,000
81,000
49,177
11,499
11,510
11,576
11,690
11,597
50,216
11,736
94,308
11,510
49,179
49,647
11,510
11,597
11,994
11,994
11,994
21,770
93,751
20,705
21,525
49,701
11,466
11,597
11,503
49,647
49,701
11,482

کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت ن ن پردازان قطعه
کت س اهان ل ف
کت س اهان ل ف
کت س اهان ل ف
کت س اهان ل ف
کت س اهان ل ف
کت ﻃراحان تجه ات صنع پ ش ام
کت ﻃراحان تجه ات صنع پ ش ام
کت رادین تجارت مانﺪ ار جاو ﺪ
کت رادین تجارت مانﺪ ار جاو ﺪ
کت رادین تجارت مانﺪ ار جاو ﺪ
ا فا ام
ا فا ام
ا فا ام
ا فا ام
ا فا ام
ا فا ام
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال

ز
ز
ز
ز
ز

مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
عل ضا
زهرا
زهرا
زهرا
زهرا
زهرا
صادق
صادق
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
م ﻼد
م ﻼد
م ﻼد
م ﻼد
م ﻼد

جام
جام
جام
جام
جام
جام
جام
جام
جام
جام
جام
جام
جام
جام
جام
جام
جان آ ادی
جانق ان ﻻر چه
جانق ان ﻻر چه
جانق ان ﻻر چه
جانق ان ﻻر چه
جانق ان ﻻر چه
جا
جا
جاودا
جاودا
جاودا
جاو ﺪان مهر
جاو ﺪان مهر
جاو ﺪان مهر
جاو ﺪان مهر
جاو ﺪان مهر
جاو ﺪان مهر
جاو ﺪا
جاو ﺪا
جاو ﺪا
جاو ﺪا
جاو ﺪا

2739062451
2739062451
2739062451
2739062451
2739062451
2739062451
2739062451
2739062451
2739062451
2739062451
2739062451
2739062451
2739062451
2739062451
2739062451
2739062451
3621178791
1282675591
1282675591
1282675591
1282675591
1282675591
0036615676
0036615676
2391799187
2391799187
2391799187
0069943974
0069943974
0069943974
0069943974
0069943974
0069943974
0480625840
0480625840
0480625840
0480625840
0480625840

14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
10861454037
10861152741
10861152741
10861152741
10861152741
10861152741
10102354659
10102354659
14006538066
14006538066
14006538066
10103657850
10103657850
10103657850
10103657850
10103657850
10103657850
10190070284
10190070284
10190070284
10190070284
10190070284

106,885.00
299,618.00
110,952.27
811,487.00
1,132,898.47
54,000.00
187,335.00
26,121.89
45,069.88
470,636.40
1,241,048.51
22,878.00
351,680.88
188,713.85
1,208,412.30
145,826.75
30,818.00
10,517.06
140,000.00
13,800.00
4,000.00
7,500.00
46,034.00
6,053.22
25,000.00
388,103.80
43,776.00
156,100.00
156,100.00
21,600.00
121,125.00
224,687.70
149,305.30
146,334.00
62,358.36
5,270.00
401,720.00
403,143.00

يورو
درهم
درهم
درهم
درهم
یورو
درهم امارات
یورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یوان چ
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
درهم امارات
يورو
یورو
درهم امارات
يورو
امارات
امارات
امارات
امارات

49,329
11,466
21,579
11,823
11,578
91,756
11,994
50,216
50,216
11,499
11,499
49,701
11,499
12,000
11,499
11,783
93,850
51,189
92,100
90,450
88,000
87,980
87,180
89,750
93,250
11,950
94,193
92,400
92,400
92,400
92,300
92,400
92,300
20,980
49,258
49,109
11,437
49,676

کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال
کت مﺪی ت صادرات و تجارت دات س ال
کت ک م ا فروز
کت مهنﺪ برق وال ون ک قشم ولتاژ
کت ازرا س ن اران آنام س
کت ازرا س ن اران آنام س
کت ازرا س ن اران آنام س
کت ازرا س ن اران آنام س
کت ازرا س ن اران آنام س
کت ازرا س ن اران آنام س
کت ازرا س ن اران آنام س
کت ازرا س ن اران آنام س
کت ازرا س ن اران آنام س

ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز

م ﻼد
م ﻼد
م ﻼد
م ﻼد
م ﻼد
م ﻼد
م ﻼد
م ﻼد
م ﻼد
م ﻼد
م ﻼد
م ﻼد
م ﻼد
م ﻼد
م ﻼد
م ﻼد
م ﻼد
م ﻼد
م ﻼد
م ﻼد
م ﻼد
م ﻼد
م ﻼد
م ﻼد
م ﻼد
م ﻼد
م ﻼد
بهرام
ام ﺪ
مﺤمود
مﺤمود
مﺤمود
مﺤمود
مﺤمود
مﺤمود
مﺤمود
مﺤمود
مﺤمود

جاو ﺪا
جاو ﺪا
جاو ﺪا
جاو ﺪا
جاو ﺪا
جاو ﺪا
جاو ﺪا
جاو ﺪا
جاو ﺪا
جاو ﺪا
جاو ﺪا
جاو ﺪا
جاو ﺪا
جاو ﺪا
جاو ﺪا
جاو ﺪا
جاو ﺪا
جاو ﺪا
جاو ﺪا
جاو ﺪا
جاو ﺪا
جاو ﺪا
جاو ﺪا
جاو ﺪا
جاو ﺪا
جاو ﺪا
جاو ﺪا
ج ارزاده
ج ال ارزی
جرگه
جرگه
جرگه
جرگه
جرگه
جرگه
جرگه
جرگه
جرگه

ن

0480625840
0480625840
0480625840
0480625840
0480625840
0480625840
0480625840
0480625840
0480625840
0480625840
0480625840
0480625840
0480625840
0480625840
0480625840
0480625840
0480625840
0480625840
0480625840
0480625840
0480625840
0480625840
0480625840
0480625840
0480625840
0480625840
0480625840
0039325741
2990640630
4723409831
4723409831
4723409831
4723409831
4723409831
4723409831
4723409831
4723409831
4723409831

10190070284
10190070284
10190070284
10190070284
10190070284
10190070284
10190070284
10190070284
10190070284
10190070284
10190070284
10190070284
10190070284
10190070284
10190070284
10190070284
10190070284
10190070284
10190070284
10190070284
10190070284
10190070284
10190070284
10190070284
10190070284
10190070284
10190070284
10101437079
10861501781
14006931751
14006931751
14006931751
14006931751
14006931751
14006931751
14006931751
14006931751
14006931751

17,500.00
838,675.00
146,334.00
126,400.00
282,184.00
2,148,334.00
2,148,334.00
26,680.00
341,910.00
146,334.00
31,092.00
30,000.00
2,113,265.00
299,720.00
75,600.00
146,334.00
25,729.00
87,087.00
34,466.07
65,000.00
299,720.00
780,439.00
637,275.00
1,300,000.00
35,712.00
7,360.00
282,184.00
75,600,000.00
35,488.00
183,805.82
180,013.37
310,084.29
463,835.04
160,417.64
381,680.00
242,220.00
701,387.10
93,492.77

یورو
درهم امارات
درهم امارات
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یورو
درهم امارات
درهم امارات
یورو
یورو
درهم امارات
يورو
یورو
درهم امارات
یورو
درهم امارات
یورو
یورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
درهم امارات
درهم امارات
وون کره جنو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یوان چ
یوان چ
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یوان چ

93,374
20,422
20,980
50,216
11,437
11,461
11,627
49,109
20,435
20,980
51,404
51,404
11,499
49,441
49,109
20,980
51,327
11,461
92,600
51,249
48,599
11,437
11,437
21,120
49,441
11,482
11,466
69,150
49,647
11,494
11,482
11,482
11,796
11,796
11,494
11,494
11,494
11,796

کت ازرا س ن اران آنام س
کت ازرا س ن اران آنام س
کت ازرا س ن اران آنام س
کت ازرا س ن اران آنام س
کت مهنﺪ و ساخت پرداس انرژی
کت مهنﺪ و ساخت پرداس انرژی
کت تجه ات پزش بهکوش
کت تجه ات پزش بهکوش
کت میثم عطر آزاد چابهار
کت میثم عطر آزاد چابهار
کت میثم عطر آزاد چابهار
کت میثم عطر آزاد چابهار
کت میثم عطر آزاد چابهار
کت میثم عطر آزاد چابهار
کت میثم عطر آزاد چابهار
کت توسن س ستم ق
کت توسن س ستم ق
کت توسن س ستم ق
کت توسن س ستم ق
کت س رفراست ایران
کت س رفراست ایران
کت س رفراست ایران
کت س رفراست ایران
کت س رفراست ایران
کت پ ش ار
کت پ ش ار
کت فن آوری ز گورات را انه پرش ا
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ

مﺤمود
مﺤمود
مﺤمود
مﺤمود
س ﺪمﺤمﺪع
س ﺪمﺤمﺪع
جعفر
جعفر
مال
مال
مال
مال
مال
مال
مال
جمال
جمال
جمال
جمال
جمش ﺪ
جمش ﺪ
جمش ﺪ
جمش ﺪ
جمش ﺪ
مﺤمﺪحسن
مﺤمﺪحسن
آرم
فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه

جرگه
جرگه
جرگه
جرگه
جزایری مقﺪس
جزایری مقﺪس
جعفرزاد
جعفرزاد
جعفرزاده مقﺪم
جعفرزاده مقﺪم
جعفرزاده مقﺪم
جعفرزاده مقﺪم
جعفرزاده مقﺪم
جعفرزاده مقﺪم
جعفرزاده مقﺪم
جعفری
جعفری
جعفری
جعفری
جعفری
جعفری
جعفری
جعفری
جعفری
جعفری
جعفری
جعفری
جعفری
جعفری
جعفری
جعفری
جعفری
جعفری
جعفری
جعفری
جعفری
جعفری
جعفری

4723409831
4723409831
4723409831
4723409831
0064272801
0064272801
2802046160
2802046160
1460669002
1460669002
1460669002
1460669002
1460669002
1460669002
1460669002
0060011351
0060011351
0060011351
0060011351
0493182918
0493182918
0493182918
0493182918
0493182918
1532566816
1532566816
1740669142
3490113535
3490113535
3490113535
3490113535
3490113535
3490113535
3490113535
3490113535
3490113535
3490113535
3490113535

14006931751
14006931751
14006931751
14006931751
10103272505
10103272505
10101252577
10101252577
10861925089
10861925089
10861925089
10861925089
10861925089
10861925089
10861925089
10102321614
10102321614
10102321614
10102321614
10100804978
10100804978
10100804978
10100804978
10100804978
10101388986
10101388986
10102868440
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172

477,321.14
550,570.65
37,974.62
393,768.65
43,103.21
25,000.00
6,407.64
85,630.78
87,247.77
264,777.04
359,535.86
13,147.78
13,279.68
1,300,472.20
44,707.29
287,676.57
31,347.00
15,240.60
600,465.72
247,634.00
73,550.00
93,759.00
26,869.00
52,000.00
136,633.05
124,887.00
83,628.00
7,302.80
278,050.00
200,000.00
82,407.71
24,967.20
184,364.31
314,652.70
368,043.88
466,225.20
317,322.88
158,861.92

درهم امارات
یوان چ
درهم امارات
درهم امارات
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
يورو
يورو
یورو
یورو
یوان چ
یورو
یورو
يورو
یورو
يورو
یورو
يورو
درهم امارات
يورو
یوان چ
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات

21,600
11,796
11,494
11,482
89,000
93,850
49,845
50,790
89,000
49,415
49,415
49,415
49,415
20,710
49,415
48,599
49,798
92,500
11,750
49,329
49,329
49,415
49,329
49,441
90,300
49,568
20,980
49,647
6,538
49,177
49,186
49,697
11,823
11,783
21,190
20,644
21,190
21,190

کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت حک مان ﻃب ار
کت حک مان ﻃب ار
کت حک مان ﻃب ار
کت حک مان ﻃب ار
کت حک مان ﻃب ار
کت حک مان ﻃب ار

فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه
جواد
جواد
جواد
جواد
جواد
جواد

جعفری
جعفری
جعفری
جعفری
جعفری
جعفری
جعفری
جعفری
جعفری
جعفری
جعفری
جعفری
جعفری
جعفری
جعفری
جعفری
جعفری
جعفری
جعفری
جعفری
جعفری
جعفری
جعفری
جعفری
جعفری
جعفری
جعفری
جعفری
جعفری
جعفری
جعفری
جعفری
جعفری اقﺪم
جعفری اقﺪم
جعفری اقﺪم
جعفری اقﺪم
جعفری اقﺪم
جعفری اقﺪم

3490113535
3490113535
3490113535
3490113535
3490113535
3490113535
3490113535
3490113535
3490113535
3490113535
3490113535
3490113535
3490113535
3490113535
3490113535
3490113535
3490113535
3490113535
3490113535
3490113535
3490113535
3490113535
3490113535
3490113535
3490113535
3490113535
3490113535
3490113535
3490113535
3490113535
3490113535
3490113535
1580208053
1580208053
1580208053
1580208053
1580208053
1580208053

14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
10103321356
10103321356
10103321356
10103321356
10103321356
10103321356

54,930.00
70,100.00
45,050.00
161,326.40
142,082.06
31,833.00
64,912.32
53,333.20
49,957.52
482,508.15
53,054.16
13,196.30
22,520.00
7,498.46
273,992.37
72,376.12
75,444.72
153,197.00
13,064.00
56,506.00
128,951.08
282,592.64
145,646.00
87,787.50
75,302.76
114,781.80
306,300.00
44,400.00
276,532.48
43,287.06
75,500.00
155,744.27
64,999.75
149,998.80
62,499.60
86,999.40
149,999.48
20,889.60

يورو
يورو
يورو
درهم
درهم
يورو
درهم
يورو
يورو
درهم
يورو
يورو
يورو
درهم
يورو
درهم
درهم
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم
يورو
يورو
يورو
درهم
درهم
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو

امارات
امارات
امارات

امارات

امارات
امارات
امارات

امارات

امارات
امارات

امارات

49,639
49,177
49,697
21,710
21,190
49,169
11,783
52,233
87,870
20,705
49,408
49,085
49,109
21,190
51,249
11,783
11,823
49,177
49,085
49,127
50,566
11,823
49,109
49,639
49,639
21,190
21,710
49,639
49,109
49,085
49,177
21,190
91,525
91,525
49,329
91,525
49,798
91,800

کت حک مان ﻃب ار
کت حک مان ﻃب ار
کت حک مان ﻃب ار
کت حک مان ﻃب ار
کت حک مان ﻃب ار
کت ازا سهنﺪ تجارت خزر
کت ازا سهنﺪ تجارت خزر
کت ازا سهنﺪ تجارت خزر
کت ازا سهنﺪ تجارت خزر
کت ازا سهنﺪ تجارت خزر
کت ازا سهنﺪ تجارت خزر
کت آرمان تجارت اس ادانا
کت آرمان تجارت اس ادانا
کت آرمان تجارت اس ادانا
کت آرمان تجارت اس ادانا
کت صنایع غذا شاد ام ق
کت صنایع غذا شاد ام ق
کت صنایع غذا شاد ام ق
کت درخشش ال ک ب الملل
کت درخشش ال ک ب الملل
کت ایرانﺪار
کت ایرانﺪار
کت الت گوهر ارس
کت الت گوهر ارس
کت الت گوهر ارس
کت الت گوهر ارس
کت الت گوهر ارس
کت الت گوهر ارس
کت رو ا کوشان ق
کت رو ا کوشان ق
کت تجارت پردازش آزن
کت تجارت پردازش آزن
کت پرد س ام اژ

کت ش م ا بتون اس
کت ایران خودرو دیزل سها عام
کت ایران خودرو دیزل سها عام

جواد
جواد
جواد
جواد
جواد
حسن
حسن
حسن
حسن
حسن
حسن
حامﺪ
حامﺪ
حامﺪ
حامﺪ
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
غﻼمرضا
غﻼمرضا
مرت
مرت
بهروز
بهروز
بهروز
بهروز
بهروز
بهروز
رسول
رسول
روز ه
روز ه
س ﺪجمال
جﻼل سلطا گردفرامرزی
جﻼل سلطا گردفرامرزی
حم ﺪ
ابوالفضل
ابوالفضل

جعفری اقﺪم
جعفری اقﺪم
جعفری اقﺪم
جعفری اقﺪم
جعفری اقﺪم
جعفری بنه خلخال
جعفری بنه خلخال
جعفری بنه خلخال
جعفری بنه خلخال
جعفری بنه خلخال
جعفری بنه خلخال
جعفری ج
جعفری ج
جعفری ج
جعفری ج
جعفری جز
جعفری جز
جعفری جز
جعفری ده چا
جعفری ده چا
جعفری زارع
جعفری زارع
جعفری فردو ج ه
جعفری فردو ج ه
جعفری فردو ج ه
جعفری فردو ج ه
جعفری فردو ج ه
جعفری فردو ج ه
جعفری ممقا
جعفری ممقا
جقه
جقه
جﻼل زاده
جﻼل سلطا گردفرامرزی
جﻼل سلطا گردفرامرزی
جﻼ
جﻼ
جﻼ

1580208053
1580208053
1580208053
1580208053
1580208053
5669386841
5669386841
5669386841
5669386841
5669386841
5669386841
0075034662
0075034662
0075034662
0075034662
0056401116
0056401116
0056401116
0069871566
0069871566
1465302840
1465302840
0042954207
0042954207
0042954207
0042954207
0042954207
0042954207
0074656066
0074656066
0079851959
0079851959
0937761532

0051271060
0053594118
0053594118

10103321356
10103321356
10103321356
10103321356
10103321356
14006317331
14006317331
14006317331
14006317331
14006317331
14006317331
14004108790
14004108790
14004108790
14004108790
10101559290
10101559290
10101559290
14005039800
14005039800
10100307570
10100307570
10200335914
10200335914
10200335914
10200335914
10200335914
10200335914
10103117846
10103117846
14005513884
14005513884
10320486510
4430954291
4430954291
10101596280
10100326014
10100326014

86,999.40
67,997.20
331,998.40
399,999.80
149,998.20
47,700.00
47,700.00
46,773.03
15,900.00
41,340.00
79,500.00
43,333.11
2,476.20
27,307.92
25,723.00
1,123,000.00
87,750.00
58,370.00
703,612.60
98,364.13
293,000.00
61,770.00
235,620.00
495,444.00
110,550.00
77,180.00
235,620.00
480,110.40
743,830.00
743,830.00
20,000.00
106,383.00
1,016,228.00
57,750.00
85,400.00
406,692.00
267,250.00
4,060,876.50

یورو
يورو
يورو
یورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
دﻻر ام ا
دﻻر ام ا
يوان چ
يورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
يورو
يورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
یوان چ
يوان چ
یوان چ
يورو
يورو
یوان چ
يوان چ
يورو

49,798
49,329
49,329
49,798
49,798
94,500
93,026
49,177
92,920
92,617
51,189
104,500
89,000
92,200
89,500
8,987
75,740
76,500
6,462
50,562
87,800
49,109
49,798
107,380
95,585
50,695
50,463
91,500
11,471
11,471
11,400
11,300
11,802
49,537
51,326
11,400
11,878
49,701

عام
عام
عام
عام
عام

کت ایران خودرو دیزل سها
کت ایران خودرو دیزل سها
کت ایران خودرو دیزل سها
کت ایران خودرو دیزل سها
کت ایران خودرو دیزل سها
کت ا سکرا اتو ال ک ایران
کت ا سکرا اتو ال ک ایران
کت ا سکرا اتو ال ک ایران
کت ا سکرا اتو ال ک ایران
کت ا سکرا اتو ال ک ایران
کت ا سکرا اتو ال ک ایران
کت ا سکرا اتو ال ک ایران
کت ا سکرا اتو ال ک ایران
کت ا سکرا اتو ال ک ایران
کت ا سکرا اتو ال ک ایران
کت سهنﺪ ر ل س اهان
کت لور ایران ان ق
کت لور ایران ان ق
اﻻ کن ل ارس
کت مهنﺪ
کت فرسان صنعت س اهان
کت آ ﺪین گس آس ا ارس
کت اسو تجارت ق ارس
کت درخشان میوه روز ار
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت درخشان میوه روز ار
کت آرم تجارت ت ز
کت آ ﺪین گس آس ا ارس
کت ارس آذر صنعت نفت
کت ارس آذر صنعت نفت
کت درخشان میوه روز ار
کت پ ش امان تاس سات خاورم انه
کت ارس آذر صنعت نفت
کت ارس آذر صنعت نفت
کت درخشان میوه روز ار
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما

و
و
و

و
و

ابوالفضل
ابوالفضل
ابوالفضل
ابوالفضل
ابوالفضل
ام حس
ام حس
ام حس
ام حس
ام حس
ام حس
ام حس
ام حس
ام حس
ام حس
احمﺪ
حسن
حسن
سع ﺪ
ع ﺪالرضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا

جﻼ
جﻼ
جﻼ
جﻼ
جﻼ
جﻼ
جﻼ
جﻼ
جﻼ
جﻼ
جﻼ
جﻼ
جﻼ
جﻼ
جﻼ
جﻼ خرم دش
جﻼ مرادزاده
جﻼ مرادزاده
جلودار
ج
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو

0053594118
0053594118
0053594118
0053594118
0053594118
4131855682
4131855682
4131855682
4131855682
4131855682
4131855682
4131855682
4131855682
4131855682
4131855682
1249815088
0933629370
0933629370
1261887141
1199146730
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141

10100326014
10100326014
10100326014
10100326014
10100326014
10101842074
10101842074
10101842074
10101842074
10101842074
10101842074
10101842074
10101842074
10101842074
10101842074
10260522607
14004095695
14004095695
10102568679
14006129768
14006758642
14006830870
14007372397
14006509405
14006509405
14006509405
14007372397
10200193410
14006758642
14005749190
14005749190
14007372397
10102760178
14005749190
14005749190
14007372397
14006509405
14006509405

5,841,600.00
5,841,600.00
3,270.99
5,841,600.00
5,841,600.00
46,241.20
842,195.68
112,599.00
330,696.00
4,507.05
635,500.00
29,755.84
50,000.00
451,843.32
2,056,284.36
896,400.00
373,140.00
71,598,800.00
16,300.00
33,260.00
502,802.00
50,000.00
377,568.00
495,840.00
610,976.52
9,480.00
424,603.00
283,070.00
147,000.00
486,382.53
486,382.53
425,380.00
168,849.55
486,382.53
486,382.53
50,448.00
33,000.00
1,915.00

چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ

يوان
يوان
يوان
يوان
يوان
يوان
يوان
يوان
يوان
يوان
يوان
یورو
یورو
يوان چ
يوان چ
یوان چ
یورو
وون کره جنو
یورو
یورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
يورو
یورو
يورو
يوان چ
يورو
یورو
یورو
یورو
يورو
يورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
يورو
يورو

11,657
11,657
11,878
11,657
11,657
11,878
11,770
11,878
11,878
11,878
11,657
49,177
49,537
11,878
11,770
11,770
88,969
75,900
94,783
49,177
9,183
49,109
49,630
50,254
6,596
49,697
88,880
89,000
50,463
51,404
51,562
88,880
93,800
49,962
51,404
50,423
50,254
50,254

کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت درخشان میوه روز ار
کت درخشان میوه روز ار
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت آ ﺪین گس آس ا ارس
کت آ ﺪین گس آس ا ارس
کت آ ﺪین گس آس ا ارس
کت پ و تجارت سع ﺪ و س نا منطقه ازاد ما
کت درخشان میوه روز ار
کت آ ﺪین گس آس ا ارس
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت درخشان میوه روز ار
کت درخشان میوه روز ار
کت درخشان میوه روز ار
کت پ و تجارت سع ﺪ و س نا منطقه ازاد ما
کت آرم تجارت ت ز
کت آ ﺪین گس آس ا ارس
کت پ و تجارت سع ﺪ و س نا منطقه ازاد ما
کت پ و تجارت سع ﺪ و س نا منطقه ازاد ما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت درخشان میوه روز ار
کت درخشان میوه روز ار
کت پ ش امان تاس سات خاورم انه
کت درخشان میوه روز ار
کت عایق ک م ا صنعت اخ
کت آرم تجارت ت ز
کت پ و تجارت سع ﺪ و س نا منطقه ازاد ما
کت درخشان میوه روز ار
کت آ ﺪین گس آس ا ارس
کت پ و تجارت سع ﺪ و س نا منطقه ازاد ما
کت درخشان میوه روز ار
کت درخشان میوه روز ار
کت ارس آذر صنعت نفت
کت پ و تجارت سع ﺪ و س نا منطقه ازاد ما
کت درخشان میوه روز ار

عل
عل
عل
عل
عل
عل
عل
عل
عل
عل
وعل
عل
عل
عل
عل
عل
عل
وعل
عل
عل
وعل
وعل
عل
عل
عل
عل
عل
عل
عل
وعل
عل
عل
وعل
عل
عل
عل
وعل
عل

ضا
ضا
ضا
ضا
ضا
ضا
ضا
ضا
ضا
ضا
ضا
ضا
ضا
ضا
ضا
ضا
ضا
ضا
ضا
ضا
ضا
ضا
ضا
ضا
ضا
ضا
ضا
ضا
ضا
ضا
ضا
ضا
ضا
ضا
ضا
ضا
ضا
ضا

جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو

2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141

14006509405
14006509405
14006509405
14007372397
14007372397
14006509405
14006509405
14006758642
14006758642
14006758642
14003444770
14007372397
14006758642
14006509405
14007372397
14007372397
14007372397
14003444770
10200193410
14006758642
14003444770
14003444770
14006509405
14007372397
14007372397
10102760178
14007372397
10220163479
10200193410
14003444770
14007372397
14006758642
14003444770
14007372397
14007372397
14005749190
14003444770
14007372397

195,361.00
320,500.00
2,162,638.17
398,121.00
872,796.55
627,527.00
195,361.00
40,300.00
81,360.00
21,476.20
495,370.00
391,737.00
100,000.00
200,000.00
398,121.00
1,701,122.00
1,701,122.00
495,370.00
283,070.00
16,301.00
495,370.00
936,848.00
278,583.93
195,361.00
195,361.00
171,228.73
398,121.00
112,800.00
283,070.00
495,370.00
1,500,000.00
21,000.00
495,370.00
1,701,122.00
398,121.00
486,382.53
473,482.00
195,361.00

يورو
يوان چ
درهم امارات
یورو
درهم امارات
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
يورو
يورو
يورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
یورو
یورو
یورو
یورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
يورو
يورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
درهم امارات
یورو
یورو
درهم امارات
یورو
يورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
يورو

50,254
6,596
11,436
49,630
11,584
6,670
50,119
49,177
49,177
49,408
102,220
49,258
49,177
49,676
49,268
11,589
11,589
93,930
89,380
50,463
93,180
9,183
50,254
49,568
49,466
93,800
49,268
88,880
89,380
94,243
20,705
50,463
91,203
11,589
49,268
51,562
9,183
49,415

عل ضا
کت پ ش امان تاس سات خاورم انه
عل ضا
کت ارس آذر صنعت نفت
عل ضا
کت درخشان میوه روز ار
عل ضا
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
عل ضا
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
عل ضا
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
عل ضا
کت ارس آذر صنعت نفت
عل ضا
کت درخشان میوه روز ار
عل ضا
کت عایق ک م ا صنعت اخ
عل ضا
کت آ ﺪین گس آس ا ارس
عل ضا
کت پ ش امان تاس سات خاورم انه
کت پ و تجارت سع ﺪ و س نا منطقه ازاد ما وعل ضا
عل ضا
کت آرم تجارت ت ز
عل ضا
کت آرم تجارت ت ز
کت پ و تجارت سع ﺪ و س نا منطقه ازاد ما وعل ضا
عل ضا
کت درخشان میوه روز ار
عل ضا
کت درخشان میوه روز ار
عل ضا
کت آ ﺪین گس آس ا ارس
عل ضا
کت آرم تجارت ت ز
عل ضا
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
عل ضا
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
عل ضا
کت درخشان میوه روز ار
عل ضا
کت درخشان میوه روز ار
کت پ و تجارت سع ﺪ و س نا منطقه ازاد ما وعل ضا
عل ضا
کت آ ﺪین گس آس ا ارس
عل ضا
کت آرم تجارت ت ز
عل ضا
کت اسو تجارت ق ارس
عل ضا
کت درخشان میوه روز ار
عل ضا
کت ارس آذر صنعت نفت
عل ضا
کت درخشان میوه روز ار
عل ضا
کت درخشان میوه روز ار
عل ضا
کت درخشان میوه روز ار
عل ضا
کت آ ﺪین گس آس ا ارس
عل ضا
کت درخشان میوه روز ار
عل ضا
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
جل ل مش ا
حم ﺪرضا
کت تجه ات پزش و دارو پوراﻃب
حم ﺪرضا
کت تجه ات پزش و دارو پوراﻃب

جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل زاده شادلو
جل ل مش ا
جل
جل

2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
2919652141
0054701661
0054701661

10102760178
14005749190
14007372397
14006509405
14006509405
14006509405
14005749190
14007372397
10220163479
14006758642
10102760178
14003444770
10200193410
10200193410
14003444770
14007372397
14007372397
14006758642
10200193410
14006509405
14006509405
14007372397
14007372397
14003444770
14006758642
10200193410
14006830870
14007372397
14005749190
14007372397
14007372397
14007372397
14006758642
14007372397
14006509405
1281058904
10102080134
10102080134

136,089.00
486,382.53
1,701,122.00
2,929.00
87,872.00
29,900.00
486,382.53
2,105,840.00
60,000.00
150,000.00
201,094.40
495,370.00
283,070.00
283,070.00
495,370.00
1,535,500.00
424,603.00
27,000.00
391,460.00
686,826.00
184,940.00
1,701,122.00
2,105,840.00
550,112.00
500,000.00
285,503.00
26,340.00
2,108,400.00
486,382.53
425,380.00
425,380.00
424,603.00
150,000.00
1,701,122.00
147,071.30
15,000.00
127,080.00
229,223.20

يورو
یورو
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
یورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
یورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
درهم امارات
درهم امارات
ل جﺪ ﺪ ترک ه
ل جﺪ ﺪ ترک ه
یورو
یورو
درهم امارات
يورو
یورو
یورو
یورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
درهم امارات
يوان چ
يورو
يورو
یورو

49,109
49,962
11,589
49,697
49,697
50,254
51,404
11,668
89,000
9,146
93,800
95,700
93,930
93,930
91,203
11,700
88,072
49,408
49,466
6,596
6,596
11,589
11,690
9,275
9,146
88,070
92,150
11,761
51,404
88,880
88,880
87,870
9,146
11,597
6,596
49,109
93,374
51,199

کت تجه ات پزش و دارو پوراﻃب
کت آرمان فارمﺪ دارو
کت تجه ات پزش و دارو پوراﻃب
کت تجه ات پزش و دارو پوراﻃب
کت آرمان فارمﺪ دارو
کت آرمان فارمﺪ دارو
کت فار اب دارو
کت آرمان فارمﺪ دارو
کت آرمان فارمﺪ دارو
کت فار اب دارو
کت فار اب دارو
کت سمر ﻃب درمان
کت سمر ﻃب درمان
کت سمر ﻃب درمان
کت سمر ﻃب درمان
کت سمر ﻃب درمان
کت سمر ﻃب درمان
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو

حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
سم ا
سم ا
سم ا
سم ا
سم ا
سم ا
خل ل
مﺤمﺪجواد
مﺤمﺪجواد
مﺤمﺪجواد
مﺤمﺪجواد
مﺤمﺪجواد
مﺤمﺪجواد
مﺤمﺪجواد
مﺤمﺪجواد
مﺤمﺪجواد
مﺤمﺪجواد
مﺤمﺪجواد
مﺤمﺪجواد
مﺤمﺪجواد
مﺤمﺪجواد
مﺤمﺪجواد
مﺤمﺪجواد
مﺤمﺪجواد
مﺤمﺪجواد
مﺤمﺪجواد
مﺤمﺪجواد

جل
جل
جل
جل
جل
جل
جل
جل
جل
جل
جل
جل مرنﺪی
جل مرنﺪی
جل مرنﺪی
جل مرنﺪی
جل مرنﺪی
جل مرنﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی

0054701661
0054701661
0054701661
0054701661
0054701661
0054701661
0054701661
0054701661
0054701661
0054701661
0054701661
1582258015
1582258015
1582258015
1582258015
1582258015
1582258015
0019922000
0019922000
0019922000
0019922000
0019922000
0019922000
0019922000
0019922000
0019922000
0019922000
0019922000
0019922000
0019922000
0019922000
0019922000
0019922000
0019922000
0019922000
0019922000
0019922000

10102080134
10103680463
10102080134
10102080134
10103680463
10103680463
10103755116
10103680463
10103680463
10103755116
10103755116
10104000158
10104000158
10104000158
10104000158
10104000158
10104000158
0533887933
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556

22,662.96
170,586.99
156,305.20
35,154.40
31,021.50
183,906.20
102,117.80
229,634.28
112,698.93
109,969.55
63,691.28
56,000.00
100,000.00
177,778.00
69,484.60
249,000.00
100,000.00
289,575.00
33,300.00
163,557,000.00
160,916.00
108,771.00
300,960.00
108,480.00
394,940,000.00
9,848.75
163,557,000.00
304,290,000.00
24,640.00
33,810,000.00
25,640.00
951,750.00
1,067,520.00
2,008,800.00
42,240.00
34,000.00
163,557,000.00
391,043.35

یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
يورو
یورو
وون کره جنو
یورو
يوان چ
يوان چ
يورو
وون کره جنو
يورو
وون کره جنو
وون کره جنو
یورو
وون کره جنو
یورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
یورو
یورو
وون کره جنو
درهم امارات

93,374
93,374
93,374
93,374
93,374
93,000
51,199
51,199
93,000
51,199
93,300
94,256
94,256
94,256
94,256
49,329
49,639
49,962
50,659
39,073
51,047
11,846
11,846
93,349
38,047
49,177
39,073
39,073
50,566
38,334
49,673
11,631
11,846
11,846
88,440
88,440
39,073
11,627

کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو

مﺤمﺪجواد
مﺤمﺪجواد
مﺤمﺪجواد
مﺤمﺪجواد
مﺤمﺪجواد
مﺤمﺪجواد
مﺤمﺪجواد
مﺤمﺪجواد
مﺤمﺪجواد
مﺤمﺪجواد
مﺤمﺪجواد
مﺤمﺪجواد
مﺤمﺪجواد
مﺤمﺪجواد
مﺤمﺪجواد
مﺤمﺪجواد
مﺤمﺪجواد
مﺤمﺪجواد
مﺤمﺪجواد
مﺤمﺪجواد
مﺤمﺪجواد
مﺤمﺪجواد
مﺤمﺪجواد
مﺤمﺪجواد
مﺤمﺪجواد
مﺤمﺪجواد
مﺤمﺪجواد
مﺤمﺪجواد
مﺤمﺪجواد
مﺤمﺪجواد
مﺤمﺪجواد
مﺤمﺪجواد
مﺤمﺪجواد
مﺤمﺪجواد
مﺤمﺪجواد
مﺤمﺪجواد
مﺤمﺪجواد
مﺤمﺪجواد

جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی

0019922000
0019922000
0019922000
0019922000
0019922000
0019922000
0019922000
0019922000
0019922000
0019922000
0019922000
0019922000
0019922000
0019922000
0019922000
0019922000
0019922000
0019922000
0019922000
0019922000
0019922000
0019922000
0019922000
0019922000
0019922000
0019922000
0019922000
0019922000
0019922000
0019922000
0019922000
0019922000
0019922000
0019922000
0019922000
0019922000
0019922000
0019922000

10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556

130,670.00
48,545.00
34,000.00
247,140.00
13,104.00
105,750.00
1,100,430.00
415,418.43
1,067,520.00
42,000.00
16,697.50
184,624.00
109,923.50
25,451.00
119,680.00
144,158.00
163,557,000.00
2,930.00
87,840.00
318,600.00
1,024,672.50
147,331.00
8,310.00
34,000.00
1,415,000.00
150,480.00
24,640.00
304,290,000.00
1,964,223.00
103,854.61
30,450.00
225,162.86
24,941.80
45,400.00
141,681.40
33,810,000.00
33,300.00
13,930.00

یورو
يورو
یورو
يوان چ
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یوان چ
یورو
وون کره جنو
يورو
يورو
درهم امارات
يوان چ
یورو
یورو
یورو
رو ه هنﺪ
يوان چ
یورو
وون کره جنو
يوان چ
يوان چ
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
وون کره جنو
یورو
يورو

49,673
50,119
87,185
11,846
93,349
11,597
11,846
12,727
11,846
93,349
87,980
87,980
90,400
50,566
6,467
49,673
39,073
50,119
50,119
22,300
11,601
89,890
88,440
87,185
1,131
11,846
50,566
39,073
11,558
6,571
49,177
6,571
50,119
50,119
49,177
39,073
50,566
50,119

مﺤمﺪجواد
کت گروه صنع ا شو
مﺤمﺪجواد
کت گروه صنع ا شو
مﺤمﺪجواد
کت گروه صنع ا شو
مﺤمﺪجواد
کت گروه صنع ا شو
مﺤمﺪجواد
کت گروه صنع ا شو
مﺤمﺪجواد
کت گروه صنع ا شو
مﺤمﺪجواد
کت گروه صنع ا شو
مﺤمﺪجواد
کت گروه صنع ا شو
مﺤمﺪجواد
کت گروه صنع ا شو
مﺤمﺪجواد
کت گروه صنع ا شو
مﺤمﺪجواد
کت گروه صنع ا شو
مﺤمﺪجواد
کت گروه صنع ا شو
جواد
کت کت ازرا هﺪف سازان بنﺪر لنگه
جواد
کت کت ازرا هﺪف سازان بنﺪر لنگه
جواد
کت کت ازرا هﺪف سازان بنﺪر لنگه
جواد
کت کت ازرا هﺪف سازان بنﺪر لنگه
جواد
کت کت ازرا هﺪف سازان بنﺪر لنگه
جواد
کت کت ازرا هﺪف سازان بنﺪر لنگه
جواد
کت کت ازرا هﺪف سازان بنﺪر لنگه
جواد
کت کت ازرا هﺪف سازان بنﺪر لنگه
جواد
کت کت ازرا هﺪف سازان بنﺪر لنگه
جواد
کت کت ازرا هﺪف سازان بنﺪر لنگه
جواد
کت کت ازرا هﺪف سازان بنﺪر لنگه
ع
کت صنایع وا یوم ارس
ع
کت صنایع وا یوم ارس
ع
کت صنایع وا یوم ارس
ع
کت صنایع وا یوم ارس
سهنﺪ
کت ف ازرا زر اس ا
مﺤمﺪام
کت ام ش س اهان
مﺤمﺪام
کت ام ش س اهان
جواد اغ ونﺪ
فردین
کت تول ﺪی و ازرا تجارت گس خاورم انه آرونﺪ
س ﺪﻃاهر
کت اذرحلب
س ﺪﻃاهر
کت اذرحلب
بهنام
رودا ه
کت ﻻمپ ارس شهاب
رودا ه
کت ﻻمپ ارس شهاب
کت پ ش امان فناوری اﻃﻼعات و ارت اﻃات ارونﺪشاه

جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جمش ﺪی
جناب
جناب
جناب
جناب
جن راد
جهانگ ی
جهانگ ی
جواد اغ ونﺪ
جوادی
جوادی س ﺪ ان
جوادی س ﺪ ان
جوانمرد
جوانمردامام ق
جوانمردامام ق
جوانمردی

0019922000
0019922000
0019922000
0019922000
0019922000
0019922000
0019922000
0019922000
0019922000
0019922000
0019922000
0019922000
3440861236
3440861236
3440861236
3440861236
3440861236
3440861236
3440861236
3440861236
3440861236
3440861236
3440861236
0034791477
0034791477
0034791477
0034791477
1370968744
6219834410
6219834410
4231931445
1381799663
1381799663
6299437294
6299437294
1829528130

10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10860141721
10860141721
10860141721
10860141721
10860141721
10860141721
10860141721
10860141721
10860141721
10860141721
10860141721
10101022528
10101022528
10101022528
10101022528
10102299203
10260644847
10260644847
1370797508
14006166991
10200067769
10200067769
0060005335
10100515104
10100515104
14005530711

1,067,520.00
2,008,800.00
108,480.00
74,250.00
75,246.98
42,048.00
42,000.00
105,600.00
105,600.00
188,325.00
163,557,000.00
394,940,000.00
1,362,663.09
328,031.16
603,788.88
308,004.30
310,478.43
1,523,828.56
1,533,357.34
2,118,057.57
424,922.00
403,872.91
776,678.67
56,658.16
116,000.00
89,260.00
76,498.00
34,458,788.00
380,000.00
15,150.00
33,161.71
797,192.00
15,957.80
11,425.00
41,765.00
338,880.00
199,291.50
400,000.00

يوان چ
يوان چ
يورو
یورو
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
یورو
يوان چ
وون کره جنو
وون کره جنو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یورو
یورو
یورو
یورو
وون کره جنو
یوان چ
یورو
يورو
درهم امارات
یورو
یورو
يورو
يوان چ
يوان چ
یورو

11,558
11,846
93,349
90,400
20,690
93,349
93,349
91,653
88,440
6,591
39,073
38,047
11,562
11,473
11,562
11,473
11,543
11,569
11,562
11,562
11,499
11,473
11,562
91,200
91,200
90,890
93,790
39,149
11,380
93,100
49,177
20,705
88,307
93,156
49,179
11,700
12,170
92,530

کت پ ش امان فناوری اﻃﻼعات و ارت اﻃات ارونﺪشاه
مج ﺪ
کت ژرف آی ارت
مج ﺪ
کت ژرف آی ارت
ام هوشنگ
کت سف ان ار آف ن
مرت
کت ک م ا م مل آراد
مرت
کت ک م ا م مل آراد
مسعود
کت ﻃرا مهنﺪ م لمان اداری لیو تاب
مسعود
کت ﻃرا مهنﺪ م لمان اداری لیو تاب
رضا
کت تول ﺪی ازرا ن ل
رضا
کت تول ﺪی ازرا ن ل
رضا
کت تول ﺪی ازرا ن ل
رضا
کت تول ﺪی ازرا ن ل
رضا
کت تول ﺪی ازرا ن ل
رضا
کت تول ﺪی ازرا ن ل
رضا
کت تول ﺪی ازرا ن ل
رضا
کت تول ﺪی ازرا ن ل
رضا
کت تول ﺪی ازرا ن ل
رضا
کت تول ﺪی ازرا ن ل
رضا
کت تول ﺪی ازرا ن ل
رضا
کت تول ﺪی ازرا ن ل
رضا
کت تول ﺪی ازرا ن ل
رضا
کت تول ﺪی ازرا ن ل
رضا
کت تول ﺪی ازرا ن ل
رضا
کت تول ﺪی ازرا ن ل
رضا
کت تول ﺪی ازرا ن ل
رضا
کت تول ﺪی ازرا ن ل
زب
کت نوآوران آرمان پ ا
مصط
کت تو ا ﻼست نقش جهان
مصط
کت تو ا ﻼست نقش جهان
مﺤمﺪحس
کت ص ا ش آر ا
مﺤمﺪحس
کت ص ا ش آر ا
مﺤمﺪحس
کت ص ا ش آر ا
چاووش را انه س اهان
چاووش را انه س اهان
ع اس
کت تول ﺪی صنع شهاب ﻼس ک مت
ع اس
کت تول ﺪی صنع شهاب ﻼس ک مت
ع اس
کت تول ﺪی صنع شهاب ﻼس ک مت
ع اس
کت تول ﺪی صنع شهاب ﻼس ک مت
ع اس
کت تول ﺪی صنع شهاب ﻼس ک مت

جوانمردی
جوانمردی
جوانمردی
جودی
جوراب
جوراب
جوشقا
جوشقا
جوشقا
جوشقا
جوشقا
جوشقا
جوشقا
جوشقا
جوشقا
جوشقا
جوشقا
جوشقا
جوشقا
جوشقا
جوشقا
جوشقا
جوشقا
جوشقا
جوشقا
جوشقا
ج اری مقﺪم
ج ﺤا خوراس ا
ج ﺤا خوراس ا
چاو ﻃهرا
چاو ﻃهرا
چاو ﻃهرا
چاووش را انه س اهان
چاوو
چاوو
چاوو
چاوو
چاوو

1829528130
2298988811
2298988811
0062425961
4322768784
4322768784
0046340580
0046340580
0046480153
0046480153
0046480153
0046480153
0046480153
0046480153
0046480153
0046480153
0046480153
0046480153
0046480153
0046480153
0046480153
0046480153
0046480153
0046480153
0046480153
0046480153
0938164570
1291577955
1291577955
0066350891
0066350891
0066350891
1026035616
0066934737
0066934737
0066934737
0066934737
0066934737

14005530711
10102776790
10102776790
10103216248
10103310940
10103310940
10102890427
10102890427
10101492977
10101492977
10101492977
10101492977
10101492977
10101492977
10101492977
10101492977
10101492977
10101492977
10101492977
10101492977
10101492977
10101492977
10101492977
10101492977
10101492977
10101492977
10861826026
14004248417
14004248417
10102685969
10102685969
10102685969
10260356162
10102491456
10102491456
10102491456
10102491456
10102491456

103,350.00
90,000.00
155,000.00
45,650.00
60,072.36
78,921.30
373,200.00
35,000.00
16,070.00
104,256.00
140,014.00
99,912.00
38,000.00
1,200.00
264,820.00
34,373.00
1,880.00
63,213.00
54,658.00
312,180.00
17,200.00
72,680.00
56,200.00
311,700.00
1,155.00
13,445.00
39,000.00
26,400.00
31,850.00
283,912.00
65,338.00
160,713.00
67,640.00
35,686.40
5,085.00
1,466,545.00
13,605.00
35,450.00

يورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یوان چ
یوان چ
دﻻر ام ا
یورو
یوان چ
یورو
یوان چ
یوان چ
یوان چ
دﻻر ام ا
یوان چ
دﻻر ام ا
دﻻر ام ا
یوان چ
دﻻر ام ا
یوان چ
دﻻر ام ا
یوان چ
یوان چ
دﻻر ام ا
يورو
يورو
يورو
یوان چ
یوان چ
يوان چ
يورو
يورو
یورو
درهم امارات
یورو
يورو

51,189
87,971
92,100
93,862
93,415
91,000
11,820
14,700
80,815
87,210
11,450
87,200
11,300
11,300
11,650
77,350
11,300
80,815
80,082
11,960
79,220
11,150
80,787
12,085
11,300
80,815
92,035
51,515
49,177
11,221
11,221
6,469
49,109
49,466
49,163
21,742
49,163
49,466

کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو

ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس

چراغع
چراغع
چراغع
چراغع
چراغع
چراغع
چراغع
چراغع
چراغع
چراغع
چراغع
چراغع
چراغع
چراغع
چراغع
چراغع
چراغع
چراغع
چراغع
چراغع
چراغع
چراغع
چراغع
چراغع
چراغع
چراغع
چراغع
چراغع
چراغع
چراغع
چراغع
چراغع
چراغع
چراغع
چراغع
چراغع
چراغع
چراغع

0065131924
0065131924
0065131924
0065131924
0065131924
0065131924
0065131924
0065131924
0065131924
0065131924
0065131924
0065131924
0065131924
0065131924
0065131924
0065131924
0065131924
0065131924
0065131924
0065131924
0065131924
0065131924
0065131924
0065131924
0065131924
0065131924
0065131924
0065131924
0065131924
0065131924
0065131924
0065131924
0065131924
0065131924
0065131924
0065131924
0065131924
0065131924

10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556

300,960.00
160,916.00
163,557,000.00
33,300.00
108,480.00
108,771.00
951,750.00
2,008,800.00
1,067,520.00
34,000.00
42,240.00
25,640.00
33,810,000.00
24,640.00
9,848.75
163,557,000.00
304,290,000.00
394,940,000.00
1,024,672.50
318,600.00
8,310.00
147,331.00
163,557,000.00
144,158.00
119,680.00
25,451.00
2,930.00
87,840.00
109,923.50
184,624.00
16,697.50
42,000.00
1,100,430.00
1,067,520.00
415,418.43
13,104.00
105,750.00
247,140.00

يوان چ
یورو
وون کره جنو
یورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
یورو
یورو
یورو
وون کره جنو
یورو
يورو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
يوان چ
درهم امارات
یورو
یورو
وون کره جنو
یورو
یوان چ
یورو
يورو
يورو
یورو
یورو
یورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يوان چ
يوان چ

11,846
51,047
39,073
50,659
93,349
11,846
11,631
11,846
11,846
88,440
88,440
49,673
38,334
50,566
49,177
39,073
39,073
38,047
11,601
22,300
88,440
89,890
39,073
49,673
6,467
50,566
50,119
50,119
90,400
87,980
87,980
93,349
11,846
11,846
12,727
93,349
11,597
11,846

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو

کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت یزد ل مر ک ر
کت مهنﺪ فوﻻد ساب
کت مهنﺪ فوﻻد ساب
کت اﻻی سﻼمت راه س
کت ازرا م شور ازران سپهر
کت ازرا م شور ازران سپهر

ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
مﺤمﺪحس
رضا
رضا
الهام
حب ب
حب ب

چراغع
چراغع
چراغع
چراغع
چراغع
چراغع
چراغع
چراغع
چراغع
چراغع
چراغع
چراغع
چراغع
چراغع
چراغع
چراغع
چراغع
چراغع
چراغع
چراغع
چراغع
چراغع
چراغع
چراغع
چراغع
چراغع
چراغع
چراغع
چراغع
چراغع
چراغع
چراغع
چشم براه
چنگ ی
چنگ ی
لنگرودی
چ
چ نه
چ نه

0065131924
0065131924
0065131924
0065131924
0065131924
0065131924
0065131924
0065131924
0065131924
0065131924
0065131924
0065131924
0065131924
0065131924
0065131924
0065131924
0065131924
0065131924
0065131924
0065131924
0065131924
0065131924
0065131924
0065131924
0065131924
0065131924
0065131924
0065131924
0065131924
0065131924
0065131924
0065131924
4432719214
2030086363
2030086363
0060975441
3549879873
3549879873

10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10102535064
10101512831
10101512831
14004484296
14006793422
14006793422

34,000.00
163,557,000.00
130,670.00
391,043.35
48,545.00
1,964,223.00
24,941.80
45,400.00
30,450.00
225,162.86
103,854.61
150,480.00
1,415,000.00
34,000.00
304,290,000.00
24,640.00
163,557,000.00
394,940,000.00
188,325.00
105,600.00
42,048.00
42,000.00
105,600.00
13,930.00
33,300.00
33,810,000.00
141,681.40
1,067,520.00
108,480.00
2,008,800.00
75,246.98
74,250.00
152,627,270.00
3,300.00
16,670.00
43,200.00
302,427.52
95,695.00

یورو
وون کره جنو
یورو
درهم امارات
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
رو ه هنﺪ
یورو
وون کره جنو
یورو
وون کره جنو
وون کره جنو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
یورو
يورو
یورو
وون کره جنو
يورو
يوان چ
يورو
يوان چ
درهم امارات
یورو
وون کره جنو
یورو
یورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
درهم امارات
يورو

87,185
39,073
49,673
11,627
50,119
11,558
50,119
50,119
49,177
6,571
6,571
11,846
1,131
87,185
39,073
50,566
39,073
38,047
6,591
91,653
93,349
93,349
88,440
50,119
50,566
39,073
49,177
11,558
93,349
11,846
20,690
90,400
70,000
51,189
51,189
8,944
21,960
49,003

کت ازرا م شور ازران سپهر
کت ازرا م شور ازران سپهر
کت ازرا م شور ازران سپهر
کت ازرا م شور ازران سپهر
کت ازرا م شور ازران سپهر
کت ازرا م شور ازران سپهر
کت ازرا م شور ازران سپهر
کت ازرا م شور ازران سپهر
کت ازرا م شور ازران سپهر
کت صنایع چی زر ن ایران
کت صنایع چی زر ن ایران
کت صنایع چی زر ن ایران
کت صنایع چی زر ن ایران
کت صنایع چی زر ن ایران
کت صنایع چی زر ن ایران
کت صنایع چی زر ن ایران
کت صنایع چی زر ن ایران
کت صنایع چی زر ن ایران
کت صنایع چی زر ن ایران
کت صنایع چی زر ن ایران
کت صنایع چی زر ن ایران
کت س اس صنعت شکرانه شوکت
کت ازرا مت ن ک انﺪ ش ن اوران
کت ازرا مت ن ک انﺪ ش ن اوران
کت صنایع ش م ا پ و امان نور ﻒ
کت صنایع ش م ا پ و امان نور ﻒ
کت مهنﺪ انرژی و ار س اهان
کت مهنﺪس رهپ ان صنعت ل ﺪوما
کت مهنﺪس رهپ ان صنعت ل ﺪوما
کت مهنﺪس رهپ ان صنعت ل ﺪوما
کت مهنﺪس رهپ ان صنعت ل ﺪوما
کت سازه پ ش
کت سازه پ ش
کت سازه پ ش
کت سازه پ ش
کت سازه پ ش
کت سازه پ ش
کت سازه پ ش

حب ب
حب ب
حب ب
حب ب
حب ب
حب ب
حب ب
حب ب
حب ب
چي زرن ايران
چي زرن ايران
چي زرن ايران
چي زرن ايران
چي زرن ايران
چي زرن ايران
چي زرن ايران
چي زرن ايران
چي زرن ايران
چي زرن ايران
چي زرن ايران
چي زرن ايران
مﺤمﺪ
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مهﺪی
مهﺪی
حس
مﺤمﺪمهﺪی
مﺤمﺪمهﺪی
مﺤمﺪمهﺪی
مﺤمﺪمهﺪی
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا

چ نه
چ نه
چ نه
چ نه
چ نه
چ نه
چ نه
چ نه
چ نه
چي زرن ايران
چي زرن ايران
چي زرن ايران
چي زرن ايران
چي زرن ايران
چي زرن ايران
چي زرن ايران
چي زرن ايران
چي زرن ايران
چي زرن ايران
چي زرن ايران
چي زرن ايران
چی ساز
حاتم زاده اصفها
حاتم زاده اصفها
حات
حات
حات
حات راد
حات راد
حات راد
حات راد
حات مجﺪپ ش
حات مجﺪپ ش
حات مجﺪپ ش
حات مجﺪپ ش
حات مجﺪپ ش
حات مجﺪپ ش
حات مجﺪپ ش

3549879873
3549879873
3549879873
3549879873
3549879873
3549879873
3549879873
3549879873
3549879873
1010098438
1010098438
1010098438
1010098438
1010098438
1010098438
1010098438
1010098438
1010098438
1010098438
1010098438
1010098438
0372063365
1287012272
1287012272
0072955198
0072955198
1285870948
0070443564
0070443564
0070443564
0070443564
0053386744
0053386744
0053386744
0053386744
0053386744
0053386744
0053386744

14006793422
14006793422
14006793422
14006793422
14006793422
14006793422
14006793422
14006793422
14006793422
10100984381
10100984381
10100984381
10100984381
10100984381
10100984381
10100984381
10100984381
10100984381
10100984381
10100984381
10100984381
14004781974
14005920351
14005920351
14004033658
14004033658
10260453624
14004116890
14004116890
14004116890
14004116890
10101754741
10101754741
10101754741
10101754741
10101754741
10101754741
10101754741

84,543.00
522,514.40
199,036.99
111,084.00
138,042.00
1,037,053.44
428,577.92
130,235.00
111,682.00
12,491.40
170,839.00
30,694.00
5,330.00
5,243.60
18,365.00
5,800.00
155,237.90
11,175.00
4,488.20
708.00
2,396.40
70,000.00
8,000.00
230,000.00
1,164,800.00
1,368,500.00
63,167.50
51,584.00
255,606.00
191,451.00
135,824.00
710,658.92
62,778.24
132,673.30
439,452.00
49,180.00
119,269.72
108,300.00

يورو
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يوان چ
يورو
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یورو
يوان چ
یوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
یورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو

49,109
11,845
49,441
49,109
49,109
11,845
11,499
49,003
49,697
98,000
11,627
11,584
91,980
50,545
93,374
49,415
91,000
91,980
92,000
90,900
94,600
6,590
49,415
11,840
11,300
11,200
88,270
6,587
11,710
6,470
6,470
49,703
48,599
49,647
49,938
49,109
49,441
49,441

کت سازه پ ش
کت سازه پ ش
کت سازه پ ش
کت سازه پ ش
کت آسمان را انه سخت افزار
کت اورس
کت اورس
کت اورس
کت ارس ح ات ساغل ک ارونلری
کت ارس ح ات ساغل ک ارونلری
کت ارس افسون
کت ارس افسون
کت ارس افسون
کت رز تان
کت رز تان
کت ایران ان داده پرداز همراه
کت ایران ان داده پرداز همراه
ته ه
ته ه
ته ه
ته ه
ته ه
کت خاری ازی و کولر سوزان
کت ستاره ن ک دماونﺪ
کت ستاره ن ک دماونﺪ
کت ستاره ن ک دماونﺪ
کت ستاره ن ک دماونﺪ
کت درسا فرآور ارس
کت درسا فرآور ارس
کت درسا فرآور ارس
کت تول ﺪی و صنع ن ک اﻻ
کت تول ﺪی و صنع ن ک اﻻ
کت تول ﺪی و صنع ن ک اﻻ
کت تول ﺪی و صنع ن ک اﻻ
کت تول ﺪی و صنع ن ک اﻻ
کت مجتمع ذوب و ر خته گری فوﻻدو ان
کت مجتمع ذوب و ر خته گری فوﻻدو ان
کت مجتمع ذوب و ر خته گری فوﻻدو ان

عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
مﺤمﺪ
حم ﺪ
حم ﺪ
حم ﺪ
حامﺪ
حامﺪ
ام حس
ام حس
ام حس
مهﺪی
مهﺪی
افش
افش
ن
ن
ن
ن
ن
مل ﺤه
س ﺪعل
س ﺪعل
س ﺪعل
س ﺪعل
س ﺪعل
س ﺪعل
س ﺪعل
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
مجت
مجت
مجت

مجﺪپ ش
مجﺪپ ش
مجﺪپ ش
مجﺪپ ش

ضا
ضا
ضا
ضا
ضا
ضا
ضا

حات
حات
حات
حات
حاج
حاج ع اسق
حاج ع اسق
حاج ع اسق
حا
حا
حا اسمع حس
حا اسمع حس
حا اسمع حس
حا ا ا
حا ا ا
حا رزاق
حا رزاق
حا زاد ان
حا زاد ان
حا زاد ان
حا زاد ان
حا زاد ان
حا زاده کجا ادی
حا س ﺪحس
حا س ﺪحس
حا س ﺪحس
حا س ﺪحس
حا س ﺪحس
حا س ﺪحس
حا س ﺪحس
حا س ﺪسل مان
حا س ﺪسل مان
حا س ﺪسل مان
حا س ﺪسل مان
حا س ﺪسل مان
حا شف
حا شف
حا شف

آ ادی
آ ادی
آ ادی

0053386744
0053386744
0053386744
0053386744
1141667746
0043618332
0043618332
0043618332
0078006740
0078006740
0067335845
0067335845
0067335845
0451288742
0451288742
0056473095
0056473095
0072961295
0072961295
0072961295
0072961295
0072961295
1375269623
0033001030
0033001030
0033001030
0033001030
0059478578
0059478578
0059478578
0034475370
0034475370
0034475370
0034475370
0034475370
1286416337
1286416337
1286416337

10101754741
10101754741
10101754741
10101754741
10103795872
10101322375
10101322375
10101322375
10103463994
10103463994
10320597472
10320597472
10320597472
10100858936
10100858936
14004501084
14004501084
10100395127
10100395127
10100395127
10100395127
10100395127
10200178323
10102456716
10102456716
10102456716
10102456716
10320332993
10320332993
10320332993
10100527500
10100527500
10100527500
10100527500
10100527500
10861126570
10861126570
10861126570

70,801.92
61,764.91
442,745.46
226,778.57
532,353.70
808,704.00
5,979.00
78,517.00
24,498.00
11,699.61
17,668.35
76,532.00
21,000.00
178,405.44
121,344.00
532,600.00
975,000.00
18,915.00
296,803.00
19,780.00
13,981.00
21,293.00
1,270,000.00
1,781,048.92
1,789,320.00
1,400,000.00
30,180.00
165,500.00
40,500.00
351,000.00
392,357.70
158,434.50
252,996.80
391,804.00
12,569.00
12,265.00
301,830.46
582,982.95

يورو
یورو
يورو
یورو
درهم امارات
یوان چ
یورو
یوان چ
يورو
يورو
یورو
یورو
یورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یوان چ
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو

49,109
49,003
48,599
49,177
21,710
11,356
88,053
11,698
49,441
49,441
92,920
88,450
49,268
51,515
12,300
11,650
6,588
92,383
49,329
49,887
49,415
50,119
12,170
20,683
22,200
20,750
49,676
49,466
49,466
20,736
88,250
88,630
88,250
89,000
88,250
89,000
91,400
49,177

کت مجتمع ذوب و ر خته گری فوﻻدو ان
کت پژوهان روی اونﺪ
کت جهان ستاره آر ا
کت ایرت ا
کت ایرت ا
کت ایرت ا
کت ایرت ا
کت فناوران ع ش که اساراد
کت فرآورده های اغذی تهران پیونﺪ
کت ک م ای نقش الماس
کت ک م ای نقش الماس
کت ک م ای نقش الماس
کت ک م ای نقش الماس
کت ک م ای نقش الماس
کت ک م ای نقش الماس
کت سف صنایع ارت اط
کت سف صنایع ارت اط
کت مهنﺪ س اآسان
کت مهنﺪ س اآسان
کت مهنﺪ س اآسان
کت مهنﺪ س اآسان
کت مهنﺪ س اآسان
کت مهنﺪ س اآسان
کت مهنﺪ س اآسان
کت مهنﺪ س اآسان
کت مهنﺪ س اآسان
کت مهنﺪ س اآسان
کت مهنﺪ س اآسان
کت مهنﺪ س اآسان

کت م ج ن ان
کت م ج ن ان
کت حایرآسا
کت حایرآسا
کت حایرآسا
کت حایرآسا

مجت
هاشم
فرز ن
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
ام ﺪ
احمﺪ
سع ﺪ
سع ﺪ
سع ﺪ
سع ﺪ
سع ﺪ
سع ﺪ
مﺤمﺪحسن
مﺤمﺪحسن
سارا
سارا
سارا
سارا
سارا
سارا
سارا
سارا
سارا
سارا
سارا
سارا
حامﺪ خ وی
حامﺪ خ وی
حامﺪ مهی
س وس
س وس
حايراسا
حايراسا
حايراسا
حايراسا

حا شف
حا ع ا ی
حا ک ملو
حا مﺤمﺪی
حا مﺤمﺪی
حا مﺤمﺪی
حا مﺤمﺪی
حا نج
حاج ان مف ﺪ
حاج لو
حاج لو
حاج لو
حاج لو
حاج لو
حاج لو
حاذ
حاذ
حاص ابرقو
حاص ابرقو
حاص ابرقو
حاص ابرقو
حاص ابرقو
حاص ابرقو
حاص ابرقو
حاص ابرقو
حاص ابرقو
حاص ابرقو
حاص ابرقو
حاص ابرقو
حامﺪ خ وی
حامﺪ خ وی
حامﺪ مهی
حامﺪی
حامﺪی
حايراسا
حايراسا
حايراسا
حايراسا

1286416337
4284624563
0054562724
1551977990
1551977990
1551977990
1551977990
0067483658
0042757975
3990171811
3990171811
3990171811
3990171811
3990171811
3990171811
2298161003
2298161003
5039752393
5039752393
5039752393
5039752393
5039752393
5039752393
5039752393
5039752393
5039752393
5039752393
5039752393
5039752393

4431457984
4431457984
1010210776
1010210776
1010210776
1010210776

10861126570
10460104853
10102265040
10100545355
10100545355
10100545355
10100545355
10320848051
10102209825
10103449967
10103449967
10103449967
10103449967
10103449967
10103449967
10103515265
10103515265
10102139632
10102139632
10102139632
10102139632
10102139632
10102139632
10102139632
10102139632
10102139632
10102139632
10102139632
10102139632
0451385969
0451385969
4430642702
10101610684
10101610684
10102107768
10102107768
10102107768
10102107768

158,574.00
165,000.00
267,000.00
363,000.00
183,500.00
490,000.00
165,000.00
172,590.00
30,810.00
447,700.00
624,632.00
41,300.00
1,292,872.00
599,400.00
2,111,335.00
182,313.35
259,296.50
129,438.00
29,719.00
53,383.70
67,624.00
59,431.00
398,776.02
43,340.40
31,373.00
30,695.00
13,858.10
33,340.00
97,759.00
918,000.00
585,000.00
21,800.00
1,270,563.84
1,129,390.08
152,640.00
156,169,935.00
485,906.00
136,332,266.00

یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یوان چ
یوان چ
یورو
یوان چ
یوان چ
یوان چ
يوان چ
یوان چ
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
يورو
يورو
یوان چ
یوان چ
يوان چ
وون کره جنو
يوان چ
وون کره جنو

89,600
93,033
100,000
49,177
49,177
49,177
49,177
49,697
88,850
11,300
11,920
93,400
12,110
11,350
11,350
11,860
11,860
105,550
89,390
105,550
89,390
89,390
105,550
50,119
89,390
90,390
92,200
89,390
89,390
49,258
50,566
49,568
6,460
6,460
11,053
39,358
11,891
39,358

کت حایرآسا
کت حایرآسا
کت حایرآسا
کت حایرآسا
کت حایرآسا
کت حایرآسا
کت حایرآسا
کت حایرآسا
کت حایرآسا
کت حایرآسا
کت حایرآسا
کت حایرآسا
کت تول ﺪی و ازرا حای ﻼست
کت ش پژوهش صنعت
کت اتصاﻻت م ان سهنﺪ پژوهش اساس
کت س ن ماد
کت س ن ماد
کت س ن ماد
کت س ن ماد
کت س ن ماد
کت فناوری به مﺪ ا ال ون ک
کت تول ﺪی صنع تنﺪرشهاب قم
کت ارو ن افاق ارس ان
کت ارو ن افاق ارس ان
کت صنایع ال و مپ را ان
کت تﺪارات صنایع ناب ت ز
کت تﺪارات صنایع ناب ت ز
کت تﺪارات صنایع ناب ت ز
کت تﺪارات صنایع ناب ت ز
کت تﺪارات صنایع ناب ت ز
کت تﺪارات صنایع ناب ت ز
کت تﺪارات صنایع ناب ت ز
کت تﺪارات صنایع ناب ت ز
کت تﺪارات صنایع ناب ت ز
کت تﺪارات صنایع ناب ت ز
کت ش ن تک جاو ﺪ یزد

حايراسا
حايراسا
حايراسا
حايراسا
حايراسا
حايراسا
حايراسا
حايراسا
حايراسا
حايراسا
حايراسا
حايراسا
حاي ﻼست
ع ﺪالتوح ﺪ
غﻼمﺤسن
ع
ع
ع
ع
ع
الهام
ابوالفضل
س ﺪحم ﺪرضا
س ﺪحم ﺪرضا
ع اصغر
م مﺤمﺪع
م مﺤمﺪع
م مﺤمﺪع
م مﺤمﺪع
م مﺤمﺪع
م مﺤمﺪع
م مﺤمﺪع
م مﺤمﺪع
م مﺤمﺪع
م مﺤمﺪع
ع
حجت اله فرهادی
حجت اله فرهادی

حايراسا
حايراسا
حايراسا
حايراسا
حايراسا
حايراسا
حايراسا
حايراسا
حايراسا
حايراسا
حايراسا
حايراسا
حاي ﻼست
حب ب زاده
حب ب نژاد
حبی
حبی
حبی
حبی
حبی
حبی فر
حجازی
حجازی
حجازی
حجازی سپهر
حجازی فر
حجازی فر
حجازی فر
حجازی فر
حجازی فر
حجازی فر
حجازی فر
حجازی فر
حجازی فر
حجازی فر
حجت
حجت اله فرهادی
حجت اله فرهادی

1010210776
1010210776
1010210776
1010210776
1010210776
1010210776
1010210776
1010210776
1010210776
1010210776
1010210776
1010210776
1010293010
6239354406
1699780064
0079392717
0079392717
0079392717
0079392717
0079392717
0492210268
0050621947
1291082190
1291082190
0042612081
1379677742
1379677742
1379677742
1379677742
1379677742
1379677742
1379677742
1379677742
1379677742
1379677742
4431818391

10102107768
10102107768
10102107768
10102107768
10102107768
10102107768
10102107768
10102107768
10102107768
10102107768
10102107768
10102107768
10102930105
10200152217
10101799894
10320833525
10320833525
10320833525
10320833525
10320833525
14005091703
10860966496
10260540773
10260540773
10100940886
10200185587
10200185587
10200185587
10200185587
10200185587
10200185587
10200185587
10200185587
10200185587
10200185587
14006557805
5929912777
5929912777

124,586.22
39,548.00
128,754,849.00
20,734,864.00
317,099,700.00
1,363,322,665.00
220,700.00
27,000,000.00
3,351,135.60
10,527,957.00
425,806,480.00
1,417,957,007.00
554,999,058.00
813,000.00
31,500.00
1,201,511.28
668,557.11
1,279,310.66
877,510.95
259,332.09
23,095.00
1,623,782.00
4,000.00
1,258.08
122,396.79
55,120.00
56,160.00
55,120.00
56,160.00
56,160.00
55,120.00
56,160.00
56,160.00
56,160.00
55,120.00
75,702.90
103,347.00
99,600.00

يوان چ
يوان چ
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
وون کره جنو
يوان چ
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
یوان چ
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
یورو
یوان چ
یورو
يورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
درهم امارات
يورو

6,555
6,596
71,985
74,687
70,000
74,000
12,450
39,246
11,891
39,358
39,358
71,932
70,524
11,450
49,109
11,690
11,603
11,499
11,603
49,441
92,400
6,599
90,200
49,791
49,441
94,132
87,200
90,883
87,200
87,200
94,132
87,200
89,380
87,200
94,132
87,870
11,823
49,697

کت سماء را ان صنعت
کت سماء را ان صنعت
کت سماء را ان صنعت
کت سماء را ان صنعت
کت سماء را ان صنعت
کت آر ن ن ار افزار
کت آر ن ن ار افزار
کت آر ن ن ار افزار
کت آر ن ن ار افزار
کت آر ن ن ار افزار
کت آر ن ن ار افزار
کت آر ن ن ار افزار
کت آر ن ن ار افزار
کت اذر اد تجارت شکوه ارونﺪ
کت اذر اد تجارت شکوه ارونﺪ
کت اذر اد تجارت شکوه ارونﺪ
کت اذر اد تجارت شکوه ارونﺪ
کت اذر اد تجارت شکوه ارونﺪ
کت اذر اد تجارت شکوه ارونﺪ
کت اذر اد تجارت شکوه ارونﺪ
کت اذر اد تجارت شکوه ارونﺪ
کت اذر اد تجارت شکوه ارونﺪ
کت اذر اد تجارت شکوه ارونﺪ
کت اذر اد تجارت شکوه ارونﺪ
کت اذر اد تجارت شکوه ارونﺪ
کت لنان پوراتوس
کت لنان پوراتوس
کت لنان پوراتوس
کت لنان پوراتوس
کت لنان پوراتوس
کت لنان پوراتوس
کت لنان پوراتوس
کت لنان پوراتوس
کت لنان پوراتوس
کت لنان پوراتوس
کت ل مر ﻃﻼ یزد
کت پرس موتور
کت مکث ال ون ک مهﺪی شهر

ام
ام
ام
ام
ام
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
حب ب اله
حب ب اله
حب ب اله
حب ب اله
حب ب اله
حب ب اله
حب ب اله
حب ب اله
حب ب اله
حب ب اله
عل ضا
ع اس
مﺤمﺪحس

حجهاﻻسﻼ
حجهاﻻسﻼ
حجهاﻻسﻼ
حجهاﻻسﻼ
حجهاﻻسﻼ
حجهاﻻسﻼ
حجهاﻻسﻼ
حجهاﻻسﻼ
حجهاﻻسﻼ
حجهاﻻسﻼ
حجهاﻻسﻼ
حجهاﻻسﻼ
حجهاﻻسﻼ
حﺪاد
حﺪاد
حﺪاد
حﺪاد
حﺪاد
حﺪاد
حﺪاد
حﺪاد
حﺪاد
حﺪاد
حﺪاد
حﺪاد
حﺪاد
حﺪاد
حﺪاد
حﺪاد
حﺪاد
حﺪاد
حﺪاد
حﺪاد
حﺪاد
حﺪاد
حﺪادزاده بها ادی
حﺪادی
حﺪاد ان

3251089341
3251089341
3251089341
3251089341
3251089341
3257615337
3257615337
3257615337
3257615337
3257615337
3257615337
3257615337
3257615337
0060347333
0060347333
0060347333
0060347333
0060347333
0060347333
0060347333
0060347333
0060347333
0060347333
0060347333
0060347333
0859218414
0859218414
0859218414
0859218414
0859218414
0859218414
0859218414
0859218414
0859218414
0859218414
4430642443
0039797708
5309934049

10103552919
10103552919
10103552919
10103552919
10103552919
10102529536
10102529536
10102529536
10102529536
10102529536
10102529536
10102529536
10102529536
14007267240
14007267240
14007267240
14007267240
14007267240
14007267240
14007267240
14007267240
14007267240
14007267240
14007267240
14007267240
10103182064
10103182064
10103182064
10103182064
10103182064
10103182064
10103182064
10103182064
10103182064
10103182064
10860106031
10862095469
10480036540

209,652.90
75,649.00
108,000.00
20,965.30
142,702.00
12,048.00
21,190.88
13,808.00
667,181.00
27,395.00
6,134.00
91,210.00
39,975.00
102,100.00
92,949.12
478,500.00
26,555.65
43,000.00
730,341.15
625,000.00
264,309.54
110,080.95
48,800.00
201,308.99
97,227.96
28,359.80
56,023.75
1,974.80
4,914.00
39,408.80
561.00
283,515.42
20,470.00
2,214,000.00
1,533.00
209,300.00
490,000.00
50,000.00

درهم امارات
یورو
یورو
درهم امارات
یورو
یورو
یورو
یورو
درهم امارات
یورو
یورو
یوان چ
يورو
يورو
درهم امارات
يوان چ
درهم امارات
يورو
درهم امارات
يوان چ
دﻻر ام ا
درهم امارات
يورو
درهم امارات
درهم امارات
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
يورو
يورو
يورو
یورو
یورو
يوان چ
يورو

21,525
95,890
92,922
21,525
95,890
49,329
49,329
91,042
11,475
49,329
49,003
11,650
50,119
49,127
11,908
7,183
11,783
51,199
21,797
7,183
75,700
11,908
50,659
11,783
11,994
88,040
88,040
88,040
49,177
94,000
88,040
49,109
49,177
49,109
88,040
92,000
6,558
49,186

ون ک مهﺪی شهر
ون ک مهﺪی شهر
ون ک مهﺪی شهر
ون ک مهﺪی شهر
ون ک مهﺪی شهر
ون ک مهﺪی شهر
ون ک مهﺪی شهر

کت مکث ال
کت مکث ال
کت مکث ال
کت مکث ال
کت مکث ال
کت مکث ال
کت مکث ال
کت انج ﻃﻼ
کت کت تول ﺪی ازرا س ﻼنه س
کت کت تول ﺪی ازرا س ﻼنه س
کت تول ﺪی و ازرا آفتاب ﻃﻼ پرش
کت تول ﺪی و ازرا آفتاب ﻃﻼ پرش
کت سا دی ا ر س
کت تول ﺪ منابع تغذ ه ال ون ک
کت تول ﺪ منابع تغذ ه ال ون ک
کت توسعه فناوری الماسان ارس اران
کت اعﻼ اعتماد گس اق ال ارونﺪ
کت اعﻼ اعتماد گس اق ال ارونﺪ
کت حف ظ سازه آر ا
کت جاده اب شم اروم سعادت

کت آر ا شا ان و را

کت ارام س ﻃﻼ
کت صنایع ا
کت صنایع ا
کت صنایع ا
کت صنایع ا
کت صنایع ا
کت صنایع ا
کت صنایع ا
کت صنایع ا
کت صنایع ا

ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت

قشم
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز

مﺤمﺪحس
مﺤمﺪحس
مﺤمﺪحس
مﺤمﺪحس
مﺤمﺪحس
مﺤمﺪحس
مﺤمﺪحس
مﺤمﺪ
مازن
مازن
ع
ع
وح ﺪ
هامون
هامون
س ﺪهادی
زهرا
زهرا
مسعود
مهﺪی
حسن اسخا
حسن حسن زاده
حسن حسن زاده
حسن حسن زاده
مصط
حسن خرازی نوتاش
حسن خرازی نوتاش
مهرداد
صمﺪ
صمﺪ
صمﺪ
صمﺪ
صمﺪ
صمﺪ
صمﺪ
صمﺪ
صمﺪ
حسن ع ﺪالوها

حﺪاد ان
حﺪاد ان
حﺪاد ان
حﺪاد ان
حﺪاد ان
حﺪاد ان
حﺪاد ان
ح ری
ح ری
ح ری
ح ری
ح ری
ح ری
حساس صﺪ
حساس صﺪ
حسام سادات
حساو ان
حساو ان
آ کناری
ح
دار ا
ح
حسن اسخا
حسن حسن زاده
حسن حسن زاده
حسن حسن زاده
حسن خا
حسن خرازی نوتاش
حسن خرازی نوتاش
حسن زاده
حسن زاده
حسن زاده
حسن زاده
حسن زاده
حسن زاده
حسن زاده
حسن زاده
حسن زاده
حسن زاده
حسن ع ﺪالوها

5309934049
5309934049
5309934049
5309934049
5309934049
5309934049
5309934049
0010059350
0059206837
0059206837
0067410871
0067410871
1460796535
0064253961
0064253961
1729872700
5850002855
5850002855
0073540900
2620094161

4411005700

0014246856
1372628746
1372628746
1372628746
1372628746
1372628746
1372628746
1372628746
1372628746
1372628746

10480036540
10480036540
10480036540
10480036540
10480036540
10480036540
10480036540
14003450538
10861770766
10861770766
10103049465
10103049465
10102681815
10100968012
10100968012
14007220100
14007377470
14007377470
14006014933
14003585264
0048625728
2830096584
2830096584
2830096584
14005214491
1370712367
1370712367
14004472549
10200094677
10200094677
10200094677
10200094677
10200094677
10200094677
10200094677
10200094677
10200094677
0386461678

10,000.00
43,200.00
1,107,681.00
71,000.00
56,700.00
13,000.00
70,000.00
10,400.00
12,000.00
66,429.41
170,111.60
62,188.00
269,262.92
62,104.00
4,420.00
1,926,900.00
1,843,983.92
314,050.36
334,718.40
218,360.00
10,500.00
239,190.00
15,490.00
37,665.00
69,050.00
991,000.00
230,000.00
983,929.00
25,400.00
68,500.50
58,402.09
55,652.50
94,689.50
24,500.00
76,050.00
32,850.00
80,700.00
1,944,550.00

یورو
یورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
یورو
درهم امارات
ر ال عمان
ر ال عمان
يورو
یورو
یورو
یوان چ
یوان چ
یوان چ
درهم امارات
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یوان چ
يوان چ
يوان چ
درهم امارات
یورو
یورو
يورو
یورو
يورو
یورو
يورو
یورو
یورو
يوان چ

126,550
93,000
6,469
50,545
51,199
49,186
92,600
91,530
89,120
27,522
109,640
113,524
92,920
94,010
94,010
11,500
6,460
6,460
11,510
88,000
49,962
49,163
49,466
51,596
6,596
11,173
11,847
21,960
91,900
90,270
51,189
92,600
51,189
89,000
51,189
92,700
89,000
6,598

کت ص ا صﺪف توسعه
کت ص ا صﺪف توسعه
کت ص ا صﺪف توسعه
کت وح ﺪ ت ز
کت وح ﺪ ت ز
کت وح ﺪ ت ز
کت وح ﺪ ت ز
کت وح ﺪ ت ز
ناسیونال ایران
کت صنایع ال
ناسیونال ایران
کت صنایع ال
کت فن آوری تجارت ﻻجورد تک ن توانا
کت فن آوری تجارت ﻻجورد تک ن توانا
کت فن آوری تجارت ﻻجورد تک ن توانا
کت ایران رنگ ار
کت سا ه ان سپهر دل جان
کت سا ه ان سپهر دل جان
کت سا ه ان سپهر دل جان
کت سا ه ان سپهر دل جان
کت نگ چوب قائم
کت ازرا ساي ا ﺪک
کت ازرا ساي ا ﺪک
کت ازرا ساي ا ﺪک
کت ازرا ساي ا ﺪک
کت ازرا ساي ا ﺪک
کت ازرا ساي ا ﺪک
کت ازرا ساي ا ﺪک
کت ﺪ ﺪه ش قرن
کت ﺪ ﺪه ش قرن
کت ﺪ ﺪه ش قرن
کت ﺪ ﺪه ش قرن
کت ﺪ ﺪه ش قرن
کت ﺪ ﺪه ش قرن
کت سف ان تجارت ام ﺪ آستارا

حسن ع ﺪالوها
حسن ع ﺪالوها
وح ﺪ
وح ﺪ
وح ﺪ
م مقصود
م مقصود
م مقصود
م مقصود
م مقصود
حس
حس
حسن ه ر
حمزه
حمزه
حمزه
مﺤسن
سع ﺪ
سع ﺪ
سع ﺪ
سع ﺪ
رضا
هادی
هادی
هادی
هادی
هادی
هادی
هادی
ک انوش
ک انوش
ک انوش
ک انوش
ک انوش
ک انوش
آر ان
حس او
حس بهش

حسن ع ﺪالوها
حسن ع ﺪالوها
حسن لو
حسن لو
حسن لو
حسن مثنا
حسن مثنا
حسن مثنا
حسن مثنا
حسن مثنا
حسن نای
حسن نای
حسن ه ر
حسن هیودی
حسن هیودی
حسن هیودی
حسنخا
حس
حس
حس
حس
حس
حس س وار
حس س وار
حس س وار
حس س وار
حس س وار
حس س وار
حس س وار
حس نژاد
حس نژاد
حس نژاد
حس نژاد
حس نژاد
حس نژاد
حس الل
حس او
حس بهش

0055211143
0055211143
0055211143
1371607664
1371607664
1371607664
1371607664
1371607664
4321999944
4321999944
2003228721
2003228721
2003228721
0045780536
0579713687
0579713687
0579713687
0579713687
0793303257
0793442222
0793442222
0793442222
0793442222
0793442222
0793442222
0793442222
1971414123
1971414123
1971414123
1971414123
1971414123
1971414123
2619719569

0386461678
0386461678
10320625325
10320625325
10320625325
10200083384
10200083384
10200083384
10200083384
10200083384
10100736086
10100736086
0036443387
14004384422
14004384422
14004384422
10380186627
10861613180
10861613180
10861613180
10861613180
10102691936
10101336827
10101336827
10101336827
10101336827
10101336827
10101336827
10101336827
10320217477
10320217477
10320217477
10320217477
10320217477
10320217477
14004528358
0059998253
0380726841

892,508.00
2,105,835.00
45,338.00
29,478.50
123,500.00
43,255.00
200,606.00
200,606.00
28,145.00
53,655.00
733,124.00
5,460.00
44,732.00
768,489.00
1,033,370.00
83,903.00
86,250.00
2,006,845.00
37,430.00
85,500.00
150,000.00
1,832,640.00
1,300,000.00
240,000,000.00
642,670,250.00
186,000.00
881,980.30
142,343,058.00
365,741,000.00
3,573.75
6,113.00
3,573.75
1,819,713.54
36,240.00
99,077.00
35,205.14
26,344.06
350,002.92

يوان چ
يوان چ
یورو
یورو
یورو
يورو
يوان چ
يوان چ
یورو
يورو
درهم امارات
یورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
يورو
یورو
یوان چ
یورو
یورو
یوان چ
یوان چ
يوان چ
وون کره جنو
وون کره جنو
یوان چ
يوان چ
وون کره جنو
وون کره جنو
یورو
یورو
یورو
درهم امارات
یورو
یورو
يورو
يورو
یورو

6,587
6,588
86,600
49,408
86,600
50,119
6,571
6,571
90,350
49,544
20,710
49,798
49,003
20,435
11,499
49,639
94,600
11,221
49,329
48,599
6,558
11,374
11,790
72,990
75,752
11,808
11,790
75,752
69,150
92,200
92,200
49,177
11,627
88,440
92,200
49,701
48,599
49,109

کت چسب ساز
کت چسب ساز

کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت

دخانه و موادغذا
دخانه و موادغذا
دخانه و موادغذا
دخانه و موادغذا
دخانه و موادغذا
دخانه و موادغذا
دخانه و موادغذا
دخانه و موادغذا
دخانه و موادغذا
دخانه و موادغذا

ار ا سام
ار ا سام
ار ا سام
ار ا سام
ار ا سام
ار ا سام
ار ا سام
ار ا سام
ار ا سام
ار ا سام

حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
سم ه
سم ه
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
جعفر
جعفر
جعفر
جعفر
جعفر
جعفر
جعفر
جعفر
جعفر
جعفر

بهش
بهش
بهش
بهش
بهش
بهش
بهش
بهش
بهش
بهش
بهش
بهش
بهش
بهش
بهش
بهش
بهش

پورقاسم
پورقاسم
پورنعم
پورنعم
شکری ابوالقاسم پور
شکری ابوالقاسم پور
خنجری
دادگر
دادگر

حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس

بهش
بهش
بهش
بهش
بهش
بهش
بهش
بهش
بهش
بهش
بهش
بهش
بهش
بهش
بهش
بهش
بهش
پور
پور
پورقاسم
پورقاسم
پورنعم
پورنعم
شکری ابوالقاسم پور
شکری ابوالقاسم پور
خنجری
دادگر
دادگر
زاده
زاده
زاده
زاده
زاده
زاده
زاده
زاده
زاده
زاده

4591314553
4591314553

2889755241
2889755241
2889755241
2889755241
2889755241
2889755241
2889755241
2889755241
2889755241
2889755241

0380726841
0380726841
0380726841
0380726841
0380726841
0380726841
0380726841
0380726841
0380726841
0380726841
0380726841
0380726841
0380726841
0380726841
0380726841
0380726841
0380726841
10100913680
10100913680
1287112307
1287112307
5279357375
5279357375
0937876550
0937876550
0011040416
3870980818
3870980818
10530331778
10530331778
10530331778
10530331778
10530331778
10530331778
10530331778
10530331778
10530331778
10530331778

368,411.40
368,016.72
367,819.38
1,875,720.00
367,541.31
368,411.40
368,411.40
372,600.00
373,040.80
373,040.80
373,040.80
368,411.40
368,214.06
1,875,720.00
386,030.52
373,040.80
56,600.08
41,250.00
41,250.00
18,909.00
1.00
14,696.30
321,653.00
6,922.00
18,816.00
1,160,268.00
292,298.00
159,879.70
304,920.00
247,709.00
441,600.00
196,160.00
326,400.00
344,388.00
499,595.00
480,000.00
338,800.00
480,000.00

یورو
یورو
يورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
یوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
یورو
يورو
يورو
یورو
یورو
يورو
یورو

92,500
94,200
49,441
9,183
49,639
49,408
49,163
49,441
93,374
90,000
88,040
92,500
91,350
9,312
49,329
91,950
89,000
96,000
96,000
95,000
128,000
49,003
6,571
49,798
49,798
11,200
6,598
6,598
49,109
49,109
49,109
92,570
49,109
49,109
94,520
49,109
49,109
49,109

کت دخانه و موادغذا ار ا سام
کت توسن آران تجارت منطقه آزاد ما و

کت و را صنعت ماموت
کت و را صنعت ماموت
کت و را صنعت ماموت
کت و را صنعت ماموت
کت فوران ت ما
کت فراینﺪ سازان آر ن
کت فراینﺪ سازان آر ن
کت فراینﺪ سازان آر ن
کت ارس ازمون
کت پ ود ا ان
کت تول ﺪی و صنع روناس اد
کت مواد آذین ک م ا
کت گروه صنع آسان ت کن
کت گروه صنع آسان ت کن
کت ارخانجات مخمل و اب شم
کت تول ﺪی وش م ا روناس
کت تول ﺪی وش م ا روناس
کت تول ﺪی وش م ا روناس
کت س نه کشت تت س ار ا
کت س نه کشت تت س ار ا
کت س نه کشت تت س ار ا
کت توسعه خﺪما ازرا نگ
کت توسعه خﺪما ازرا نگ
کت توسعه خﺪما ازرا نگ
کت توسعه خﺪما ازرا نگ
کت توسعه خﺪما ازرا نگ

اشان

خودرو ایرسا
خودرو ایرسا
خودرو ایرسا
خودرو ایرسا
خودرو ایرسا

جعفر
ع
حس شف اقﺪم
حس صادق زاده کفاش
حس قاس
حس کنعانرو
حس کنعانرو
حس کنعانرو
حس کنعانرو
حس کنعانرو
حس کنعانرو
دامون
دامون
دامون
دامون
سع ﺪ
حس نص ی
بهزاد
بهزاد
بهزاد
س ﺪمﺤسن
س ﺪمﺤسن
شهاب
س ﺪحم ﺪرضا
س ﺪحس
س ﺪحس
س ﺪحسن
فضل اله
فضل اله
فضل اله
س ﺪمرت
س ﺪمرت
س ﺪمرت
جمش ﺪ
جمش ﺪ
جمش ﺪ
جمش ﺪ
جمش ﺪ

حس زاده
حس زاده ما و
حس شف اقﺪم
حس صادق زاده کفاش
حس قاس
حس کنعانرو
حس کنعانرو
حس کنعانرو
حس کنعانرو
حس کنعانرو
حس کنعانرو
حس مردی
حس مردی
حس مردی
حس مردی
حس مردی ﻃرش
حس نص ی
حس نخا مرنﺪی
حس نخا مرنﺪی
حس نخا مرنﺪی
حسی
حسی
حسی
حسی
حسی
حسی
حسی
حسی
حسی
حسی
حسی
حسی
حسی
حسی
حسی
حسی
حسی
حسی

2889755241
2830883802

0451246330
0451246330
0451246330
0451246330
0063263467
0039389545
0039389545
0039389545
0052207064
0054346223
0062098411
0068343051
1218729619
1218729619
1261187199
1860955339
1860955339
1860955339
2092043552
2092043552
2092043552
2630040577
2630040577
2630040577
2630040577
2630040577

10530331778
14003264060
0081531141
0382013921
0035933380
2669228860
2669228860
2669228860
2669228860
2669228860
2669228860
10320599489
10320599489
10320599489
10320599489
10103703597
2291766481
10102854665
10102854665
10102854665
10101373010
10102526780
10101700540
10320166774
10320333008
10320333008
10260012385
10100651770
10100651770
10100651770
14006530848
14006530848
14006530848
10320237193
10320237193
10320237193
10320237193
10320237193

236,550.00
18,536.00
37,260.00
185,340.00
112,000.00
134,439.68
94,075.49
181,663.36
88,363.30
121,634.70
78,138.00
2,713.74
1,462.50
5,897.24
18,860.00
578,500.00
265,850.00
59,850.00
176,000.00
176,000.00
212,776.38
52,320.00
882,400.00
89,009.08
289,377.00
320,896.00
4,235.00
75,680.00
137,681,357.00
114,400.00
23,000.00
70,675.00
30,000.00
40,720.64
621,638.80
573,274.10
512,044.53
89,564.84

یورو
یورو
يورو
يوان چ
یوان چ
يورو
يورو
یورو
يورو
يورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یوان چ
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
یورو
یورو
یوان چ
يورو
يوان چ
درهم امارات
یورو
یورو
وون کره جنو
یورو
دﻻر ام ا
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو

88,590
94,307
49,085
11,868
11,210
49,962
49,697
49,003
49,177
49,177
49,177
94,308
94,308
92,500
92,500
11,680
49,466
49,109
20,422
20,960
50,463
91,790
6,491
49,127
6,438
11,908
91,530
93,900
39,216
89,360
76,450
49,703
89,850
87,636
87,636
87,636
87,636
87,636

کت فرش ساو ن
کت توان تجارت ایوان
کت پ ان پردازش تهران
کت پ ان پردازش تهران
کت پ ان پردازش تهران
کت گروه تول ﺪی و صنع آ را از آس ا
کت گروه تول ﺪی و صنع آ را از آس ا
کت گروه تول ﺪی و صنع آ را از آس ا
کت اعتﺪال ارونﺪ
کت اعتﺪال ارونﺪ
کت اعتﺪال ارونﺪ
کت اعتﺪال ارونﺪ
کت اعتﺪال ارونﺪ
کت ن ن سازان تهران
کت ازرا آت ه گس سنا اد
کت صنایع فضل ال ک
کت ا سازی فخار رفسنجان
کت ا سازی فخار رفسنجان
کت ا سازی فخار رفسنجان
کت ا و ام ک برل ان رفسنجان
کت ا و ام ک برل ان رفسنجان
کت ا و ام ک برل ان رفسنجان
کت ن ن پیوست اساراد
کت صﺪاقت فروزان ایران ان
کت آر ان در زان اساراد
کت ارس ح ان
کت ارس ح ان
کت ارس ح ان
کت ارس ح ان
کت ارس ح ان
کت ارس ح ان
کت ارس ح ان
کت ارس ح ان
کت ارس ح ان
کت ارس ح ان
کت ارس ح ان
کت ارس ح ان
کت ارس ح ان

س ﺪجعفر
مﺤمﺪجواد
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
س ﺪحم ﺪرضا
س ﺪحم ﺪرضا
س ﺪحم ﺪرضا
س ﺪاحمﺪ
س ﺪاحمﺪ
س ﺪاحمﺪ
س ﺪاحمﺪ
س ﺪاحمﺪ
س ﺪنا
مﺤمﺪجواد
س ﺪرضا
س ﺪمﺤمﺪ
س ﺪمﺤمﺪ
س ﺪمﺤمﺪ
س ﺪرضا
س ﺪرضا
س ﺪرضا
سم ﻼ
عل ضا
احمﺪ
ن ار
ن ار
ن ار
ن ار
ن ار
ن ار
ن ار
ن ار
ن ار
ن ار
ن ار
ن ار
ن ار

حسی
حسی
حسی اب ش
حسی اب ش
حسی اب ش
حسی فر
حسی فر
حسی فر
حسی فر
حسی فر
حسی فر
حسی فر
حسی فر
حسی مشتق
حسی مقﺪم
حسی مقﺪم
حسی نژادیزدی پور
حسی نژادیزدی پور
حسی نژادیزدی پور
حسی نژادیزدی پور
حسی نژادیزدی پور
حسی نژادیزدی پور
حشم دهکردی
حق شناس
حقا
حق بروج
حق بروج
حق بروج
حق بروج
حق بروج
حق بروج
حق بروج
حق بروج
حق بروج
حق بروج
حق بروج
حق بروج
حق بروج

3992062651
6169709812
0933844190
0933844190
0933844190
0066053560
0066053560
0066053560
1751035001
1751035001
1751035001
1751035001
1751035001
6038498362
0942536800
1062686128
3051078913
3051078913
3051078913
3051291528
3051291528
3051291528
2300094436
5110244618
1062620577
0055862802
0055862802
0055862802
0055862802
0055862802
0055862802
0055862802
0055862802
0055862802
0055862802
0055862802
0055862802
0055862802

10101817153
10800174038
10101391435
10101391435
10101391435
10190018966
10190018966
10190018966
10862085878
10862085878
10862085878
10862085878
10862085878
10861451642
10380627924
10380038351
10860515784
10860515784
10860515784
10630086914
10630086914
10630086914
14005108266
14006373582
14003908758
10100927130
10100927130
10100927130
10100927130
10100927130
10100927130
10100927130
10100927130
10100927130
10100927130
10100927130
10100927130
10100927130

3,000.00
1,960,000.00
139,990.90
82,386.70
577,262.00
5,790.00
11,500.00
6,333.77
600,000.00
1,879,539.74
1,995,140.28
707,200.00
125,000.00
78,343.35
200,098.89
126,700.00
7,900.00
35,550.00
15,200.00
27,418.00
12,181.30
225,056.00
273,200.00
3,633,160.00
21,620.67
84,119.50
18,157.45
4,446.95
27,043.50
150,000.00
2,271.00
8,900.00
43,920.00
9,843.20
13,834.80
17,750.25
5,020.00
48,050.00

یورو
يوان چ
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یورو
یورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یوان چ
درهم امارات
یورو
يورو
یوان چ
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو

50,659
11,000
21,872
22,000
21,526
89,000
104,500
90,700
20,740
21,850
21,850
11,720
21,850
88,422
49,415
12,300
92,200
91,760
93,862
93,862
92,990
11,698
11,935
11,510
48,599
49,639
49,938
49,938
49,938
49,329
89,850
94,900
51,199
94,900
51,199
51,199
49,938
49,408

کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت

ارس ح ان
ارس ح ان
ارس ح ان
ارس ح ان
ارس ح ان
ارس ح ان
ارس ح ان
ارس ح ان
ارس ح ان
ارس ح ان
ارس ح ان
ارس ح ان
ارس ح ان
ارس ح ان
ارس ح ان
ارس ح ان

کت اوصاف
کت اوصاف
کت اوصاف
کت آ سال سها
کت آ سال سها
کت آ سال سها
کت آ سال سها
کت آ سال سها
کت آ سال سها
کت آ سال سها
کت آ سال سها
کت آ سال سها
کت آ سال سها
کت آ سال سها
کت آ سال سها
کت آ سال سها
کت آ سال سها
کت آ سال سها
کت آ سال سها
کت نظارت گس
کت نظارت گس

ار
ار
ار
ار
ار
ار
ار
ار
ار
ار
ار
ار
ار
ار
ار
ار

عام
عام
عام
عام
عام
عام
عام
عام
عام
عام
عام
عام
عام
عام
عام
عام
ا من
ا من

ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ع
رام
رام
رام
ن ما
ن ما
ن ما
ن ما
ن ما
ن ما
ن ما
ن ما
ن ما
ن ما
ن ما
ن ما
ن ما
ن ما
ن ما
ن ما
ع ﺪالرضا
ع ﺪالرضا

حق بروج
حق بروج
حق بروج
حق بروج
حق بروج
حق بروج
حق بروج
حق بروج
حق بروج
حق بروج
حق بروج
حق بروج
حق بروج
حق بروج
حق بروج
حق بروج
حک م آذری
حک م نژاد
حک م نژاد
حک م نژاد
حک م نژاد
حک م نژاد
حک م نژاد
حک م نژاد
حک م نژاد
حک م نژاد
حک م نژاد
حک م نژاد
حک م نژاد
حک م نژاد
حک م نژاد
حک م نژاد
حک م نژاد
حک م نژاد
حک م نژاد
حک م نژاد
حک
حک

0055862802
0055862802
0055862802
0055862802
0055862802
0055862802
0055862802
0055862802
0055862802
0055862802
0055862802
0055862802
0055862802
0055862802
0055862802
0055862802
0040579166
0040579166
0040579166
0451170598
0451170598
0451170598
0451170598
0451170598
0451170598
0451170598
0451170598
0451170598
0451170598
0451170598
0451170598
0451170598
0451170598
0451170598
0451170598
0602243874
0602243874

10100927130
10100927130
10100927130
10100927130
10100927130
10100927130
10100927130
10100927130
10100927130
10100927130
10100927130
10100927130
10100927130
10100927130
10100927130
10100927130
1283538539
14003643106
14003643106
14003643106
10100276443
10100276443
10100276443
10100276443
10100276443
10100276443
10100276443
10100276443
10100276443
10100276443
10100276443
10100276443
10100276443
10100276443
10100276443
10100276443
10102572547
10102572547

122,531.60
117,722.61
20,000.00
8,351.00
7,380.00
2,450.00
57,500.00
294,643.86
13,860.00
49,663.70
65,082.00
34,402.20
28,820.00
4,729.04
3,060.00
7,622.15
964,936.90
11,600.00
19,400.00
24,550.00
4,747.52
9,147.00
12,588.80
68,050.00
7,750.00
20,666.00
49,130.00
52,609.00
13,123.00
19,383.94
54,500.00
1,012,538.07
51,000.00
39,126.00
7,285.00
8,825.20
154,583.90
87,538.75

یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
يورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یوان چ
يورو
يورو
یورو
یورو
يورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يوان چ
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو

49,329
95,190
49,258
88,960
94,900
95,190
49,258
49,415
49,329
49,328
49,408
94,900
92,100
49,938
49,938
49,938
11,837
50,254
50,254
49,329
49,329
49,003
93,075
93,200
93,796
106,425
49,329
95,050
95,000
93,796
49,329
11,630
49,329
93,700
95,050
49,329
88,390
98,980

کت نظارت گس ا من
کت نظارت گس ا من
کت آﻻ س ایران ک ش
کت آﻻ س ایران ک ش
کت آ ا ایران ک ش
کت آ ا ایران ک ش
کت آ ا ایران ک ش
کت آ ا ایران ک ش
کت فلزان
کت فلزان
کت فلزان
اسنوا
اسنوا
اسنوا
اسنوا
اسنوا
اسنوا
اسنوا
اسنوا
اسنوا
کت ره اب کن ل ایران ان
کت فرش زمرد مشهﺪ
کت فرش زمرد مشهﺪ
کت فرش زمرد مشهﺪ
کت فرش زمرد مشهﺪ
کت ا چوب خوزستان
کت ا چوب خراسان
کت ا چوب خراسان
کت ا چوب خراسان
کت ا چوب خراسان
کت ا چوب خراسان
کت ا چوب خراسان
کت ا چوب خراسان
کت ا چوب خراسان
کت ا چوب خراسان
کت ا چوب خراسان
کت ا چوب خراسان
کت ا چوب خراسان

ع ﺪالرضا
ع ﺪالرضا
مسعود
مسعود
غﻼمرضا
غﻼمرضا
غﻼمرضا
غﻼمرضا
مسعود
مسعود
مسعود
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
ف ا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
حم ﺪ
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس

حک
حک
حک
حک
حک
حک
حک
حک
حک
حک
حک
حﻼج ا
حﻼج ا
حﻼج ا
حﻼج ا
حﻼج ا
حﻼج ا
حﻼج ا
حﻼج ا
حﻼج ا
حﻼ
حما ت
حما ت
حما ت
حما ت
حمﺪا
حمﺪا
حمﺪا
حمﺪا
حمﺪا
حمﺪا
حمﺪا
حمﺪا
حمﺪا
حمﺪا
حمﺪا
حمﺪا
حمﺪا

ار
ار
ار
ار

0602243874
0602243874
1570001464
1570001464
1582183449
1582183449
1582183449
1582183449
1816802158
1816802158
1816802158
1262199859
1262199859
1262199859
1262199859
1262199859
1262199859
1262199859
1262199859
1262199859
0069909245
0056474547
0056474547
0056474547
0056474547
2002164101
5269479400
5269479400
5269479400
5269479400
5269479400
5269479400
5269479400
5269479400
5269479400
5269479400
5269479400
5269479400

10102572547
10102572547
10980207355
10980207355
10861567940
10861567940
10861567940
10861567940
10530144530
10530144530
10530144530
10102784677
10102784677
10102784677
10102784677
10102784677
10102784677
10102784677
10102784677
10102784677
10103931710
10101716935
10101716935
10101716935
10101716935
10420049107
14003959352
14003959352
14003959352
14003959352
14003959352
14003959352
14003959352
14003959352
14003959352
14003959352
14003959352
14003959352

49,622.07
17,841.80
34,771.00
7,627.00
16,771.05
51,761.60
15,708.60
8,825.00
115,359.00
101,550.00
384,890.00
753,625.00
9,968.00
18,032.00
29,660.00
26,592.00
104,142.00
1,114,642.00
254,382.00
19,462.20
10,300.00
242,925.00
3,470,290.71
242,925.00
18,312.25
89,992.77
499,154.18
499,703.90
499,683.15
499,154.18
499,154.18
499,154.18
499,683.15
499,760.56
499,154.18
499,683.15
497,432.18
499,154.18

یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یوان چ
یوان چ
یوان چ
يوان چ
ل جﺪ ﺪ ترک ه
ل جﺪ ﺪ ترک ه
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يورو
یورو
يورو
رو ه هنﺪ
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
يورو
يورو

88,390
88,390
97,200
98,750
98,750
98,750
94,150
94,150
11,200
11,200
11,200
6,588
9,069
9,069
49,537
49,962
49,258
6,588
6,596
49,441
49,329
88,440
1,100
90,600
92,600
50,790
50,254
51,515
87,210
49,329
50,790
50,790
87,210
87,210
50,254
51,596
50,254
50,254

کت ا چوب خراسان
کت ا چوب خراسان
کت ا چوب خراسان
کت ا چوب خراسان
کت ا چوب خراسان
کت ن ن چوب خوزستان
کت ن ن چوب خوزستان
کت ن ن چوب خوزستان
کت ن ن چوب خوزستان
کت ن ن چوب خوزستان
کت ن ن چوب خوزستان
کت ن ن چوب خوزستان
کت ن ن چوب خوزستان
کت ن ن چوب خوزستان
کت ن ن چوب خوزستان
کت ن ن چوب خوزستان
کت ن ن چوب خوزستان
کت ن ن چوب خوزستان
کت ن ن چوب خوزستان
کت ن ن چوب خوزستان
کت ن ن چوب خوزستان
کت کت ا مﻼمینه خوزستان)سها
کت کت ا مﻼمینه خوزستان)سها
کت کت ا مﻼمینه خوزستان)سها
کت کت ا مﻼمینه خوزستان)سها
کت کت ا مﻼمینه خوزستان)سها
کت زر ن ﻼس ک ن ل ون
کت گس ش فوﻻد حامﺪ

ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
خاصع ﺪال م
خاصع ﺪال م
خاصع ﺪال م
خاصع ﺪال م
خاصع ﺪال م
فرهاد
وح ﺪ
حم ﺪ ا
حم ﺪ ﻃﻼ
حم ﺪ عﻼف صال
حم ﺪرضا ام ﺪفر
حم ﺪرضا ام ﺪفر
حم ﺪرضا ام ﺪفر
حم ﺪرضا ب طرفان
حم ﺪرضا ب طرفان
حم ﺪرضا ب طرفان
حم ﺪرضا ب طرفان

حمﺪا
حمﺪا
حمﺪا
حمﺪا
حمﺪا
حمﺪا
حمﺪا
حمﺪا
حمﺪا
حمﺪا
حمﺪا
حمﺪا
حمﺪا
حمﺪا
حمﺪا
حمﺪا
حمﺪا
حمﺪا
حمﺪا
حمﺪا
حمﺪا
حمﺪا
حمﺪا
حمﺪا
حمﺪا
حمﺪا
حمزه
حمل اری
حم ﺪ ا
حم ﺪ ﻃﻼ
حم ﺪ عﻼف صال
حم ﺪرضا ام ﺪفر
حم ﺪرضا ام ﺪفر
حم ﺪرضا ام ﺪفر
حم ﺪرضا ب طرفان
حم ﺪرضا ب طرفان
حم ﺪرضا ب طرفان
حم ﺪرضا ب طرفان

5269479400
5269479400
5269479400
5269479400
5269479400
5269534126
5269534126
5269534126
5269534126
5269534126
5269534126
5269534126
5269534126
5269534126
5269534126
5269534126
5269534126
5269534126
5269534126
5269534126
5269534126
5269862476
5269862476
5269862476
5269862476
5269862476
0064542653
1381708870

14003959352
14003959352
14003959352
14003959352
14003959352
10860894303
10860894303
10860894303
10860894303
10860894303
10860894303
10860894303
10860894303
10860894303
10860894303
10860894303
10860894303
10860894303
10860894303
10860894303
10860894303
14000173116
14000173116
14000173116
14000173116
14000173116
10101606229
10200422698
2802535651
0380928582
1461319935
0933644388
0933644388
0933644388
0059565829
0059565829
0059565829
0059565829

499,683.15
499,154.18
499,312.86
499,154.18
499,760.56
82,855.89
455,708.66
455,708.66
464,142.44
464,142.44
408,000.00
455,708.66
464,142.44
455,708.66
455,708.66
455,708.66
464,142.44
455,708.66
464,142.44
464,142.44
455,708.66
95,589.00
831,600.00
46,301.30
84,000.00
250,828,800.00
43,985.00
2,029,885.00
112,942.00
599,282.32
200,000.00
19,583.00
355,382.86
207,055.08
5,982.00
38,002.00
13,958.00
5,982.00

یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یوان چ
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یوان چ
یورو
یورو
وون کره جنو
یورو
درهم امارات
ل جﺪ ﺪ ترک ه
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
يورو
يورو

51,596
50,254
49,329
49,329
87,210
88,440
87,000
88,125
88,440
93,950
11,400
88,125
88,440
88,125
88,125
88,125
92,150
87,000
92,150
93,950
88,125
49,408
11,550
49,163
48,599
39,147
91,980
11,823
9,170
6,602
11,350
51,249
49,441
49,441
49,639
11,908
51,596
49,639

کت ما ه گذاری صنایع ش م ا ایران
کت ما ه گذاری صنایع ش م ا ایران
کت ما ه گذاری صنایع ش م ا ایران
کت ما ه گذاری صنایع ش م ا ایران
کت ما ه گذاری صنایع ش م ا ایران
کت ازرا توسعه ن شکر وصنایع جان
کت ازرا توسعه ن شکر وصنایع جان
کت فرش مشهﺪ
کت م اب پروف ل
کت م اب پروف ل
کت م اب پروف ل

کت حسام تجارت ال ز
کت لﺪیران سپهر
کت لﺪیران سپهر
کت لﺪیران سپهر
کت لﺪیران سپهر
کت لﺪیران سپهر
کت لﺪیران سپهر
کت حلقه زر ن جم
کت صنایع فوﻻد توان آور آس ا
کت صنایع فوﻻد توان آور آس ا
کت صنایع فوﻻد توان آور آس ا
کت فجر مازنﺪ کوه
کت فجر مازنﺪ کوه
کت فجر مازنﺪ کوه
کت فجر مازنﺪ کوه
کت فجر مازنﺪ کوه
کت فجر مازنﺪ کوه
کت ا سان
کت ارنا صنعت مهستان شمال
کت ا الماس ک ر

حم ﺪرضا ب طرفان
حم ﺪرضا شعی ن
حم ﺪرضا نظری
دار وش
دار وش
دار وش
دار وش
دار وش
عل ضا
عل ضا
رضا
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
ح ﺪر شار فر
ح ﺪر بهش
ح ﺪر بهش
ح ﺪر بهش
مﺤمﺪ
حس
حس
حس
حس
حس
حس
رضا
شاه
شاه
شاه
احمﺪع
احمﺪع
احمﺪع
احمﺪع
احمﺪع
احمﺪع
مﺤمﺪرضا
حسن
حم ﺪرضا

ان

حم ﺪرضا ب طرفان
حم ﺪرضا شعی ن
حم ﺪرضا نظری
حم ﺪی
حم ﺪی
حم ﺪی
حم ﺪی
حم ﺪی
حم ﺪی
حم ﺪی
حم ﺪی ازغﺪی
حم ﺪ ه
حم ﺪ ه
حم ﺪ ه
ح ﺪر شار فر
ح ﺪر بهش
ح ﺪر بهش
ح ﺪر بهش
ح ﺪرنژاد
ح ﺪری
ح ﺪری
ح ﺪری
ح ﺪری
ح ﺪری
ح ﺪری
ح ﺪری
ح ﺪری
ح ﺪری
ح ﺪری
ح ﺪری
ح ﺪری
ح ﺪری
ح ﺪری
ح ﺪری
ح ﺪری
ح ﺪری
ح ﺪری
ح ﺪری

ان
0039540197
0039540197
0039540197
0039540197
0039540197
1755435142
1755435142
0940179644
0069246459
0069246459
0069246459

0082441707
0036682861
0036682861
0036682861
0036682861
0036682861
0036682861
0453390560
1841528706
1841528706
1841528706
2141259959
2141259959
2141259959
2141259959
2141259959
2141259959
3250711284
3549770111
4432672961

0059565829
0013655302
1920044892
10100970248
10100970248
10100970248
10100970248
10100970248
10102522958
10102522958
10860197618
10200232782
10200232782
10200232782
2802366947
0054508088
0054508088
0054508088
14007058210
14004172248
14004172248
14004172248
14004172248
14004172248
14004172248
14003315050
10101134744
10101134744
10101134744
10861656994
10861656994
10861656994
10861656994
10861656994
10861656994
10100364988
14006535614
10861642618

13,958.00
251,190.00
69,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
24,330.00
92,570.00
97,170.00
100,309.00
45,570.96
100,309.00
103,000.00
24,409.00
42,021.00
11,648.00
1,947,326.69
1,566,432.00
2,673,655,618.00
6,038,891.52
8,445,332.08
22,820,289.00
761,382.40
121,455.00
5,091.98
13,853.40
108,136.00
7,627.73
173,310.00
84,150.00
84,150.00
15,001.14
111,300.00
137,770.00
8,618.69
4,170,000.00

يورو
يوان چ
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
یوان چ
وون کره جنو
يوان چ
يوان چ
یوان چ
يوان چ
یورو
یورو
یورو
يوان چ
یورو
يورو
يورو
یورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
يوان چ

51,326
6,456
51,020
110,674
110,674
51,327
110,674
51,249
49,701
49,169
87,750
89,450
91,700
93,850
6,588
93,100
93,100
93,100
20,436
11,100
39,228
11,100
11,100
11,050
11,200
93,374
92,992
90,450
6,460
92,718
49,177
49,177
87,699
49,568
49,568
49,177
20,980
11,522

کت ا الماس ک ر
کت ا الماس ک ر
کت ا الماس ک ر
کت ا الماس ک ر
کت ا الماس ک ر
کت ا الماس ک ر
کت ا الماس ک ر
کت ا الماس ک ر
کت ا الماس ک ر
کت ا الماس ک ر
کت ا الماس ک ر
کت ا الماس ک ر
کت رادمان شگرد ل ان
کت ایرانﺪار
کت ایرانﺪار
کت تول ﺪی ﻼس سایرز
کت تول ﺪی ﻼس سایرز
کت وانا دارو گس
کت اﻃلس روان ارا
کت دن ای ن ن فن آوری و تجارت
کت ارس ﻼس ک خوزستان
کت تول ﺪی و صنع ا ا توس
کت صنع تکنو ارا
کت صنع تکنو ارا
کت صنع تکنو ارا
کت صنع تکنو ارا
اس
کت ارس ام
اران سهنﺪ
کت ش
کت مهنﺪ توان صنعت میثاق
کت صنعت تصف ه زن ان
کت ازرا آفاق آت ه تجارت
کت ازرا آفاق آت ه تجارت
کت ازرا آفاق آت ه تجارت
کت ازرا آفاق آت ه تجارت
کت ازرا آفاق آت ه تجارت
کت ازرا آفاق آت ه تجارت
کت ازرا آفاق آت ه تجارت
کت ازرا آفاق آت ه تجارت

حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
مج ﺪ
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
س ﺪف ﺪون
س ﺪف ﺪون
م م
حم ﺪ رضا
س ﺪاحمﺪ
سع ﺪ
حم ﺪ
ام
ام
ام
ام
ن ﺪ
پ مان
جهان خش
مﺤمﺪرضا
ناه ﺪ
ناه ﺪ
ناه ﺪ
ناه ﺪ
ناه ﺪ
ناه ﺪ
ناه ﺪ
ناه ﺪ

ح ﺪری
ح ﺪری
ح ﺪری
ح ﺪری
ح ﺪری
ح ﺪری
ح ﺪری
ح ﺪری
ح ﺪری
ح ﺪری
ح ﺪری
ح ﺪری
ح ﺪری
ح ﺪری توتو
ح ﺪری توتو
ح ﺪری ش س ی
ح ﺪری ش س ی
ح ﺪری قاس
ح ﺪری سب
خادم ال عه
خاد
خاد ﻃرق ه
خازن
خازن
خازن
خازن
خاصه اف
خا از
خا پور
خا سار
خان آقا
خان آقا
خان آقا
خان آقا
خان آقا
خان آقا
خان آقا
خان آقا

4432672961
4432672961
4432672961
4432672961
4432672961
4432672961
4432672961
4432672961
4432672961
4432672961
4432672961
4432672961
4911708220
0076467708
0076467708
0040894241
0040894241
0057313946
0054057647
0054082544
0043463932
0943668621
0074671553
0074671553
0074671553
0074671553
0071770771
0054731135
2229755791
1219252824
3071826060
3071826060
3071826060
3071826060
3071826060
3071826060
3071826060
3071826060

10861642618
10861642618
10861642618
10861642618
10861642618
10861642618
10861642618
10861642618
10861642618
10861642618
10861642618
10861642618
14003462057
10100307570
10100307570
10100001201
10100001201
10103782856
14006064288
10102160925
10860717394
10380241110
10780028044
10780028044
10780028044
10780028044
10101622317
10320794113
10102166521
14005109860
10800164749
10800164749
10800164749
10800164749
10800164749
10800164749
10800164749
10800164749

12,000.00
400,000.00
200,000.00
81,100.00
31,765.00
47,600.00
89,100.00
20,000.00
20,907.58
142,665.00
368,235.00
150,000.00
99,123.75
61,770.00
293,000.00
352,357.50
352,357.50
26,962.40
1,690,671.00
15,200.00
480,000.00
10,000.00
10,716.00
578.00
7,853.00
9,962.00
152,800.00
41,181.36
64,900.00
41,700.00
119,400.00
1,106.00
11,840.00
6,667.00
37,000.00
8,333.00
109,900.00
1,316,305.80

يورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یوان چ
یورو
يورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
یورو
یوان چ
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يوان چ
يورو
دﻻر ام ا
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ

49,186
94,100
92,500
49,568
92,500
93,000
94,100
93,000
92,500
94,100
94,100
11,235
87,860
49,109
87,800
23,620
23,620
90,000
11,900
50,566
51,047
49,647
90,450
90,450
90,450
90,450
6,555
50,119
44,050
92,330
49,568
49,568
49,186
49,568
49,568
49,329
49,186
6,558

آفاق آت ه تجارت
آفاق آت ه تجارت
آفاق آت ه تجارت
آفاق آت ه تجارت
آفاق آت ه تجارت
آفاق آت ه تجارت

کت ازرا
کت ازرا
کت ازرا
کت ازرا
کت ازرا
کت ازرا
ثم نان سﺤر
ثم نان سﺤر
کت ام ک ﻃوس
کت مهنﺪ برازش صنعت
کت مهنﺪ برازش صنعت
کت گروه توسعه قطعات خودرو پ
کت گروه توسعه قطعات خودرو پ
کت گروه توسعه قطعات خودرو پ
کت گروه توسعه قطعات خودرو پ
کت گروه توسعه قطعات خودرو پ
کت گروه توسعه قطعات خودرو پ
کت گروه توسعه قطعات خودرو پ
کت گروه توسعه قطعات خودرو پ
کت گروه توسعه قطعات خودرو پ
کت گروه توسعه قطعات خودرو پ
کت ارس تجه گس جم
کت ارا پ ش ایران ان
کت ارا پ ش ایران ان
کت کتاز س لت ک ر
کت کتاز س لت ک ر
کت کتاز س لت ک ر
کت کتاز س لت ک ر
کت کتاز س لت ک ر
کت کتاز س لت ک ر
کت کتاز س لت ک ر
کت کتاز س لت ک ر
کت کتاز س لت ک ر
کت کتاز س لت ک ر
کت کتاز س لت ک ر
کت کتاز س لت ک ر
کت کتاز س لت ک ر
کت کتاز س لت ک ر

وز
وز
وز
وز
وز
وز
وز
وز
وز
وز

ناه ﺪ
ناه ﺪ
ناه ﺪ
ناه ﺪ
ناه ﺪ
ناه ﺪ
مهﺪی
مهﺪی
ابراه م
س ﺪحسن
س ﺪحسن
ام حس
ام حس
ام حس
ام حس
ام حس
ام حس
ام حس
ام حس
ام حس
ام حس
مﺤمﺪرضا
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
رح م
رح م
رح م
رح م
رح م
رح م
رح م
رح م
رح م
رح م
رح م
رح م
رح م
رح م

خان آقا
خان آقا
خان آقا
خان آقا
خان آقا
خان آقا
خان مﺤمﺪی
خان مﺤمﺪی
خانع لو
خ از
خ از
خجسته پور
خجسته پور
خجسته پور
خجسته پور
خجسته پور
خجسته پور
خجسته پور
خجسته پور
خجسته پور
خجسته پور
خﺪا خش ان
خﺪابنﺪه لو
خﺪابنﺪه لو
خﺪا سنﺪ
خﺪا سنﺪ
خﺪا سنﺪ
خﺪا سنﺪ
خﺪا سنﺪ
خﺪا سنﺪ
خﺪا سنﺪ
خﺪا سنﺪ
خﺪا سنﺪ
خﺪا سنﺪ
خﺪا سنﺪ
خﺪا سنﺪ
خﺪا سنﺪ
خﺪا سنﺪ

3071826060
3071826060
3071826060
3071826060
3071826060
3071826060
4410101341
4410101341
2802570021
0036484962
0036484962
0946147655
0946147655
0946147655
0946147655
0946147655
0946147655
0946147655
0946147655
0946147655
0946147655
0054086787
0068863268
0068863268
3051645397
3051645397
3051645397
3051645397
3051645397
3051645397
3051645397
3051645397
3051645397
3051645397
3051645397
3051645397
3051645397
3051645397

10800164749
10800164749
10800164749
10800164749
10800164749
10800164749
10101732147
10101732147
10380222544
10101668836
10101668836
10380221178
10380221178
10380221178
10380221178
10380221178
10380221178
10380221178
10380221178
10380221178
10380221178
14005386605
10103903775
10103903775
10260547050
10260547050
10260547050
10260547050
10260547050
10260547050
10260547050
10260547050
10260547050
10260547050
10260547050
10260547050
10260547050
10260547050

3,567.00
279,000.00
20,450.00
223,200.00
17,026.06
34,052.12
43,290.00
1,595.00
6,995,000.00
34,570.00
40,727.00
2,724,080.00
5,308,160.00
14,371,384.00
66,002,000.00
59,755,194.00
16,505,840.00
4,016,120.00
14,183,054.00
6,639,466.00
2,670,800.00
8,250.00
83,200.00
330,239.35
112,340.31
622,463.00
407,736.00
407,001.60
20,027.90
214,313.20
2,085,106.00
2,105,810.00
904,990.00
457,543.00
499,970.25
490,349.40
1,297,540.00
1,785,325.00

يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
وون کره جنو
يورو
يورو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
یورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یورو
یورو
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یورو
يورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات

49,568
49,329
49,177
49,568
49,186
49,186
49,466
49,329
73,030
49,639
49,329
39,246
39,246
39,246
39,398
38,269
39,246
39,246
39,246
39,358
39,246
50,545
92,112
27,270
11,510
11,499
89,490
88,880
49,798
49,798
11,499
20,950
20,950
88,880
49,329
49,798
20,950
20,950

کت کتاز س لت ک ر
کت کتاز س لت ک ر
کت کتاز س لت ک ر
کت کتاز س لت ک ر
کت کتاز س لت ک ر
کت کتاز س لت ک ر
کت مهنﺪ ا ستا راد ه میهن
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا

رح م
رح م
رح م
رح م
رح م
رح م
س ﺪروح اله
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ

خﺪا سنﺪ
خﺪا سنﺪ
خﺪا سنﺪ
خﺪا سنﺪ
خﺪا سنﺪ
خﺪا سنﺪ
خﺪام رضوی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی

3051645397
3051645397
3051645397
3051645397
3051645397
3051645397
0064542769
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263

10260547050
10260547050
10260547050
10260547050
10260547050
10260547050
14005001190
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083

779,425.00
222,010.00
28,274.40
499,175.30
12,968.23
737,370.30
342,000.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00

درهم امارات
درهم امارات
یورو
يورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو

20,950
11,499
49,798
49,329
49,466
88,880
88,969
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,177
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186

کت فﺪک
کت فﺪک
کت فﺪک
کت فﺪک
کت فﺪک
کت فﺪک
کت فﺪک
کت فﺪک
کت فﺪک
کت فﺪک
کت فﺪک
کت فﺪک
کت فﺪک
کت فﺪک
کت فﺪک
کت فﺪک
کت فﺪک
کت فﺪک
کت فﺪک
کت فﺪک
کت فﺪک
کت فﺪک
کت فﺪک
کت فﺪک
کت فﺪک
کت فﺪک
کت فﺪک
کت فﺪک
کت فﺪک
کت فﺪک
کت فﺪک
کت فﺪک
کت فﺪک
کت فﺪک
کت فﺪک
کت فﺪک
کت فﺪک
کت فﺪک

اس اس ادانا
اس اس ادانا
اس اس ادانا
اس اس ادانا
اس اس ادانا
اس اس ادانا
اس اس ادانا
اس اس ادانا
اس اس ادانا
اس اس ادانا
اس اس ادانا
اس اس ادانا
اس اس ادانا
اس اس ادانا
اس اس ادانا
اس اس ادانا
اس اس ادانا
اس اس ادانا
اس اس ادانا
اس اس ادانا
اس اس ادانا
اس اس ادانا
اس اس ادانا
اس اس ادانا
اس اس ادانا
اس اس ادانا
اس اس ادانا
اس اس ادانا
اس اس ادانا
اس اس ادانا
اس اس ادانا
اس اس ادانا
اس اس ادانا
اس اس ادانا
اس اس ادانا
اس اس ادانا
اس اس ادانا
اس اس ادانا

ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ

خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی

0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263

10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083

499,902.00
499,902.00
499,902.00
495,075.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00

یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو

49,186
49,186
49,186
49,109
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,177
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186

کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت رابر را انه
کت رابر را انه
خﺪمات تجارت نگ خودرو
خﺪمات تجارت نگ خودرو
خﺪمات تجارت نگ خودرو
خﺪمات تجارت نگ خودرو
خﺪمات تجارت نگ خودرو
خﺪمات تجارت نگ خودرو
خﺪمات تجارت نگ خودرو
خﺪمات تجارت نگ خودرو
خﺪمات تجارت نگ خودرو
خﺪمات تجارت نگ خودرو
خﺪمات تجارت نگ خودرو
خﺪمات تجارت نگ خودرو

ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
داود
داود
خﺪمات تجارت نگ
خﺪمات تجارت نگ
خﺪمات تجارت نگ
خﺪمات تجارت نگ
خﺪمات تجارت نگ
خﺪمات تجارت نگ
خﺪمات تجارت نگ
خﺪمات تجارت نگ
خﺪمات تجارت نگ
خﺪمات تجارت نگ
خﺪمات تجارت نگ
خﺪمات تجارت نگ

خودرو
خودرو
خودرو
خودرو
خودرو
خودرو
خودرو
خودرو
خودرو
خودرو
خودرو
خودرو

خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪاو ردی
خﺪا ارمﺤ
خﺪا ارمﺤ
خﺪمات تجارت نگ
خﺪمات تجارت نگ
خﺪمات تجارت نگ
خﺪمات تجارت نگ
خﺪمات تجارت نگ
خﺪمات تجارت نگ
خﺪمات تجارت نگ
خﺪمات تجارت نگ
خﺪمات تجارت نگ
خﺪمات تجارت نگ
خﺪمات تجارت نگ
خﺪمات تجارت نگ

خودرو
خودرو
خودرو
خودرو
خودرو
خودرو
خودرو
خودرو
خودرو
خودرو
خودرو
خودرو

0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0081126263
0045424756
0045424756
2299060979
2299060979
2299060979
2299060979
2299060979
2299060979
2299060979
2299060979
2299060979
2299060979
2299060979
2299060979

10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10102543791
10102543791
10102987123
10102987123
10102987123
10102987123
10102987123
10102987123
10102987123
10102987123
10102987123
10102987123
10102987123
10102987123

499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
83,193.00
13,358.00
489,250.00
487,300.00
489,250.00
487,300.00
489,250.00
489,250.00
487,300.00
487,300.00
64,500.00
489,250.00
489,250.00
489,250.00

یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو

49,177
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,177
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,177
92,570
92,570
49,329
49,177
49,329
48,599
49,329
49,329
49,177
48,599
49,003
49,329
49,177
49,177

خﺪمات تجارت نگ خودرو
خﺪمات تجارت نگ خودرو
خﺪمات تجارت نگ خودرو
کت خﺪمات تکنولوژی هوآوی ایران ان
کت خﺪمات تکنولوژی هوآوی ایران ان
کت خﺪمات تکنولوژی هوآوی ایران ان
کت خﺪمات تکنولوژی هوآوی ایران ان
کت خﺪمات تکنولوژی هوآوی ایران ان
کت خﺪمات تکنولوژی هوآوی ایران ان
خﺪمات هوا کشور آسمان
خﺪمات هوا کشور آسمان
کت ارس خودرو
کت ارس خودرو
کت ارس خودرو
کت ا اد ابزار دقیق
کت پرد س فخر
کت پرد س فخر
کت پرد س فخر
کت اغذ بهراد
کت اغذ بهراد
کت اغذ بهراد
کت اغذ بهراد
کت اغذ بهراد
کت م ﻼد فخر ایران ان
کت م ﻼد فخر ایران ان
کت م ﻼد فخر ایران ان
کت مجتمع ش م ا ت اژه رنگ ارس
کت مجتمع ش م ا ت اژه رنگ ارس
کت مجتمع ش م ا ت اژه رنگ ارس
کت مجتمع ش م ا ت اژه رنگ ارس
کت مجتمع ش م ا ت اژه رنگ ارس
کت مجتمع ش م ا ت اژه رنگ ارس
کت مجتمع ش م ا ت اژه رنگ ارس
کت مجتمع ش م ا ت اژه رنگ ارس
کت مجتمع ش م ا ت اژه رنگ ارس
کت مجتمع ش م ا ت اژه رنگ ارس
کت مجتمع ش م ا ت اژه رنگ ارس
کت مجتمع ش م ا ت اژه رنگ ارس

خﺪمات تجارت نگ خودرو
خﺪمات تجارت نگ خودرو
خﺪمات تجارت نگ خودرو
خﺪمات تکنولوژی هوآوی ایران ان
خﺪمات تکنولوژی هوآوی ایران ان
خﺪمات تکنولوژی هوآوی ایران ان
خﺪمات تکنولوژی هوآوی ایران ان
خﺪمات تکنولوژی هوآوی ایران ان
خﺪمات تکنولوژی هوآوی ایران ان
خﺪمات هوا کشور آسمان
خﺪمات هوا کشور آسمان
ن لوفر
ن لوفر
ن لوفر
ﺪﷲ
فرناز
فرناز
فرناز
شهناز
شهناز
شهناز
شهناز
شهناز
ستاره
ستاره
ستاره
س امک
س امک
س امک
س امک
س امک
س امک
س امک
س امک
س امک
س امک
س امک
س امک

خﺪمات تجارت نگ خودرو
خﺪمات تجارت نگ خودرو
خﺪمات تجارت نگ خودرو
خﺪمات تکنولوژی هوآوی ایران ان
خﺪمات تکنولوژی هوآوی ایران ان
خﺪمات تکنولوژی هوآوی ایران ان
خﺪمات تکنولوژی هوآوی ایران ان
خﺪمات تکنولوژی هوآوی ایران ان
خﺪمات تکنولوژی هوآوی ایران ان
خﺪمات هوا کشور آسمان
خﺪمات هوا کشور آسمان
خﺪیر
خﺪیر
خﺪیر
خردمنﺪ
خرم
خرم
خرم
خرم
خرم
خرم
خرم
خرم
خرم
خرم
خرم
خزا
خزا
خزا
خزا
خزا
خزا
خزا
خزا
خزا
خزا
خزا
خزا

2299060979
2299060979
2299060979
1400357092
1400357092
1400357092
1400357092
1400357092
1400357092
1010087172
1010087172
0071291385
0071291385
0071291385
4650443911
0013984055
0013984055
0013984055
0040750604
0040750604
0040750604
0040750604
0040750604
0082732515
0082732515
0082732515
0047505605
0047505605
0047505605
0047505605
0047505605
0047505605
0047505605
0047505605
0047505605
0047505605
0047505605
0047505605

10102987123
10102987123
10102987123
14003570928
14003570928
14003570928
14003570928
14003570928
14003570928
10100871720
10100871720
10100599444
10100599444
10100599444
14006049999
10101781018
10101781018
10101781018
10101362219
10101362219
10101362219
10101362219
10101362219
10104093318
10104093318
10104093318
10103213950
10103213950
10103213950
10103213950
10103213950
10103213950
10103213950
10103213950
10103213950
10103213950
10103213950
10103213950

342,700.45
487,300.00
489,250.00
99,999.97
18,179.13
47,067.31
715,122.95
333,605.10
1,196,427.07
500,000.00
524,920.40
622,951.13
362,923.60
11,200.00
11,091.00
112,938.00
898,863.00
808,730.00
242,405,372.00
301,180.00
234,000.00
241,436.02
301,180.00
245,250.00
191,250.00
246,840.00
5,420.00
42,409.36
24,770.00
34,373.10
388,500.00
9,108.00
66,192.00
29,270.00
47,950.00
34,143.00
363,830.00
29,655.00

درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
یورو
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
وون کره جنو
یورو
يورو
يورو
یورو
يوان چ
یوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو

11,436
49,697
49,329
49,177
11,774
11,774
49,177
49,177
49,177
92,967
92,967
21,000
21,200
97,240
49,415
49,109
20,430
20,430
39,363
88,040
49,466
88,884
88,040
6,571
11,250
6,571
49,109
49,109
49,109
49,701
6,596
49,268
92,150
49,109
49,109
49,703
6,515
49,703

ارس
ارس
ارس
ارس
ارس
ارس
ارس
ارس
ارس
ارس
ارس
ارس
ارس
ارس
ارس
ارس
ارس
ارس
ارس

کت مجتمع ش م ا ت اژه رنگ
کت مجتمع ش م ا ت اژه رنگ
کت مجتمع ش م ا ت اژه رنگ
کت مجتمع ش م ا ت اژه رنگ
کت مجتمع ش م ا ت اژه رنگ
کت مجتمع ش م ا ت اژه رنگ
کت مجتمع ش م ا ت اژه رنگ
کت مجتمع ش م ا ت اژه رنگ
کت مجتمع ش م ا ت اژه رنگ
کت مجتمع ش م ا ت اژه رنگ
کت مجتمع ش م ا ت اژه رنگ
کت مجتمع ش م ا ت اژه رنگ
کت مجتمع ش م ا ت اژه رنگ
کت مجتمع ش م ا ت اژه رنگ
کت مجتمع ش م ا ت اژه رنگ
کت مجتمع ش م ا ت اژه رنگ
کت مجتمع ش م ا ت اژه رنگ
کت مجتمع ش م ا ت اژه رنگ
کت مجتمع ش م ا ت اژه رنگ
کت میوه های درخشان ایران ان
کت میوه های درخشان ایران ان
کت میوه های درخشان ایران ان
کت میوه های درخشان ایران ان
کت میوه های درخشان ایران ان
کت ن سان ق
کت ن سان ق
کت فن آوران صنعت ص ا
کت ارت اط آف نان فهام
کت گروه مهنﺪ تﺪب س ستم بهبود
کت گروه مهنﺪ تﺪب س ستم بهبود
کت ش م ا صﺪرا ال و مه ﺪ
کت ش م ا صﺪرا ال و مه ﺪ
کت س اهان ال اف اس ادانا
کت صنع بهشهر
کت صنع بهشهر
کت صنع بهشهر
کت صنع بهشهر
کت صنع بهشهر

س امک
س امک
س امک
س امک
س امک
س امک
س امک
س امک
س امک
س امک
س امک
س امک
س امک
س امک
س امک
س امک
س امک
س امک
س امک
حسن
حسن
حسن
حسن
حسن
شاپور
شاپور
شهاب
احمﺪ
پژمان
پژمان
مﺤمود
مﺤمود
حم ﺪرضا
میثم
میثم
میثم
میثم
میثم

خزا
خزا
خزا
خزا
خزا
خزا
خزا
خزا
خزا
خزا
خزا
خزا
خزا
خزا
خزا
خزا
خزا
خزا
خزا
خزا ک ا
خزا ک ا
خزا ک ا
خزا ک ا
خزا ک ا
خستو
خستو
خ و ور ات
خ وی
خ وی
خ وی
خ وی
خ وی
خ وی ده
خ وی ن ا
خ وی ن ا
خ وی ن ا
خ وی ن ا
خ وی ن ا

0047505605
0047505605
0047505605
0047505605
0047505605
0047505605
0047505605
0047505605
0047505605
0047505605
0047505605
0047505605
0047505605
0047505605
0047505605
0047505605
0047505605
0047505605
0047505605
0081941897
0081941897
0081941897
0081941897
0081941897
0531998355
0531998355
0057279381
0064604462
0069006393
0069006393
0450184234
0450184234
4324150249
0080718558
0080718558
0080718558
0080718558
0080718558

10103213950
10103213950
10103213950
10103213950
10103213950
10103213950
10103213950
10103213950
10103213950
10103213950
10103213950
10103213950
10103213950
10103213950
10103213950
10103213950
10103213950
10103213950
10103213950
10103897020
10103897020
10103897020
10103897020
10103897020
10380053774
10380053774
10102322026
14005367645
10104060252
10104060252
10104063882
10104063882
14007574066
10100218034
10100218034
10100218034
10100218034
10100218034

166,194.50
101,500.00
20,456.00
485,228.00
25,475.00
25,126.88
22,044.76
18,250.00
11,620.60
27,250.00
18,342.00
2,597.55
37,780.00
11,232.10
455,712.00
144,394.00
58,934.00
75,694.00
42,483.00
494,466.00
494,466.00
494,466.00
494,466.00
494,466.00
2,052,879.00
1,884,000.00
37,568.00
77,176.00
29,844.00
38,834.00
500,000.00
500,000.00
970,000.00
31,096.00
38,934.00
38,934.00
198,450.00
191,100.00

يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
یورو
يورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
یورو
درهم امارات
یورو
یورو
يورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو

49,703
49,701
51,020
6,447
49,109
49,109
49,701
49,703
49,703
49,673
49,109
49,109
49,109
49,408
6,584
6,584
91,000
49,703
49,673
93,000
97,970
90,200
93,300
93,000
11,690
11,690
49,329
21,500
51,596
51,596
51,199
49,408
92,820
88,930
88,930
90,500
90,500
90,500

کت صنع بهشهر
کت صنع بهشهر
کت صنع بهشهر
کت صنع بهشهر
کت صنع بهشهر
کت صنع بهشهر
کت صنع بهشهر
کت صنع بهشهر
کت انﺪ ش تراز دوان
کت انﺪ ش تراز دوان
کت انﺪ ش تراز دوان
کت انﺪ ش تراز دوان
کت ماه رو ان س ﻼن
کت تا ش گس مه اد
کت تا ش گس مه اد
کت تا ش گس مه اد
کت تا ش گس مه اد
کت تا ش گس مه اد
کت تا ش گس مه اد
کت تک تام تجه تا ان
کت تک تام تجه تا ان
کت تک تام تجه تا ان
کت تک تام تجه تا ان
کت مﺤصوﻻت اغذی لط ﻒ
کت فومن ارت
کت فومن ارت
کت فومن ارت
کت و ن داور
کت موتوروتور

اورانوس صنعت

کت توچال ته ه ارسه
کت توچال ته ه ارسه
کت توچال ته ه ارسه
کت توچال ته ه ارسه
کت آر ا برهان ن ن قشم
کت آر ا برهان ن ن قشم
کت آر ا برهان ن ن قشم

میثم
میثم
میثم
میثم
میثم
میثم
میثم
میثم
نجﻒ
نجﻒ
نجﻒ
نجﻒ
بهرام
مﺤمﺪمهﺪی
مﺤمﺪمهﺪی
مﺤمﺪمهﺪی
مﺤمﺪمهﺪی
مﺤمﺪمهﺪی
مﺤمﺪمهﺪی
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
رمضانع
تورج
تورج
تورج
ام ﺪ
بهاره
ع
مﺤمﺪ
کیومرث
کیومرث
کیومرث
کیومرث
حجت
حجت
حجت

خ وی ن ا
خ وی ن ا
خ وی ن ا
خ وی ن ا
خ وی ن ا
خ وی ن ا
خ وی ن ا
خ وی ن ا
خ و ان
خ و ان
خ و ان
خ و ان
خشک اری
خشه
خشه
خشه
خشه
خشه
خشه
خشه
خشه
خشه
خشه
خشو
خصو
خصو
خصو
خضو
خضو اب انه
خلعت ی تن اب
خل
خلف ان
خلف ان
خلف ان
خلف ان
خل
خل
خل

0080718558
0080718558
0080718558
0080718558
0080718558
0080718558
0080718558
0080718558
2370342501
2370342501
2370342501
2370342501
1502019159
0047535407
0047535407
0047535407
0047535407
0047535407
0047535407
0051160579
0051160579
0051160579
0051160579
0043726224
0059880325
0059880325
0059880325
0068477406
0039447820
1810504996
1810504996
1810504996
1810504996
5299855931
5299855931
5299855931

10100218034
10100218034
10100218034
10100218034
10100218034
10100218034
10100218034
10100218034
14005660312
14005660312
14005660312
14005660312
10200357651
10102634395
10102634395
10102634395
10102634395
10102634395
10102634395
14003031762
14003031762
14003031762
14003031762
10101016677
10720227990
10720227990
10720227990
0040279571
10102192536
10102708539
5599393895
10320609241
10320609241
10320609241
10320609241
14003366814
14003366814
14003366814

50,250.00
191,100.00
50.00
377,600.00
20,100.00
4,774.00
46,200.00
236,000.00
111,000.00
23,400.00
20,800.00
117,104.11
142,629.64
24,848.80
202,929.00
10,370.40
68,000.00
68,108.80
36,506.40
66,000.00
158,249.00
171,387.48
154,636.78
22,624.00
44,170,400.00
362,300.00
647,113.60
54,426.03
55,985.44
256,007.98
1,995,000.00
200,000.00
1,165,500.00
1,588,548.00
1,130,000.00
207,003.55
403,115.52
1,000.00

یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
درهم امارات
یوان چ
یورو
درهم امارات
يورو
یورو
دﻻر ام ا
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یورو
وون کره جنو
یوان چ
یوان چ
یورو
یورو
یورو
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات

88,930
88,930
93,900
90,500
88,930
88,930
88,930
90,500
11,543
6,538
49,962
11,783
92,200
120,600
75,950
87,909
49,003
88,070
87,909
91,580
21,750
11,473
11,473
91,800
38,334
6,538
6,438
48,599
94,308
8,910
10,990
11,250
11,100
11,650
21,870
11,482
11,482
11,482

حجت
کت آر ا برهان ن ن قشم
حجت
کت آر ا برهان ن ن قشم
حجت
کت آر ا برهان ن ن قشم
حجت
کت آر ا برهان ن ن قشم
حجت
کت آر ا برهان ن ن قشم
حجت
کت آر ا برهان ن ن قشم
منصور
کت ش م ا و ل مر تهران س ا
منصور
کت ش م ا و ل مر تهران س ا
ﺤ
کت آلفا مﺪار صنعت
ﺤ
کت آلفا مﺪار صنعت
ﺤ
کت آلفا مﺪار صنعت
خل ل داداش زاده افخم
خل ل داداش زاده افخم
ع زﷲ
کت تله اب ساحل م ا ک ش
پ ام
کت س ستم ام ک ایران ان
پ ام
کت س ستم ام ک ایران ان
پ ام
کت س ستم ام ک ایران ان
عل ضا
کت ن و ساز ارا
عل ضا
کت ن و ساز ارا
مرت
کت نور نﺪا
مرت
کت نور نﺪا
نادر
کت ه آرا پرد س ایون
مﺤمﺪرضا
کت س ﺤان اﻻ ارس ان
زهرا
کت ام ﺪ خواجه ﻃوس
بهمن
کت فروش و خﺪمات س از فروش مﺪیران خودرو
بهمن
کت فروش و خﺪمات س از فروش مﺪیران خودرو
بهمن
کت فروش و خﺪمات س از فروش مﺪیران خودرو
بهمن
کت فروش و خﺪمات س از فروش مﺪیران خودرو
مﺤسن
کت تول ﺪی و ازرا ن ن اوران صنعت
احمﺪ
کت تول ﺪی فوﻻد س ﺪ فراب ک ر
احمﺪ
کت تول ﺪی فوﻻد س ﺪ فراب ک ر
عارف
بهﺪاشت گس تارا
اسماع ل
کت آسان موتور
اسماع ل
کت اﻃلس خودرو
اسماع ل
کت اﻃلس خودرو
اسماع ل
کت آسان موتور
اسماع ل
کت اﻃلس خودرو
اسماع ل
کت آسان موتور

خل
خل
خل
خل
خل
خل
خل س ارودی
خل س ارودی
خل ل ارجمنﺪی
خل ل ارجمنﺪی
خل ل ارجمنﺪی
خل ل داداش زاده افخم
خل ل داداش زاده افخم
خل
خل
خل
خل
خل
خل
خل پ ماء
خل پ ماء
خل مسگری
خم
خوجه
خودآموز
خودآموز
خودآموز
خودآموز
خوردب
خوروش
خوروش
خوش اق ال
خوش آ
خوش آ
خوش آ
خوش آ
خوش آ
خوش آ

5299855931
5299855931
5299855931
5299855931
5299855931
5299855931
0047098104
0047098104
6599422179
6599422179
6599422179

0041955560
0054919101
0054919101
0054919101
0530398729
0530398729
2161275798
2161275798
1379084458
0075572265
0819699578
5909505939
5909505939
5909505939
5909505939
0533106605
1286568625
1286568625
3369660164
0421866731
0421866731
0421866731
0421866731
0421866731
0421866731

14003366814
14003366814
14003366814
14003366814
14003366814
14003366814
10101360464
10101360464
10181500170
10181500170
10181500170
1378815157
1378815157
14004259674
10320806028
10320806028
10320806028
10780049555
10780049555
10101213394
10101213394
10103414249
14006805322
14007267411
10102660590
10102660590
10102660590
10102660590
10102613401
10102054719
10102054719
10102941683
10101314391
10101489983
10101489983
10101314391
10101489983
10101314391

2,367,448.44
347,826.49
379,274.28
348,826.49
530,227.61
2,399,675.95
1,600.00
80,000.00
11,198.00
41,695.00
314,867.50
50,000,000.00
22,378,800.00
378,500.00
7,630.90
8,478.64
36,349.70
39,360.40
7,407.17
611,490.00
635,370.00
108,456.90
140,678.70
682,130.00
366,812.93
404,078.79
50,617.10
207,209.66
26,500.00
43,075.00
146,970.00
67,360.00
400,000.00
400,000.00
900,000.00
550,000.00
800,000.00
200,000.00

امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات

درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
يورو
يورو
یورو
یورو
یورو
وون کره جنو
وون کره جنو
یورو
يورو
يورو
یورو
یورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
یورو
یورو
درهم امارات
یورو
یورو
يورو
یورو
يورو
یورو
درهم امارات
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات

11,482
11,482
11,482
11,482
11,482
11,482
49,329
49,258
49,630
91,350
94,000
39,358
39,358
90,500
49,639
49,639
93,240
51,562
51,562
20,760
11,451
92,880
90,000
11,990
91,900
91,900
93,120
93,120
49,163
89,000
21,797
48,599
21,554
21,554
21,554
21,554
21,554
21,554

اسماع ل
کت اﻃلس خودرو
اسماع ل
کت آسان موتور
اسماع ل
کت اﻃلس خودرو
اسماع ل
کت آسان موتور
آرش
کت ارس اداشن
احﺪ
کت اسو تجارت ق ارس
احﺪ
کت اسو تجارت ق ارس
مهﺪی
کت گروه صنع ﺪ ﺪه دن ای مﺪرن
حسن
کت ال الو را انه سخت افزار
حسن
کت ال الو را انه سخت افزار
حسن
کت ال الو را انه سخت افزار
حسن
کت ال الو را انه سخت افزار
حسن
کت ال الو را انه سخت افزار
حسن
کت ال الو را انه سخت افزار
حسن
کت ال الو را انه سخت افزار
مﺤمﺪجواد
کت س نا آی ن آس ا
مﺤمﺪجواد
کت س نا آی ن آس ا
حس
کت صنایع ر خته گری توح ﺪ خراسان
حس
کت صنایع ر خته گری توح ﺪ خراسان
حس
کت صنایع ر خته گری توح ﺪ خراسان
حس
کت صنایع ر خته گری توح ﺪ خراسان
حس
کت صنایع ر خته گری توح ﺪ خراسان
نا
کت صنعت موتورشکوه ه
نا
کت صنعت موتورشکوه ه
عل اسضاادانا
کت ا مسئول ت مﺤﺪود ازرا ن ن پرتو لوتوس
عل اسضاادانا
کت ا مسئول ت مﺤﺪود ازرا ن ن پرتو لوتوس
هادی
کت را دارو
هادی
کت را دارو
هادی
کت را دارو
هادی
کت را دارو
هادی
کت را دارو
هادی
کت را دارو
هادی
کت را دارو
همایون
کت مهراس ا من
س اوش
کت مهر اران اسپ
س اوش
کت مهر اران اسپ
مﺤمﺪع
کت چی سازی ارس
بزرگ مهر
کت فراورده های لب دوشه آمل

خوش آ
خوش آ
خوش آ
خوش آ
خوش آمﺪی
خوش بهارترکﺪاری
خوش بهارترکﺪاری
خوش خ خامنه
خوش قلب
خوش قلب
خوش قلب
خوش قلب
خوش قلب
خوش قلب
خوش قلب
خوش گو
خوش گو
خو وی غ ا
خو وی غ ا
خو وی غ ا
خو وی غ ا
خو وی غ ا
خومرتضا
خومرتضا
خ ام ا
خ ام ا
خ ا ادی
خ ا ادی
خ ا ادی
خ ا ادی
خ ا ادی
خ ا ادی
خ ا ادی
خ ا
خ انﺪ ش مﺤمودآ اد
خ انﺪ ش مﺤمودآ اد
دادرس
دادگر

0421866731
0421866731
0421866731
0421866731
2121451072
1381673211
1381673211
0055539475
0052998487
0052998487
0052998487
0052998487
0052998487
0052998487
0052998487
0073215406
0073215406
0932225640
0932225640
0932225640
0932225640
0932225640
0056345445
0056345445
1292235683
1292235683
0081206453
0081206453
0081206453
0081206453
0081206453
0081206453
0081206453
0040140083
2619824354
2619824354
4321952190
2141884446

10101489983
10101314391
10101489983
10101314391
10860171516
14006830870
14006830870
10320191258
10102323333
10102323333
10102323333
10102323333
10102323333
10102323333
10102323333
14004335678
14004335678
10380189940
10380189940
10380189940
10380189940
10380189940
10102539638
10102539638
14006863518
14006863518
10103100013
10103100013
10103100013
10103100013
10103100013
10103100013
10103100013
10101504708
14006504040
14006504040
10861209361
10760254836

400,000.00
400,000.00
550,000.00
400,000.00
58,280.00
50,000.00
26,340.00
4,140.00
1,750,859.55
505,803.87
800,201.94
145,608.06
581,540.84
1,842,782.40
1,698,327.00
200,000.00
103,000.00
9,698.02
9,241.64
899,500.00
31,950.00
410,050.22
375,000.00
275,000.00
150,000.00
72,000.00
2,055,266.94
1,404,736.96
1,903,876.42
1,313,998.92
1,337,181.80
7,004,401.32
1,134,544.44
152,473.06
639,160.00
30,298.07
43,300.00
91,037.21

امارات
امارات
امارات
امارات

درهم
درهم
درهم
درهم
يورو
يورو
یورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یورو
یورو
دﻻر ام ا
دﻻر ام ا
یوان چ
یورو
یوان چ
یوان چ
يوان چ
یوان چ
یوان چ
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یورو
درهم امارات
يورو
يورو
يورو

21,554
21,554
21,554
21,554
51,596
49,109
92,150
89,400
11,437
11,437
21,526
21,525
22,250
21,526
21,579
88,072
94,308
77,000
76,750
11,200
89,000
11,100
11,550
6,584
6,538
6,591
20,640
20,780
20,700
22,220
22,220
11,494
20,640
49,639
11,886
51,249
49,163
49,177

کت فراورده های لب دوشه آمل
ازرا نام آوران ام
کت مهنﺪ
کت آر ن ﻃب س اهان
کت ارت دنا فوز
کت ازرا میوه ﻃﻼ بیهق
کت ازرا میوه ﻃﻼ بیهق
کت ازرا میوه ﻃﻼ بیهق
کت ازرا میوه ﻃﻼ بیهق
کت ازرا میوه ﻃﻼ بیهق
کت ازرا میوه ﻃﻼ بیهق
کت ازرا میوه ﻃﻼ بیهق
کت ازرا میوه ﻃﻼ بیهق
کت ازرا میوه ﻃﻼ بیهق
کت ازرا میوه ﻃﻼ بیهق
کت ازرا میوه ﻃﻼ بیهق
کت ازرا میوه ﻃﻼ بیهق
کت تول ﺪی لوازم خان پرتو د توان
کت تول ﺪی لوازم خان پرتو د توان
کت تول ﺪی لوازم خان پرتو د توان
کت تول ﺪی لوازم خان پرتو د توان
کت تول ﺪی لوازم خان پرتو د توان
کت تول ﺪی لوازم خان پرتو د توان
کت تول ﺪی لوازم خان پرتو د توان
کت تول ﺪی لوازم خان پرتو د توان
کت آرم شگرف
کت ارس ان اغذ
کت س نا صنعت آرام س
داه ان پزش پ و

ارسﻼن

کت تول ﺪی زر ن گس ان فجر

کت لتاش
کت لتاش

بزرگ مهر
مهتاب
مهﺪی
ام ــهرام
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
غﻼمرضا
غﻼمرضا
غﻼمرضا
غﻼمرضا
غﻼمرضا
غﻼمرضا
غﻼمرضا
غﻼمرضا
دار وش
مﺤمود
هومن
داه ان پزش پ و
داود سواری زاو ه
داود مهرعل ان
داود مهرعل ان
داود مهرعل ان
راض ه
جعفر
مج ﺪ
مج ﺪ
انته آ
انته آ

دادگر
دارا
دارا
دارا
دار
دار
دار
دار
دار
دار
دار
دار
دار
دار
دار
دار
دامن افشان
دامن افشان
دامن افشان
دامن افشان
دامن افشان
دامن افشان
دامن افشان
دامن افشان
دانا
دانا فرد
دا شمنﺪ
داه ان پزش پ و
داود سواری زاو ه
داود مهرعل ان
داود مهرعل ان
داود مهرعل ان
داودی
داودی مهر
داوﻃلب
داوﻃلب
دائ
دائ

2141884446
0071551204
1288842538
3961800901
0791891348
0791891348
0791891348
0791891348
0791891348
0791891348
0791891348
0791891348
0791891348
0791891348
0791891348
0791891348
0579857034
0579857034
0579857034
0579857034
0579857034
0579857034
0579857034
0579857034
0046962638
0030755646
0063949571
1010333038

0066244196

0055847587
0055847587

10760254836
14006016730
10102474407
10103706760
14000079970
14000079970
14000079970
14000079970
14000079970
14000079970
14000079970
14000079970
14000079970
14000079970
14000079970
14000079970
10101755212
10101755212
10101755212
10101755212
10101755212
10101755212
10101755212
10101755212
10102099439
10102253915
10320770524
10103330383
5709846678
4391451603
4391451603
4391451603
10102965969
0042963974
0058394982
0058394982
10260244573
10260244573

89,700.00
779,253.60
111,902.94
39,900.00
8,600.00
40,815.00
18,000.00
33,600.00
100,000.00
31,160.00
340,800.00
53,117.00
90,491.00
159,000.00
36,118.00
24,000.00
25,000.00
678,000.00
463,023.75
44,539.22
68,250.00
110,056.29
130,468.72
97,500.00
28,010.00
2,091.00
250,000.00
70,137.92
112,500.00
707,420.00
209,637.86
502,040.00
39,750.00
35,882.00
326,026.58
1,100,508.67
108,405.00
1,106,218.65

يورو
یوان چ
یورو
یورو
یورو
یورو
دﻻر ام ا
دﻻر ام ا
دﻻر ام ا
یورو
يورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
یورو
يورو
یورو
یوان چ
يورو
يورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
درهم امارات
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يوان چ
یورو
یورو
یوان چ
یوان چ
یورو
درهم امارات

51,189
11,837
49,701
90,600
92,600
94,200
76,100
76,200
79,900
89,200
51,199
90,000
22,000
21,850
91,900
49,177
49,109
11,210
49,639
49,647
90,000
49,639
51,199
91,800
88,870
58,300
21,526
88,040
49,415
6,460
88,072
6,469
49,703
86,850
11,250
11,250
94,300
21,843

کت لتاش
کت ا سان
کت تول ﺪی پ ش ام ابر ال ز
کت تول ﺪی پ ش ام ابر ال ز
کت مهنﺪ سازنﺪ
کت مهنﺪ سازنﺪ
کت مهنﺪ سازنﺪ
کت مهنﺪ سازنﺪ
کت اﻻ کودک توس
کت اﻻ کودک توس
کت مرسا تﺤل ل گران داد ان
کت مرسا تﺤل ل گران داد ان
کت مرسا تﺤل ل گران داد ان
کت مرسا تﺤل ل گران داد ان
کت مرسا تﺤل ل گران داد ان
کت مرسا تﺤل ل گران داد ان
کت مرسا تﺤل ل گران داد ان
درخشان قطعه ساز س اهان
کت پ وش ت ز
کت پ وش ت ز
کت فرنام تجارت س نتا
کت ش م ا رازی سها عام
کت ش م ا رازی سها عام
کت ش م ا رازی سها عام
کت ش م ا رازی سها عام
کت ش م ا رازی سها عام
کت ش م ا رازی سها عام
کت ش م ا رازی سها عام
کت دره صنعت
کت دخان ات قشم
کت دخان ات قشم
کت دخان ات قشم
کت دخان ات قشم
کت آرا چاپ رنگ س اهان
کت رستا م ج سوم ایران ان
کت ک م ا سﻼمت ایران ان
کت ک م ا سﻼمت ایران ان
کت ک م ا سﻼمت ایران ان

انته آ
انته آ
مج ﺪ
مج ﺪ
مصط
مصط
ک ان
ک ان
عل ضا
عل ضا
بهزاد
بهزاد
بهزاد
بهزاد
بهزاد
بهزاد
بهزاد
درخشان قطعه ساز س اهان
س اوش
س اوش
بهزاد
م خک
م خک
م خک
م خک
م خک
م خک
م خک
هومن
م الﺪین
م الﺪین
م الﺪین
م الﺪین
حم ﺪرضا
مﺤمﺪرضا
فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه

دائ
دائ
دب ی رازل
دب ی رازل
در
در
در
در
در ان ثا
در ان ثا
درجزی لو
درجزی لو
درجزی لو
درجزی لو
درجزی لو
درجزی لو
درجزی لو
درخشان قطعه ساز س اهان
درف
درف
درا
درم ش
درم ش
درم ش
درم ش
درم ش
درم ش
درم ش
درم ش ان
درود
درود
درود
درود
در انوش
دشت نورد
دش
دش
دش

0055847587
0055847587
1652060324
1652060324
0045456216
0045456216
0451504259
0451504259
0040232379
0040232379
0062514350
0062514350
0062514350
0062514350
0062514350
0062514350
0062514350
1086175679
1379023734
1379023734
4285705419
0050079921
0050079921
0050079921
0050079921
0050079921
0050079921
0050079921
0053044061
3489798511
3489798511
3489798511
3489798511
0602421802
0070081001
0080279351
0080279351
0080279351

10260244573
10100364988
10320841659
10320841659
10101562887
10101562887
10101562887
10101562887
10380404081
10380404081
10320706133
10320706133
10320706133
10320706133
10320706133
10320706133
10320706133
10861756796
10101241928
10101241928
14007218954
10100842142
10100842142
10100842142
10100842142
10100842142
10100842142
10100842142
10101324966
10861503399
10861503399
10861503399
10861503399
14006741261
14006020822
10103990471
10103990471
10103990471

107,200.00
137,770.00
2,612,900.00
2,612,900.00
118,640.00
67,915.00
67,915.00
118,640.00
500,000.00
273,449.00
477,925.00
437,190.00
467,550.00
478,015.00
497,820.00
494,905.00
474,605.00
2,040,250.00
198,000.00
410,468.00
411,750.00
56,000.00
21,772,800.00
153,800.00
112,200.00
19,051,200.00
52,600.00
162,205.15
18,700.00
316,468.85
4,328,616.41
1,007,280.00
377,629.00
383,275.00
3,420.00
250,800.00
371,280.00
200,000.00

یورو
يورو
یوان چ
یوان چ
یورو
یورو
یورو
یورو
یوان چ
یوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
يورو
درهم امارات
يورو
يورو
یورو
یورو
رو ه هنﺪ
یورو
یورو
رو ه هنﺪ
یورو
یورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یوان چ
یورو
يورو
يورو
يورو

91,500
49,177
11,070
11,070
91,500
94,830
94,830
91,500
11,600
11,200
49,466
49,466
49,466
49,466
49,568
88,600
49,568
20,980
51,596
51,596
49,738
91,970
1,203
87,185
87,185
1,203
91,970
87,185
91,000
20,705
20,705
22,100
21,040
11,314
86,850
51,249
51,189
88,147

کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت جلفا اران ارس
کت جلفا اران ارس
کت جلفا اران ارس

حسن
حسن
حسن
حسن
حسن
حسن
حسن
حسن
حسن
حسن
حسن
حسن
حسن
حسن
حسن
حسن
حسن
حسن
حسن
حسن
حسن
حسن
حسن
حسن
حسن
حسن
حسن
حسن
حسن
حسن
حسن
حسن
حسن
حسن
حسن
عظ م
عظ م
عظ م

دش زاده
دش زاده
دش زاده
دش زاده
دش زاده
دش زاده
دش زاده
دش زاده
دش زاده
دش زاده
دش زاده
دش زاده
دش زاده
دش زاده
دش زاده
دش زاده
دش زاده
دش زاده
دش زاده
دش زاده
دش زاده
دش زاده
دش زاده
دش زاده
دش زاده
دش زاده
دش زاده
دش زاده
دش زاده
دش زاده
دش زاده
دش زاده
دش زاده
دش زاده
دش زاده
دل آو زآق ﻼغ
دل آو زآق ﻼغ
دل آو زآق ﻼغ

3501053401
3501053401
3501053401
3501053401
3501053401
3501053401
3501053401
3501053401
3501053401
3501053401
3501053401
3501053401
3501053401
3501053401
3501053401
3501053401
3501053401
3501053401
3501053401
3501053401
3501053401
3501053401
3501053401
3501053401
3501053401
3501053401
3501053401
3501053401
3501053401
3501053401
3501053401
3501053401
3501053401
3501053401
3501053401
5198165158
5198165158
5198165158

14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
10861046860
10861046860
10861046860

103,108.94
68,530.22
207,096.62
76,726.00
10,902.00
143,388.91
294,209.25
238,363.32
164,889.09
20,300.00
38,889.18
77,252.70
45,648.00
51,798.00
20,097.50
19,069.53
55,454.00
30,651.25
926,442.47
544,844.92
134,000.00
10,298.00
16,663.96
131,392.00
120,065.00
104,682.00
106,132.35
61,772.81
72,330.32
122,498.00
15,946.02
757,595.00
20,485.00
54,071.72
662,629.01
210,000.00
150,000.00
478,869.30

درهم امارات
يورو
درهم امارات
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
يورو
يورو
یورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
درهم امارات
یورو
یورو
دﻻر ام ا

11,783
49,177
11,569
49,258
49,127
11,482
11,908
11,886
11,783
49,537
49,127
11,908
49,127
49,127
49,003
49,258
53,557
52,233
21,906
11,603
49,127
49,127
49,258
49,177
49,177
49,127
11,967
49,127
49,127
49,537
49,127
6,452
49,127
49,127
11,927
91,580
88,270
76,580

کت جلفا اران ارس
کت آرونﺪ فن ارس
کت آرونﺪ فن ارس
کت دیر گﺪازهای اتور
کت دیر گﺪازهای اتور
دنون لب ارس
کت پرج
کت پرج
کت پرج
کت دوان تک ﻃب
کت تول ﺪی مهفام جام
کت تول ﺪی مهفام جام
کت تول ﺪی مهفام جام
کت تول ﺪی مهفام جام
کت تول ﺪی مهفام جام
کت تول ﺪی مهفام جام
کت ارا پوش گس
کت ارا پوش گس
کت مهر ار ن دارو
کت پ و ا ارس
کت پ و ا ارس
کت پ و ا ارس
کت کت پ ا ر س یزد
کت تجارت گس شون
کت زر ن دانه شهر س ازرون
کت زر ن دانه شهر س ازرون
کت زر ن دانه شهر س ازرون
کت زر ن دانه شهر س ازرون
کت زر ن دانه شهر س ازرون
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف

عظ م
آر ن
آر ن
زهرا
زهرا
دنون لب
س امک
س امک
س امک
فرش ﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
مهﺪی
مهﺪی
روح اله
حس
حس
حس
ام حس
پ ان
سعادت
سعادت
سعادت
سعادت
سعادت
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا

ارس

دل آو زآق ﻼغ
دلﺪاری
دلﺪاری
دلواری
دلواری
دنون لب ارس
ده ا بهبها
ده ا بهبها
ده ا بهبها
دهﺪاری
دهقان
دهقان
دهقان
دهقان
دهقان
دهقان
دهقان
دهقان
دهقان
دهقان ﻃزرجا
دهقان ﻃزرجا
دهقان ﻃزرجا
دهقانپورفراشاه
دهقا
دهقا
دهقا
دهقا
دهقا
دهقا
دهقا
دهقا
دهقا
دهقا
دهقا
دهقا
دهقا
دهقا
دهقا

5198165158
0071695621
0071695621
3501195079
3501195079
1010333917
1827970911
1827970911
1827970911
1816988367
0035683260
0035683260
0035683260
0035683260
0035683260
0035683260
0041694112
0041694112
2370874368
4420086068
4420086068
4420086068
4433599522
1815660521
2371891959
2371891959
2371891959
2371891959
2371891959
3490067479
3490067479
3490067479
3490067479
3490067479
3490067479
3490067479
3490067479
3490067479

10861046860
10103014851
10103014851
10861374082
10861374082
10103339172
10101371489
10101371489
10101371489
10102325413
10101783822
10101783822
10101783822
10101783822
10101783822
10101783822
10102713163
10102713163
10530442119
10840450048
10840450048
10840450048
10862057629
14002987363
10860264846
10860264846
10860264846
10860264846
10860264846
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265

259,500.00
8,393.37
21,800.00
62,600.00
164,100.00
402,239.24
14,421.00
19,200.00
15,010.84
90,648.00
54,150.90
12,379,139.00
4,074,000.00
14,698,625.00
69,076.50
69,905.00
38,316.40
23,520.00
26,104.00
237,160.00
115,080.00
815,960.00
385,900.00
121,951.50
210,300.00
139,000.00
47,200.00
206,000.00
345,000.00
230,600.00
90,140.00
45,483.00
174,356.82
174,340.00
55,658.00
37,707.20
35,120.82
209,147.00

یورو
یورو
یورو
یورو
یوان چ
درهم امارات
یورو
يورو
یورو
يورو
یورو
ین ژاپن
رو ه هنﺪ
ین ژاپن
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یوان چ
يوان چ
يورو
درهم امارات
درهم امارات
يورو
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
یورو
يورو
درهم امارات
يورو
درهم امارات
یورو
يورو

89,380
93,050
91,600
93,374
11,540
20,705
49,408
49,813
92,600
49,798
93,700
70,700
1,074
70,700
93,700
93,700
95,500
95,000
49,798
90,760
88,070
11,211
6,477
95,100
11,466
11,451
49,408
22,422
20,900
49,329
49,329
49,179
49,109
20,680
49,697
11,783
49,179
49,798

کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ماش گس نقش جهان
کت ماش گس نقش جهان
کت ماش گس نقش جهان
کت صنایع غذا لشاد مشهﺪ
کت استایرن آذران فوم
کت مهر آش ار گس
کت مهر آش ار گس
کت مهر آش ار گس
کت مهر آش ار گس
کت مهر آش ار گس
کت مهر آش ار گس
کت ا یزد ام ک ر
کت دهقان تجارت کوشا
کت دهقان تجارت کوشا

کت توسعه صنعت اهﺪا
کت توسعه صنعت اهﺪا
کت توسعه صنعت اهﺪا

رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
اسفنﺪ ار
اسفنﺪ ار
اسفنﺪ ار
مه ار
فائزه
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
ع
احسان
احسان
سامان
سامان
س ﺪحسن
س ﺪحسن
س ﺪحسن

دهقا
دهقا
دهقا
دهقا
دهقا
دهقا
دهقا
دهقا
دهقا
دهقا
دهقا
دهقا
دهقا
دهقا
دهقا
دهقا
دهقا
دهقا
دهقا
دهقا
دهقا
دهقا
دهقا تف
دهقا دغل ان
دهقا ف وزآ ادی
دهقا ف وزآ ادی
دهقا ف وزآ ادی
دهقا ف وزآ ادی
دهقا ف وزآ ادی
دهقا ف وزآ ادی
دهقا مﺤمﺪآ ادی
دهقا نظام آ ادی
دهقا نظام آ ادی
دورود ان
دورود ان
دوست خواه
دوست خواه
دوست خواه

3490067479
3490067479
3490067479
3490067479
3490067479
3490067479
3490067479
3490067479
3490067479
3490067479
3490067479
3490067479
3490067479
3490067479
3490067479
3490067479
3490067479
3490067479
3490067479
6209920497
6209920497
6209920497
4459711117
1379223091
0061404748
0061404748
0061404748
0061404748
0061404748
0061404748
0450344908
3380112933
3380112933

0039150461
0039150461
0039150461

14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
10260169551
10260169551
10260169551
10380302157
10860420072
10102215621
10102215621
10102215621
10102215621
10102215621
10102215621
10840038984
14005061484
14005061484
0081662475
0081662475
10102295690
10102295690
10102295690

100,050.00
125,534.00
171,493.18
337,991.51
30,997.00
156,318.00
21,950.00
126,375.00
85,339.20
309,208.11
131,229.56
131,897.00
156,297.00
112,791.00
90,311.00
225,645.00
318,061.26
340,000.00
290,239.01
18,860.00
153,595.00
162,000.00
58,481.05
2,068,517.95
66,000.00
34,000.00
84,100.00
140,000.00
102,000.00
17,334.40
144,740.00
16,114.40
123,317.00
127,948.80
213,444.00
850,304.60
223,840.71
124,038.36

يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
درهم امارات
يورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
يوان چ
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
درهم امارات
يورو
يورو
یورو
يورو
يورو
یورو
یورو
يورو
یوان چ
دﻻر ام ا
دﻻر ام ا
یوان چ
یوان چ
يوان چ

49,639
49,639
11,783
11,783
22,200
49,639
11,990
49,408
49,177
11,499
11,783
49,697
49,329
49,639
49,109
21,770
11,783
6,584
49,697
87,913
87,797
87,913
88,262
22,500
51,189
49,177
89,000
49,186
51,189
93,446
92,968
50,119
11,200
42,230
42,230
11,863
11,863
6,469

ﻃب عت زنﺪه
ﻃب عت زنﺪه
ﻃب عت زنﺪه
ﻃب عت زنﺪه
ﻃب عت زنﺪه
ﻃب عت زنﺪه
ﻃب عت زنﺪه
ﻃب عت زنﺪه
ﻃب عت زنﺪه
ﻃب عت زنﺪه
ﻃب عت زنﺪه
ﻃب عت زنﺪه
ﻃب عت زنﺪه
ﻃب عت زنﺪه
ﻃب عت زنﺪه
ﻃب عت زنﺪه

کت ﻻبراتوارهای داروهای گ ا
کت ﻻبراتوارهای داروهای گ ا
کت ﻻبراتوارهای داروهای گ ا
کت ﻻبراتوارهای داروهای گ ا
کت ﻻبراتوارهای داروهای گ ا
کت ﻻبراتوارهای داروهای گ ا
کت ﻻبراتوارهای داروهای گ ا
کت ﻻبراتوارهای داروهای گ ا
کت ﻻبراتوارهای داروهای گ ا
کت ﻻبراتوارهای داروهای گ ا
کت ﻻبراتوارهای داروهای گ ا
کت ﻻبراتوارهای داروهای گ ا
کت ﻻبراتوارهای داروهای گ ا
کت ﻻبراتوارهای داروهای گ ا
کت ﻻبراتوارهای داروهای گ ا
کت ﻻبراتوارهای داروهای گ ا
کت د ﺪ افزار جنوب
کت د ﺪ افزار جنوب
کت د ﺪ افزار جنوب
کت د ﺪ افزار جنوب
کت د ﺪ افزار جنوب
کت د ﺪ افزار جنوب
کت د ﺪ افزار جنوب
کت د ﺪ افزار جنوب
کت د ﺪ افزار جنوب
کت د ﺪ افزار جنوب
کت را ا او ان رادین
کت را ا او ان رادین
کت را ا او ان رادین
کت را ا او ان رادین
کت را ا او ان رادین
کت را ا او ان رادین
کت تهران ماش ابزار
کت بهبود برتر ال
کت بهبود برتر ال
کت ساختما و تاس سا شهرک

دومان پوررجب صوف ا
دومان پوررجب صوف ا
م م
م م
م م
م م
م م
م م
م م
م م
م م
م م
م م
م م
م م
م م
م م
م م
مراد
مراد
مراد
مراد
مراد
مراد
مراد
مراد
مراد
مراد
حامﺪ
حامﺪ
حامﺪ
حامﺪ
حامﺪ
حامﺪ
س ﺪعمادالﺪین
م جعفر
م جعفر
پ ام

دومان پوررجب صوف ا
دومان پوررجب صوف ا
دی ا
دی ا
دی ا
دی ا
دی ا
دی ا
دی ا
دی ا
دی ا
دی ا
دی ا
دی ا
دی ا
دی ا
دی ا
دی ا
د ﺪه ان مهر
د ﺪه ان مهر
د ﺪه ان مهر
د ﺪه ان مهر
د ﺪه ان مهر
د ﺪه ان مهر
د ﺪه ان مهر
د ﺪه ان مهر
د ﺪه ان مهر
د ﺪه ان مهر
دل
دل
دل
دل
دل
دل
دل
ذا رحسی
ذا رحسی
ذا رشهرک

0492324255
0492324255
0492324255
0492324255
0492324255
0492324255
0492324255
0492324255
0492324255
0492324255
0492324255
0492324255
0492324255
0492324255
0492324255
0492324255
2430584263
2430584263
2430584263
2430584263
2430584263
2430584263
2430584263
2430584263
2430584263
2430584263
0062981821
0062981821
0062981821
0062981821
0062981821
0062981821
0063819929
1375711768
1375711768
0079525555

1381665047
1381665047
10101750412
10101750412
10101750412
10101750412
10101750412
10101750412
10101750412
10101750412
10101750412
10101750412
10101750412
10101750412
10101750412
10101750412
10101750412
10101750412
10530328810
10530328810
10530328810
10530328810
10530328810
10530328810
10530328810
10530328810
10530328810
10530328810
14005055411
14005055411
14005055411
14005055411
14005055411
14005055411
10101618054
10320199751
10320199751
10100916343

106,979.42
26,120.08
15,714.95
29,176.60
20,910.00
12,379.62
2,275.00
1,099.50
22,155.50
961.00
11,416.80
4,198.75
2,669.00
5,245.00
15,691.00
33,054.75
15,300.00
50,320.00
17,500.00
18,000.00
27,000.00
22,000.00
104,000.00
30,500.00
102,500.00
19,000.00
248,500.00
18,700.00
17,900.00
1,282,400.00
78,068.00
374,350.00
20,620.00
98,400.00
743,788.30
1,171,200.00
43,302.00
181,484.00

یوان چ
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یوان چ
يورو
یوان چ
یورو
يوان چ
یورو
یورو
يوان چ
یورو
يوان چ
يورو
يوان چ
یوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو

11,210
92,500
92,970
93,415
89,850
92,400
90,900
90,900
90,750
89,850
89,850
93,400
93,200
93,415
93,415
90,750
93,400
88,950
51,000
95,000
49,415
95,000
12,250
49,415
12,000
95,000
6,587
96,000
49,639
6,462
49,639
6,584
51,199
6,470
11,680
6,453
6,470
50,254

کت ش س س خاورم انه کهن
کت ماران تجارت اشن
کت لونا فام ابهر
کت رامنﺪ جلوه پرد س
کت رامنﺪ جلوه پرد س
کت رامنﺪ جلوه پرد س
کت عایق خودرو توس
کت عایق خودرو توس
کت عایق خودرو توس
کت عایق خودرو توس
کت عایق خودرو توس
کت صنع هن ل
کت صنع هن ل
کت صنع هن ل
کت انﺪ شه برتر توسعه ارت اﻃات
کت توسن آران تجارت منطقه آزاد ما و
کت اران رنگ ک م ا
کت آروان تجارت آرارات منطقه آزاد ما و
کت آروان تجارت آرارات منطقه آزاد ما و
کت آروان تجارت آرارات منطقه آزاد ما و
کت آر ن ماش راه د
کت آر ن ماش راه د
کت رو ان تجارت عماد
کت رو ان تجارت عماد
کت رو ان تجارت عماد
کت تیوا صنعت ق
کت تیوا صنعت ق
کت تیوا صنعت ق
کت تیوا صنعت ق
رامک خودرو
رامک خودرو
رامک خودرو
رامک خودرو
رامک خودرو
رامک خودرو
رامک خودرو
رامک خودرو

احمﺪع
ر ﺤانه
بهزاد
رضا
رضا
رضا
اک
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
اک
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
فرش ﺪ
فرش ﺪ
لﻼ
لﻼ
لﻼ
مونا
مونا
مونا
مونا
رامک خودرو
رامک خودرو
رامک خودرو
رامک خودرو
رامک خودرو
رامک خودرو
رامک خودرو
رامک خودرو

ذا ری هنج
ذوالفقاری
ذوالفقاری مفرد
ذوالقﺪری ها
ذوالقﺪری ها
ذوالقﺪری ها
را ط
راح
راح
راح
راح
راح
رادگودرزی
رادگودرزی
رادگودرزی
رادمنﺪ
رادمهر
رادمهر
رادمهر
رادمهر
رادمهر
رازا
رازا
رازقنﺪی
رازقنﺪی
رازقنﺪی
راف سخنگو
راف سخنگو
راف سخنگو
راف سخنگو
رامک خودرو
رامک خودرو
رامک خودرو
رامک خودرو
رامک خودرو
رامک خودرو
رامک خودرو
رامک خودرو

1239673752
3874506630
0070918651
0060496908
0060496908
0060496908
0933877153
0933877153
0933877153
0933877153
0933877153
0062398571
0062398571
0062398571
0072645768
2830897481
2830897481
2830897481
2830897481
2830897481
1930079184
1930079184
0790470950
0790470950
0790470950
0941146847
0941146847
0941146847
0941146847
1010276843
1010276843
1010276843
1010276843
1010276843
1010276843
1010276843
1010276843

14004327126
10320814760
10102108695
10103675269
10103675269
10103675269
2298870616
10860228442
10860228442
10860228442
10860228442
10860228442
10100591470
10100591470
10100591470
10320441580
14003264060
10102459590
14007160860
14007160860
14007160860
14005765366
14005765366
10320143126
10320143126
10320143126
10380370201
10380370201
10380370201
10380370201
10102768439
10102768439
10102768439
10102768439
10102768439
10102768439
10102768439
10102768439

45,520.00
38,865,000.00
46,420.00
30,931.12
58,761.99
176,285.98
22,080.00
14,000.00
70,490.00
59,040.00
37,800.00
26,385.00
152,523.55
129,072.43
106,257.91
1,041,643.00
18,536.00
81,875.00
15,352.40
22,800.00
15,352.40
1,803,615.87
1,803,615.87
32,500.00
93,500.00
41,405.35
130,564.25
200,000.00
290,000.00
125,000.00
900,000.00
1,925,333.93
1,276,878.79
3,500,000.00
1,274,929.72
1,030,465.99
1,276,878.79
5,000,000.00

یورو
وون کره جنو
يورو
یورو
يورو
یورو
یورو
يورو
يورو
يورو
یورو
یورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
یورو
یورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
یورو
یورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
درهم امارات
يورو
درهم امارات
يورو
درهم امارات

88,780
38,978
50,545
92,000
92,000
92,000
89,850
92,000
50,168
50,566
94,700
92,000
49,697
49,177
49,697
11,603
94,307
92,900
49,441
49,441
49,441
11,712
11,712
92,800
87,170
90,800
21,358
11,466
12,014
11,437
20,640
49,408
49,109
21,191
49,109
11,466
49,109
21,191

کت پ و ف ﺪار فناور راد
کت پ ا آدا
کت پ ا آدا
کت پ ا آدا
کت پ ا آدا
کت پ ا آدا
کت پ ا آدا
کت صنایع ش م ا فو ا
کت اهرام فن اوری قﺪرت
کت اهرام فن اوری قﺪرت
کت تنﺪ س نماي آرمان
کت ستاره ﻃل ملت
کت ال اف ترمه اس ادانا
کت پ و ش رجال
کت کت شمشاد اشان
کت کت شمشاد اشان
کت کت شمشاد اشان
کت کت شمشاد اشان
کت کت شمشاد اشان
کت کت شمشاد اشان
کت کت شمشاد اشان
کت کت شمشاد اشان

کت سازار ارقام
کت سازار ارقام
کت سازار ارقام
کت سازار ارقام
کت سازار ارقام
کت سازار ارقام
کت سازار ارقام
کت سازار ارقام
کت سازار ارقام
کت سازار ارقام
کت سازار ارقام
کت سازار ارقام
کت سازار ارقام
کت صنایع ظروف نچسب آذین گس شفق

مﺤسن
ع مﺤمﺪ
ع مﺤمﺪ
ع مﺤمﺪ
ع مﺤمﺪ
ع مﺤمﺪ
ع مﺤمﺪ
منوچهر
ف ز
ف ز
عل ضا
حس
مﺤمﺪ
مﺤمﺪرضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
رج ع ف ﺪوان عل ا
رج ع ف ﺪوان عل ا
مهرداد
مهرداد
مهرداد
مهرداد
مهرداد
مهرداد
مهرداد
مهرداد
مهرداد
مهرداد
مهرداد
مهرداد
مهرداد
س اوش

راه روان
راه نورد
راه نورد
راه نورد
راه نورد
راه نورد
راه نورد
ر
ر
ر
اشان
ر
رجا
رجا
رجا
رجا
رجا
رجا
رجا
رجا
رجا
رجا
رجا
رج ع ف ﺪوان عل ا
رج ع ف ﺪوان عل ا
رج پور
رج پور
رج پور
رج پور
رج پور
رج پور
رج پور
رج پور
رج پور
رج پور
رج پور
رج پور
رج پور
رج جهرودی

1289217092
0033925097
0033925097
0033925097
0033925097
0033925097
0033925097
0044816634
0050542702
0050542702
0059681098
1280798440
1281009571
1282356798
1261764587
1261764587
1261764587
1261764587
1261764587
1261764587
1261764587
1261764587

0450930890
0450930890
0450930890
0450930890
0450930890
0450930890
0450930890
0450930890
0450930890
0450930890
0450930890
0450930890
0450930890
0063654326

14005210139
10101824189
10101824189
10101824189
10101824189
10101824189
10101824189
10100279090
10102644292
10102644292
10103178713
10260282210
14004781560
10420224883
10260149990
10260149990
10260149990
10260149990
10260149990
10260149990
10260149990
10260149990
1620559171
1620559171
10101248924
10101248924
10101248924
10101248924
10101248924
10101248924
10101248924
10101248924
10101248924
10101248924
10101248924
10101248924
10101248924
10103211735

216,185.50
16,723.00
12,643.68
2,090.00
10,327.50
28,505.00
2,085.55
86,128.00
14,500.00
10,000.00
48,132.95
22,490.00
42,000.00
20,723.00
56,512.80
42,514.00
36,954.28
27,054.00
42,482.40
39,687.50
85,028.00
12,300.00
52,037.99
33,920.77
1,804,274.29
1,857,626.00
1,324,470.00
1,738,322.53
1,606,293.72
499,338.00
1,860,722.37
436,885.00
2,043,456.28
375,568.55
2,058,694.76
2,086,585.79
2,967,979.63
110,867.25

يوان چ
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
درهم امارات
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
يورو
يورو
يورو
یورو
یورو
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
درهم امارات
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یورو

11,276
93,930
49,127
51,327
92,000
93,930
93,930
21,750
92,150
92,150
93,374
92,661
88,070
49,415
91,800
88,500
92,800
49,415
49,647
49,647
91,800
89,500
49,415
49,466
11,452
11,597
11,524
11,499
11,524
49,938
11,597
49,938
11,451
11,437
11,524
11,451
22,250
92,900

کت تﺪب انﺪ شان درسا
کت تﺪب انﺪ شان درسا
کت تﺪب انﺪ شان درسا
کت تﺪب انﺪ شان درسا
کت تﺪب انﺪ شان درسا
کت تﺪب انﺪ شان درسا
کت تﺪب انﺪ شان درسا
کت تﺪب انﺪ شان درسا
کت تﺪب انﺪ شان درسا
کت تﺪب انﺪ شان درسا
کت تﺪب انﺪ شان درسا
کت تﺪب انﺪ شان درسا
کت تﺪب انﺪ شان درسا
کت تﺪب انﺪ شان درسا
کت تﺪب انﺪ شان درسا
کت تﺪب انﺪ شان درسا
کت تﺪب انﺪ شان درسا
کت تﺪب انﺪ شان درسا
کت تﺪب انﺪ شان درسا
کت تﺪب انﺪ شان درسا
کت تﺪب انﺪ شان درسا
کت تﺪب انﺪ شان درسا
کت تﺪب انﺪ شان درسا
کت س مان هرمزان

کت پوﻻد رسن آر ا
کت پوﻻد رسن آر ا
کت پوﻻد رسن آر ا
کت پوﻻد رسن آر ا
کت پوﻻد رسن آر ا
کت پوﻻد رسن آر ا
کت تول ﺪی لوله واتصاﻻت وح ﺪ
کت تول ﺪی لوله واتصاﻻت وح ﺪ
کت تول ﺪی لوله واتصاﻻت وح ﺪ
کت ارت ان ن ن توان افزان
کت تول ﺪی صنع مخزن فوﻻد رافع

صفورا
صفورا
صفورا
صفورا
صفورا
صفورا
صفورا
صفورا
صفورا
صفورا
صفورا
صفورا
صفورا
صفورا
صفورا
صفورا
صفورا
صفورا
صفورا
صفورا
صفورا
صفورا
صفورا
جعفر
رحمان مﺤمودی س اهمز
ع
ع
مجت
مجت
مجت
مجت
مجت
مجت
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
داود
ع اصغر

رج خانه کناری
رج خانه کناری
رج خانه کناری
رج خانه کناری
رج خانه کناری
رج خانه کناری
رج خانه کناری
رج خانه کناری
رج خانه کناری
رج خانه کناری
رج خانه کناری
رج خانه کناری
رج خانه کناری
رج خانه کناری
رج خانه کناری
رج خانه کناری
رج خانه کناری
رج خانه کناری
رج خانه کناری
رج خانه کناری
رج خانه کناری
رج خانه کناری
رج خانه کناری
رحمان زاده
رحمان مﺤمودی س اهمز
رحما
رحما
رحما
رحما
رحما
رحما
رحما
رحما
رحما
رحما
رحما
رحما
رحما

2594566357
2594566357
2594566357
2594566357
2594566357
2594566357
2594566357
2594566357
2594566357
2594566357
2594566357
2594566357
2594566357
2594566357
2594566357
2594566357
2594566357
2594566357
2594566357
2594566357
2594566357
2594566357
2594566357
2141321964

0075026066
0075026066
0075026066
0075026066
0075026066
0075026066
0453549624
0453549624
0453549624
0550026169
2141192307

14007073686
14007073686
14007073686
14007073686
14007073686
14007073686
14007073686
14007073686
14007073686
14007073686
14007073686
14007073686
14007073686
14007073686
14007073686
14007073686
14007073686
14007073686
14007073686
14007073686
14007073686
14007073686
14007073686
10800074158
5699957936
3849463370
3849463370
14003930490
14003930490
14003930490
14003930490
14003930490
14003930490
10101628880
10101628880
10101628880
10320617998
10760182694

813,008.00
283,905.20
8,832.60
344,687.20
1,283,490.83
160,000.00
3,078.00
127,132.00
239,523.50
239,988.00
4,100.00
802,710.35
230,000.00
235,000.00
5,988.00
6,149.99
1,722,338.80
670,000.00
2,978,613.34
7,275.07
225,000.00
1,598,414.20
240,000.00
85,749.00
18,560.00
527,157.00
477,786.00
109,570.50
46,363.30
57,517.16
132,840.00
93,304.00
9,300.00
32,400.00
9,355.00
250,000.00
65,492.80
12,725.58

يوان چ
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
يوان چ
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یورو
يورو
یوان چ
یوان چ
دﻻر ام ا
يورو
يورو
دﻻر ام ا
دﻻر ام ا
دﻻر ام ا
يورو
يورو
يورو
یورو
یورو

11,173
49,962
50,423
51,189
20,705
49,639
49,962
49,962
49,186
50,423
49,408
20,705
20,916
20,916
49,186
50,423
20,705
20,705
11,053
49,962
20,916
20,705
20,916
92,000
49,568
11,500
11,500
80,200
49,466
49,466
42,210
42,165
42,230
93,026
93,026
49,441
90,450
93,500

کت تول ﺪی صنع مخزن فوﻻد رافع
کت تول ﺪی کوچ
کت ش گس اتﺤاد
کت تجه ات پزش هﻼل ایران
کت تجه ات پزش هﻼل ایران
کت تجه ات پزش هﻼل ایران
کت تجه ات پزش هﻼل ایران
کت نما جلوه سازان سقﻒ
کت نما جلوه سازان سقﻒ
کت نما جلوه سازان سقﻒ
کت نما جلوه سازان سقﻒ
کت بهینه پوشش جم
کت بهینه پوشش جم
کت بهینه پوشش جم
کت تجه ات آزمون های غ مخرب پ
کت ایرانﺪار
کت ایرانﺪار
کت آرم تجارت ت ز
کت آرم تجارت ت ز
کت آرم تجارت ت ز
کت آرم تجارت ت ز
کت آرم تجارت ت ز
کت آرم تجارت ت ز
کت آرم تجارت ت ز
کت صنایع ارتن ﻼست نف س
کت صنایع ارتن ﻼست نف س
کت صنایع ارتن ﻼست نف س
کت ک ل آسا سور
کت ک ل آسا سور
کت ک ل آسا سور
کت ک ل آسا سور
کت ک ل آسا سور
کت ک ل آسا سور
کت ک ل آسا سور
کت ک ل آسا سور
کت ا تاب غذا
کت ذوب آهن آرمان آس ا
کت ذوب آهن آرمان آس ا

ع اصغر
بهروز
ام نا
سع ﺪ
سع ﺪ
سع ﺪ
سع ﺪ
جعفر
جعفر
جعفر
جعفر
س ﺪنا
س ﺪنا
س ﺪنا
فته هاشم
یوسﻒ
یوسﻒ
یوسﻒ
یوسﻒ
یوسﻒ
یوسﻒ
یوسﻒ
یوسﻒ
یوسﻒ
مﺤمﺪاسمع ل
مﺤمﺪاسمع ل
مﺤمﺪاسمع ل
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
ام رضا
ع
ع

رحما
رحما
رحما
رحما
رحما
رحما
رحما
رحما شو
رحما شو
رحما شو
رحما شو
رحم
رحم
رحم
رحم
رحمن زاده ا شکه
رحمن زاده ا شکه
رح م پور
رح م پور
رح م پور
رح م پور
رح م پور
رح م پور
رح م پور
رح م زاده
رح م زاده
رح م زاده
رح ارد
رح ارد
رح ارد
رح ارد
رح ارد
رح ارد
رح ارد
رح ارد
رح اصل
رح جعفری
رح جعفری

2141192307
3732226913
3990718606
5799855140
5799855140
5799855140
5799855140
2295558778
2295558778
2295558778
2295558778
0046512640
0046512640
0046512640
0062159496
2971869628
2971869628
1372776311
1372776311
1372776311
1372776311
1372776311
1372776311
1372776311
0938376136
0938376136
0938376136
1971217700
1971217700
1971217700
1971217700
1971217700
1971217700
1971217700
1971217700
0062490834
0453421083
0453421083

10760182694
10860432653
10860997997
10100138187
10100138187
10100138187
10100138187
10530485635
10530485635
10530485635
10530485635
10101794526
10101794526
10101794526
10102429145
10100307570
10100307570
10200193410
10200193410
10200193410
10200193410
10200193410
10200193410
10200193410
10100958704
10100958704
10100958704
10260300943
10260300943
10260300943
10260300943
10260300943
10260300943
10260300943
10260300943
10102279905
10103168928
10103168928

24,105.35
3,959.99
946,000.00
11,875.25
18,398.25
153,599.00
48,465.50
308,000.00
474,500.00
163,600.00
177,400.00
179,640.00
17,749.44
225,580.00
599.48
61,770.00
293,000.00
285,503.00
391,460.00
283,070.00
283,070.00
283,070.00
283,070.00
283,070.00
6,588.00
223,500.00
945,000.00
183,600.00
183,600.00
252,000.00
245,966.80
129,600.00
108,900.00
117,320.00
124,920.00
17,212.00
310,780.00
299,732.00

یورو
یورو
درهم امارات
یورو
یورو
یوان چ
یورو
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یورو
يورو
یورو
يورو
يورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
يوان چ
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو

93,374
85,260
21,764
92,990
92,922
11,903
92,560
11,300
11,690
11,300
11,300
49,647
50,463
49,647
93,640
49,109
87,800
88,070
49,466
93,930
93,930
89,000
89,380
89,380
93,796
49,109
6,571
49,003
49,003
50,866
49,639
49,798
49,003
50,866
49,639
92,000
87,620
91,000

کت ذوب آهن آرمان آس ا
کت تول ﺪی وش م ا ک م ا فرآور صنعت
کت تول ﺪی وش م ا ک م ا فرآور صنعت
کت تول ﺪی وش م ا ک م ا فرآور صنعت
کت تول ﺪی وش م ا ک م ا فرآور صنعت
کت تول ﺪی وش م ا ک م ا فرآور صنعت
کت چاپ و سته بنﺪي مايرملنهوف تهران
کت چاپ و سته بنﺪي مايرملنهوف تهران
کت چاپ و سته بنﺪي مايرملنهوف تهران
کت چاپ و سته بنﺪي مايرملنهوف تهران
کت چاپ و سته بنﺪي مايرملنهوف تهران
کت صنایع غذا ا ل ا ارس
کت ن ان لط ﻒ در ان
کت ن ان لط ﻒ در ان
کت کشت وصنعت تک دانه
کت کشت وصنعت تک دانه
کت کشت وصنعت تک دانه
کت ن ن چوب و صنعت آس ا
کت ن ن چوب و صنعت آس ا
کت ن ن چوب و صنعت آس ا
کت ن ن چوب و صنعت آس ا
کت ن ن چوب و صنعت آس ا
کت ن ن چوب و صنعت آس ا
کت ن ن چوب و صنعت آس ا
کت ن ن چوب و صنعت آس ا
کت ن ن چوب و صنعت آس ا
کت ن ن چوب و صنعت آس ا
کت ن ن چوب و صنعت آس ا
کت پ ام ﻃب ح ات
کت پ ام ﻃب ح ات
کت صﺪاقت ترخ ص جنوب
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان

ع
غﻼمرضا
غﻼمرضا
غﻼمرضا
غﻼمرضا
غﻼمرضا
مﺤمﺪمهﺪی
مﺤمﺪمهﺪی
مﺤمﺪمهﺪی
مﺤمﺪمهﺪی
مﺤمﺪمهﺪی
حسن
ام مﺤمﺪ
حس نق
حس نق
ابراه م
ابراه م
ابراه م
خﺪ جه
خﺪ جه
خﺪ جه
خﺪ جه
خﺪ جه
خﺪ جه
خﺪ جه
خﺪ جه
خﺪ جه
خﺪ جه
خﺪ جه
ع اس
ع اس
سﺤر
سپهر
سپهر
سپهر
سپهر
سپهر
سپهر

رح جعفری
رح ک ا
رح ک ا
رح ک ا
رح ک ا
رح ک ا
انه
رح
انه
رح
انه
رح
انه
رح
انه
رح
رخ فروز
ردا
رزا دار ان
رزا دار ان
رزا دار ان
رزا دار ان
رزا دار ان
رزمجو
رزمجو
رزمجو
رزمجو
رزمجو
رزمجو
رزمجو
رزمجو
رزمجو
رزمجو
رزمجو
رز
رز
رست ار
رست ارن ا
رست ارن ا
رست ارن ا
رست ارن ا
رست ارن ا
رست ارن ا

0453421083
0036191531
0036191531
0036191531
0036191531
0036191531
0048961671
0048961671
0048961671
0048961671
0048961671
0054414679
1729631134
1729631134
1729708617
1729708617
1729708617
2372419609
2372419609
2372419609
2372419609
2372419609
2372419609
2372419609
2372419609
2372419609
2372419609
2372419609
0068023286
0068023286
0943289051
1742401961
1742401961
1742401961
1742401961
1742401961
1742401961

10103168928
10101778972
10101778972
10101778972
10101778972
10101778972
10103891330
10103891330
10103891330
10103891330
10103891330
4321337879
10100347301
10103331312
10103331312
10100956950
10100956950
10100956950
10102856272
10102856272
10102856272
10102856272
10102856272
10102856272
10102856272
10102856272
10102856272
10102856272
10102856272
10320888668
10320888668
10800101150
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318

1,021,606.00
354,339.00
252,000.00
260,017.00
197,850.00
333,684.67
50,732.16
38,586.24
78,742.83
80,259.30
268,912.00
40,000.00
136,000.00
2,475,000.00
17,156.67
21,819.00
21,686.00
571,246.38
372,512.00
1,525,880.00
1,190,506.00
168,650.00
777,803,000.00
459,200.00
91,673,400.00
1,956,482.00
16,020.00
532,800.00
48,402.00
14,800.00
20,000.00
182,250.00
76,726.00
207,096.62
68,530.22
103,108.94
143,388.91
10,902.00

چ
چ
چ
چ
چ
چ

یوان
یوان
یوان
یوان
یوان
يوان
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یوان چ
رو ه هنﺪ
یورو
یورو
یورو
درهم امارات
یوان چ
یوان چ
يوان چ
يورو
وون کره جنو
یوان چ
وون کره جنو
درهم امارات
یورو
یوان چ
یورو
یورو
یورو
يوان چ
يورو
درهم امارات
يورو
درهم امارات
درهم امارات
يورو

11,400
11,550
11,550
11,550
11,550
11,550
94,308
94,307
94,307
94,300
94,300
50,562
11,172
627
51,249
91,800
91,800
11,499
11,210
11,210
6,555
49,329
39,358
11,710
38,144
11,589
93,250
11,550
93,250
50,545
49,109
11,000
49,258
11,569
49,177
11,783
11,482
49,127

کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت فار اب گس جهان
کت ازرا اب ان صنعتگران
کت ازرا اب ان صنعتگران
کت ازرا اب ان صنعتگران

کت مهنﺪس

ل و گ اه خاورم انه

سپهر
سپهر
سپهر
سپهر
سپهر
سپهر
سپهر
سپهر
سپهر
سپهر
سپهر
سپهر
سپهر
سپهر
سپهر
سپهر
سپهر
سپهر
سپهر
سپهر
سپهر
سپهر
سپهر
سپهر
سپهر
سپهر
سپهر
سپهر
سپهر
مهﺪی
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
ف ﺪون
من ه
ف ﺪون
ف ﺪون
ا مان

رست ارن ا
رست ارن ا
رست ارن ا
رست ارن ا
رست ارن ا
رست ارن ا
رست ارن ا
رست ارن ا
رست ارن ا
رست ارن ا
رست ارن ا
رست ارن ا
رست ارن ا
رست ارن ا
رست ارن ا
رست ارن ا
رست ارن ا
رست ارن ا
رست ارن ا
رست ارن ا
رست ارن ا
رست ارن ا
رست ارن ا
رست ارن ا
رست ارن ا
رست ارن ا
رست ارن ا
رست ارن ا
رست ارن ا
رستم آ ادی
رستم پور
رستم پور
رستم پور
رست
رست
رست
رست
رست

1742401961
1742401961
1742401961
1742401961
1742401961
1742401961
1742401961
1742401961
1742401961
1742401961
1742401961
1742401961
1742401961
1742401961
1742401961
1742401961
1742401961
1742401961
1742401961
1742401961
1742401961
1742401961
1742401961
1742401961
1742401961
1742401961
1742401961
1742401961
1742401961
0491453965
1262238137
1262238137
1262238137

0063896702

14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
10103637720
10102573664
10102573664
10102573664
5949574486
3501531273
5949574486
5949574486
10102857936

164,889.09
294,209.25
238,363.32
20,300.00
38,889.18
19,069.53
20,097.50
51,798.00
45,648.00
77,252.70
544,844.92
55,454.00
30,651.25
926,442.47
131,392.00
16,663.96
10,298.00
134,000.00
120,065.00
104,682.00
122,498.00
15,946.02
61,772.81
72,330.32
106,132.35
662,629.01
757,595.00
20,485.00
54,071.72
176,777,239.00
555,340.00
659,100.00
654,060.00
60,902.00
3,559,200.00
34,630.00
322,976.42
15,872.00

درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
يوان چ
يورو
يورو
وون کره جنو
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یورو
رو ه هنﺪ
یورو
یوان چ
یورو

11,783
11,908
11,886
49,537
49,127
49,258
49,003
49,127
49,127
11,908
11,603
53,557
52,233
21,906
49,177
49,258
49,127
49,127
49,177
49,127
49,537
49,127
49,127
49,127
11,967
11,927
6,452
49,127
49,127
39,149
12,200
12,200
11,250
49,807
1,100
50,562
6,538
58,900

کت وش ن و افزا
کت وش ن و افزا
کت مجتمع صنایع سته بنﺪی مه ا پروتئ
کت ازرا در ای نور زئوس

کت تﺤق قا وتول ﺪی س نا ژن
کت تﺤق قا وتول ﺪی س نا ژن
کت تﺤق قا وتول ﺪی س نا ژن
کت تﺤق قا وتول ﺪی س نا ژن
کت تﺤق قا وتول ﺪی س نا ژن
کت تﺤق قا وتول ﺪی س نا ژن
کت ارت اط سازان پ و تکنما
کت ارت اط سازان پ و تکنما
کت ارت اط سازان پ و تکنما
کت ارت اط سازان پ و تکنما
کت مهنﺪ توز ن توان سنجش
کت مهنﺪ توز ن توان سنجش
کت پرج
کت پرج
کت پرج
ق
نظ
کت را ﺤه گس
ق
نظ
کت را ﺤه گس
ق
نظ
کت را ﺤه گس
ق
نظ
کت را ﺤه گس
ق
نظ
کت را ﺤه گس
ق
نظ
کت را ﺤه گس
ق
نظ
کت را ﺤه گس
ق
نظ
کت را ﺤه گس
ق
نظ
کت را ﺤه گس
ق
نظ
کت را ﺤه گس
ق
نظ
کت را ﺤه گس
ق
نظ
کت را ﺤه گس
ق
نظ
کت را ﺤه گس
کت ک م ا تجه ﻃا
کت درب ش شه رش ﺪ
کت عال فرد
کت عال فرد

مهﺪی
مهﺪی
تهرانسارا
س ن
مهﺪی
مهﺪی
رق ه
رق ه
رق ه
رق ه
رق ه
رق ه
فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه
مرت
مرت
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
آرش
آرش
آرش
آرش
آرش
آرش
آرش
آرش
آرش
آرش
آرش
آرش
آرش
مﺤمﺪام
مﺤمﺪحس
زب
زب

رست
رست
رست
رست چگ
رستم ان
رستم ان
رسول زاده
رسول زاده
رسول زاده
رسول زاده
رسول زاده
رسول زاده
رسو
رسو
رسو
رسو
رسو
رسو
رسو
رسو
رسو
رسو مقﺪم سن
رسو مقﺪم سن
رسو مقﺪم سن
رسو مقﺪم سن
رسو مقﺪم سن
رسو مقﺪم سن
رسو مقﺪم سن
رسو مقﺪم سن
رسو مقﺪم سن
رسو مقﺪم سن
رسو مقﺪم سن
رسو مقﺪم سن
رسو مقﺪم سن
رشنوﻃا
رش ﺪحس زاده
رش ﺪی
رش ﺪی

0933381808
0933381808
0946056838
4073424793

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

0311163505
0311163505
0311163505
0311163505
0311163505
0311163505
0053085515
0053085515
0053085515
0053085515
0055416462
0055416462
0056787928
0056787928
0056787928
1287242261
1287242261
1287242261
1287242261
1287242261
1287242261
1287242261
1287242261
1287242261
1287242261
1287242261
1287242261
1287242261
4073289918
1379054621
0081103107
0081103107

10260603113
10260603113
10102288742
10320876809
1284492222
1284492222
10101478992
10101478992
10101478992
10101478992
10101478992
10101478992
10861767295
10861767295
10861767295
10861767295
10100241314
10100241314
10101371489
10101371489
10101371489
10380564693
10380564693
10380564693
10380564693
10380564693
10380564693
10380564693
10380564693
10380564693
10380564693
10380564693
10380564693
10380564693
10320572766
10200266440
10100757179
10100757179

9,478.25
16,570.00
37,675.00
800,000.00
134,236.00
106,286.00
26,136.01
655.37
222,560.00
679.54
25,206.50
174,859,875.00
415,023.00
176,940.00
160,734.00
149,260.00
357,787.00
143,889.00
19,200.00
14,421.00
15,010.84
7,800.00
13,720.00
4,750.00
2,500.00
15,500.00
18,500.00
20,300.00
13,100.00
31,200.00
600.00
8,550.00
18,000.00
40,000.00
28,597.00
79,550.00
226,800.00
50,144.74

يورو
يورو
یورو
يوان چ
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
وون کره جنو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
یورو
یورو
دﻻر ام ا
دﻻر ام ا
دﻻر ام ا
دﻻر ام ا
دﻻر ام ا
دﻻر ام ا
دﻻر ام ا
دﻻر ام ا
یورو
دﻻر ام ا
دﻻر ام ا
دﻻر ام ا
دﻻر ام ا
یورو
يوان چ
يورو
يورو

49,177
51,326
92,920
6,571
20,524
20,524
49,003
49,003
48,599
49,003
49,003
38,264
6,588
6,602
6,602
6,602
6,602
6,602
49,813
49,408
92,600
81,200
75,140
75,140
81,200
80,550
81,200
81,200
81,200
87,440
75,140
75,140
80,550
7,935
49,639
6,462
51,596
51,596

ب
ب
ب
ب

ز
کت عال فرد
ز
کت عال فرد
ز
کت عال فرد
ز
کت عال فرد
ع
کت ارت اط صﺪای گ ا
ع
کت ارت اط صﺪای گ ا
ع
کت ارت اط صﺪای گ ا
رضا ام خان نژاد
رضا ام خان نژاد
رضا ام خان نژاد
رضا ام خان نژاد
رضا پ صالح
رضا قضاتلو
رضا م زا
رضا م زا
رضا م زا
رضا م زا
ایرن
کت آر ا اج ا ک
منصور
کت ک م ا قلم ت ز
منصور
کت ک م ا قلم ت ز
منصور
کت ک م ا قلم ت ز
منصور
کت ک م ا قلم ت ز
منصور
کت ک م ا قلم ت ز
عل ضا
کت واﻻ تجارت زر ن میثاق
اسماع ل
کت ترا تورسازی ایران
اسماع ل
کت ترا تورسازی ایران
اسماع ل
کت ترا تورسازی ایران
اسماع ل
کت ترا تورسازی ایران
اسماع ل
کت ترا تورسازی ایران
اسماع ل
کت ترا تورسازی ایران
اسماع ل
کت ترا تورسازی ایران
اسماع ل
کت ترا تورسازی ایران
فاﻃمه
کت او ان جام ارس
فاﻃمه
کت او ان جام ارس
مهﺪی
کت تول ﺪی و ازرا ک م ا س ار ل ا
آموز دک ام ار
کت ﻻبراتوارهای ب المل تﺤق قا تول ﺪی و نا
آموز دک ام ار
کت ﻻبراتوارهای ب المل تﺤق قا تول ﺪی و نا
مﺤمﺪرضا
کت تول ﺪی ش شه سته بنﺪی تا ستان

رش ﺪی
رش ﺪی
رش ﺪی
رش ﺪی
رضا
رضا
رضا
رضا ام خان نژاد
رضا ام خان نژاد
رضا ام خان نژاد
رضا ام خان نژاد
رضا پ صالح
رضا قضاتلو
رضا م زا
رضا م زا
رضا م زا
رضا م زا
رضاپور
رضازاد
رضازاد
رضازاد
رضازاد
رضازاد
رضازاد
رضازاده
رضازاده
رضازاده
رضازاده
رضازاده
رضازاده
رضازاده
رضازاده
رضازاده
رضازاده
رضاسلطا
رضاق ﻻﻻ
رضاق ﻻﻻ
رضانژادزنجا

0081103107
0081103107
0081103107
0081103107
0045141460
0045141460
0045141460

3392124524
1374977632
1374977632
1374977632
1374977632
1374977632
1377188795
1372967338
1372967338
1372967338
1372967338
1372967338
1372967338
1372967338
1372967338
2291274600
2291274600
1229905571
0452177278
0452177278
0052888584

10100757179
10100757179
10100757179
10100757179
10320764008
10320764008
10320764008
2649300248
2649300248
2649300248
2649300248
0035672072
0035126272
1092029631
1092029631
1092029631
1092029631
14007441272
10200295311
10200295311
10200295311
10200295311
10200295311
14005506012
10200044047
10200044047
10200044047
10200044047
10200044047
10200044047
10200044047
10200044047
10530345586
10530345586
10861209528
10100271472
10100271472
10861827012

198,450.00
49,400.00
58,750.00
93,000.00
154,192.72
80,875.66
4,009.01
95,000.00
95,000.00
20,000.00
50,000.00
1,799,000.00
150,616.00
290,000.00
2,550.00
613,000.00
18,600.00
84,000.00
11,677.00
7,378.00
2,116.00
4,590.00
9,671.00
73,900.00
433,515.00
11,740.00
900,000.00
22,930.66
185,101.00
219,980.00
11,789.00
1,665,909.00
306,000.00
160,000.00
89,627.93
1,632.50
34,370.00
49,834.93

يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يوان چ
يورو
يوان چ
يورو
يوان چ
یورو
يورو
يوان چ
یوان چ
یوان چ
یورو
یورو
یورو
یورو

51,596
100,850
51,047
49,639
49,003
93,930
49,003
49,177
49,537
51,404
49,415
11,908
6,571
11,040
6,587
6,587
11,040
91,580
87,000
90,046
87,000
91,546
92,150
92,383
11,509
88,072
11,040
92,920
11,040
93,500
88,072
11,040
11,800
11,410
88,422
94,308
49,408
49,798

سته بنﺪی تا
سته بنﺪی تا
سته بنﺪی تا
سته بنﺪی تا

ستان
ستان
ستان
ستان

کت تول ﺪی ش شه
کت تول ﺪی ش شه
کت تول ﺪی ش شه
کت تول ﺪی ش شه
کت ک ا ارس روش
کت الت سازان رضا ن ا
کت الت سازان رضا ن ا
کت الت سازان رضا ن ا
کت الت سازان رضا ن ا
کت الت سازان رضا ن ا
کت الت سازان رضا ن ا
کت الت سازان رضا ن ا
کت الت سازان رضا ن ا
کت الت سازان رضا ن ا
کت الت سازان رضا ن ا
کت الت سازان رضا ن ا
کت الت سازان رضا ن ا
کت الت سازان رضا ن ا
کت الت سازان رضا ن ا
کت الت سازان رضا ن ا
کت الت سازان رضا ن ا
کت الت سازان رضا ن ا
کت الت سازان رضا ن ا
کت الت سازان رضا ن ا
کت الت سازان رضا ن ا
کت الت سازان رضا ن ا
کت آدر ن ﻼست ارس س
کت رنگ نخ نگ بروجن
کت رنگ نخ نگ بروجن
کت رنگ نخ نگ بروجن
کت صنایع گرما
کت صنایع گرما
کت صنایع گرما
کت ﻃرا و ساخت قطعات صنایع ایران
کت ایران اش نت
کت ایران اش نت
کت توسعه تجارت دشت ارس ان
کت توسعه تجارت دشت ارس ان

مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مرجان
حب ب اله
حب ب اله
حب ب اله
حب ب اله
حب ب اله
حب ب اله
حب ب اله
حب ب اله
حب ب اله
حب ب اله
حب ب اله
حب ب اله
حب ب اله
حب ب اله
حب ب اله
حب ب اله
حب ب اله
حب ب اله
حب ب اله
حب ب اله
حب ب اله
ام رضا
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
ک انوش
ک انوش
ک انوش
سه ل
سع ﺪه
سع ﺪه
زهرا
زهرا

رضانژادزنجا
رضانژادزنجا
رضانژادزنجا
رضانژادزنجا
رضانژادزنجا
رضا ن ا
رضا ن ا
رضا ن ا
رضا ن ا
رضا ن ا
رضا ن ا
رضا ن ا
رضا ن ا
رضا ن ا
رضا ن ا
رضا ن ا
رضا ن ا
رضا ن ا
رضا ن ا
رضا ن ا
رضا ن ا
رضا ن ا
رضا ن ا
رضا ن ا
رضا ن ا
رضا ن ا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا

0052888584
0052888584
0052888584
0052888584
0072487216
2631680316
2631680316
2631680316
2631680316
2631680316
2631680316
2631680316
2631680316
2631680316
2631680316
2631680316
2631680316
2631680316
2631680316
2631680316
2631680316
2631680316
2631680316
2631680316
2631680316
2631680316
0014050641
0032991770
0032991770
0032991770
0055335020
0055335020
0055335020
0056501765
0060509414
0060509414
0064989860
0064989860

10861827012
10861827012
10861827012
10861827012
10320735968
14000032811
14000032811
14000032811
14000032811
14000032811
14000032811
14000032811
14000032811
14000032811
14000032811
14000032811
14000032811
14000032811
14000032811
14000032811
14000032811
14000032811
14000032811
14000032811
14000032811
14000032811
14005117202
10340045720
10340045720
10340045720
10100577327
10100577327
10100577327
10861433645
10101021113
10101021113
10103938564
10103938564

127,350.00
50,553.00
19,536.85
32,769.50
5,113.40
2,722,890.00
37,560.00
380,731.21
186,000.00
6,720,129.00
26,859.00
53,720.00
180,731.21
130,000.00
496,256.44
30,937.60
20,000.00
4,319,820.00
29,233.76
496,256.00
90,000.00
100,000.00
491,912.00
101,691.84
80,000.00
200,000.00
33,374.00
7,115.00
795,030.00
26,880.00
20,000.00
111,892.00
7,604.00
903,266.28
86,462.00
36,563,175.00
19,245.00
199,584.00

یورو
یورو
يورو
يورو
یورو
رو ل جﺪ ﺪ روس ه
یورو
يورو
یورو
رو ل جﺪ ﺪ روس ه
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
يورو
يورو
رو ل جﺪ ﺪ روس ه
يورو
یورو
يورو
يورو
یورو
يورو
یورو
يورو
یوان چ
يورو
یوان چ
یورو
يورو
يوان چ
يورو
یوان چ
يورو
وون کره جنو
یورو
يوان چ

49,798
98,172
49,109
49,109
49,268
681
91,254
48,599
87,200
681
49,807
49,807
48,599
88,250
87,200
91,507
49,647
681
91,507
92,762
87,195
87,195
91,254
87,195
90,531
49,441
6,597
49,177
6,447
50,566
49,537
6,588
49,163
11,500
49,798
72,627
93,800
6,452

ارس ان
ارس ان
ارس ان
ارس ان

کت توسعه تجارت دشت
کت توسعه تجارت دشت
کت توسعه تجارت دشت
کت توسعه تجارت دشت
کت آت ن راد مهر
کت توسعه صنعت ارسا ک م ا
کت توسعه صنعت ارسا ک م ا
کت صنایع آلومی یوم هزار
کت صنایع آلومی یوم هزار
کت تول ﺪی و صنع آذین خودرو
کت سامان ا ﺪار ن ﺪ
کت سامان ا ﺪار ن ﺪ
کت سامان ا ﺪار ن ﺪ
کت سامان ا ﺪار ن ﺪ
کت سامان ا ﺪار ن ﺪ
کت سامان ا ﺪار ن ﺪ
کت سامان ا ﺪار ن ﺪ
کت سامان ا ﺪار ن ﺪ
کت سامان ا ﺪار ن ﺪ
کت سامان ا ﺪار ن ﺪ
کت سامان ا ﺪار ن ﺪ
کت ارس ارت اط افزار
کت ارس ارت اط افزار
کت ارس ارت اط افزار
کت ارس ارت اط افزار
کت ارس ارت اط افزار
کت ارس ارت اط افزار
کت ارس ارت اط افزار
کت ارس ارت اط افزار
کت ارس ارت اط افزار
کت ارس ارت اط افزار
کت ارس ارت اط افزار
کت ارس ارت اط افزار
کت ارس ارت اط افزار
کت ارس ارت اط افزار
کت ارس کیهان
کت ارس کیهان
کت ازرا م شور ازران سپهر

زهرا
زهرا
زهرا
زهرا
سلمان
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
غﻼمع
غﻼمع
رضا
شهﻼ
شهﻼ
شهﻼ
شهﻼ
شهﻼ
شهﻼ
شهﻼ
شهﻼ
شهﻼ
شهﻼ
شهﻼ
مقﺪاد
مقﺪاد
مقﺪاد
مقﺪاد
مقﺪاد
مقﺪاد
مقﺪاد
مقﺪاد
مقﺪاد
مقﺪاد
مقﺪاد
مقﺪاد
مقﺪاد
مقﺪاد
مصط
مصط
امینه

رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا

ت ار
ت ار
ت ار
ت ار
ت ار
ت ار
ت ار
ت ار
ت ار
ت ار
ت ار
ت ار
ت ار
ت ار
ساروی
ساروی
ص آ ادی

0064989860
0064989860
0064989860
0064989860
0075127768
0079673708
0079673708
1602058334
1602058334
4910953396
5599781313
5599781313
5599781313
5599781313
5599781313
5599781313
5599781313
5599781313
5599781313
5599781313
5599781313
0012582816
0012582816
0012582816
0012582816
0012582816
0012582816
0012582816
0012582816
0012582816
0012582816
0012582816
0012582816
0012582816
0012582816
2091858099
2091858099
3510082532

10103938564
10103938564
10103938564
10103938564
10320659624
10103291989
10103291989
10860556686
10860556686
10101322907
10320571843
10320571843
10320571843
10320571843
10320571843
10320571843
10320571843
10320571843
10320571843
10320571843
10320571843
10102674545
10102674545
10102674545
10102674545
10102674545
10102674545
10102674545
10102674545
10102674545
10102674545
10102674545
10102674545
10102674545
10102674545
10860669680
10860669680
14006793422

53,391.25
74,560.00
254,112.11
280,000.00
137,124.00
17,871.00
24,871.00
5,520.90
1,450.00
57,300.00
8,600.00
19,367.40
86,341.22
217,350.00
126,525.60
56,748.00
93,151.00
41,352.70
129,511.83
5,355.00
52,971.37
459,000.00
498,000.00
143,000.00
491,000.00
91,675.00
418,000.00
500,000.00
439,000.00
273,000.00
416,597.00
57,000.00
150,000.00
241,783.00
164,300.00
86,512.14
56,582.00
111,682.00

یورو
یورو
یورو
یوان چ
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو

93,800
90,000
94,400
11,570
50,866
98,980
98,980
90,600
90,960
93,500
91,800
49,845
91,800
90,000
88,740
90,800
91,030
92,550
91,500
93,250
49,109
49,639
49,177
49,639
49,798
49,109
49,177
49,415
94,256
49,798
48,599
94,256
49,177
90,650
90,650
88,970
88,970
49,697

کت ازرا م شور ازران سپهر
کت ازرا م شور ازران سپهر
کت ازرا م شور ازران سپهر
کت ازرا م شور ازران سپهر
کت ازرا م شور ازران سپهر
کت ازرا م شور ازران سپهر
کت ازرا م شور ازران سپهر
کت ازرا م شور ازران سپهر
کت ازرا م شور ازران سپهر
کت ازرا م شور ازران سپهر
کت ژرف صنعت ایران ان
کت ژرف صنعت ایران ان
کت ژرف صنعت ایران ان
کت نوردولوله پروف ل س اهان
کت نوردولوله پروف ل س اهان
کت ن کسان صنعت ساوه
کت ن کسان صنعت ساوه
کت ن کسان صنعت ساوه
کت ن کسان صنعت ساوه
کت ن کسان صنعت ساوه
کت صنع دوده فام
کت آژنﺪ اوش سا
کت آژنﺪ اوش سا
کت آژنﺪ اوش سا
کت فورج فلزات رنگ ارس ان
کت فورج فلزات رنگ ارس ان
کت فورج فلزات رنگ ارس ان
کت فورج فلزات رنگ ارس ان
کت داروسازی دک عب ﺪی
کت داروسازی دک عب ﺪی
کت داروسازی دک عب ﺪی
کت داروسازی دک عب ﺪی
کت داروسازی دک عب ﺪی
کت داروسازی دک عب ﺪی
کت داروسازی دک عب ﺪی
کت داروسازی دک عب ﺪی
کت داروسازی دک عب ﺪی
کت داروسازی دک عب ﺪی

امینه
امینه
امینه
امینه
امینه
امینه
امینه
امینه
امینه
امینه
ع اسع
ع اسع
ع اسع
ع
ع
س ﺪسع ﺪ
س ﺪسع ﺪ
س ﺪسع ﺪ
س ﺪسع ﺪ
س ﺪسع ﺪ
احمﺪ
پ ام
پ ام
پ ام
س ﺪجمال
س ﺪجمال
س ﺪجمال
س ﺪجمال
س ﺪام
س ﺪام
س ﺪام
س ﺪام
س ﺪام
س ﺪام
س ﺪام
س ﺪام
س ﺪام
س ﺪام

ص آ ادی
ص آ ادی
ص آ ادی
ص آ ادی
ص آ ادی
ص آ ادی
ص آ ادی
ص آ ادی
ص آ ادی
ص آ ادی
مال آ اد
مال آ اد
مال آ اد
هزاوه
هزاوه

رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضوا
رضوا
رضوا
رضوا
رضوا
رضوا
رضوی
رضوی
رضوی
رضوی
رضوی
رضوی
رضوی
رض ان اردها
رض ان اردها
رض ان اردها
رض ان اردها
رض ان اردها
رض ان اردها
رض ان اردها
رض ان اردها
رض ان اردها
رض ان اردها

3510082532
3510082532
3510082532
3510082532
3510082532
3510082532
3510082532
3510082532
3510082532
3510082532
0055290108
0055290108
0055290108
0530677164
0530677164
0600115909
0600115909
0600115909
0600115909
0600115909
4591738418
0077974115
0077974115
0077974115
2031687832
2031687832
2031687832
2031687832
0048341177
0048341177
0048341177
0048341177
0048341177
0048341177
0048341177
0048341177
0048341177
0048341177

14006793422
14006793422
14006793422
14006793422
14006793422
14006793422
14006793422
14006793422
14006793422
14006793422
10103550045
10103550045
10103550045
10102673107
10102673107
10861599697
10861599697
10861599697
10861599697
10861599697
10102837099
14002792020
14002792020
14002792020
10380500863
10380500863
10380500863
10380500863
10100621228
10100621228
10100621228
10100621228
10100621228
10100621228
10100621228
10100621228
10100621228
10100621228

130,235.00
1,037,053.44
428,577.92
111,084.00
138,042.00
95,695.00
84,543.00
522,514.40
199,036.99
302,427.52
790,300.00
1,271,080.00
1,210,840.00
325,000.00
2,930,000.00
279,300.00
511,500.00
487,654.60
121,913.00
706,000,972.00
1,410,000.00
105,500.00
38,726.00
226,000.00
66,357.00
15,475.00
468,500.00
7,500.00
26,580.00
259,000.00
867,948.00
417,612.00
20,500.00
58,024.73
175,775.00
204,000.00
327,270.00
161,907,200.00

يورو
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
يورو
درهم امارات
يوان چ
یوان چ
یوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
درهم امارات
يوان چ
يوان چ
وون کره جنو
يوان چ
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يوان چ
یورو
يورو
یورو
يورو
رو ه هنﺪ
يورو
يورو
يورو
یورو
یورو
وون کره جنو

49,003
11,845
11,499
49,109
49,109
49,003
49,109
11,845
49,441
21,960
6,571
11,770
11,650
11,581
11,601
6,438
12,014
6,584
6,598
72,000
11,784
49,798
49,408
51,326
49,647
49,544
11,710
49,544
93,900
91,525
49,109
1,082
93,900
93,900
93,900
49,639
49,639
73,000

عب ﺪی
عب ﺪی
عب ﺪی
عب ﺪی

کت داروسازی دک
کت داروسازی دک
کت داروسازی دک
کت داروسازی دک
کت فوژان ا سوم
کت فوژان ا سوم
کت فوژان ا سوم
کت فوژان ا سوم
کت فوژان ا سوم
کت فوژان ا سوم
کت فوژان ا سوم
کت فوژان ا سوم
کت فوژان ا سوم
کت فوژان ا سوم
کت فوژان ا سوم
کت فوژان ا سوم
کت فوژان ا سوم
کت فوژان ا سوم
کت ازرا ب المل سپهردن ا
کت ازرا ب المل سپهردن ا
کت ازرا ب المل سپهردن ا
کت ازرا ب المل سپهردن ا
کت ازرا ب المل سپهردن ا
کت ازرا ب المل سپهردن ا
کت فناوران ع ش که آترا
کت فناوران ع ش که آترا
کت اساراد تجه آرمان
کت ابزار ا
کت ابزار ا
کت ابزار ا
کت ابزار ا
کت سل م ار ت م ل
کت تول ﺪی ثا ت ﻻ ر اط
کت ا ماژ آرمان آ
کت ا ماژ آرمان آ
کت ا ماژ آرمان آ
کت ا ماژ آرمان آ
کت ا ماژ آرمان آ

س ﺪام
س ﺪام
س ﺪام
س ﺪام
آدر انا
آدر انا
آدر انا
آدر انا
آدر انا
آدر انا
آدر انا
آدر انا
آدر انا
آدر انا
آدر انا
آدر انا
آدر انا
آدر انا
مهﺪ ار
مهﺪ ار
مهﺪ ار
مهﺪ ار
مهﺪ ار
مهﺪ ار
ارشام
ارشام
س ﺪسع ﺪ
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
ع
حم ﺪرضا
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ

رض ان اردها
رض ان اردها
رض ان اردها
رض ان اردها
رفیع زاده فراها
رفیع زاده فراها
رفیع زاده فراها
رفیع زاده فراها
رفیع زاده فراها
رفیع زاده فراها
رفیع زاده فراها
رفیع زاده فراها
رفیع زاده فراها
رفیع زاده فراها
رفیع زاده فراها
رفیع زاده فراها
رفیع زاده فراها
رفیع زاده فراها
رف
رف
رف
رف
رف
رف
رف
رف
رف ﻃ اءزواره
رمزگ ان
رمزگ ان
رمزگ ان
رمزگ ان
رمزی
رمضا
رمضا
رمضا
رمضا
رمضا
رمضا

0048341177
0048341177
0048341177
0048341177
0074692739
0074692739
0074692739
0074692739
0074692739
0074692739
0074692739
0074692739
0074692739
0074692739
0074692739
0074692739
0074692739
0074692739
0011550848
0011550848
0011550848
0011550848
0011550848
0011550848
3950135928
3950135928
1829373651
0053008022
0053008022
0053008022
0053008022
0066981239
0062471996
0070427119
0070427119
0070427119
0070427119
0070427119

10100621228
10100621228
10100621228
10100621228
10102766038
10102766038
10102766038
10102766038
10102766038
10102766038
10102766038
10102766038
10102766038
10102766038
10102766038
10102766038
10102766038
10102766038
10101652023
10101652023
10101652023
10101652023
10101652023
10101652023
14004599540
14004599540
10103621676
10101640464
10101640464
10101640464
10101640464
10102087910
10103404867
14006436360
14006436360
14006436360
14006436360
14006436360

27,500.00
26,580.00
61,257,000.00
44,383.27
116,159.55
2,978.45
115,030.00
88,140.00
2,397.00
26,584.00
82,620.00
681.64
175,242.00
243,380.00
405,807.70
3,095.70
2,260.00
95,896.80
173,760.00
214,082.99
151,535.53
214,082.99
221,669.65
214,407.58
16,682.00
30,276.00
5,200.00
125,336.02
62,924.17
32,274.93
109,917.09
138,000.00
280,200.00
320,350.00
423,538.00
701,400.00
1,492,452.00
960,649.00

یورو
یورو
وون کره جنو
يورو
يورو
يورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یوان چ
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یورو
یورو
یورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
ل جﺪ ﺪ ترک ه
يورو
یورو
یوان چ
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات

49,639
49,798
73,000
87,250
49,807
49,807
94,010
49,962
49,085
49,177
88,040
49,177
94,010
51,047
49,466
51,047
49,962
49,085
11,802
22,220
21,750
22,220
25,250
21,750
94,200
94,200
93,415
8,944
8,944
49,703
92,460
11,400
21,500
21,996
22,200
21,525
21,843
20,980

بوتان

کت اﻻ و خﺪمات مهنﺪ
کت تﺪب سنجش توانا
کت تﺪب سنجش توانا
کت مجتمع ا و سنگ پرسپول س
کت ف ومهنﺪ پیونﺪ پردازه گس
کت ف ومهنﺪ پیونﺪ پردازه گس
کت تول ﺪی سوزن برگ عا
کت تول ﺪی سوزن برگ عا
کت تول ﺪی سوزن برگ عا
کت تول ﺪی سوزن برگ عا
کت تول ﺪی سوزن برگ عا
کت تول ﺪی سوزن برگ عا
کت تول ﺪی سوزن برگ عا
کت تول ﺪی سوزن برگ عا
کت تول ﺪی سوزن برگ عا
کت تول ﺪی رستا چوب پ ان
کت تول ﺪی رستا چوب پ ان
کت تول ﺪی رستا چوب پ ان
کت تول ﺪی رستا چوب پ ان
کت تول ﺪی رستا چوب پ ان
کت تول ﺪی رستا چوب پ ان
کت تول ﺪی رستا چوب پ ان
کت تول ﺪی رستا چوب پ ان
کت تول ﺪی رستا چوب پ ان
کت تول ﺪی رستا چوب پ ان
کت تول ﺪی رستا چوب پ ان
کت تول ﺪی رستا چوب پ ان
کت تول ﺪی رستا چوب پ ان
کت ر سنﺪ زرنخ آذر
کت تا ان نخ بهارستان
کت تا ان نخ بهارستان
کت تا ان نخ بهارستان
کت تجارت پیونﺪ پ ای رنج ارس
کت تجارت پیونﺪ پ ای رنج ارس
کت ارس ان ز ست ا ﺪه
کت اواچوب آر و جم
کت تول ﺪی ش اب خودرو روز
کت تول ﺪی ش اب خودرو روز

حم ﺪ
رام
رام
مﺤسن
امران
امران
عزت اله
عزت اله
عزت اله
عزت اله
عزت اله
عزت اله
عزت اله
عزت اله
عزت اله
رحمت اله
رحمت اله
رحمت اله
رحمت اله
رحمت اله
رحمت اله
رحمت اله
رحمت اله
رحمت اله
رحمت اله
رحمت اله
رحمت اله
رحمت اله
عمران
کیوان
کیوان
کیوان
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
جمش ﺪ
مﺤمﺪرضا
مهرنوش
مهرنوش

رمضا
رمضا
رمضا
رمضا زاده
رمضا نژاد
رمضا نژاد
رنج
رنج
رنج
رنج
رنج
رنج
رنج
رنج
رنج
رنج
رنج
رنج
رنج
رنج
رنج
رنج
رنج
رنج
رنج
رنج
رنج
رنج
رنج
رنج فر
رنج فر
رنج فر
رنج ی داشکسن
رنج ی داشکسن
رنجه
رنگ آم زا
رن ام نائی
رن ام نائی

0077559177
2296790763
2296790763
4432850752
0051759306
0051759306
2140155319
2140155319
2140155319
2140155319
2140155319
2140155319
2140155319
2140155319
2140155319
2141933072
2141933072
2141933072
2141933072
2141933072
2141933072
2141933072
2141933072
2141933072
2141933072
2141933072
2141933072
2141933072
5679787199
0061323519
0061323519
0061323519
1698771592
1698771592
0081077319
0063979365
1249461383
1249461383

10220042508
10320653137
10320653137
10860176052
10101779496
10101779496
10980200154
10980200154
10980200154
10980200154
10980200154
10980200154
10980200154
10980200154
10980200154
14000245898
14000245898
14000245898
14000245898
14000245898
14000245898
14000245898
14000245898
14000245898
14000245898
14000245898
14000245898
14000245898
10862100362
10102907184
10102907184
10102907184
14004662570
14004662570
10103902035
14004754880
10862133753
10862133753

1,953.70
14,431.50
19,933.30
102,000.00
2,136,834.97
3,670,777.10
545,000.00
1,060,000.00
2,169,900.00
564,000.00
499,490.00
35,361,700.00
498,893.00
499,092.00
499,291.00
82,181.00
62,809.00
171,600.00
31,500.00
148,800.00
7,500.00
22,500.00
165,600.00
162,966.00
100,000.00
165,000.00
162,338.00
41,930.00
59,629.00
187,708.00
172,083.00
185,530.00
980,000.00
890,000.00
51,757.28
210,112.00
300,000.00
628,505.00

یورو
یورو
یورو
یورو
رو ه هنﺪ
رو ه هنﺪ
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یورو
رو ل جﺪ ﺪ روس ه
یورو
یورو
يورو
يورو
يورو
یورو
یورو
یورو
يورو
يورو
یورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يوان چ
يوان چ
یورو
یوان چ
يوان چ
يوان چ

94,500
90,960
90,960
93,250
1,074
627
11,503
22,230
22,230
11,510
93,700
1,215
93,700
93,700
49,647
49,568
49,568
95,500
92,300
92,300
50,119
49,177
92,300
92,300
49,568
49,177
49,177
51,347
94,330
92,150
92,000
94,048
6,460
6,460
90,450
13,120
6,602
6,587

رهاورد دا ش پزش
کت تﺤل ل گران کن ل فرآینﺪ
کت پ مان صنعت مﺤرکه س اهان
کت تول ﺪی وصنع اتﺤاد موتور
کت تول ﺪی وصنع اتﺤاد موتور
کت تول ﺪی وصنع اتﺤاد موتور
کت تول ﺪی وصنع اتﺤاد موتور
کت تول ﺪی وصنع اتﺤاد موتور
کت تول ﺪی وصنع اتﺤاد موتور
کت تول ﺪی وصنع اتﺤاد موتور
کت ن و موتور سهنﺪ
کت تول ﺪی و صنع ن و موتور آس ا
کت تول ﺪی و صنع ن و موتور ش از
کت تول ﺪی و صنع ن و موتور ش از
کت تول ﺪی و صنع ن و موتور ش از
کت ﻃعم گس ارس ان ا مسئول ت مﺤﺪود
کت را مون درمان تکتا
کت ل بوته قشم
کت ن و موتور سهنﺪ
کت تول ﺪی مهنﺪ کوشا فن ارس
کت مهنﺪ توسعه و ساخت راین
کت ف و مهنﺪ ساپرا صنعت
کت ف و مهنﺪ ساپرا صنعت
کت ف و مهنﺪ ساپرا صنعت
کت گوهر قطعه ارس ان
کت گوهر قطعه ارس ان
کت تول ﺪی و صنع خورش ﺪ زر وار
کت تول ﺪی و صنع خورش ﺪ زر وار
کت تول ﺪی آر انوش
کت تول ﺪی آر انوش
کت تول ﺪی آر انوش
کت تول ﺪی آر انوش
کت تول ﺪی آر انوش
کت تول ﺪی آر انوش
کت تول ﺪی آر انوش
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن

رهاورد دا ش پزش
رمضانع
ع ﺪاله
واحﺪ
واحﺪ
واحﺪ
واحﺪ
واحﺪ
واحﺪ
واحﺪ
ن لوفر
ن لوفر
ن لوفر
ن لوفر
ن لوفر
روح اله حس نع
سه ﻼ
فرناز
ک ی
دان ال
مج ﺪ
حم ﺪ
ﺪرام
ﺪرام
ﺪرام
حم ﺪ
حم ﺪ
ﺪاله
ﺪاله
انور
انور
انور
انور
انور
انور
انور
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ

رهاورد دا ش پزش
ره ی
رهنما ل شادی
رهنما ان
رهنما ان
رهنما ان
رهنما ان
رهنما ان
رهنما ان
رهنما ان
روان
روان
روان
روان
روان
روح اله حس نع
روح خش
روح خش
روحا زاده
رو پورمعﻼ
رو ن ا
رودافشا
رودگر
رودگر
رودگر
روز ــها
روز ــها
روزچنگ
روزچنگ
روزچنگ
روزچنگ
روزچنگ
روزچنگ
روزچنگ
روزچنگ
روزچنگ
روستا
روستا

1010219763
4579735994
1110035934
1376250969
1376250969
1376250969
1376250969
1376250969
1376250969
1376250969
2480134636
2480134636
2480134636
2480134636
2480134636
0043012401
2649652519
0068550855
2992693553
0049907700
0071249796
0069726701
0069726701
0069726701
0053598891
0053598891
3820992766
3820992766
3820992774
3820992774
3820992774
3820992774
3820992774
3820992774
3820992774
0064914208
0064914208

10102197638
10103140195
10260446409
10101273294
10101273294
10101273294
10101273294
10101273294
10101273294
10101273294
14005265540
10103238180
10102422801
10102422801
10102422801
0569915899
14004118041
14005919959
10861511182
14005265540
10101497855
10103015206
10320719033
10320719033
10320719033
10102487461
10102487461
10100610484
10100610484
10102613718
10102613718
10102613718
10102613718
10102613718
10102613718
10102613718
10320490976
10320490976

27,000.00
850,000.00
54,109.44
42,389,600.00
16,290.00
5,050.00
48,300.00
21,689.79
1,350.00
79,027.00
651,290.00
1,520,020.00
985,000.00
730,000.00
935,000.00
70,385.00
105,075.00
9,686.00
50,000.00
651,290.00
66,556.00
487,100.00
10,578.00
385,365.00
24,682.00
124,000.00
232,050.00
686,880.00
125,648.00
21,000.00
118,000.00
42,900.00
36,000.00
189,000.00
435,600.00
126,000.00
5,544,000.00
892,987,362.00

يورو
درهم امارات
یورو
وون کره جنو
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
يوان چ
یوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
یورو
یورو
یورو
یورو
يوان چ
یورو
یورو
یورو
یوان چ
یورو
یوان چ
یوان چ
يورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يوان چ
وون کره جنو

49,258
20,710
92,162
39,363
48,599
48,599
48,599
49,127
49,701
48,599
6,591
12,849
6,591
6,591
6,591
91,800
49,887
91,418
88,385
6,591
88,020
92,297
92,970
6,571
92,970
11,900
11,750
50,254
89,570
49,630
91,900
89,570
90,200
86,731
89,900
90,200
6,587
38,638

کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
کت آ و مهر سنا
کت عایق خودرو توس
کت عایق خودرو توس
کت عایق خودرو توس
کت عایق خودرو توس
کت عایق خودرو توس
کت ا مان تجارت روشن
ق
نظ
کت را ﺤه گس
ق
نظ
کت را ﺤه گس
ق
نظ
کت را ﺤه گس
ق
نظ
کت را ﺤه گس

مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مج ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
مﺤمﺪحس
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا

روستا
روستا
روستا
روستا
روستا
روستا
روستا
روستا
روستا
روستا
روستا
روستا
روستا
روستا
روستا
روستا
روستا
روستا
روستا
روستا
روستا
روستا
روستا
روستا
روستا
روستا
روستا
روشن
روشنﺪل
روشنﺪل
روشنﺪل
روشنﺪل
روشنﺪل
روشنک
روغن گ ها
روغن گ ها
روغن گ ها
روغن گ ها

0064914208
0064914208
0064914208
0064914208
0064914208
0064914208
0064914208
0064914208
0064914208
0064914208
0064914208
0064914208
0064914208
0064914208
0064914208
0064914208
0064914208
0064914208
0064914208
0064914208
0064914208
0064914208
0064914208
0064914208
0064914208
0064914208
0064914208
2500027201
0829355863
0829355863
0829355863
0829355863
0829355863
1063007887
0011823186
0011823186
0011823186
0011823186

10320490976
10320490976
10320490976
10320490976
10320490976
10320490976
10320490976
10320490976
10320490976
10320490976
10320490976
10320490976
10320490976
10320490976
10320490976
10320490976
10320490976
10320490976
10320490976
10320490976
10320490976
10320490976
10320490976
10320490976
10320490976
10320490976
10320490976
14004139493
10860228442
10860228442
10860228442
10860228442
10860228442
10380357173
10380564693
10380564693
10380564693
10380564693

1,994,400.00
1,734,000.00
4,991,000.00
4,395,000.00
1,517,084,027.10
6,120,000.00
6,120,000.00
3,797,500.00
3,144,000.00
542,500.00
7,956,000.00
686,059,315.00
3,805,000.00
409,600.00
4,395,000.00
3,805,000.00
324,333,190.00
542,500.00
31,980.00
2,453,500.00
1,869,000.00
892,987,362.00
1,372,118,630.00
696,800,564.00
4,326,000.00
90,680.00
4,870,400.00
242,067.00
59,040.00
70,490.00
14,000.00
37,800.00
26,385.00
75,000.00
13,720.00
7,800.00
2,500.00
4,750.00

یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
وون کره جنو
يوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
يوان چ
وون کره جنو
یوان چ
یوان چ
يوان چ
يوان چ
وون کره جنو
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
یوان چ
یوان چ
یوان چ
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
یورو
یورو
یورو
دﻻر ام ا
دﻻر ام ا
دﻻر ام ا
دﻻر ام ا

11,990
12,000
11,500
11,050
39,363
6,627
11,990
11,720
11,990
12,000
6,627
38,408
11,990
11,910
6,627
6,627
39,363
12,000
12,000
11,910
12,000
38,638
39,432
39,363
12,000
11,910
11,840
23,000
50,566
50,168
92,000
94,700
92,000
51,596
75,140
81,200
81,200
75,140

ق
نظ
کت را ﺤه گس
ق
نظ
کت را ﺤه گس
ق
نظ
کت را ﺤه گس
ق
نظ
کت را ﺤه گس
ق
نظ
کت را ﺤه گس
ق
نظ
کت را ﺤه گس
ق
نظ
کت را ﺤه گس
ق
نظ
کت را ﺤه گس
ق
نظ
کت را ﺤه گس
کت پ وزان تجارت پ وز ارس
کت پ وزان تجارت پ وز ارس
کت پ وزان تجارت پ وز ارس
کت پ وزان تجارت پ وز ارس
کت پ وزان تجارت پ وز ارس
کت پ وزان تجارت پ وز ارس
کت پ وزان تجارت پ وز ارس
کت پ وزان تجارت پ وز ارس
کت پ وزان تجارت پ وز ارس
کت پ وزان تجارت پ وز ارس
کت پ وزان تجارت پ وز ارس
کت پ وزان تجارت پ وز ارس
کت پ وزان تجارت پ وز ارس
کت پ وزان تجارت پ وز ارس
کت پ وزان تجارت پ وز ارس
کت پ وزان تجارت پ وز ارس
کت پ وزان تجارت پ وز ارس
کت پ وزان تجارت پ وز ارس
کت پ وزان تجارت پ وز ارس
کت پ وزان تجارت پ وز ارس
کت پ وزان تجارت پ وز ارس
کت پ وزان تجارت پ وز ارس
کت پ وزان تجارت پ وز ارس
کت پ وزان تجارت پ وز ارس
کت پ وزان تجارت پ وز ارس
کت پ وزان تجارت پ وز ارس
کت پ وزان تجارت پ وز ارس
کت ر و س
کت ر و س

مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
سم
سم
سم
سم
سم
سم
سم
سم
سم
سم
سم
سم
سم
سم
سم
سم
سم
سم
سم
سم
سم
سم
سم
سم
سم
سم
سم
فرنود
فرنود

روغن گ
روغن گ
روغن گ
روغن گ
روغن گ
روغن گ
روغن گ
روغن گ
روغن گ
رو
رو
رو
رو
رو
رو
رو
رو
رو
رو
رو
رو
رو
رو
رو
رو
رو
رو
رو
رو
رو
رو
رو
رو
رو
رو
رو
رؤ
رؤ

ها
ها
ها
ها
ها
ها
ها
ها
ها

0011823186
0011823186
0011823186
0011823186
0011823186
0011823186
0011823186
0011823186
0011823186
2740211831
2740211831
2740211831
2740211831
2740211831
2740211831
2740211831
2740211831
2740211831
2740211831
2740211831
2740211831
2740211831
2740211831
2740211831
2740211831
2740211831
2740211831
2740211831
2740211831
2740211831
2740211831
2740211831
2740211831
2740211831
2740211831
2740211831
1466998199
1466998199

10380564693
10380564693
10380564693
10380564693
10380564693
10380564693
10380564693
10380564693
10380564693
14005970447
14005970447
14005970447
14005970447
14005970447
14005970447
14005970447
14005970447
14005970447
14005970447
14005970447
14005970447
14005970447
14005970447
14005970447
14005970447
14005970447
14005970447
14005970447
14005970447
14005970447
14005970447
14005970447
14005970447
14005970447
14005970447
14005970447
10102777720
10102777720

20,300.00
18,500.00
15,500.00
13,100.00
31,200.00
600.00
8,550.00
40,000.00
18,000.00
473,481.00
948,163.00
473,481.00
946,963.00
939,282.00
613,896.00
939,282.00
946,963.00
946,963.00
939,282.00
939,282.00
948,163.00
948,163.00
480,000.00
939,282.00
939,282.00
495,102.00
946,963.00
613,896.00
480,000.00
220,420.00
220,420.00
220,420.00
939,282.00
613,896.00
939,282.00
473,481.00
2,031,964.00
326,000.00

ا
ا
ا
ا

دﻻر ام
دﻻر ام
دﻻر ام
دﻻر ام
یورو
دﻻر ام ا
دﻻر ام ا
دﻻر ام ا
دﻻر ام ا
ل جﺪ ﺪ ترک ه
ل جﺪ ﺪ ترک ه
ل جﺪ ﺪ ترک ه
ل جﺪ ﺪ ترک ه
ل جﺪ ﺪ ترک ه
یورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
ل جﺪ ﺪ ترک ه
ل جﺪ ﺪ ترک ه
ل جﺪ ﺪ ترک ه
ل جﺪ ﺪ ترک ه
ل جﺪ ﺪ ترک ه
ل جﺪ ﺪ ترک ه
یورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
ل جﺪ ﺪ ترک ه
یورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
یورو
یورو
يورو
يورو
یورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
یورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
ل جﺪ ﺪ ترک ه
درهم امارات
يورو

81,200
81,200
80,550
81,200
87,440
75,140
75,140
7,935
80,550
9,170
8,967
8,967
8,967
8,967
50,659
8,967
9,170
9,170
9,104
8,939
8,967
8,967
50,695
8,939
8,939
49,845
9,170
50,659
51,189
49,415
49,415
50,695
9,104
50,659
9,104
8,944
21,906
49,329

کت پ ش امان توسعه اﻻ
کت اغذ و رول آرتا پرش ان
کت اغذ و رول آرتا پرش ان
کت اغذ و رول آرتا پرش ان
کت ف مهنﺪ انﺪ شه فاخر صنعت
کت ف مهنﺪ انﺪ شه فاخر صنعت
کت ف مهنﺪ انﺪ شه فاخر صنعت
کت ف مهنﺪ انﺪ شه فاخر صنعت
کت ف مهنﺪ انﺪ شه فاخر صنعت
کت ف مهنﺪ انﺪ شه فاخر صنعت
کت بهمن ان صنعت ن ک
کت تول ﺪ و ازرا لپ لپ
کت تول ﺪ و ازرا لپ لپ
کت تول ﺪ و ازرا لپ لپ
کت تول ﺪ و ازرا لپ لپ
کت تول ﺪ و ازرا لپ لپ
کت تول ﺪ و ازرا لپ لپ
کت تول ﺪ و ازرا لپ لپ
کت تول ﺪ و ازرا لپ لپ
کت تول ﺪ و ازرا لپ لپ
کت تول ﺪ و ازرا لپ لپ
کت تول ﺪ و ازرا لپ لپ
کت تول ﺪ و ازرا لپ لپ
کت فرارون صنعت فوﻻد جنوب
کت ارسه افراز ارغوان ش از
کت ارسه افراز ارغوان ش از
کت ارسه افراز ارغوان ش از
کت ارسه افراز ارغوان ش از
کت تجه توسعه اما
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ

افش
ام ار
ام ار
ام ار
پ ام
پ ام
پ ام
پ ام
پ ام
پ ام
س ﺪمرت
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
سم ا
ش ما
ش ما
ش ما
ش ما
اک
رسول
رسول
رسول
رسول
رسول
رسول
رسول
رسول
رسول

را
را
را
را
ر ا دهکردی
ر ا دهکردی
ر ا دهکردی
ر ا دهکردی
ر ا دهکردی
ر ا دهکردی
را
رئو
رئو
رئو
رئو
رئو
رئو
رئو
رئو
رئو
رئو
رئو
رئو
رئ س پور نﺪری
رئ
رئ
رئ
رئ
فرد
رئ
زارع
زارع
زارع
زارع
زارع
زارع
زارع
زارع
زارع

0055274110
4284796577
4284796577
4284796577
4621776551
4621776551
4621776551
4621776551
4621776551
4621776551
0072490454
1141686775
1141686775
1141686775
1141686775
1141686775
1141686775
1141686775
1141686775
1141686775
1141686775
1141686775
1141686775
2992875198
2530113149
2530113149
2530113149
2530113149
0070884374
3430032466
3430032466
3430032466
3430032466
3430032466
3430032466
3430032466
3430032466
3430032466

14005361557
14005994492
14005994492
14005994492
10340101587
10340101587
10340101587
10340101587
10340101587
10340101587
14004527630
14005601320
14005601320
14005601320
14005601320
14005601320
14005601320
14005601320
14005601320
14005601320
14005601320
14005601320
14005601320
14004825563
14006398191
14006398191
14006398191
14006398191
10320548280
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501

33,644.00
475,000.00
475,000.00
475,000.00
24,000.00
100,000.00
20,000.00
7,500.00
31,000.00
42,477.00
43,655.00
625,000.00
527,500.00
128,967.95
570,896.00
286,020.00
520,000.00
121,032.05
244,394.00
25,000.00
40,800.00
1,200,000.00
62,654.06
6,750,000.00
497,100.00
497,100.00
494,180.00
495,640.00
3,505.00
145,826.75
1,208,412.30
188,713.85
26,121.89
45,069.88
187,335.00
54,000.00
351,680.88
22,878.00

یورو
یورو
یورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
یورو
درهم امارات
یورو
درهم امارات
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
دﻻر ام ا
یورو
یوان چ
یورو
وون کره جنو
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یورو
یورو
درهم امارات
یورو
درهم امارات
یورو

50,790
49,258
49,258
49,258
21,220
11,589
91,500
20,435
51,515
20,780
6,617
11,580
11,650
11,580
11,500
11,650
11,420
11,580
11,710
78,043
49,003
11,650
49,329
72,100
49,408
49,703
49,408
49,807
49,537
11,783
11,499
12,000
50,216
50,216
11,994
91,756
11,499
49,701

کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت کفپوش ا سات س
کت کفپوش ا سات س
کت ک ر موتور اوراس ا

رسول
رسول
رسول
رسول
رسول
رسول
رسول
رسول
رسول
رسول
رسول
رسول
رسول
رسول
رسول
رسول
رسول
رسول
رسول
رسول
رسول
رسول
رسول
رسول
رسول
رسول
رسول
رسول
رسول
رسول
رسول
رسول
رسول
رسول
رسول
احمﺪ
احمﺪ
ع ﺪاله

زارع
زارع
زارع
زارع
زارع
زارع
زارع
زارع
زارع
زارع
زارع
زارع
زارع
زارع
زارع
زارع
زارع
زارع
زارع
زارع
زارع
زارع
زارع
زارع
زارع
زارع
زارع
زارع
زارع
زارع
زارع
زارع
زارع
زارع
زارع
زارع
زارع
زارع تاج آ ادی

3430032466
3430032466
3430032466
3430032466
3430032466
3430032466
3430032466
3430032466
3430032466
3430032466
3430032466
3430032466
3430032466
3430032466
3430032466
3430032466
3430032466
3430032466
3430032466
3430032466
3430032466
3430032466
3430032466
3430032466
3430032466
3430032466
3430032466
3430032466
3430032466
3430032466
3430032466
3430032466
3430032466
3430032466
3430032466
4432724668
4432724668
0034811435

14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
10102508536
10102508536
14004319045

1,241,048.51
470,636.40
1,132,898.47
811,487.00
110,952.27
506,842.93
45,000.00
349,543.00
928,930.00
5,799.00
299,618.00
106,885.00
96,869.09
1,029,500.00
59,093.44
231,480.00
40,775.00
807,900.00
191,032.40
187,335.00
174,599.50
190,866.90
1,557,351.12
236,946.00
825,943.97
489,653.80
106,284.00
25,936.00
179,700.00
246,843.64
1,557,351.12
178,180.00
16,768.00
181,500.00
103,008.00
25,209.08
7,004.32
757,996.00

امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات

درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
یورو
درهم امارات
درهم امارات
یورو
درهم امارات
يورو
درهم امارات
درهم امارات
یورو
درهم امارات
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یورو
یورو
درهم امارات
یورو
يورو
يورو
يوان چ

11,499
11,499
11,578
11,823
21,579
11,597
49,647
11,503
11,482
49,701
11,466
49,329
21,525
20,705
93,751
21,770
49,701
11,466
11,994
11,994
11,994
11,597
11,510
49,647
11,499
11,510
11,576
49,177
11,690
11,597
11,510
49,179
94,308
11,736
50,216
49,673
49,938
6,591

کت آدا
کت آدا
کت آدا
کت آدا
کت آدا
کت آدا
کت آدا
کت آدا
کت آدا
کت آدا
کت آدا
کت آدا
کت آدا
کت آدا
کت آدا
کت آدا
کت آدا
کت آدا
کت آدا
کت آدا
کت آدا
کت آدا
کت آدا
کت آدا
کت آدا
کت آدا
کت آدا
کت آدا
کت آدا
کت آدا
کت آدا
کت آدا
کت آدا
کت آدا
کت آدا
کت آدا
کت آدا
کت آدا

تجارت آژنﺪ
تجارت آژنﺪ
تجارت آژنﺪ
تجارت آژنﺪ
تجارت آژنﺪ
تجارت آژنﺪ
تجارت آژنﺪ
تجارت آژنﺪ
تجارت آژنﺪ
تجارت آژنﺪ
تجارت آژنﺪ
تجارت آژنﺪ
تجارت آژنﺪ
تجارت آژنﺪ
تجارت آژنﺪ
تجارت آژنﺪ
تجارت آژنﺪ
تجارت آژنﺪ
تجارت آژنﺪ
تجارت آژنﺪ
تجارت آژنﺪ
تجارت آژنﺪ
تجارت آژنﺪ
تجارت آژنﺪ
تجارت آژنﺪ
تجارت آژنﺪ
تجارت آژنﺪ
تجارت آژنﺪ
تجارت آژنﺪ
تجارت آژنﺪ
تجارت آژنﺪ
تجارت آژنﺪ
تجارت آژنﺪ
تجارت آژنﺪ
تجارت آژنﺪ
تجارت آژنﺪ
تجارت آژنﺪ
تجارت آژنﺪ

مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ

زارع مهرا
زارع مهرا
زارع مهرا
زارع مهرا
زارع مهرا
زارع مهرا
زارع مهرا
زارع مهرا
زارع مهرا
زارع مهرا
زارع مهرا
زارع مهرا
زارع مهرا
زارع مهرا
زارع مهرا
زارع مهرا
زارع مهرا
زارع مهرا
زارع مهرا
زارع مهرا
زارع مهرا
زارع مهرا
زارع مهرا
زارع مهرا
زارع مهرا
زارع مهرا
زارع مهرا
زارع مهرا
زارع مهرا
زارع مهرا
زارع مهرا
زارع مهرا
زارع مهرا
زارع مهرا
زارع مهرا
زارع مهرا
زارع مهرا
زارع مهرا

3440870405
3440870405
3440870405
3440870405
3440870405
3440870405
3440870405
3440870405
3440870405
3440870405
3440870405
3440870405
3440870405
3440870405
3440870405
3440870405
3440870405
3440870405
3440870405
3440870405
3440870405
3440870405
3440870405
3440870405
3440870405
3440870405
3440870405
3440870405
3440870405
3440870405
3440870405
3440870405
3440870405
3440870405
3440870405
3440870405
3440870405
3440870405

14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501

178,180.00
1,557,351.12
16,768.00
181,500.00
103,008.00
825,943.97
489,653.80
106,284.00
25,936.00
179,700.00
246,843.64
190,866.90
1,557,351.12
236,946.00
191,032.40
174,599.50
187,335.00
96,869.09
1,029,500.00
59,093.44
231,480.00
40,775.00
807,900.00
1,208,412.30
145,826.75
188,713.85
470,636.40
1,241,048.51
22,878.00
351,680.88
26,121.89
45,069.88
187,335.00
54,000.00
1,132,898.47
299,618.00
106,885.00
45,000.00

یورو
درهم امارات
یورو
درهم امارات
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یورو
درهم امارات
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یورو
درهم امارات
یورو
یورو
درهم امارات
یورو
درهم امارات
درهم امارات
يورو
یورو

49,179
11,510
94,308
11,736
50,216
11,499
11,510
11,576
49,177
11,690
11,597
11,597
11,510
49,647
11,994
11,994
11,994
21,525
20,705
93,751
21,770
49,701
11,466
11,499
11,783
12,000
11,499
11,499
49,701
11,499
50,216
50,216
11,994
91,756
11,578
11,466
49,329
49,647

کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت تول ﺪی آرش فراز آ اد س
کت تول ﺪی آرش فراز آ اد س
کت تول ﺪی آرش فراز آ اد س
کت تول ﺪی آرش فراز آ اد س
کت تول ﺪی آرش فراز آ اد س
کت تول ﺪی آرش فراز آ اد س
کت تول ﺪی آرش فراز آ اد س
کت تول ﺪی آرش فراز آ اد س
کت تول ﺪی آرش فراز آ اد س
کت تول ﺪی آرش فراز آ اد س
کت تول ﺪی آرش فراز آ اد س
کت تول ﺪی آرش فراز آ اد س
کت تول ﺪی آرش فراز آ اد س
کت تول ﺪی آرش فراز آ اد س
کت هواسازان ت ز
کت هواسازان ت ز
کت توسعه خﺪمات پ وزان صنعت ک ان
کت ف مهنﺪ رسام تک آش خانه
کت ف مهنﺪ رسام تک آش خانه
کت ف مهنﺪ رسام تک آش خانه
کت ال و پ ک
کت ال و پ ک
کت ال و پ ک
کت ال و پ ک
کت ال و پ ک
کت ال و پ ک
کت ال و پ ک
کت اران رنگ ک م ا
کت سهنﺪ تجارت ارن
کت ن اران ﻃ ح ت ز
کت ن اران ﻃ ح ت ز
کت ن اران ﻃ ح ت ز

مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مهسا
مهسا
مهسا
مهسا
مهسا
مهسا
مهسا
مهسا
مهسا
مهسا
مهسا
مهسا
مهسا
مهسا
بهرام
بهرام
عل ضا
مﺤمﺪحسن
مﺤمﺪحسن
مﺤمﺪحسن
فرزانه
فرزانه
فرزانه
فرزانه
فرزانه
فرزانه
فرزانه
مﺤمﺪ
اک
حامﺪ
حامﺪ
حامﺪ

زارع مهرا
زارع مهرا
زارع مهرا
زارع مهرا
زارع مهرا
زارع مهرا
زار
زار
زار
زار
زار
زار
زار
زار
زار
زار
زار
زار
زار
زار
زال ان
زال ان
زاهﺪ
زاهﺪفر
زاهﺪفر
زاهﺪفر
زاهﺪی
زاهﺪی
زاهﺪی
زاهﺪی
زاهﺪی
زاهﺪی
زاهﺪی
زاهﺪی
زر
زراع خ وشا
زراع خ وشا
زراع خ وشا

3440870405
3440870405
3440870405
3440870405
3440870405
3440870405
3490229738
3490229738
3490229738
3490229738
3490229738
3490229738
3490229738
3490229738
3490229738
3490229738
3490229738
3490229738
3490229738
3490229738
1829246811
1829246811
5409912705
0452552273
0452552273
0452552273
1288234971
1288234971
1288234971
1288234971
1288234971
1288234971
1288234971
2802513990
3240488345
1709928840
1709928840
1709928840

14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14006793475
14006793475
14006793475
14006793475
14006793475
14006793475
14006793475
14006793475
14006793475
14006793475
14006793475
14006793475
14006793475
14006793475
10860394369
10860394369
10320869315
14003775184
14003775184
14003775184
10101210845
10101210845
10101210845
10101210845
10101210845
10101210845
10101210845
10102459590
14004310182
14006113791
14006113791
14006113791

349,543.00
506,842.93
928,930.00
5,799.00
811,487.00
110,952.27
47,400.00
76,800.00
110,287.36
40,494.00
949,585.74
15,500.00
74,960.00
40,273.00
155,100.00
222,172.42
66,000.00
81,400.00
53,540.00
63,908.00
16,283.00
33,245.59
23,000.00
19,050.00
75,000.00
101,216.85
91,777.00
30,124.00
97,287.50
66,253.25
81,029.00
101,038.00
70,340.00
81,875.00
1,656,301.00
465,000.00
325,500.00
200,000.00

درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یورو
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
يورو
يورو
يورو
یورو
یورو
يوان چ
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
یورو
درهم امارات
یوان چ
يوان چ
یورو

11,503
11,597
11,482
49,701
11,823
21,579
49,441
49,003
49,441
49,441
21,960
49,109
49,441
49,441
49,697
49,441
49,441
49,697
49,441
49,441
92,000
49,163
49,415
49,441
49,798
49,798
6,447
49,466
7,151
7,151
6,447
11,483
11,483
92,900
11,473
11,765
6,460
90,700

حامﺪ
کت ن اران ﻃ ح ت ز
حامﺪ
کت ن اران ﻃ ح ت ز
حامﺪ
کت ن اران ﻃ ح ت ز
س امک
کت گروه تجارت اق انوس آرام
سع ﺪ
کت هخام ش ت س منطقه آزاد چابهار
س نا
کت پنام پنجره آسمان
س نا
کت پنام پنجره آسمان
س نا
کت پنام پنجره آسمان
س نا
کت پنام پنجره آسمان
س نا
کت پنام پنجره آسمان
س نا
کت پنام پنجره آسمان
س نا
کت پنام پنجره آسمان
س نا
کت پنام پنجره آسمان
قاسم
کت تول ﺪی ایران چسب
قاسم
کت تول ﺪی ایران چسب
شادی
کت تول ﺪفرآورده های لب اله
شادی
کت تول ﺪفرآورده های لب اله
شادی
کت تول ﺪفرآورده های لب اله
شادی
کت تول ﺪفرآورده های لب اله
شادی
کت تول ﺪفرآورده های لب اله
شادی
کت تول ﺪفرآورده های لب اله
حسن
کت ابزار سازی و قطعه سازی ماش اری آتا ماش
سع ﺪ
کت ارسا ل مر ﻒ
س ﺪزاهﺪ
کت سا ان اوج ارس کرمان
س ﺪزاهﺪ
کت سا ان اوج ارس کرمان
س ﺪزاهﺪ
کت سا ان اوج ارس کرمان
س ﺪزاهﺪ
کت سا ان اوج ارس کرمان
س ﺪزاهﺪ
کت سا ان اوج ارس کرمان
احمﺪ
کت ایران خودرو دیزل سها عام
احمﺪ
کت ایران خودرو دیزل سها عام
احمﺪ
کت ایران خودرو دیزل سها عام
احمﺪ
کت ایران خودرو دیزل سها عام
احمﺪ
کت ایران خودرو دیزل سها عام
احمﺪ
کت ایران خودرو دیزل سها عام
احمﺪ
کت ایران خودرو دیزل سها عام
رعنا
کت صنایع صبح ارﻻر آس ا
رعنا
کت صنایع صبح ارﻻر آس ا
رعنا
کت صنایع صبح ارﻻر آس ا

زراع خ وشا
زراع خ وشا
زراع خ وشا
زرگران
زرگ ور
زرن
زرن
زرن
زرن
زرن
زرن
زرن
زرن
زره ساز
زره ساز
زر ن سپهر
زر ن سپهر
زر ن سپهر
زر ن سپهر
زر ن سپهر
زر ن سپهر
زر ن ق ا
زا
زمان زاده
زمان زاده
زمان زاده
زمان زاده
زمان زاده
زما
زما
زما
زما
زما
زما
زما
زما
زما
زما

1709928840
1709928840
1709928840
0451215850
3610222832
0079418112
0079418112
0079418112
0079418112
0079418112
0079418112
0079418112
0079418112
0490551556
0490551556
0010245261
0010245261
0010245261
0010245261
0010245261
0010245261
1465206159
4899744277
4911163429
4911163429
4911163429
4911163429
4911163429
0322360269
0322360269
0322360269
0322360269
0322360269
0322360269
0322360269
1699405311
1699405311
1699405311

14006113791
14006113791
14006113791
10103671284
14005699751
10320838802
10320838802
10320838802
10320838802
10320838802
10320838802
10320838802
10320838802
10100529991
10100529991
10760094827
10760094827
10760094827
10760094827
10760094827
10760094827
10240020763
10103401353
14004402737
14004402737
14004402737
14004402737
14004402737
10100326014
10100326014
10100326014
10100326014
10100326014
10100326014
10100326014
10200366294
10200366294
10200366294

420,000.00
139,500.00
120,000.00
148,189.13
174,252.05
35,000.00
59,220.00
21,500.00
22,700.00
29,672.85
59,220.00
56,800.00
34,450.00
13,198.41
22,155.52
8,790.00
17,403.35
22,850.00
21,636.94
4,521.87
15,300.00
46,210.00
267,706.00
115,546.40
87,874.80
414,036.00
8,500.00
51,100.00
4,060,876.50
267,250.00
5,841,600.00
5,841,600.00
5,841,600.00
5,841,600.00
3,270.99
110,240.00
1,128,975.00
358,027.00

یوان چ
يوان چ
يوان چ
یورو
يوان چ
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یوان چ
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
ل جﺪ ﺪ ترک ه
یوان چ
یوان چ

12,100
6,555
6,375
90,380
11,235
87,210
51,326
49,938
48,599
49,408
51,326
91,200
51,326
92,900
93,374
93,000
91,700
49,647
92,760
88,980
93,000
50,463
11,150
91,400
91,400
94,370
91,400
89,500
49,701
11,878
11,657
11,657
11,657
11,657
11,878
17,950
12,900
11,970

کت صنایع صبح ارﻻر آس ا
کت صنایع صبح ارﻻر آس ا
کت صنایع صبح ارﻻر آس ا
کت صنایع صبح ارﻻر آس ا
کت صنایع صبح ارﻻر آس ا
کت صنایع صبح ارﻻر آس ا
کت تعاو چا گر افزار الماس
کت مرکز کن ل ایران
کت مرکز کن ل ایران
کت مرکز کن ل ایران
کت مرکز کن ل ایران
کت مرکز کن ل ایران
کت ایرتمپ
کت ایرتمپ
کت ایرتمپ
کت ایرتمپ
کت ایرتمپ
کت ایرتمپ
کت ایرتمپ
کت ایرتمپ
کت ایرتمپ
کت ایرتمپ
کت ایرتمپ
کت ایرتمپ
کت ایرتمپ
کت ایرتمپ
کت ایرتمپ
کت ایرتمپ
کت گروه صنعت تاپ ته ه
کت گروه صنعت تاپ ته ه
کت دا ش انرژی ر
کت دا ش انرژی ر
کت دا ش انرژی ر
کت دا ش انرژی ر
کت تعاو ماش دوخت قهرود
کت تعاو ماش دوخت قهرود
کت تعاو ماش دوخت قهرود
کت ایران رول سها عام

رعنا
رعنا
رعنا
رعنا
رعنا
رعنا
ع ا
ساسان
ساسان
ساسان
ساسان
ساسان
کیومرث خان
کیومرث خان
کیومرث خان
کیومرث خان
کیومرث خان
کیومرث خان
کیومرث خان
کیومرث خان
کیومرث خان
کیومرث خان
کیومرث خان
کیومرث خان
کیومرث خان
کیومرث خان
کیومرث خان
کیومرث خان
مهﺪی
مهﺪی
احسان
احسان
احسان
احسان
ابراه م
ابراه م
ابراه م
مﺤسن

زما
زما
زما
زما
زما
زما
زما ام ذک ا
زما عل جه
زما عل جه
زما عل جه
زما عل جه
زما عل جه
زما عل جه
زما عل جه
زما عل جه
زما عل جه
زما عل جه
زما عل جه
زما عل جه
زما عل جه
زما عل جه
زما عل جه
زما عل جه
زما عل جه
زما عل جه
زما عل جه
زما عل جه
زما عل جه
زما مقﺪم
زما مقﺪم
زما نژاد
زما نژاد
زما نژاد
زما نژاد
زمان ان
زمان ان
زمان ان
زنجا

1699405311
1699405311
1699405311
1699405311
1699405311
1699405311
0067138217
0039407551
0039407551
0039407551
0039407551
0039407551
1284315401
1284315401
1284315401
1284315401
1284315401
1284315401
1284315401
1284315401
1284315401
1284315401
1284315401
1284315401
1284315401
1284315401
1284315401
1284315401
0065981251
0065981251
0063330075
0063330075
0063330075
0063330075
1260791912
1260791912
1260791912
4390491520

10200366294
10200366294
10200366294
10200366294
10200366294
10200366294
10320794282
10100978357
10100978357
10100978357
10100978357
10100978357
10100564543
10100564543
10100564543
10100564543
10100564543
10100564543
10100564543
10100564543
10100564543
10100564543
10100564543
10100564543
10100564543
10100564543
10100564543
10100564543
14006370649
14006370649
14003861640
14003861640
14003861640
14003861640
10260238095
10260238095
10260238095
10100314611

29,230.00
700,000.00
150,000.00
400,000.00
370,680.00
24,000.00
982,998.53
9,864.80
63,487.00
13,887.00
66,878.00
74,103.15
157,439.00
81,598.00
46,120.00
136,704.00
110,266.00
29,260.00
12,054.10
101,539.50
102,550.00
50,642.40
139,608.00
241,172.50
54,120.00
139,608.00
157,752.00
26,908.00
350,040.00
954,570.00
35,000.00
15,000.00
51,000.00
12,064.24
2,507,994.00
3,146,500.00
60,382.64
287,000.00

ل جﺪ ﺪ ترک ه
یوان چ
يوان چ
یوان چ
یوان چ
یورو
یوان چ
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
يورو
یورو
یورو
يورو
يورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یوان چ
یوان چ
یورو
یورو
یورو
یورو
یوان چ
یوان چ
یورو
يورو

17,950
12,050
6,587
14,500
14,500
109,250
11,590
49,630
49,466
48,599
87,980
90,600
88,300
90,600
49,466
49,441
91,750
49,798
49,466
49,441
49,962
89,000
90,250
91,270
91,400
87,770
89,620
90,500
11,300
11,120
94,193
94,370
94,530
92,500
11,236
11,120
88,440
49,568

کت فناوران سﻼمت و س ک زنﺪ او
کت فناوران سﻼمت و س ک زنﺪ او
کت مهنﺪ ره آورد پرنﺪ
مهنﺪ و مشاوره مبتکران لﺪیران
مهنﺪ و مشاوره مبتکران لﺪیران
مهنﺪ و مشاوره مبتکران لﺪیران
کت رشﺪ صنعت

ارس ک ا مهنام
کت مهنﺪ
ارس ک ا مهنام
کت مهنﺪ
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا

مﺤمﺪ
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
پرنﺪ
مهﺪ ه
مهﺪ ه
مهﺪ ه
مﺤمﺪرضا
زهرا س ﻒ
زهرا مرتضوی
آرش
آرش
اسمن
اسمن
اسمن
اسمن
اسمن
اسمن
اسمن
اسمن
اسمن
اسمن
اسمن
اسمن
اسمن
اسمن
اسمن
اسمن
اسمن
اسمن
اسمن
اسمن
اسمن
اسمن
اسمن
اسمن
اسمن
اسمن

زنﺪ
زنﺪ
زنﺪ
زنﺪ ان
زنﺪ ه
زنﺪ ه
زنﺪ ه
زنگنه اظ
زهرا س ﻒ
زهرا مرتضوی
زوار
زوار
ز ار
ز ار
ز ار
ز ار
ز ار
ز ار
ز ار
ز ار
ز ار
ز ار
ز ار
ز ار
ز ار
ز ار
ز ار
ز ار
ز ار
ز ار
ز ار
ز ار
ز ار
ز ار
ز ار
ز ار
ز ار
ز ار

0013161415
0013161415
0071174397
0492894752
0492894752
0492894752
3256130437

2121438165
2121438165
3510221303
3510221303
3510221303
3510221303
3510221303
3510221303
3510221303
3510221303
3510221303
3510221303
3510221303
3510221303
3510221303
3510221303
3510221303
3510221303
3510221303
3510221303
3510221303
3510221303
3510221303
3510221303
3510221303
3510221303
3510221303
3510221303

0048965901
14003960228
14003960228
10103644532
14005199350
14005199350
14005199350
10101242739
3961808104
3051104396
10103456988
10103456988
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688

7,890.00
31,500.00
3,840.00
73,025.00
577,070,210.00
4,681,732.00
553,894,534.00
216,640.00
170,117.00
344,400.00
23,965.00
1,219,523.28
405,668.90
52,260.00
1,270,106.83
1,223,000.00
53,830.00
197,302.23
52,097.62
126,189.00
121,321.00
356,385.00
259,793.00
114,290.00
55,480.00
510,939.00
62,729.09
135,291.65
98,560.00
137,825.00
158,000.00
82,719.00
176,433.23
148,933.05
17,800.00
559,272.40
251,346.85
60,334.90

یورو
یورو
یورو
یورو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
یورو
يوان چ
یوان چ
یورو
يوان چ
درهم امارات
يورو
درهم امارات
يوان چ
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يوان چ
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
درهم امارات
درهم امارات
يورو

93,374
91,400
48,599
91,000
38,467
38,286
39,358
89,760
7,183
11,400
49,329
6,587
11,927
49,798
11,451
6,598
49,177
49,177
11,482
21,526
21,710
11,990
11,990
11,967
49,003
6,558
49,798
21,190
21,710
21,526
21,526
11,990
11,823
21,190
93,300
11,499
11,451
49,109

اسمن
کت توسعه تجارت نگ و ونا
اسمن
کت توسعه تجارت نگ و ونا
اسمن
کت توسعه تجارت نگ و ونا
اسمن
کت توسعه تجارت نگ و ونا
اسمن
کت توسعه تجارت نگ و ونا
اسمن
کت توسعه تجارت نگ و ونا
اسمن
کت توسعه تجارت نگ و ونا
اسمن
کت توسعه تجارت نگ و ونا
اسمن
کت توسعه تجارت نگ و ونا
اسمن
کت توسعه تجارت نگ و ونا
اسمن
کت توسعه تجارت نگ و ونا
اسمن
کت توسعه تجارت نگ و ونا
اسمن
کت توسعه تجارت نگ و ونا
اسمن
کت توسعه تجارت نگ و ونا
اسمن
کت توسعه تجارت نگ و ونا
اسمن
کت توسعه تجارت نگ و ونا
اسمن
کت توسعه تجارت نگ و ونا
اسمن
کت توسعه تجارت نگ و ونا
اسمن
کت توسعه تجارت نگ و ونا
اسمن
کت توسعه تجارت نگ و ونا
اسمن
کت توسعه تجارت نگ و ونا
اسمن
کت توسعه تجارت نگ و ونا
اسمن
کت توسعه تجارت نگ و ونا
اسمن
کت توسعه تجارت نگ و ونا
اسمن
کت توسعه تجارت نگ و ونا
اسمن
کت توسعه تجارت نگ و ونا
اسمن
کت توسعه تجارت نگ و ونا
اسمن
کت توسعه تجارت نگ و ونا
اسمن
کت توسعه تجارت نگ و ونا
اسمن
کت توسعه تجارت نگ و ونا
اسمن
کت توسعه تجارت نگ و ونا
اسمن
کت توسعه تجارت نگ و ونا
مجت
کت ال ود سنگ توح ﺪ
مجت
کت ال ود سنگ توح ﺪ
مجت
کت ال ود سنگ توح ﺪ
اصفهان حس
ام
کت تخص صنع راب صنعت دات س
ام حس
کت تجاری و ازرا ارمغان مهر اژنﺪ
ام حس
کت تجاری و ازرا ارمغان مهر اژنﺪ

ز ار
ز ار
ز ار
ز ار
ز ار
ز ار
ز ار
ز ار
ز ار
ز ار
ز ار
ز ار
ز ار
ز ار
ز ار
ز ار
ز ار
ز ار
ز ار
ز ار
ز ار
ز ار
ز ار
ز ار
ز ار
ز ار
ز ار
ز ار
ز ار
ز ار
ز ار
ز ار
ز ن اوق
ز ن اوق
ز ن اوق
ز ن ع دهاقا
ز ن ع دهاقا
ز ن ع دهاقا

3510221303
3510221303
3510221303
3510221303
3510221303
3510221303
3510221303
3510221303
3510221303
3510221303
3510221303
3510221303
3510221303
3510221303
3510221303
3510221303
3510221303
3510221303
3510221303
3510221303
3510221303
3510221303
3510221303
3510221303
3510221303
3510221303
3510221303
3510221303
3510221303
3510221303
3510221303
3510221303
0933951310
0933951310
0933951310
1271779031
1271779031
1271779031

14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
10380418928
10380418928
10380418928
14004525735
14006293129
14006293129

134,448.00
917,695.00
131,975.00
273,594.00
130,804.00
323,619.17
34,345.84
57,081.25
134,507.25
47,623.77
38,430.00
98,415.40
301,325.00
245,980.13
244,399.00
91,605.65
106,164.39
98,402.00
428,114.00
66,708.08
35,570.00
298,376.00
196,480.00
43,088.60
157,293.99
39,062.00
358,124.00
200,998.14
88,355.00
19,000.00
20,900.00
544,420.00
800,000.00
365,869.00
841,970.50
298,000.00
28,299.90
23,061.00

امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات

درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
يورو
يورو
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
يوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
يوان چ
یورو
یورو

21,575
22,220
11,990
11,967
11,967
11,494
49,085
49,639
11,451
49,003
49,177
49,639
11,949
11,927
22,220
11,927
49,798
21,526
21,526
49,798
49,639
49,085
11,967
11,927
11,482
49,127
11,990
11,927
21,710
88,040
88,040
6,490
11,190
11,580
11,190
6,598
49,177
49,798

کت وز ن گس
کت وز ن گس
کت وز ن گس
کت وز ن گس
کت ک
کت ک
کت ک
کت ک
کت به

ا ﺪآل
ا ﺪآل
ا ﺪآل
ا ﺪآل

ر تایر
ر تایر
ر تایر
ر تایر
صنعت تﺪب
س نﺪ پیچ یزد
س نﺪ پیچ یزد
س نﺪ پیچ یزد
س نﺪ پیچ یزد
س نﺪ پیچ یزد
س نﺪ پیچ یزد
س نﺪ پیچ یزد
س نﺪ پیچ یزد
س نﺪ پیچ یزد
س نﺪ پیچ یزد
س نﺪ پیچ یزد

کت صنایع مفتو
کت صنایع مفتو
کت صنایع مفتو
کت صنایع مفتو
کت صنایع مفتو
کت صنایع مفتو
کت صنایع مفتو
کت صنایع مفتو
کت صنایع مفتو
کت صنایع مفتو
کت صنایع مفتو
کت عط نه سا ز ا
کت صنایع نئون پرس
کت صنایع نئون پرس

سازمان فضا ایران
کت لتاش
کت لتاش
کت لتاش
کت بهینه پوشش جم
کت پ و تجارت افق
کت گروه صنع ﻃل ع پ ام ایران ان
کت پ و تجارت افق
کت بهینه پوشش جم
کت پ و تجارت افق
کت بهینه پوشش جم

شهرام
شهرام
شهرام
شهرام
ز ب نجﻒ زاده
س ﺪمﺤمﺪحس
س ﺪمﺤمﺪحس
س ﺪمﺤمﺪحس
س ﺪمﺤمﺪحس
مهرداد
س ﺪجواد
س ﺪمﺤمﺪحسن
س ﺪمﺤمﺪحسن
س ﺪمﺤمﺪحسن
س ﺪمﺤمﺪحسن
س ﺪمﺤمﺪحسن
س ﺪمﺤمﺪحسن
س ﺪمﺤمﺪحسن
س ﺪمﺤمﺪحسن
س ﺪمﺤمﺪحسن
س ﺪمﺤمﺪحسن
س ﺪمﺤمﺪحسن
بهاءالﺪین
س ﺪ ابوالفضل
س ﺪ ابوالفضل
سارا مسل مقﺪم
سارا نوازنﺪه
سازمان فضا ایران
سپهر
سپهر
سپهر
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا

ز نا ا
ز نا ا
ز نا ا
ز نا ا
ز ب نجﻒ زاده
زن
زن
زن
زن
ژوله
سادات
سادات اخوی
سادات اخوی
سادات اخوی
سادات اخوی
سادات اخوی
سادات اخوی
سادات اخوی
سادات اخوی
سادات اخوی
سادات اخوی
سادات اخوی
سادات ﻃهرا
سادا
سادا
سارا مسل مقﺪم
سارا نوازنﺪه
سازمان فضا ایران
ساسا
ساسا
ساسا
ساعت چ ان
ساعت چ ان
ساعت چ ان
ساعت چ ان
ساعت چ ان
ساعت چ ان
ساعت چ ان

0036203033
0036203033
0036203033
0036203033
5239824576
5239824576
5239824576
5239824576
0057334757
4431374221
4431374221
4431374221
4431374221
4431374221
4431374221
4431374221
4431374221
4431374221
4431374221
4431374221
0452319137
0042833884
0042833884

1400283576
4120141731
4120141731
4120141731
0056454589
0056454589
0056454589
0056454589
0056454589
0056454589
0056454589

10103771238
10103771238
10103771238
10103771238
2919116185
10101142407
10101142407
10101142407
10101142407
10102701323
0600421759
14004548473
14004548473
14004548473
14004548473
14004548473
14004548473
14004548473
14004548473
14004548473
14004548473
14004548473
10101853785
10103023437
10103023437
1062819012
2092303279
14002835761
10260244573
10260244573
10260244573
10101794526
10102761884
10103909390
10102761884
10101794526
10102761884
10101794526

95,641.00
53,065.60
4,949,174.32
3,935,847.00
56,924.00
376,920.00
4,200,000.00
1,030,000.00
1,030,000.00
11,412.25
444,422.00
30,000.00
562.00
3,995.44
33,357,544.00
438.71
461,435,592.00
57,679,449.00
17,000.00
521,632,418.00
368,037.40
150,315,736.00
15,840.15
65,216.90
404,812.00
132,000.00
119,375,000.00
9,000,000.00
108,405.00
1,106,218.65
107,200.00
179,640.00
41,387.00
189,600.00
41,387.00
17,749.44
8,600.00
225,580.00

یورو
یورو
رو ه هنﺪ
رو ه هنﺪ
يورو
يورو
ين ژاپن
يوان چ
يوان چ
يورو
یوان چ
یورو
يورو
يورو
وون کره جنو
يورو
وون کره جنو
وون کره جنو
یورو
وون کره جنو
يورو
وون کره جنو
يورو
یورو
یوان چ
يوان چ
وون کره جنو
يورو
یورو
درهم امارات
یورو
یورو
یورو
یوان چ
یورو
يورو
یورو
یورو

91,900
93,120
1,140
1,175
49,163
49,568
38,297
6,375
6,375
49,807
6,465
108,796
49,466
49,673
73,000
92,920
73,000
39,076
108,796
39,076
87,000
73,000
40,109
93,374
11,750
6,470
71,767
90,500
94,300
21,843
91,500
49,647
87,713
11,450
51,326
50,463
51,326
49,647

کت گروه صنع ﻃل ع پ ام ایران ان
کت پ و تجارت افق
کت پ و تجارت افق
کت صنع ارس مینو
کت صنع ارس مینو
کت صنع ارس مینو
کت صنع ارس مینو
کت صنع ارس مینو
کت صنع ارس مینو
کت صنع ارس مینو
کت صنع ارس مینو
کت صنع ارس مینو
کت مﺪرن اغذ صنعت س
کت مﺪرن اغذ صنعت س
کت مﺪرن اغذ صنعت س
کت مﺪرن اغذ صنعت س
کت مﺪرن اغذ صنعت س
کت مﺪرن اغذ صنعت س
کت مﺪرن اغذ صنعت س
کت مﺪرن اغذ صنعت س
کت مهنﺪ شاه انرژی
کت ره رسانان برق و جاده
کت ره رسانان برق و جاده
کت گروه صنع نجا اناتا
کت گروه صنع نجا اناتا
کت گروه صنع نجا اناتا
کت گروه صنع نجا اناتا
کت ال و که ای شکوه
کت ال و که ای شکوه
کت ال و که ای شکوه
کت سام ال ون ک
کت سام ال ون ک
کت سام ال ون ک
کت سام ال ون ک
اﻻ
سام گس ش
کت تول ﺪی پرد س افت آذر
کت تول ﺪی پرد س افت آذر
کت فرا نور گس جنوب

عل ضا
عل ضا
عل ضا
ابوالفضل
ابوالفضل
ابوالفضل
ابوالفضل
ابوالفضل
ابوالفضل
ابوالفضل
ابوالفضل
ابوالفضل
جل ل
جل ل
جل ل
جل ل
جل ل
جل ل
جل ل
جل ل
حم ﺪرضا
یوسﻒ
یوسﻒ
ع
ع
ع
ع
حسن
حسن
حسن
سام ال ون ک
سام ال ون ک
سام ال ون ک
سام ال ون ک
اﻻ
سام گس ش
ام
ام
مص ب

ساعت چ ان
ساعت چ ان
ساعت چ ان
ساقری
ساقری
ساقری
ساقری
ساقری
ساقری
ساقری
ساقری
ساقری
ساﻻری
ساﻻری
ساﻻری
ساﻻری
ساﻻری
ساﻻری
ساﻻری
ساﻻری
ساﻻری ﻒ
ساﻻری فر
ساﻻری فر
سال نجات
سال نجات
سال نجات
سال نجات
سالم
سالم
سالم
سام ال ون ک
سام ال ون ک
سام ال ون ک
سام ال ون ک
اﻻ
سام گس ش
سام
سام
س ﺤا

0056454589
0056454589
0056454589
0043751891
0043751891
0043751891
0043751891
0043751891
0043751891
0043751891
0043751891
0043751891
4430572054
4430572054
4430572054
4430572054
4430572054
4430572054
4430572054
4430572054
3051182834
0054481082
0054481082
1376127296
1376127296
1376127296
1376127296
0383223504
0383223504
0383223504
1010167709
1010167709
1010167709
1010167709
4114481513
0041858875
0041858875
3510164571

10103909390
10102761884
10102761884
10100320247
10100320247
10100320247
10100320247
10100320247
10100320247
10100320247
10100320247
10100320247
10840446015
10840446015
10840446015
10840446015
10840446015
10840446015
10840446015
10840446015
10103411704
14006605714
14006605714
10860379953
10860379953
10860379953
10860379953
10860972430
10860972430
10860972430
10101677099
10101677099
10101677099
10101677099
41144815134
10102651159
10102651159
10320123210

11,613.00
79,600.00
35,200.00
10,800.00
109,751.04
55,351.89
17,730.00
3,557.00
2,421.00
27,800.00
120,960.00
59,218.00
221,200.00
11,300.00
171,935.80
1,985,500.00
733,563.00
1,000,000.00
1,574,000.00
522,720.00
11,886.00
45,000.00
100,765.00
79,106.54
260,000.00
13,040.00
3,928.46
100.00
8,829.90
20,364.30
1,906,286.20
12,555,411.55
2,300,000.00
558,158,000.00
95,000.00
9,250.00
16,300.00
281,003.48

یورو
يوان چ
یورو
يورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یوان چ
یورو
يوان چ
يوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
وون کره جنو
يورو
یورو
يورو
یورو

49,647
6,571
87,713
49,177
49,109
49,169
88,440
87,210
49,639
49,798
49,639
87,200
12,000
87,937
11,800
12,000
11,600
11,200
11,800
11,650
49,109
49,697
6,602
53,557
49,109
49,415
52,378
49,441
49,441
91,000
20,705
20,737
20,907
39,486
92,000
94,200
49,109
49,647

کت صنایع د سب ح اصفهان
کت فرش سهنﺪ
کت ازرا الماس رو ال خزر
کت ک ش اقتصاد مهر ورزان
کت ک ش اقتصاد مهر ورزان
س ﺪمطهر انتخاب
س ﺪمطهر انتخاب
س ﺪمطهر انتخاب
س ﺪمطهر انتخاب
س ﺪمطهر انتخاب
س ﺪمطهر انتخاب
س ﺪمطهر انتخاب
کت مهنﺪ نوآوران تﺤقیق
کت اوژن تجارت جهان
کت و را ل ان گروه
کت ایران نارا
کت ایران نارا
کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا
کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا
کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا
کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا
کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا
کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا
کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا
کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا
کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا
کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا
کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا
کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا
کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا
کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا
کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا
کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا
کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا
کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا
کت مژده ش اشتهارد
کت گروه صنایع پوشش اغذ ال ز
کت گروه صنایع پوشش اغذ ال ز

احمﺪ
مﺤمود
ع ﺪالرحمن
مهﺪی
مهﺪی
س ﺪمطهر انتخاب
س ﺪمطهر انتخاب
س ﺪمطهر انتخاب
س ﺪمطهر انتخاب
س ﺪمطهر انتخاب
س ﺪمطهر انتخاب
س ﺪمطهر انتخاب
حم ﺪ
بنفشه
س امک
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
ع
حسن
حسن

سبو
س اسگذار
س اوه
سپهری بنه کهل
سپهری بنه کهل
س ﺪمطهر انتخاب
س ﺪمطهر انتخاب
س ﺪمطهر انتخاب
س ﺪمطهر انتخاب
س ﺪمطهر انتخاب
س ﺪمطهر انتخاب
س ﺪمطهر انتخاب
ستاری
ستا ش فر
ستوده
ستوده صﺪر
ستوده صﺪر
ستوده ماسوله
ستوده ماسوله
ستوده ماسوله
ستوده ماسوله
ستوده ماسوله
ستوده ماسوله
ستوده ماسوله
ستوده ماسوله
ستوده ماسوله
ستوده ماسوله
ستوده ماسوله
ستوده ماسوله
ستوده ماسوله
ستوده ماسوله
ستوده ماسوله
ستوده ماسوله
ستوده ماسوله
ستوده ماسوله
سجادی
سﺤرخ
سﺤرخ

1282299670
0054860326
2002448671
0492635961
0492635961
1026062107
1026062107
1026062107
1026062107
1026062107
1026062107
1026062107
0062104561
0068578644
0055164331
4322749471
4322749471
0075581817
0075581817
0075581817
0075581817
0075581817
0075581817
0075581817
0075581817
0075581817
0075581817
0075581817
0075581817
0075581817
0075581817
0075581817
0075581817
0075581817
0075581817
0939343355
0044013132
0044013132

10260697517
10101274905
10860166476
10320644891
10320644891
10260621070
10260621070
10260621070
10260621070
10260621070
10260621070
10260621070
10101611476
14003980723
10320301965
10100800459
10100800459
10100448712
10100448712
10100448712
10100448712
10100448712
10100448712
10100448712
10100448712
10100448712
10100448712
10100448712
10100448712
10100448712
10100448712
10100448712
10100448712
10100448712
10100448712
10100353906
14003854843
14003854843

83,579.00
5,980.00
375,600.57
33,200.00
25,500.00
1,344,192.00
67,400,000.00
230,558,760.00
215,959,104.00
1,551,127.50
1,545,741.00
114,762,160.00
4,040.00
82,280.00
16,528.60
78,499,776.00
53,186.00
10,400,000.00
10,047,200.00
37,989,000.00
75,178,554.00
11,875,406.80
111,305,687.00
111,305,687.00
9,164,480.00
7,532,464.00
19,984,000.00
4,221,000.00
236,880.00
15,634,080.00
28,241,607.38
2,822,557.00
67,792,176.00
676,606,986.00
313,618.00
78,400.00
40,000.00
13,800.00

يورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یوان چ
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
يوان چ
یوان چ
وون کره جنو
یورو
دﻻر ام ا
یورو
وون کره جنو
یورو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
يوان چ
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
يوان چ
وون کره جنو
يوان چ
يوان چ
وون کره جنو
وون کره جنو
يوان چ
یورو
یورو
یورو

49,701
93,500
91,000
49,703
89,500
11,750
73,950
70,000
70,000
11,891
11,420
73,950
50,545
79,580
106,000
73,000
49,177
69,150
69,150
38,269
39,358
11,071
39,358
39,358
71,574
39,358
69,150
38,978
11,672
71,574
11,657
6,375
39,358
39,358
6,555
91,042
89,380
89,380

حسن
کت گروه صنایع پوشش اغذ ال ز
حسن
کت گروه صنایع پوشش اغذ ال ز
بهزاد
کت ک م ا ر امرتات آرن ا
بهزاد
کت ک م ا ر امرتات آرن ا
حس
کت صادرا ماهﺪ س تجارت آس ا
حس
کت صادرا ماهﺪ س تجارت آس ا
س ﺪعل ضا
کت ک م ا ال ون ک
س ﺪعل ضا
کت ک م ا ال ون ک
مرت
کت سامانه پژوه نقش جهان
مرت
کت سامانه پژوه نقش جهان
مﺤمﺪ
کت فوﻻد سهنﺪ آذر آس ا
زهرا
کت لتاش
زهرا
کت لتاش
زهرا
کت لتاش
احسان
کت به نور مﺪ
احسان
کت به نور مﺪ
احسان
کت به نور مﺪ
ع اس
کت رنگرزی و چاپ ح ر سمنان
ع اس
کت رنگرزی و چاپ ح ر سمنان
آرام ک
کت ازرا اسپ ارت تجارت ک س ان
آرام ک
کت ازرا اسپ ارت تجارت ک س ان
آرام ک
کت ازرا اسپ ارت تجارت ک س ان
ع
کت انﺪ شه ن ار ارس
ع
کت انﺪ شه ن ار ارس
ع
کت انﺪ شه ن ار ارس
ع
کت انﺪ شه ن ار ارس
ع
کت انﺪ شه ن ار ارس
ع
کت انﺪ شه ن ار ارس
ع
کت انﺪ شه ن ار ارس
ع
کت انﺪ شه ن ار ارس
ع
کت انﺪ شه ن ار ارس
ع
کت انﺪ شه ن ار ارس
س ﺪام
کت نﺪاسﻼمت ق ارس
ا مان
کت اب ان دارو
کت خﺪمات ازرا جهان صنعت اﻻی سعادتاسماء
پ ام
کت کرانه سپهر آس ا
پ ام
کت کرانه سپهر آس ا
ع مﺤمﺪ

سﺤرخ
سﺤرخ
ا نر
ا نر
ادار قنﺪ
ادار قنﺪ
ادارقنﺪ
ادارقنﺪ
تاج
تاج
اس
خل
خل
خل
داری
داری
داری
شارزاده
شارزاده
ک س ان
ک س ان
ک س ان
وری
وری
وری
وری
وری
وری
وری
وری
وری
وری
وری
وری آب ه
سعادت
سعادت
سعادت
سعادت پور

0044013132
0044013132
2754389733
2754389733
0064162818
0064162818
0451284828
0451284828
1288152574
1288152574
1373626836
0060030402
0060030402
0060030402
0939041367
0939041367
0939041367
0042522404
0042522404
0064265773
0064265773
0064265773
0068981570
0068981570
0068981570
0068981570
0068981570
0068981570
0068981570
0068981570
0068981570
0068981570
0639462537
0749954256
1950689026
2281611582
2281611582

14003854843
14003854843
14005238437
14005238437
10101663962
10101663962
10102372768
10102372768
14004924480
14004924480
14005487850
10260244573
10260244573
10260244573
14003179410
14003179410
14003179410
10480063370
10480063370
14003953659
14003953659
14003953659
10102215995
10102215995
10102215995
10102215995
10102215995
10102215995
10102215995
10102215995
10102215995
10102215995
14007506748
10320380027
14000006919
14005221172
14005221172
4431634517

13,800.00
13,997.00
50,831.21
48,425.25
1,692,200.00
101,532.00
10,727.70
536,505.00
63,235.00
85,260.00
63,300.00
1,106,218.65
107,200.00
108,405.00
100,855.00
444,922.00
51,611.07
19,435.84
43,465.71
184,629.20
13,539.00
53,093.00
16,118,958.55
2,106,355.88
10,110,000.00
1,742,074.00
2,160,863.30
7,506,265.97
7,538,673.80
5,103,780.00
10,110,000.00
1,915,569.00
2,095,185.00
13,082.28
80,000.00
15,310.00
72,385.18
73,600.00

یورو
یورو
یورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
دﻻر ام ا
درهم امارات
یوان چ
یوان چ
یورو
درهم امارات
یورو
یورو
یوان چ
یوان چ
یوان چ
يورو
يورو
یوان چ
یورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یورو
یورو
يورو
يورو
یورو

89,380
89,380
49,109
48,599
20,980
20,980
43,950
11,967
11,190
11,190
92,015
21,843
91,500
94,300
11,300
11,150
11,650
51,347
50,566
11,580
49,003
49,109
11,524
11,603
12,011
102,173
11,503
11,524
11,524
21,086
11,994
11,603
21,630
88,990
49,639
49,537
49,887
51,249

کت پ ا صنعت م
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت

ان ک
اردان
اردان
اردان
اردان
اردان
اردان
اردان
اردان
اردان
اردان
اردان
اردان
اردان
اردان
اردان
اردان
اردان
اردان
اردان
اردان
اردان
اردان
اردان
اردان
اردان
اردان
اردان
اردان
اردان
اردان
اردان
اردان
اردان
اردان
اردان
اردان
اردان

میثم
فتح اله
فتح اله
فتح اله
فتح اله
فتح اله
فتح اله
فتح اله
فتح اله
فتح اله
فتح اله
فتح اله
فتح اله
فتح اله
فتح اله
فتح اله
فتح اله
فتح اله
فتح اله
فتح اله
فتح اله
فتح اله
فتح اله
فتح اله
روز ه
روز ه
روز ه
روز ه
روز ه
روز ه
روز ه
روز ه
روز ه
روز ه
روز ه
روز ه
روز ه
روز ه

سعاد
سعﺪآ ادی
سعﺪآ ادی
سعﺪآ ادی
سعﺪآ ادی
سعﺪآ ادی
سعﺪآ ادی
سعﺪآ ادی
سعﺪآ ادی
سعﺪآ ادی
سعﺪآ ادی
سعﺪآ ادی
سعﺪآ ادی
سعﺪآ ادی
سعﺪآ ادی
سعﺪآ ادی
سعﺪآ ادی
سعﺪآ ادی
سعﺪآ ادی
سعﺪآ ادی
سعﺪآ ادی
سعﺪآ ادی
سعﺪآ ادی
سعﺪآ ادی
سعﺪآ ادی
سعﺪآ ادی
سعﺪآ ادی
سعﺪآ ادی
سعﺪآ ادی
سعﺪآ ادی
سعﺪآ ادی
سعﺪآ ادی
سعﺪآ ادی
سعﺪآ ادی
سعﺪآ ادی
سعﺪآ ادی
سعﺪآ ادی
سعﺪآ ادی

0451593049
2298265526
2298265526
2298265526
2298265526
2298265526
2298265526
2298265526
2298265526
2298265526
2298265526
2298265526
2298265526
2298265526
2298265526
2298265526
2298265526
2298265526
2298265526
2298265526
2298265526
2298265526
2298265526
2298265526
5329849063
5329849063
5329849063
5329849063
5329849063
5329849063
5329849063
5329849063
5329849063
5329849063
5329849063
5329849063
5329849063
5329849063

10861888215
14004935792
14004935792
14004935792
14004935792
14004935792
14004935792
14004935792
14004935792
14004935792
14004935792
14004935792
14004935792
14004935792
14004935792
14004935792
14004935792
14004935792
14004935792
14004935792
14004935792
14004935792
14004935792
14004935792
14004935792
14004935792
14004935792
14004935792
14004935792
14004935792
14004935792
14004935792
14004935792
14004935792
14004935792
14004935792
14004935792
14004935792

109,892.00
85,190.04
185,664.63
233,095.79
347,101.12
409,078.80
367,015.67
52,450.24
535,335.03
267,478.31
379,201.39
610,922.93
388,871.39
448,466.39
73,754.20
673,830.00
6,315,847.96
398,624.30
112,907.92
145,649.00
967,882.77
992,046.04
784,774.16
62,168.83
85,190.04
233,095.79
185,664.63
347,101.12
535,335.03
52,450.24
409,078.80
367,015.67
62,168.83
784,774.16
992,046.04
967,882.77
6,315,847.96
673,830.00

امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات

درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
یورو
یوان چ
رو ل جﺪ ﺪ روس ه
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
رو ل جﺪ ﺪ روس ه
یوان چ

21,579
11,466
11,466
11,503
11,510
11,783
11,510
11,503
11,503
11,783
11,510
11,503
11,494
11,494
91,600
14,250
648
21,500
11,503
11,503
11,510
11,466
11,451
11,466
11,466
11,503
11,466
11,510
11,503
11,503
11,783
11,510
11,466
11,451
11,466
11,510
648
14,250

کت ک اراد تجارت اردان
کت ک اراد تجارت اردان
کت ک اراد تجارت اردان
کت ک اراد تجارت اردان
کت ک اراد تجارت اردان
کت ک اراد تجارت اردان
کت ک اراد تجارت اردان
کت ک اراد تجارت اردان
کت ک اراد تجارت اردان
کت دن ای انﺪ شه ز ا
کت دن ای انﺪ شه ز ا
کت دن ای انﺪ شه ز ا
کت دن ای انﺪ شه ز ا
کت دن ای انﺪ شه ز ا
کت دن ای انﺪ شه ز ا
کت دن ای انﺪ شه ز ا
کت دن ای انﺪ شه ز ا
کت دن ای انﺪ شه ز ا
کت دن ای انﺪ شه ز ا
کت دن ای انﺪ شه ز ا
کت دن ای انﺪ شه ز ا
کت دن ای انﺪ شه ز ا
کت دن ای انﺪ شه ز ا
کت دن ای انﺪ شه ز ا
کت دن ای انﺪ شه ز ا
کت دن ای انﺪ شه ز ا
کت دن ای انﺪ شه ز ا

روز ه
روز ه
روز ه
روز ه
روز ه
روز ه
روز ه
روز ه
روز ه
راحله
راحله
راحله
راحله
راحله
راحله
راحله
راحله
راحله
راحله
راحله
راحله
راحله
راحله
راحله
راحله
راحله
راحله
سع ﺪ ظه ی
سع ﺪ ظه ی
سع ﺪ ظه ی
سع ﺪ ظه ی
سع ﺪ ع ﺪالش
سع ﺪ ع ﺪالش
سع ﺪ ع ﺪالش
سع ﺪ ع ﺪالش
سع ﺪ ع ﺪالش
سع ﺪ ع ﺪالش
سع ﺪ ع ﺪالش

سعﺪآ ادی
سعﺪآ ادی
سعﺪآ ادی
سعﺪآ ادی
سعﺪآ ادی
سعﺪآ ادی
سعﺪآ ادی
سعﺪآ ادی
سعﺪآ ادی
سعﺪآ ادی فراها
سعﺪآ ادی فراها
سعﺪآ ادی فراها
سعﺪآ ادی فراها
سعﺪآ ادی فراها
سعﺪآ ادی فراها
سعﺪآ ادی فراها
سعﺪآ ادی فراها
سعﺪآ ادی فراها
سعﺪآ ادی فراها
سعﺪآ ادی فراها
سعﺪآ ادی فراها
سعﺪآ ادی فراها
سعﺪآ ادی فراها
سعﺪآ ادی فراها
سعﺪآ ادی فراها
سعﺪآ ادی فراها
سعﺪآ ادی فراها
سع ﺪ ظه ی
سع ﺪ ظه ی
سع ﺪ ظه ی
سع ﺪ ظه ی
سع ﺪ ع ﺪالش
سع ﺪ ع ﺪالش
سع ﺪ ع ﺪالش
سع ﺪ ع ﺪالش
سع ﺪ ع ﺪالش
سع ﺪ ع ﺪالش
سع ﺪ ع ﺪالش

5329849063
5329849063
5329849063
5329849063
5329849063
5329849063
5329849063
5329849063
5329849063
0060445394
0060445394
0060445394
0060445394
0060445394
0060445394
0060445394
0060445394
0060445394
0060445394
0060445394
0060445394
0060445394
0060445394
0060445394
0060445394
0060445394
0060445394

14004935792
14004935792
14004935792
14004935792
14004935792
14004935792
14004935792
14004935792
14004935792
10320794132
10320794132
10320794132
10320794132
10320794132
10320794132
10320794132
10320794132
10320794132
10320794132
10320794132
10320794132
10320794132
10320794132
10320794132
10320794132
10320794132
10320794132
1829676571
1829676571
1829676571
1829676571
3501485662
3501485662
3501485662
3501485662
3501485662
3501485662
3501485662

398,624.30
145,649.00
112,907.92
610,922.93
388,871.39
379,201.39
267,478.31
448,466.39
73,754.20
507,079.04
608,494.85
520,755.00
539,231.68
656,459.10
1,032,811.52
109,080.00
256,320.00
499,998.00
776,817.60
1,609,662.48
499,998.00
180,000.00
575,989.92
499,998.00
5,178,130.00
125,174.40
607,464.40
77,250.00
77,980.00
77,435.00
77,540.00
216,377.79
421,274.10
630,933.00
279,117.27
414,274.99
680,707.00
61,814.00

امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات

درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
یورو
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
درهم امارات
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یورو
یوان چ
یوان چ
یورو
یوان چ
یوان چ
یورو
وون کره جنو
یوان چ
یوان چ
دﻻر ام ا
دﻻر ام ا
دﻻر ام ا
دﻻر ام ا
درهم امارات
درهم امارات
يوان چ
درهم امارات
درهم امارات
يوان چ
يورو

21,500
11,503
11,503
11,503
11,494
11,510
11,783
11,494
91,600
11,850
11,760
6,491
11,900
11,736
11,880
11,850
11,350
88,000
11,350
11,250
90,400
11,900
11,900
90,400
38,744
6,438
6,538
42,230
42,245
42,110
42,125
11,451
11,475
6,587
11,473
11,475
6,596
51,326

کت تول ﺪی پ چ ساز
کت صنایع م اترون ک ایران ان پ شتاز
کت ارت اط همراه گ ا ارونﺪ
کت ارت اط همراه گ ا ارونﺪ
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت نوترون ن کو ارس
کت پرس تجارت افق آستارا
کت پرس تجارت افق آستارا
کت پرس تجارت افق آستارا
کت پرس تجارت افق آستارا

سع ﺪ ع ﺪالش
سع ﺪ ع ﺪالش
سع ﺪ ع ﺪالش
سع ﺪ ع ﺪالش
سع ﺪ ع ﺪالش
سع ﺪ فرهاد ان
ابراه م
عل ضا
حم ﺪ
حم ﺪ
حامﺪ
حامﺪ
حامﺪ
حامﺪ
حامﺪ
حامﺪ
حامﺪ
حامﺪ
حامﺪ
حامﺪ
حامﺪ
حامﺪ
حامﺪ
حامﺪ
حامﺪ
حامﺪ
حامﺪ
حامﺪ
حامﺪ
حامﺪ
حامﺪ
حامﺪ
ع ﺪالمج ﺪ
مﺤمﺪ
آرام
آرام
آرام
آرام

سع ﺪ ع ﺪالش
سع ﺪ ع ﺪالش
سع ﺪ ع ﺪالش
سع ﺪ ع ﺪالش
سع ﺪ ع ﺪالش
سع ﺪ فرهاد ان
سع ﺪفر
سع ﺪی
سع ﺪی
سع ﺪی
سع ﺪی آلوچه
سع ﺪی آلوچه
سع ﺪی آلوچه
سع ﺪی آلوچه
سع ﺪی آلوچه
سع ﺪی آلوچه
سع ﺪی آلوچه
سع ﺪی آلوچه
سع ﺪی آلوچه
سع ﺪی آلوچه
سع ﺪی آلوچه
سع ﺪی آلوچه
سع ﺪی آلوچه
سع ﺪی آلوچه
سع ﺪی آلوچه
سع ﺪی آلوچه
سع ﺪی آلوچه
سع ﺪی آلوچه
سع ﺪی آلوچه
سع ﺪی آلوچه
سع ﺪی آلوچه
سع ﺪی آلوچه
سع ﺪی نژاد
سع ﺪی نژاد
سفرار
سفرار
سفرار
سفرار

1286229944
0056328575
1752541790
1752541790
1450199811
1450199811
1450199811
1450199811
1450199811
1450199811
1450199811
1450199811
1450199811
1450199811
1450199811
1450199811
1450199811
1450199811
1450199811
1450199811
1450199811
1450199811
1450199811
1450199811
1450199811
1450199811
0042870186
2619665817
2619665817
2619665817
2619665817

3501485662
3501485662
3501485662
3501485662
3501485662
0945795610
10100924671
10102499871
10862078707
10862078707
14005102090
14005102090
14005102090
14005102090
14005102090
14005102090
14005102090
14005102090
14005102090
14005102090
14005102090
14005102090
14005102090
14005102090
14005102090
14005102090
14005102090
14005102090
14005102090
14005102090
14005102090
14005102090
0042539331
10103268428
14006078520
14006078520
14006078520
14006078520

64,620.00
199,410.84
1,383,683.92
261,984.79
118,209.00
16,181.00
24,559.43
3,965.00
200,000.00
500,000.00
649,472.00
22,697.70
238,668.00
219,398.00
243,200.00
274,000.00
7,466.15
124,200.00
2,113,265.00
199,500.00
957,000.00
31,692.00
1,210,000.00
16,160.00
24,346.00
588,973.68
209,336.00
209,336.00
168,395.00
223,380.00
26,200.00
366,620.00
44,544.97
92,961.00
694,636.80
694,636.80
694,636.80
2,067,200.00

يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
یورو
یورو
يورو
یوان چ
یورو
یورو
یورو
يوان چ
يوان چ
یورو
یورو
درهم امارات
یوان چ
يوان چ
درهم امارات
درهم امارات
يورو
یورو
یوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
یوان چ
درهم امارات
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات

51,199
21,358
11,473
11,473
51,562
51,596
91,800
49,003
48,599
50,119
13,417
91,700
92,900
51,327
6,558
6,558
51,327
49,329
11,482
12,100
6,558
11,482
11,482
49,415
91,700
12,000
49,441
49,441
49,415
49,415
92,000
11,310
11,543
49,441
11,886
11,886
11,886
11,690

کت پرس
کت پرس
کت پرس
کت پرس
کت پرس
کت پرس
کت پرس
کت پرس
کت پرس
کت پرس
کت پرس
کت پرس
کت پرس
کت پرس
کت پرس
کت پرس
کت پرس
کت پرس
کت پرس
کت پرس
کت لچ
کت لچ

تجارت افق آستارا
تجارت افق آستارا
تجارت افق آستارا
تجارت افق آستارا
تجارت افق آستارا
تجارت افق آستارا
تجارت افق آستارا
تجارت افق آستارا
تجارت افق آستارا
تجارت افق آستارا
تجارت افق آستارا
تجارت افق آستارا
تجارت افق آستارا
تجارت افق آستارا
تجارت افق آستارا
تجارت افق آستارا
تجارت افق آستارا
تجارت افق آستارا
تجارت افق آستارا
تجارت افق آستارا
رسانه هوشمنﺪ
رسانه هوشمنﺪ
ن
ن
ن
ن

ن قطعه خاورم انه
ن قطعه خاورم انه
ن قطعه خاورم انه
ن قطعه خاورم انه

کت ازرا آر ا سنگ
کت ازرا آر ا سنگ
کت ازرا آر ا سنگ
کت ازرا آر ا سنگ
کت پ و از گی ارس
کت ارآمﺪ ﻃب
کت ارآمﺪ ﻃب
کت ازرا اسپوتا ن ن چوب
کت ازرا اسپوتا ن ن چوب
کت بور ا سامانه های ﻃرا و تول ﺪ را انه ای
کت ات س صنعت آرمان
کت ازرا ف ود ثمن
کت درخش لیو منطقه آزاد چابهار
کت درخش لیو منطقه آزاد چابهار
کت درخش لیو منطقه آزاد چابهار

آرام
آرام
آرام
آرام
آرام
آرام
آرام
آرام
آرام
آرام
آرام
آرام
آرام
آرام
آرام
آرام
آرام
آرام
آرام
آرام
احسان
احسان
وح ﺪ
صادق
صادق
صادق
صادق
مﺤمودرضا
ع ز
ع ز
مه ار
مه ار
غﻼمرضا
ام
عل ضا
سوزان
سوزان
سوزان

سفرار
سفرار
سفرار
سفرار
سفرار
سفرار
سفرار
سفرار
سفرار
سفرار
سفرار
سفرار
سفرار
سفرار
سفرار
سفرار
سفرار
سفرار
سفرار
سفرار
سقا
سقا
سقط
سﻼجقه تذر
سﻼجقه تذر
سﻼجقه تذر
سﻼجقه تذر
سﻼ
سﻼم زاده سلما
سﻼم زاده سلما
سﻼم زاده سلما
سﻼم زاده سلما
سﻼم
سﻼمت ان
سلجو
سلطان پورخزا
سلطان پورخزا
سلطان پورخزا

2619665817
2619665817
2619665817
2619665817
2619665817
2619665817
2619665817
2619665817
2619665817
2619665817
2619665817
2619665817
2619665817
2619665817
2619665817
2619665817
2619665817
2619665817
2619665817
2619665817
1292492376
1292492376
3051246506
3051246506
3051246506
3051246506
2298397767
2851197241
2851197241
2851362119
2851362119
2062952597
1289184909
0046494091
0078091861
0078091861
0078091861

14006078520
14006078520
14006078520
14006078520
14006078520
14006078520
14006078520
14006078520
14006078520
14006078520
14006078520
14006078520
14006078520
14006078520
14006078520
14006078520
14006078520
14006078520
14006078520
14006078520
10102657247
10102657247
0053507381
14005601164
14005601164
14005601164
14005601164
10320613367
10101989816
10101989816
10320803137
10320803137
10102197583
14004552907
10101740627
10861906900
10861906900
10861906900

1,171,850.00
1,271,890.00
694,636.80
694,636.80
694,636.80
694,636.80
694,636.80
694,636.80
2,067,200.00
2,148,334.00
2,148,334.00
694,636.80
694,636.80
694,636.80
1,895,860.00
694,636.80
694,636.80
52,722.00
694,636.80
2,067,200.00
39,803.35
14,396.80
88,200.00
289,205.74
434,407.71
263,785.81
1,278,998.12
20,000.00
29,479.86
35,905.23
25,057.39
57,547.36
23,418.00
34,291.17
6,348.57
42,502.50
14,327.52
10,474.30

درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
یورو
یورو
يورو
درهم
درهم
درهم
درهم
یورو
یورو
یورو
يورو
يورو
یورو
یورو
یورو
يورو
يورو
یورو

امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات

امارات
امارات
امارات
امارات

11,927
20,832
11,886
11,886
11,886
11,886
11,886
11,886
11,690
11,690
11,690
11,886
11,886
11,886
11,886
11,886
11,886
20,737
11,886
11,690
92,400
93,000
50,168
21,500
11,452
11,543
11,990
51,189
49,177
93,374
49,441
49,441
90,767
91,600
49,798
49,003
49,003
88,000

کت تول ﺪی صنع مگنت ابزار گس
کت پرسال
کت ﻃ ح و فناوری اسان
کت ایران آونﺪ فر
کت ایران آونﺪ فر
کت ایران آونﺪ فر
کت ایران آونﺪ فر
کت ایران آونﺪ فر
کت ازرا آرمان بهتا کرمان
کت ازرا آرمان بهتا کرمان
کت ازرا آرمان بهتا کرمان
کت س م صﺪف ارس
کت قزل خش هانا
کت قزل خش هانا
کت قزل خش هانا
کت قزل خش هانا
کت قزل خش هانا
کت قزل خش هانا
کت قزل خش هانا
کت ایران اساد
کت تکسان مهر ص ا
کت تکسان مهر ص ا
کت ارس گیتا دارو
کت آرتان صنعت ﺪ ﺪآوران
کت آرتان صنعت ﺪ ﺪآوران
کت آرتان صنعت ﺪ ﺪآوران
کت آرتان صنعت ﺪ ﺪآوران
کت آرتان صنعت ﺪ ﺪآوران
کت آرتان صنعت ﺪ ﺪآوران
کت آرتان صنعت ﺪ ﺪآوران
کت آرتان صنعت ﺪ ﺪآوران
کت آرتان صنعت ﺪ ﺪآوران
کت پرد س صنعت س اره س
کت پرد س صنعت س اره س
کت پرد س صنعت س اره س
کت پرد س صنعت س اره س

سع ﺪ
پروا
حم ﺪ
نادر
نادر
نادر
نادر
نادر
وح ﺪه
جواد
جواد
جواد
سمانه
آرش
آرش
آرش
آرش
آرش
آرش
آرش
یوسﻒ
سلمان آقارضا
رضا
رضا
حامﺪ
سودا ه
سودا ه
سودا ه
سودا ه
سودا ه
سودا ه
سودا ه
سودا ه
سودا ه
مرت
مرت
مرت
مرت

سلطا
سلطا
سلطا
سلطا حسی
سلطا حسی
سلطا حسی
سلطا حسی
سلطا حسی
سلطا گردفرامرزی
سلطا نژاد
سلطا نژاد
سلطا نژاد
سلطان ان
سل
سل
سل
سل
سل
سل
سل
سلما
سلمان آقارضا
سلمان پور
سلمان پور
سلما
سلما
سلما
سلما
سلما
سلما
سلما
سلما
سلما
سلما
سل مان پورشم
سل مان پورشم
سل مان پورشم
سل مان پورشم

0681752726
3256259561
4172607365
0046491155
0046491155
0046491155
0046491155
0046491155
3131413263
3131413263
3131413263
0079873650
3960340826
3960340826
3960340826
3960340826
3960340826
3960340826
3960340826
0043640303
0080911560
0080911560
0063129868
1360189254
1360189254
1360189254
1360189254
1360189254
1360189254
1360189254
1360189254
1360189254
3256625177
3256625177
3256625177
3256625177

10102294344
10101663485
10260431389
10100850086
10100850086
10100850086
10100850086
10100850086
4433686417
10630164506
10630164506
10630164506
10103718577
14006599921
14006599921
14006599921
14006599921
14006599921
14006599921
14006599921
10101246012
0322745039
10320870706
10320870706
10320446415
14006430690
14006430690
14006430690
14006430690
14006430690
14006430690
14006430690
14006430690
14006430690
10103915470
10103915470
10103915470
10103915470

134,564.00
1,089,585.89
90,532.00
4,896.50
3,350,500.00
721.25
9,858,794.00
6,374.00
251,300.00
494,400.00
494,400.00
450,000.00
127,050.00
660,030,000.00
492,000.00
660,030,000.00
660,030,000.00
3,720,000.00
492,000.00
3,720,000.00
1,135.00
44,341.00
936,987.50
102,488.50
330,160.00
88,828.00
47,779.28
3,220,000.00
218,916.09
757,338.65
26,880.00
51,038.40
260,455.86
22,988.10
456,540.00
137,000.00
134,000.00
298,885.00

یورو
یوان چ
یوان چ
یورو
ین ژاپن
یورو
ین ژاپن
یورو
یورو
یورو
يورو
يورو
يوان چ
وون کره جنو
یورو
وون کره جنو
وون کره جنو
يوان چ
یورو
یوان چ
یورو
دﻻر ام ا
یوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
درهم امارات
درهم امارات
يورو
یورو
درهم امارات
یورو
درهم امارات
یورو
یورو
یورو

51,326
11,350
11,950
49,647
75,000
49,169
75,000
49,845
49,109
49,163
49,441
49,568
6,596
38,330
49,537
38,330
38,278
6,470
49,537
6,480
88,386
43,420
6,588
49,109
89,600
49,701
49,109
6,596
22,422
21,358
49,109
49,798
22,422
48,599
22,020
50,695
89,050
89,050

مرت
کت پرد س صنعت س اره س
مرت
کت پرد س صنعت س اره س
مرت
مﺤمﺪ
کت ﻃاها ک م ا تجه
مﺤمﺪ
کت ﻃاها ک م ا تجه
مﺤمﺪ
کت ﻃاها ک م ا تجه
رمضان
کت تول ﺪ فراورده های گوش اله آمل
مﺤمﺪ رضا
کت ماش های اداری ک م ا پرداز ﻃ ستان
حس
کت انﺪ شه تجارت ماد
مﺤمﺪحس
کت صنایع قطعات ال ون ک ایران
مﺤمﺪحس
کت صنایع قطعات ال ون ک ایران
مﺤمﺪحس
کت صنایع قطعات ال ون ک ایران
مﺤمﺪحس
کت صنایع قطعات ال ون ک ایران
مﺤمﺪحس
کت صنایع قطعات ال ون ک ایران
مﺤمﺪحس
کت صنایع قطعات ال ون ک ایران
مﺤمﺪحس
کت صنایع قطعات ال ون ک ایران
مﺤمﺪحس
کت صنایع قطعات ال ون ک ایران
مﺤمﺪحس
کت صنایع قطعات ال ون ک ایران
ع اسع
کت دوران ال ون ک
ع اسع
کت دوران ال ون ک
ع اسع
کت دوران ال ون ک
ع اسع
کت دوران ال ون ک
ع اسع
کت دوران ال ون ک
مهﺪی
کت زرنخ ن ار
اوس
کت بهنوش ایران
اوس
کت بهنوش ایران
اوس
کت بهنوش ایران
اوس
کت بهنوش ایران
اوس
کت بهنوش ایران
اوس
کت بهنوش ایران
مسعود
گی
کت ارش جاو ﺪ
هوتن
کت آر ا ا ﺪه ست
بهروز
کت صنایع تول ﺪی ش شه عینک عادل خاور م لنه
بهروز
کت صنایع تول ﺪی ش شه عینک عادل خاور م لنه
بهروز
کت صنایع تول ﺪی ش شه عینک عادل خاور م لنه
س ﺪاحسان
کت عماد آرا ک ش
بهاره
کت اغذ بهراد

سل مان پورشم
سل مان پورشم
سل ما
سل ما
سل ما
سل ما
سل ما
سل ما ﻃ ی
سل ما م گو
سل مان ان
سل مان ان
سل مان ان
سل مان ان
سل مان ان
سل مان ان
سل مان ان
سل مان ان
سل مان ان
سل مانیون
سل مانیون
سل مانیون
سل مانیون
سل مانیون
سل
سل
سل
سل
سل
سل
سل
سل ثا
سل م ان
سما
سما
سما
سما
سمسار
سمیع دار ان

3256625177
3256625177
0073074888
0073074888
0073074888
2141803454
2050009437
0070510180
3961817189
3961817189
3961817189
3961817189
3961817189
3961817189
3961817189
3961817189
3961817189
0043783139
0043783139
0043783139
0043783139
0043783139
0032327188
5669502337
5669502337
5669502337
5669502337
5669502337
5669502337
0045056870
4722927091
0069443068
0069443068
0069443068
0082040461
0079429602

10103915470
10103915470
0084051671
10320358190
10320358190
10320358190
10760082757
10760384914
10104043826
10100730900
10100730900
10100730900
10100730900
10100730900
10100730900
10100730900
10100730900
10100730900
10860520406
10860520406
10860520406
10860520406
10860520406
10102026073
10100427917
10100427917
10100427917
10100427917
10100427917
10100427917
0082874530
10101983333
14002885988
14003341770
14003341770
14003341770
10861539081
10101362219

1,462,249.22
115,113.00
95,873.00
84,000.00
46,000.00
30,000.00
478,125.00
49,237,650.00
22,000.00
1,522,569.31
43,636.88
100,000.00
174,501.65
37,632.21
21,000.00
173,481.83
196,568.26
54,652.16
96,131.00
521,675.00
159,587.00
570,944.00
157,496.80
45,250.00
358,020.00
46,537.50
250,992.00
89,000.00
64,250.00
7,745.23
158,374.00
240,564.25
45,636.00
12,610.00
100,000.00
100,000.00
481,014.80
241,436.02

یوان چ
یورو
یوان چ
یورو
یورو
یورو
یورو
وون کره جنو
یوان چ
یوان چ
يورو
یوان چ
يورو
يورو
یوان چ
يورو
يورو
یوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یوان چ
یوان چ
یورو
یورو
يورو
يورو
درهم امارات
يورو

11,911
89,050
11,210
50,463
51,249
51,249
49,807
38,940
11,960
11,720
49,177
12,950
49,408
49,177
11,720
49,177
49,177
11,720
6,602
11,568
6,596
11,568
6,602
92,150
94,048
90,787
87,200
90,787
49,798
90,787
11,720
6,538
49,109
49,329
88,500
49,962
11,597
88,884

کت اغذ بهراد
کت اغذ بهراد
کت اغذ بهراد
کت اغذ بهراد
کت تول ﺪی ارس شعاع توس
کت تول ﺪی ارس شعاع توس
کت تول ﺪی ارس شعاع توس
کت تول ﺪی ارس شعاع توس
کت تول ﺪی ارس شعاع توس
کت تول ﺪی ارس شعاع توس
کت تول ﺪی ارس شعاع توس
کت تول ﺪی ارس شعاع توس
کت تول ﺪی ارس شعاع توس
کت خﺪمات مهنﺪ ره آوران پ ای صنعت
کت اﻻ تجارت هرمس
کت اﻻ تجارت هرمس
کت اﻻ تجارت هرمس
کت تول ﺪی و صنع چاپ خودچسب
کت تأم احت اجات ف تهران
کت تأم احت اجات ف تهران
کت تأم احت اجات ف تهران
کت ن کو دوخت ماش ارس ان
کت تﺪارا و مهنﺪ ماش آﻻت فرا آس ا
کت تﺪارا و مهنﺪ ماش آﻻت فرا آس ا
کت تﺪارا و مهنﺪ ماش آﻻت فرا آس ا
کت تﺪارا و مهنﺪ ماش آﻻت فرا آس ا
کت تﺪارا و مهنﺪ ماش آﻻت فرا آس ا
کت تﺪارا و مهنﺪ ماش آﻻت فرا آس ا
کت تﺪارا و مهنﺪ ماش آﻻت فرا آس ا
کت تجارت نخ ه مﺤب
کت تجارت نخ ه مﺤب
کت تجارت نخ ه مﺤب
کت تجارت نخ ه مﺤب
کت تجارت نخ ه مﺤب
کت تجارت نخ ه مﺤب
کت تجارت نخ ه مﺤب
کت خوان ار فراخ

بهاره
بهاره
بهاره
بهاره
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
ع
رحمن
رحمن
رحمن
هوشنگ
سم ه حات
بهاره
بهاره
بهاره
ام ﺪ
ع ﺪالرضا
ع ﺪالرضا
ع ﺪالرضا
ع ﺪالرضا
ع ﺪالرضا
ع ﺪالرضا
ع ﺪالرضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
مﺤسن

سمیع دار ان
سمیع دار ان
سمیع دار ان
سمیع دار ان
سم
سم
سم
سم
سم
سم
سم
سم
سم
سم
سم
سم
سم
سم زفرقنﺪی
سم ه حات
سنا
سنا
سنا
سنجری قهرودی
سنگ زدی
سنگ زدی
سنگ زدی
سنگ زدی
سنگ زدی
سنگ زدی
سنگ زدی
سنگ ان
سنگ ان
سنگ ان
سنگ ان
سنگ ان
سنگ ان
سنگ ان
سنگی ان

0079429602
0079429602
0079429602
0079429602
0938528297
0938528297
0938528297
0938528297
0938528297
0938528297
0938528297
0938528297
0938528297
3257041561
4172587097
4172587097
4172587097
1188929356
0082696047
0082696047
0082696047
0060692529
0064334910
0064334910
0064334910
0064334910
0064334910
0064334910
0064334910
0421011807
0421011807
0421011807
0421011807
0421011807
0421011807
0421011807
0067935044

10101362219
10101362219
10101362219
10101362219
10380324897
10380324897
10380324897
10380324897
10380324897
10380324897
10380324897
10380324897
10380324897
10980096348
14006342759
14006342759
14006342759
10100929959
4285875632
10101683617
10101683617
10101683617
10103436770
10102236090
10102236090
10102236090
10102236090
10102236090
10102236090
10102236090
10103259969
10103259969
10103259969
10103259969
10103259969
10103259969
10103259969
10320875470

301,180.00
234,000.00
301,180.00
242,405,372.00
8,900.00
160,000.00
592,000.00
20,000.00
3,095,000.00
1,200,000.00
1,061,000.00
761,000.00
38,500.00
5,518.50
1,014,500.00
595,000.00
161,000.00
333,421.40
540,000.00
104,880.21
30,698.13
99,168.96
233,350.00
61,642.00
41,045.25
107,003.20
96,438.80
119,143.60
23,104.12
160,308.00
798,916.00
672,800.00
27,000.00
858,000.00
140,000.00
42,500.00
672,800.00
17,798.00

یورو
يورو
یورو
وون کره جنو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
یوان چ
یوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یوان چ
يوان چ
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
يورو
یورو
یورو
يورو
يوان چ
يورو
يوان چ
يوان چ
یورو
يوان چ
يورو

88,040
49,466
88,040
39,363
11,084
11,759
11,847
11,847
11,450
11,490
11,759
6,596
11,084
100,000
21,086
21,086
21,086
11,770
6,599
91,600
90,360
90,360
90,700
51,596
89,000
89,000
49,258
49,639
89,000
128,000
50,168
6,571
49,177
7,183
6,571
49,329
6,591
48,599

کت خوان ار فراخ
کت خوان ار فراخ
کت خوان ار فراخ
کت خوان ار فراخ
کت تجار سنمار
کت تجار سنمار
کت تجار سنمار
کت تجار سنمار
کت تجار سنمار
کت تجار سنمار
کت تجار سنمار
کت تجار سنمار
کت تجار سنمار
کت تجار سنمار
کت تجار سنمار
کت تجار سنمار
کت تجار سنمار
کت تجار سنمار
کت تجار سنمار
کت تجار سنمار
کت ﻻس ک پوﻻد آرو ن
کت ﻻس ک پوﻻد آرو ن
کت ﻻس ک پوﻻد آرو ن
کت مهنﺪ س ستمهای اﻃﻼعا پ
کت مهنﺪ س ستمهای اﻃﻼعا پ
کت مهنﺪ س ستمهای اﻃﻼعا پ
کت کیهان موتور آر ن
کت کیهان موتور آر ن
کت کیهان موتور آر ن
کت کیهان موتور آر ن
کت کیهان موتور آر ن
کت تول ﺪی ازرا رنگ نخ ت ز

و
و
و

مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
ام کیوان
ام کیوان
ام کیوان
ام کیوان
ام کیوان
ام کیوان
ام کیوان
ام کیوان
ام کیوان
ام کیوان
ام کیوان
ام کیوان
ام کیوان
ام کیوان
ام کیوان
ام کیوان
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
آر ا
اک
اک
اک
مﺤمﺪحم ﺪ
مﺤمﺪحم ﺪ
مﺤمﺪحم ﺪ
مﺤمﺪحم ﺪ
مﺤمﺪحم ﺪ
مﺤمﺪع
سواد فﻼ
سواد فﻼ
سواد فﻼ
سواد فﻼ
سواد فﻼ

ان
ان
ان
ان

سنگی
سنگی
سنگی
سنگی
سنمار
سنمار
سنمار
سنمار
سنمار
سنمار
سنمار
سنمار
سنمار
سنمار
سنمار
سنمار
سنمار
سنمار
سنمار
سنمار
سهام ان مقﺪم
سهام ان مقﺪم
سهام ان مقﺪم
سهرا
سهرا
سهرا
سهرا
سهرا
سهرا
سهرا
سهرا
سهرا
سهرا فر
سواد فﻼ
سواد فﻼ
سواد فﻼ
سواد فﻼ
سواد فﻼ

0067935044
0067935044
0067935044
0067935044
1282440251
1282440251
1282440251
1282440251
1282440251
1282440251
1282440251
1282440251
1282440251
1282440251
1282440251
1282440251
1282440251
1282440251
1282440251
1282440251
0930794540
0930794540
0930794540
0452558557
0452558557
0452558557
3732519953
3732519953
3732519953
3732519953
3732519953
1379792878

10320875470
10320875470
10320875470
10320875470
10102058104
10102058104
10102058104
10102058104
10102058104
10102058104
10102058104
10102058104
10102058104
10102058104
10102058104
10102058104
10102058104
10102058104
10102058104
10102058104
10380661401
10380661401
10380661401
0080156797
10102173806
10102173806
10102173806
10320897716
10320897716
10320897716
10320897716
10320897716
10200118476
1620613530
1620613530
1620613530
1620613530
1620613530

606.94
23,344.00
23,344.00
606.94
197,778.60
65,356.80
102,920.00
295,764.40
13,396.00
42,767.50
42,524.00
42,194.40
24,395.47
42,945.20
197,778.60
8,377.23
56,587.20
132,285.00
101,680.00
132,285.00
45,804.82
335,820.00
31,092.60
34,000.00
108,355.76
274,760.00
132,192.48
40,250.00
32,000.00
73,000.00
8,000.00
40,000.00
70,280.00
94,978.17
217,092.95
94,978.17
40,704.93
42,061.76

يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
يورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
يورو
يورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یوان چ
یوان چ
یورو
درهم امارات
يورو
درهم امارات
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو

49,441
49,441
49,003
49,003
49,169
49,807
88,070
49,639
51,199
49,639
88,800
88,800
88,070
88,800
95,800
88,070
49,441
88,070
49,408
49,647
49,109
11,600
11,300
89,200
11,589
49,798
11,646
50,463
91,700
89,500
92,200
92,400
89,000
49,441
49,466
49,466
49,415
49,415

کت رس گ ی
کت رس گ ی
کت رس گ ی
کت رس گ ی
کت اس ﻼست شمال
کت اس ﻼست شمال
کت اس ﻼست شمال
کت اس ﻼست شمال

کت برن خاورم انه
کت برن خاورم انه

کت ش شه ایران فلوت
کت د ا و تجارت پ ش ام
کت صنایع فراساحل
کت نگ تغذ ه ک م ا
کت نگ تغذ ه ک م ا
کت نگ تغذ ه ک م ا
کت نگ تغذ ه ک م ا
کت نگ تغذ ه ک م ا
کت مبتکران زر ن پ شه
کت تول ﺪي و ازرا ال
کت تول ﺪي و ازرا ال
کت تول ﺪي و ازرا ال
کت تول ﺪي و ازرا ال
کت تول ﺪي و ازرا ال
کت تول ﺪي و ازرا ال
کت تول ﺪي و ازرا ال
کت تول ﺪي و ازرا ال
کت تول ﺪي و ازرا ال
کت تول ﺪي و ازرا ال

ار
ز فلز
ز فلز
ز فلز
ز فلز
ز فلز
ز فلز
ز فلز
ز فلز
ز فلز
ز فلز

ار ايران ان
ار ايران ان
ار ايران ان
ار ايران ان
ار ايران ان
ار ايران ان
ار ايران ان
ار ايران ان
ار ايران ان
ار ايران ان

برزو ه
برزو ه
برزو ه
برزو ه
س ﺪ مﺤمﺪ
س ﺪ مﺤمﺪ
س ﺪ مﺤمﺪ
س ﺪ مﺤمﺪ
س ﺪ مﺤمود ذوالفقاری
س ﺪ مﺤمود ذوالفقاری
س ﺪ مﺤمود ذوالفقاری
س ﺪ مﺤمود ذوالفقاری
س ﺪ مﺤمود ذوالفقاری
س ﺪرضا
س ﺪرضا
س ﺪام حس بروجردی
س ﺪام حس م عا ﺪی
س ﺪمﺤمﺪ
س ﺪجواد لط آش ا
سﺪﺤ
س ﺪحسن ﻃالقا
فرش ﺪ
مرض ه
مرض ه
مرض ه
مرض ه
مرض ه
س ﺪام
ن
س ﺪه
ن
س ﺪه
ن
س ﺪه
ن
س ﺪه
ن
س ﺪه
ن
س ﺪه
ن
س ﺪه
ن
س ﺪه
ن
س ﺪه
ن
س ﺪه

سو
سو
سو
سو
س ﺪک
س ﺪک
س ﺪک
س ﺪک
س ﺪ مﺤمود ذوالفقاری
س ﺪ مﺤمود ذوالفقاری
س ﺪ مﺤمود ذوالفقاری
س ﺪ مﺤمود ذوالفقاری
س ﺪ مﺤمود ذوالفقاری
س ﺪاصفها
س ﺪاصفها
س ﺪام حس بروجردی
س ﺪام حس م عا ﺪی
س ﺪ اقری
س ﺪجواد لط آش ا
س ﺪحجازی
س ﺪحسن ﻃالقا
س ﺪحسی
س ﺪحسی
س ﺪحسی
س ﺪحسی
س ﺪحسی
س ﺪحسی
س ﺪرضازری اف
س ﺪع ﺪال ا
س ﺪع ﺪال ا
س ﺪع ﺪال ا
س ﺪع ﺪال ا
س ﺪع ﺪال ا
س ﺪع ﺪال ا
س ﺪع ﺪال ا
س ﺪع ﺪال ا
س ﺪع ﺪال ا
س ﺪع ﺪال ا

0053032667
0053032667
0053032667
0053032667
0383711037
0383711037
0383711037
0383711037

1371671478
1371671478

0054104912
0071599479
0068826974
5748925389
5748925389
5748925389
5748925389
5748925389
0033913587
0077014111
0077014111
0077014111
0077014111
0077014111
0077014111
0077014111
0077014111
0077014111
0077014111

10100600952
10100600952
10100600952
10100600952
10861795206
10861795206
10861795206
10861795206
0050063529
0050063529
0050063529
0050063529
0050063529
14005530940
14005530940
1288062435
0070230511
10101285972
0519841697
14006063160
0370047265
10800048620
10380523753
10380523753
10380523753
10380523753
10380523753
14005105624
10320852031
10320852031
10320852031
10320852031
10320852031
10320852031
10320852031
10320852031
10320852031
10320852031

297,430.00
232,290.00
39,948.91
476,530.00
204,000.00
463,000.00
459,000.00
474,000.00
11,700.00
175,250.00
100,000.00
78,000.00
200,000.00
120,885.00
90,620.00
162,078.48
311,076.40
195,600.00
67,740.00
17,500.00
2,258,622.00
553,500.00
68,750.00
248,750.00
101,750.00
180,000.00
101,270.00
159,505.00
469,360.00
2,111,670.00
3,697,174.80
493,020.00
493,020.00
3,697,174.80
2,111,670.00
3,697,174.80
3,697,174.80
3,526,740.00

یوان چ
یوان چ
یورو
یوان چ
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یوان چ
یورو
یورو
يورو
يوان چ
یورو
يورو
یورو
يوان چ
یوان چ
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یوان چ
یورو
درهم امارات
یوان چ
یورو
یورو
یوان چ
درهم امارات
یوان چ
یوان چ
یوان چ

11,690
11,690
49,798
11,690
49,537
49,630
49,630
49,537
49,647
87,967
92,920
49,568
12,070
87,937
88,070
50,562
11,173
96,000
49,568
49,109
6,602
11,911
90,000
91,000
90,000
89,500
91,000
11,650
49,109
11,499
6,596
49,647
49,647
6,591
11,499
6,596
6,591
6,588

کت تول ﺪي و
کت تول ﺪي و
کت تول ﺪي و
کت تول ﺪي و
کت تول ﺪي و
کت تول ﺪي و
کت تول ﺪي و
کت تول ﺪي و
کت تول ﺪي و
کت تول ﺪي و
کت تول ﺪي و
کت تول ﺪي و
کت تول ﺪي و

ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا

ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال

ار ايران ان
ار ايران ان
ار ايران ان
ار ايران ان
ار ايران ان
ار ايران ان
ار ايران ان
ار ايران ان
ار ايران ان
ار ايران ان
ار ايران ان
ار ايران ان
ار ايران ان

ز فلز
ز فلز
ز فلز
ز فلز
ز فلز
ز فلز
ز فلز
ز فلز
ز فلز
ز فلز
ز فلز
ز فلز
ز فلز

کت روان ترا س آ ادانا
کت روان ترا س آ ادانا
کت روان ترا س آ ادانا
کت روان ترا س آ ادانا
کت روان ترا س آ ادانا
کت روان ترا س آ ادانا
کت سا سپهر افت س اهان

کت جت س ل ارس
کت تول ﺪی برنا اﻃری سها
کت تول ﺪی برنا اﻃری سها
کت تول ﺪی برنا اﻃری سها
کت تول ﺪی برنا اﻃری سها
کت تول ﺪی برنا اﻃری سها
کت تول ﺪی برنا اﻃری سها
کت تول ﺪی برنا اﻃری سها

عام
عام
عام
عام
عام
عام
عام

ن
س ﺪه
ن
س ﺪه
ن
س ﺪه
ن
س ﺪه
ن
س ﺪه
ن
س ﺪه
ن
س ﺪه
ن
س ﺪه
ن
س ﺪه
ن
س ﺪه
ن
س ﺪه
ن
س ﺪه
ن
س ﺪه
س ﺪع نور ــهاء
فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه
س ﺪحم ﺪ
س ﺪمجت موسوی خامنهء
س ﺪمجت موسوی خامنهء
س ﺪمجت موسوی خامنهء
س ﺪمجت موسوی خامنهء
س ﺪمﺤمﺪحس حسی
س ﺪمﺤمﺪع جزائری
س ﺪمﺤمﺪع جزائری
مهرنوش
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
س ﺪمهﺪی مقﺪ بناب
س ﺪمهﺪی مقﺪ بناب

س ﺪع ﺪال ا
س ﺪع ﺪال ا
س ﺪع ﺪال ا
س ﺪع ﺪال ا
س ﺪع ﺪال ا
س ﺪع ﺪال ا
س ﺪع ﺪال ا
س ﺪع ﺪال ا
س ﺪع ﺪال ا
س ﺪع ﺪال ا
س ﺪع ﺪال ا
س ﺪع ﺪال ا
س ﺪع ﺪال ا
س ﺪع نور ــهاء
س ﺪغﻼ
س ﺪغﻼ
س ﺪغﻼ
س ﺪغﻼ
س ﺪغﻼ
س ﺪغﻼ
س ﺪقلعه جوزدا
س ﺪمجت موسوی خامنهء
س ﺪمجت موسوی خامنهء
س ﺪمجت موسوی خامنهء
س ﺪمجت موسوی خامنهء
س ﺪمﺤمﺪحس حسی
س ﺪمﺤمﺪع جزائری
س ﺪمﺤمﺪع جزائری
س ﺪمﺤمﺪی
س ﺪمق م
س ﺪمق م
س ﺪمق م
س ﺪمق م
س ﺪمق م
س ﺪمق م
س ﺪمق م
س ﺪمهﺪی مقﺪ بناب
س ﺪمهﺪی مقﺪ بناب

0077014111
0077014111
0077014111
0077014111
0077014111
0077014111
0077014111
0077014111
0077014111
0077014111
0077014111
0077014111
0077014111
0062750542
0062750542
0062750542
0062750542
0062750542
0062750542
1292003863

0072769920
0451830563
0451830563
0451830563
0451830563
0451830563
0451830563
0451830563

10320852031
10320852031
10320852031
10320852031
10320852031
10320852031
10320852031
10320852031
10320852031
10320852031
10320852031
10320852031
10320852031
0451378784
10102413354
10102413354
10102413354
10102413354
10102413354
10102413354
10980003739
1382046243
1382046243
1382046243
1382046243
1899560092
0068257864
0068257864
10320141426
10260283970
10260283970
10260283970
10260283970
10260283970
10260283970
10260283970
0077959604
0077959604

469,360.00
493,020.00
493,020.00
469,360.00
469,360.00
2,111,670.00
493,020.00
3,697,174.80
2,111,670.00
469,360.00
469,360.00
3,697,174.80
498,472.60
303,608.00
21,181.80
20,920.00
108,780.49
12,897.40
2,884.00
9,451.30
76,600.00
147,206.30
65,309.21
41,800.00
13,396.60
1,397,287.67
188,240.00
959,079.19
12,432.00
560,495.00
743,936.09
165,814.24
166,385.60
10,040,608.00
184,334.28
10,040,608.00
96,300.00
91,000.00

یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
درهم امارات
یورو
یوان چ
درهم امارات
یورو
یورو
یوان چ
یورو
يوان چ
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
درهم امارات
یوان چ
یوان چ
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
ين ژاپن
درهم امارات
ين ژاپن
یوان چ
یوان چ

49,109
49,647
49,647
49,109
49,109
11,499
49,647
6,596
11,499
49,109
49,109
6,596
49,701
6,571
49,647
49,647
87,755
49,647
49,647
49,938
95,500
49,109
49,109
89,000
49,441
21,960
12,000
11,362
91,700
21,579
21,906
22,250
22,250
70,386
22,250
70,386
11,522
11,522

کت آلومی یوم پژوا س اهان
کت آلومی یوم پژوا س اهان
کت تول ﺪفرآورده های لب اله
کت تول ﺪفرآورده های لب اله
کت تول ﺪفرآورده های لب اله
کت تول ﺪفرآورده های لب اله
کت تول ﺪفرآورده های لب اله
کت تول ﺪفرآورده های لب اله
س ستم و خﺪمات ارکسون
کت س
کت س
کت س
کت س
کت س
کت س
کت س
کت رهروان ا سات س گس
کت رهروان ا سات س گس
کت رهروان ا سات س گس
کت اج نما چوب
کت اج نما چوب
کت اج نما چوب
کت اج نما چوب
کت اج نما چوب
کت اج نما چوب
کت پ ش ته ه
کت دادمان صنعت دی
کت دادمان صنعت دی
کت دادمان صنعت دی
کت دادمان صنعت دی
کت آرتا دارو آدا
کت ﻃراحان تجه ات صنع پ ش ام
کت ﻃراحان تجه ات صنع پ ش ام
کت س م و ا ل ابهر
کت س م و ا ل ابهر
کت س م و ا ل ابهر

س ﺪجمال
س ﺪجمال
احمﺪ
احمﺪ
مهران
مهران
مهران
مهران
مهران
مهران
س ستم و خﺪمات ارکسون
مرت
مرت
مرت
مرت
مرت
مرت
مرت
مﺤمﺪحس
مﺤمﺪحس
مﺤمﺪحس
اک
اک
اک
اک
اک
اک
ا
سع ﺪ
سع ﺪ
سع ﺪ
سع ﺪ
عل ضا
ام ﺪ
ام ﺪ
س م و ا ل ابهر
س م و ا ل ابهر
س م و ا ل ابهر

س ﺪنژاد
س ﺪنژاد
س ﺪهنﺪی
س ﺪهنﺪی
س ﺪی راد
س ﺪی راد
س ﺪی راد
س ﺪی راد
س ﺪی راد
س ﺪی راد
س ستم و خﺪمات ارکسون
سﻒ
سﻒ
سﻒ
سﻒ
سﻒ
سﻒ
سﻒ
س ﻒ الﺪی بنادکو
س ﻒ الﺪی بنادکو
س ﻒ الﺪی بنادکو
س ﻒ اله زاده
س ﻒ اله زاده
س ﻒ اله زاده
س ﻒ اله زاده
س ﻒ اله زاده
س ﻒ اله زاده
س
س
س
س
س
س نوفرس
سم
سم
س م و ا ل ابهر
س م و ا ل ابهر
س م و ا ل ابهر

1287611567
1287611567
2141533384
2141533384
2141533384
2141533384
2141533384
2141533384
1010255228
2062698097
2062698097
2062698097
2062698097
2062698097
2062698097
2062698097
5529689892
5529689892
5529689892
0057779147
0057779147
0057779147
0057779147
0057779147
0057779147
0056360835
0321911466
0321911466
0321911466
0321911466
0064493253
0073418870
0073418870
1046003958
1046003958
1046003958

2595216740
2595216740
10260435460
10260435460
10760094827
10760094827
10760094827
10760094827
10760094827
10760094827
10102552284
10100763754
10100763754
10100763754
10100763754
10100763754
10100763754
10100763754
10103343167
10103343167
10103343167
10103383982
10103383982
10103383982
10103383982
10103383982
10103383982
10101596622
14006054148
14006054148
14006054148
14006054148
10320389589
10102354659
10102354659
10460039587
10460039587
10460039587

161,331.20
4,936,880.00
2,480.00
12,211.13
22,850.00
17,403.35
8,790.00
15,300.00
4,521.87
21,636.94
1,390,599.77
912,000.00
985,110.00
107,000.00
9,200.00
479,400.00
1,149,150.00
55,960.00
60,408.00
71,891.00
9,605.00
74,153,050.00
60,270,550.00
88,281,450.00
71,119,825.00
114,660,000.00
64,540,000.00
169,684.62
18,101.18
14,110.00
24,896.92
10,420.00
11,590.00
46,034.00
6,053.22
48,933.00
6,588.00
5,418.90

درهم امارات
رو ه هنﺪ
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
یورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
یورو
یوان چ
دﻻر ام ا
دﻻر ام ا
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
درهم امارات
یورو
درهم امارات
یوان چ
یورو
يورو
یورو
یورو
يورو
يورو
يورو

11,584
1,082
49,466
93,210
49,647
91,700
93,000
93,000
88,980
92,760
49,109
20,957
20,736
51,249
50,463
21,843
20,736
50,463
11,631
84,500
103,500
39,756
38,806
38,806
39,756
38,806
38,646
20,710
101,700
20,630
11,300
94,800
49,630
87,180
89,750
50,463
49,537
49,537

کت ازرا جوش گس آس ا
کت ازرا جوش گس آس ا
کت ازرا جوش گس آس ا
کت ازرا جوش گس آس ا
کت ازرا جوش گس آس ا
کت ازرا جوش گس آس ا
کت ازرا جوش گس آس ا
کت ازرا جوش گس آس ا
کت ازرا جوش گس آس ا
کت ازرا جوش گس آس ا
کت ازرا جوش گس آس ا
کت ازرا جوش گس آس ا
کت ازرا جوش گس آس ا
کت ازرا جوش گس آس ا
کت ازرا جوش گس آس ا
کت ازرا جوش گس آس ا
کت ازرا جوش گس آس ا
کت ازرا جوش گس آس ا
کت ازرا جوش گس آس ا
کت ازرا جوش گس آس ا
کت ازرا جوش گس آس ا
کت ازرا جوش گس آس ا
کت کت صنایع ش م ا ﻃالقان
کت فن اوران صانع ق
کت فن اوران صانع ق
کت را ان ماش افراز ه متان
کت را ان ماش افراز ه متان
کت را ان ماش افراز ه متان
کت را ان ماش افراز ه متان
کت را ان ماش افراز ه متان
کت افرا چوب س ایران ان
کت افرا چوب س ایران ان
کت افرا چوب س ایران ان
کت افرا چوب س ایران ان
کت افرا چوب س ایران ان
کت افرا چوب س ایران ان
کت افرا چوب س ایران ان
کت افرا چوب س ایران ان

حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
عل ضا
مﺤسن
مﺤسن
م ﻼد
م ﻼد
م ﻼد
م ﻼد
م ﻼد
احمﺪرضا
احمﺪرضا
احمﺪرضا
احمﺪرضا
احمﺪرضا
احمﺪرضا
احمﺪرضا
احمﺪرضا

س نج
س نج
س نج
س نج
س نج
س نج
س نج
س نج
س نج
س نج
س نج
س نج
س نج
س نج
س نج
س نج
س نج
س نج
س نج
س نج
س نج
س نج
شاپوری
شادمان
شادمان
شادما
شادما
شادما
شادما
شادما
شادمنﺪ
شادمنﺪ
شادمنﺪ
شادمنﺪ
شادمنﺪ
شادمنﺪ
شادمنﺪ
شادمنﺪ

0082010870
0082010870
0082010870
0082010870
0082010870
0082010870
0082010870
0082010870
0082010870
0082010870
0082010870
0082010870
0082010870
0082010870
0082010870
0082010870
0082010870
0082010870
0082010870
0082010870
0082010870
0082010870
0054566762
0939556431
0939556431
3860183443
3860183443
3860183443
3860183443
3860183443
1198972513
1198972513
1198972513
1198972513
1198972513
1198972513
1198972513
1198972513

10102703874
10102703874
10102703874
10102703874
10102703874
10102703874
10102703874
10102703874
10102703874
10102703874
10102703874
10102703874
10102703874
10102703874
10102703874
10102703874
10102703874
10102703874
10102703874
10102703874
10102703874
10102703874
10101580145
10380417186
10380417186
14006649847
14006649847
14006649847
14006649847
14006649847
10260617432
10260617432
10260617432
10260617432
10260617432
10260617432
10260617432
10260617432

891,531.00
443,674.50
399,309.00
466,365.00
898,611.00
447,326.50
443,461.00
415,968.00
668,010.00
397,693.00
400,241.00
415,968.00
898,611.00
408,125.00
425,112.00
400,669.00
377,584.00
360,150.50
432,135.50
891,531.00
402,291.00
456,245.00
954,000.00
25,650.00
12,053.21
241,530.00
111,500.00
71,143.00
48,000.00
28,100.00
751,610.00
1,248,390.00
35,150.00
74,200.00
659,404.80
2,500,000.00
1,200,000.00
332,534.00

چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ

يوان
يوان
يوان
يوان
يوان
يوان
يوان
يوان
يوان
يوان
يوان
يوان
يوان
يوان
يوان
يوان
يوان
يوان
يوان
يوان
يوان
يوان
یوان
يورو
یورو
يوان چ
یورو
یورو
یورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يوان چ
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات

6,467
6,587
6,599
6,599
6,477
6,599
6,467
6,438
6,467
6,462
6,602
6,447
6,453
6,587
6,447
6,462
6,587
6,587
6,599
6,470
6,587
6,599
11,799
49,177
93,971
6,598
94,000
89,380
89,380
88,000
21,200
21,200
49,109
6,571
21,175
25,250
21,800
20,700

کت افرا چوب س ایران ان
کت افرا چوب س ایران ان
کت افرا چوب س ایران ان
کت افرا چوب س ایران ان
کت افرا چوب س ایران ان
کت افرا چوب س ایران ان
کت افرا چوب س ایران ان
کت افرا چوب س ایران ان
کت افرا چوب س ایران ان
کت افرا چوب س ایران ان
کت افرا چوب س ایران ان
کت افرا چوب س ایران ان
کت ام تجارت نقش جهان
کت ام تجارت نقش جهان
کت ام تجارت نقش جهان
کت نوآوران آ ﺪا ﻼس ک
کت نوآوران آ ﺪا ﻼس ک
کت نواوران شا ﻼس ک
کت دار ا تجارت ن ک سپهر
کت یورتان ارس
کت بهران اسان
کت اوج انﺪ شان صﺪر منطقه آزاد انز
کت مهنﺪس مشاور آرا تجه س ستم
کت مهنﺪس مشاور آرا تجه س ستم
کت مهنﺪس مشاور آرا تجه س ستم
کت پ وک م ای ابن س نا
کت پ وک م ای ابن س نا
کت آسان موتور
کت آسان موتور
کت آسان موتور
کت آسان موتور
کت آسان موتور
کت ش شه ا م ام ﺪ اصفهان
کت ار ع ن ن و را
کت ار ع ن ن و را
کت ار ع ن ن و را
کت ار ع ن ن و را

احمﺪرضا
احمﺪرضا
احمﺪرضا
احمﺪرضا
احمﺪرضا
احمﺪرضا
احمﺪرضا
احمﺪرضا
احمﺪرضا
احمﺪرضا
احمﺪرضا
احمﺪرضا
و اله
و اله
و اله
نا
نا
مراد
ام
مصط
مﺤمود
ع اس
ای ج
ای ج
ای ج
حب ب
ما ان
ما ان
سع ﺪ
سع ﺪ
سع ﺪ
سع ﺪ
سع ﺪ
حس
س ﺪع
س ﺪع
س ﺪع
س ﺪع

شادمنﺪ
شادمنﺪ
شادمنﺪ
شادمنﺪ
شادمنﺪ
شادمنﺪ
شادمنﺪ
شادمنﺪ
شادمنﺪ
شادمنﺪ
شادمنﺪ
شادمنﺪ
شادمنﺪ
شادمنﺪ
شادمنﺪ
شادمهر
شادمهر
شادمهر
شادن ا
شاف
شا ری
شا ری
شاملوفرد
شاملوفرد
شاملوفرد
شاملون ا
شاملوی گرجا
شاملوی گرجا
شاه ا ا
شاه ا ا
شاه ا ا
شاه ا ا
شاه ا ا
شاه س اه
شاه صفﺪری
شاه صفﺪری
شاه صفﺪری
شاه صفﺪری

1198972513
1198972513
1198972513
1198972513
1198972513
1198972513
1198972513
1198972513
1198972513
1198972513
1198972513
1198972513
1199136093
1199136093
1199136093
1375581058
1375581058
1378971337
4911659033
0062722451
3991191008
3991192349
0046694935
0046694935
0046694935
0067454097
0067454097
4911227303
4911227303
4911227303
4911227303
4911227303
1285393376
0061396311
0061396311
0061396311
0061396311

10260617432
10260617432
10260617432
10260617432
10260617432
10260617432
10260617432
10260617432
10260617432
10260617432
10260617432
10260617432
10260663106
10260663106
10260663106
10200145764
10200145764
10102337629
14006063405
10103940031
10101886061
14005788465
10103389783
10103389783
10103389783
1829235631
10103260093
10103260093
10101314391
10101314391
10101314391
10101314391
10101314391
10260227408
14007368024
14007368024
14007368024
14007368024

1,253,558.66
1,630,000.00
3,000,000.00
84,600.00
1,248,390.00
448,390.00
496,780.00
2,200,000.00
800,000.00
400,000.00
2,000,000.00
1,600,000.00
788,022.00
2,101,392.00
1,050,696.00
218,316,000.00
504,380,520.00
250,400.00
3,372.00
183,760.00
4,010,000.00
384,000.00
38,968.42
6,944.72
22,140.00
129,902.20
368,780.00
6,850.00
200,000.00
400,000.00
400,000.00
400,000.00
550,000.00
3,271.35
40,605.66
26,730.00
39,223.41
46,646.40

درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يوان چ
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یوان چ
یوان چ
یوان چ
وون کره جنو
وون کره جنو
یورو
یورو
یوان چ
یوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
یورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو

21,848
20,700
25,000
6,571
21,175
21,850
21,175
20,435
21,850
21,569
25,250
20,435
11,159
11,100
11,100
71,767
72,500
90,900
93,250
11,050
11,000
49,568
49,329
49,798
49,798
49,703
88,620
88,620
21,554
21,554
21,554
21,554
21,554
49,415
94,193
90,650
49,109
94,193

کت تجاری و ازرا ارمغان مهر اژنﺪ
کت تجاری و ازرا ارمغان مهر اژنﺪ
کت مهنﺪ تک ون ک
کت صﺪف تجارت ار
کت صﺪف تجارت ار
کت صﺪف تجارت ار
کت صﺪف تجارت ار
کت تﺪب فرآینﺪ صنعت سپهر
ا فا ام
ا فا ام
ا فا ام
ا فا ام
ا فا ام
ا فا ام
کت اﻻم
کت فناوران رنگﺪانه س اهان
کت ادمان ارس دژ
کت ادمان ارس دژ

کت توسعه تجارت دام شهر
کت پ و رازی ا س
کت صنایع پ وتک ارس ان
کت صنایع پ وتک ارس ان
کت صنایع پ وتک ارس ان
کت صنایع پ وتک ارس ان
کت صنایع پ وتک ارس ان
کت صنایع پ وتک ارس ان
کت صنایع پ وتک ارس ان
کت صنایع پ وتک ارس ان
کت صنایع پ وتک ارس ان
ش که افزلر
کت مثلث ﻃﻼ ارت اط
کت مثلث ﻃﻼ ارت اط
کت مثلث ﻃﻼ ارت اط
کت مثلث ﻃﻼ ارت اط
کت صنایع کتا ته ه ارونﺪ

حس
حس
ع
در ا
در ا
در ا
در ا
سلمان
مﺤمﺪحس
مﺤمﺪحس
مﺤمﺪحس
مﺤمﺪحس
مﺤمﺪحس
مﺤمﺪحس
سع ﺪ
احمﺪ
مسعود
مسعود
ساسان
س ﺪمﺤمﺪحسن
س ﺪمﺤمﺪحسن
سع ﺪ
س ﺤان
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
ش که افزلر
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
منوچهر

شاه مﺤمﺪی ع اسقل خان
شاه مﺤمﺪی ع اسقل خان
شاه منصوری
شاه خ بهاری
شاه خ بهاری
شاه خ بهاری
شاه خ بهاری
شاه خ شهر
شاهر
شاهر
شاهر
شاهر
شاهر
شاهر
شاهسوارا
شاهع
شاهم ی
شاهم ی
شاهنگ گر
شاهوران
شاهوران
شا سته نژاد
شا ان
شا ان
شا ان
شا ان
شا ان
شا ان
شا ان
شا ان
شا ان
شا ان
ش که افزلر
شتا فرد
شتا فرد
شتا فرد
شتا فرد
شجا

0810022281
0810022281
1199016969
1817065181
1817065181
1817065181
1817065181
4623520234
0052466000
0052466000
0052466000
0052466000
0052466000
0052466000
0533797365
1288317700
0060630019
0060630019

0066382041
1757089683
3934374794
3934374794
3934374794
3934374794
3934374794
3934374794
3934374794
3934374794
3934374794
1010138294
1373913101
1373913101
1373913101
1373913101
0034504435

14006293129
14006293129
10100527590
10320129536
10320129536
10320129536
10320129536
14005809791
10103657850
10103657850
10103657850
10103657850
10103657850
10103657850
10101182667
10320690016
10103679400
10103679400
0049155784
2298018723
2298018723
14004407180
14005022886
10103063678
10103063678
10103063678
10103063678
10103063678
10103063678
10103063678
10103063678
10103063678
10101382942
10200254671
10200254671
10200254671
10200254671
10101614314

23,061.00
28,299.90
11,433.08
170,000.00
86,000.00
15,000.00
221,000.00
21,576.00
121,125.00
21,600.00
156,100.00
156,100.00
224,687.70
149,305.30
119,614.81
228,664,000.00
185,000.00
65,000.00
1,010,731.00
121,238.80
187,700.00
65,388.20
8,330.00
2,807.84
9,577.50
29,384.50
107,993.92
143,963.11
476.10
268.45
6,910.00
10,325.07
83,042.49
561,000.00
565,000.00
561,000.00
2,118,000.00
65,309.46

یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
وون کره جنو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
درهم امارات
درهم امارات
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
يورو
یورو
يورو
يورو
یورو
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو

49,798
49,177
50,695
49,329
49,639
91,790
120,300
90,270
92,300
92,400
92,400
92,400
92,400
92,300
49,003
73,300
6,571
6,571
6,538
11,450
20,630
49,177
49,701
49,441
94,000
94,000
49,441
94,000
49,003
49,003
94,000
49,003
93,823
11,562
11,562
11,562
11,562
49,003

کت صنایع کتا ته ه ارونﺪ
کت صنایع کتا ته ه ارونﺪ
کت صنایع کتا ته ه ارونﺪ
کت ن ک نام ﻃب آینﺪه
کت ن ک نام ﻃب آینﺪه
کت واردات وصادرات درخشش افرنگ
کت واردات وصادرات درخشش افرنگ
کت واردات وصادرات درخشش افرنگ
کت واردات وصادرات درخشش افرنگ
کت واردات وصادرات درخشش افرنگ
کت واردات وصادرات درخشش افرنگ
کت واردات وصادرات درخشش افرنگ
کت تک اب آس ا
کت سوژا ارس
کت پ ا س گس آدینه ایران ان
کت تارامشاور
کت تارامشاور
کت تارامشاور
کت کنتورسازی ن ک تراز یزد
کت کنتورسازی ن ک تراز یزد
کت تﺤق قا وتول ﺪی س نا ژن
کت تﺤق قا وتول ﺪی س نا ژن
کت تﺤق قا وتول ﺪی س نا ژن
کت تﺤق قا وتول ﺪی س نا ژن
کت تﺤق قا وتول ﺪی س نا ژن
کت تﺤق قا وتول ﺪی س نا ژن
کت آلومی یوم ایران سها عام
کت آلومی یوم ایران سها عام
کت آلومی یوم ایران سها عام
کت آلومی یوم ایران سها عام
کت آلومی یوم ایران سها عام
کت آلومی یوم ایران سها عام
کت آلومی یوم ایران سها عام
کت آلومی یوم ایران سها عام
کت آلومی یوم ایران سها عام
کت آلومی یوم ایران سها عام
کت آلومی یوم ایران سها عام
کت آلومی یوم ایران سها عام

منوچهر
منوچهر
منوچهر
حس
حس
سع ﺪ
سع ﺪ
سع ﺪ
سع ﺪ
سع ﺪ
سع ﺪ
سع ﺪ
حم ﺪرضا
حسن
حسن
فضل اله
فضل اله
فضل اله
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪجواد
مﺤمﺪجواد
مﺤمﺪجواد
مﺤمﺪجواد
مﺤمﺪجواد
مﺤمﺪجواد
كت آلومي يوم ايران
كت آلومي يوم ايران
كت آلومي يوم ايران
كت آلومي يوم ايران
كت آلومي يوم ايران
كت آلومي يوم ايران
كت آلومي يوم ايران
كت آلومي يوم ايران
كت آلومي يوم ايران
كت آلومي يوم ايران
كت آلومي يوم ايران
كت آلومي يوم ايران

شجا
شجا
شجا
شجا
شجا
شجا مﺤﻼ
شجا مﺤﻼ
شجا مﺤﻼ
شجا مﺤﻼ
شجا مﺤﻼ
شجا مﺤﻼ
شجا مﺤﻼ
شجا مﺤﻼ
شجا مهر
شجاع ان

ع ا وز ری
ع ا وز ری

كت آلومي يوم ايران
كت آلومي يوم ايران
كت آلومي يوم ايران
كت آلومي يوم ايران
كت آلومي يوم ايران
كت آلومي يوم ايران
كت آلومي يوم ايران
كت آلومي يوم ايران
كت آلومي يوم ايران
كت آلومي يوم ايران
كت آلومي يوم ايران
كت آلومي يوم ايران

0034504435
0034504435
0034504435
0059942401
0059942401
0041261712
0041261712
0041261712
0041261712
0041261712
0041261712
0041261712
0058330542
4322776493
0059271124
4569410413
4569410413
4569410413
4431708960
4431708960
0082887799
0082887799
0082887799
0082887799
0082887799
0082887799
1078006075
1078006075
1078006075
1078006075
1078006075
1078006075
1078006075
1078006075
1078006075
1078006075
1078006075
1078006075

10101614314
10101614314
10101614314
14005266973
14005266973
10101444748
10101444748
10101444748
10101444748
10101444748
10101444748
10101444748
10102193180
10320439597
14006948334
10101215227
10101215227
10101215227
10860136487
10860136487
10101478992
10101478992
10101478992
10101478992
10101478992
10101478992
10780060750
10780060750
10780060750
10780060750
10780060750
10780060750
10780060750
10780060750
10780060750
10780060750
10780060750
10780060750

154,415.89
37,832.00
167,039.14
98,750.00
58,700.00
67,844.00
32,940.00
112,640.00
60,000.00
49,000.00
38,500.00
89,980.00
1,128.00
82,500.00
18,650.00
105,127.98
46,400.24
22,274.00
109,500.00
140,500.00
222,560.00
655.37
26,136.01
174,859,875.00
25,206.50
679.54
51,083.93
1,687,500.00
1,736,268.00
6,000,000.00
2,000,000.00
10,929,670.00
326,281.50
9,694,929.82
365,893.00
21,000.00
3,000,000.00
15,000,000.00

يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
دﻻر ام ا
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
يورو
يورو
وون کره جنو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
درهم امارات
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يوان چ

49,258
49,329
49,109
49,415
49,415
49,798
49,798
95,000
94,350
90,360
95,000
95,000
49,798
49,441
74,000
96,850
93,500
51,189
87,980
87,980
48,599
49,003
49,003
38,264
49,003
49,003
49,798
49,177
11,035
11,938
11,035
11,505
11,736
6,467
11,205
49,798
49,639
11,235

کت آلومی یوم ایران سها
کت آلومی یوم ایران سها
کت آلومی یوم ایران سها
کت آلومی یوم ایران سها
کت آلومی یوم ایران سها
کت آلومی یوم ایران سها
كت ال
كت ال
كت ال
كت ال
كت ال
كت ال
كت ال
كت ال
كت ال
كت ال
كت ال
كت ال
كت ال
كت ال
كت ال
كت ال
كت ال
کت تال ایران ان
کت تال ایران ان
کت تال ایران ان
کت تال ایران ان
کت تال ایران ان
کت تال ایران ان
کت تال ایران ان
کت تال ایران ان
کت تال ایران ان
کت تال ایران ان
کت تال ایران ان
کت تال ایران ان
کت تال ایران ان
كت تﺪب رداز دلسا
كت تﺪب رداز دلسا

عام
عام
عام
عام
عام
عام

كت آلومي يوم ايران
كت آلومي يوم ايران
كت آلومي يوم ايران
كت آلومي يوم ايران
كت آلومي يوم ايران
كت آلومي يوم ايران
كت ال
كت ال
كت ال
كت ال
كت ال
كت ال
كت ال
كت ال
كت ال
كت ال
كت ال
كت ال
كت ال
كت ال
كت ال
كت ال
كت ال
كت تالك ايران ان
كت تالك ايران ان
كت تالك ايران ان
كت تالك ايران ان
كت تالك ايران ان
كت تالك ايران ان
كت تالك ايران ان
كت تالك ايران ان
كت تالك ايران ان
كت تالك ايران ان
كت تالك ايران ان
كت تالك ايران ان
كت تالك ايران ان
كت تﺪب رداز دلسا
كت تﺪب رداز دلسا

كت آلومي يوم ايران
كت آلومي يوم ايران
كت آلومي يوم ايران
كت آلومي يوم ايران
كت آلومي يوم ايران
كت آلومي يوم ايران
كت ال
كت ال
كت ال
كت ال
كت ال
كت ال
كت ال
كت ال
كت ال
كت ال
كت ال
كت ال
كت ال
كت ال
كت ال
كت ال
كت ال
كت تالك ايران ان
كت تالك ايران ان
كت تالك ايران ان
كت تالك ايران ان
كت تالك ايران ان
كت تالك ايران ان
كت تالك ايران ان
كت تالك ايران ان
كت تالك ايران ان
كت تالك ايران ان
كت تالك ايران ان
كت تالك ايران ان
كت تالك ايران ان
كت تﺪب رداز دلسا
كت تﺪب رداز دلسا

1078006075
1078006075
1078006075
1078006075
1078006075
1078006075
1010111383
1010111383
1010111383
1010111383
1010111383
1010111383
1010111383
1010111383
1010111383
1010111383
1010111383
1010111383
1010111383
1010111383
1010111383
1010111383
1010111383
1032021988
1032021988
1032021988
1032021988
1032021988
1032021988
1032021988
1032021988
1032021988
1032021988
1032021988
1032021988
1032021988
1010204725
1010204725

10780060750
10780060750
10780060750
10780060750
10780060750
10780060750
10101113837
10101113837
10101113837
10101113837
10101113837
10101113837
10101113837
10101113837
10101113837
10101113837
10101113837
10101113837
10101113837
10101113837
10101113837
10101113837
10101113837
10320219882
10320219882
10320219882
10320219882
10320219882
10320219882
10320219882
10320219882
10320219882
10320219882
10320219882
10320219882
10320219882
10102047259
10102047259

1,312,500.00
714,610.00
8,000,000.00
23,477.00
9,496,500.00
459,755.35
500,000.00
32,820.00
61,400.00
34,136.00
98,300.00
54,022.00
128,572.00
900,000.00
743,865.56
743,865.56
117,955.00
400,000.00
24,014.00
45,822.00
75,272.00
743,865.56
390,598.28
2,530,600.00
70,700.00
70,700.00
94,500.00
309,744.00
2,473,840.00
2,530,600.00
2,530,600.00
2,530,600.00
26,730.00
70,700.00
37,138.00
64,590.00
105,299.47
189,354.00

يورو
درهم امارات
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
یوان چ
یورو
یورو
يورو
درهم امارات
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
پونﺪ ان ل س
یورو
یوان چ
يورو
يوان چ
يورو

49,177
11,562
11,560
11,235
11,085
49,798
20,705
49,408
50,119
50,119
49,829
49,807
50,119
20,916
21,190
21,190
49,408
20,655
50,119
50,119
49,639
20,705
11,668
11,030
93,950
93,950
93,950
22,220
11,030
11,030
11,030
11,030
104,750
93,950
11,970
49,163
11,076
50,119

كت تﺪب رداز دلسا
كت تﺪب رداز دلسا
كت تﺪب رداز دلسا
كت تﺪب رداز دلسا
كت تﺪب رداز دلسا
كت تﺪب رداز دلسا
كت تﺪب رداز دلسا
كت تﺪب رداز دلسا
كت تﺪب رداز دلسا
كت تﺪب رداز دلسا
كت تﺪب رداز دلسا
کت ت امل صنعت من ی
کت ت امل صنعت من ی
کت ت امل صنعت من ی
کت ت امل صنعت من ی
کت ت امل صنعت من ی
کت ت امل صنعت من ی
کت ت امل صنعت من ی
كت توسعه فرا جاسك
كت توسعه فرا جاسك
كت توسعه فرا جاسك
كت فوﻻد جهان ارا ارونﺪ
كت فوﻻد جهان ارا ارونﺪ
كت فوﻻد جهان ارا ارونﺪ
كت فوﻻد جهان ارا ارونﺪ
کت گروه نورد فوﻻد اران افق
کت گروه نورد فوﻻد اران افق
کت گروه نورد فوﻻد اران افق
کت گروه نورد فوﻻد اران افق
کت گروه نورد فوﻻد اران افق
کت گروه نورد فوﻻد اران افق
کت گروه نورد فوﻻد اران افق
کت گروه نورد فوﻻد اران افق
کت گروه نورد فوﻻد اران افق
کت گروه نورد فوﻻد اران افق
کت گروه نورد فوﻻد اران افق
کت گروه نورد فوﻻد اران افق
کت ازرا اران گس آرام

كت تﺪب رداز دلسا
كت تﺪب رداز دلسا
كت تﺪب رداز دلسا
كت تﺪب رداز دلسا
كت تﺪب رداز دلسا
كت تﺪب رداز دلسا
كت تﺪب رداز دلسا
كت تﺪب رداز دلسا
كت تﺪب رداز دلسا
كت تﺪب رداز دلسا
كت تﺪب رداز دلسا
كت ت امل صنعت من ي
كت ت امل صنعت من ي
كت ت امل صنعت من ي
كت ت امل صنعت من ي
كت ت امل صنعت من ي
كت ت امل صنعت من ي
كت ت امل صنعت من ي
كت توسعه فرا جاسك
كت توسعه فرا جاسك
كت توسعه فرا جاسك
كت فوﻻد جهان ارا ارونﺪ
كت فوﻻد جهان ارا ارونﺪ
كت فوﻻد جهان ارا ارونﺪ
كت فوﻻد جهان ارا ارونﺪ
كت گروه نورد فوﻻد اران افق
كت گروه نورد فوﻻد اران افق
كت گروه نورد فوﻻد اران افق
كت گروه نورد فوﻻد اران افق
كت گروه نورد فوﻻد اران افق
كت گروه نورد فوﻻد اران افق
كت گروه نورد فوﻻد اران افق
كت گروه نورد فوﻻد اران افق
كت گروه نورد فوﻻد اران افق
كت گروه نورد فوﻻد اران افق
كت گروه نورد فوﻻد اران افق
كت گروه نورد فوﻻد اران افق
کت ازرا اران گس آرام

كت تﺪب رداز دلسا
كت تﺪب رداز دلسا
كت تﺪب رداز دلسا
كت تﺪب رداز دلسا
كت تﺪب رداز دلسا
كت تﺪب رداز دلسا
كت تﺪب رداز دلسا
كت تﺪب رداز دلسا
كت تﺪب رداز دلسا
كت تﺪب رداز دلسا
كت تﺪب رداز دلسا
كت ت امل صنعت من ي
كت ت امل صنعت من ي
كت ت امل صنعت من ي
كت ت امل صنعت من ي
كت ت امل صنعت من ي
كت ت امل صنعت من ي
كت ت امل صنعت من ي
كت توسعه فرا جاسك
كت توسعه فرا جاسك
كت توسعه فرا جاسك
كت فوﻻد جهان ارا ارونﺪ
كت فوﻻد جهان ارا ارونﺪ
كت فوﻻد جهان ارا ارونﺪ
كت فوﻻد جهان ارا ارونﺪ
كت گروه نورد فوﻻد اران افق
كت گروه نورد فوﻻد اران افق
كت گروه نورد فوﻻد اران افق
كت گروه نورد فوﻻد اران افق
كت گروه نورد فوﻻد اران افق
كت گروه نورد فوﻻد اران افق
كت گروه نورد فوﻻد اران افق
كت گروه نورد فوﻻد اران افق
كت گروه نورد فوﻻد اران افق
كت گروه نورد فوﻻد اران افق
كت گروه نورد فوﻻد اران افق
كت گروه نورد فوﻻد اران افق
کت ازرا اران گس آرام

1010204725
1010204725
1010204725
1010204725
1010204725
1010204725
1010204725
1010204725
1010204725
1010204725
1010204725
1400481009
1400481009
1400481009
1400481009
1400481009
1400481009
1400481009
1400378528
1400378528
1400378528
1400457230
1400457230
1400457230
1400457230
1098028813
1098028813
1098028813
1098028813
1098028813
1098028813
1098028813
1098028813
1098028813
1098028813
1098028813
1098028813
0011769386

10102047259
10102047259
10102047259
10102047259
10102047259
10102047259
10102047259
10102047259
10102047259
10102047259
10102047259
14004810091
14004810091
14004810091
14004810091
14004810091
14004810091
14004810091
14003785286
14003785286
14003785286
14004572302
14004572302
14004572302
14004572302
10980288139
10980288139
10980288139
10980288139
10980288139
10980288139
10980288139
10980288139
10980288139
10980288139
10980288139
10980288139
14005063579

14,800,000.00
48,000.00
5,235.00
205,000.00
200,000.00
898,634.00
4,869,251.00
3,494,913.00
5,000.00
1,887.12
2,200,000.00
1,197,930.00
366,672.00
714,799.69
714,799.69
714,799.69
770,602.88
2,002,071.00
99,500.00
62,000.00
145,000.00
384,263.75
284,311.00
122,000.00
141,240.00
170,977.00
7,101,856.50
93,000.00
56,390.00
39,580.00
945,000.00
36,060.00
20,309,585.50
880,107.00
192,372.00
309,000.00
279,585.00
120,820.51

يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يوان چ
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو

11,076
49,177
50,119
49,258
49,177
11,090
11,090
11,053
49,177
49,647
11,076
11,437
11,475
11,494
11,494
11,494
11,475
11,466
89,120
101,000
102,510
92,600
49,177
49,003
92,600
10,962
11,466
11,000
10,962
11,466
11,000
11,770
11,672
11,260
11,000
11,657
11,770
49,887

0011769386
کت ازرا اران گس آرام
کت ازرا اران گس آرام
کت ازرا اران گس آرام
0452302501
کت اﻻ ش روغن اساراد
کت اﻻ ش روغن اساراد
کت اﻻ ش روغن اساراد
0452302501
کت اﻻ ش روغن اساراد
کت اﻻ ش روغن اساراد
کت اﻻ ش روغن اساراد
4569824730
کت تام ایران خودرو
کت تام ایران خودرو
کت تام ایران خودرو
4569824730
کت تام ایران خودرو
کت تام ایران خودرو
کت تام ایران خودرو
1291147731
خاصآم ه های ل مری ابهر سها خاص
سها تول ﺪی
کت تول ﺪی آم ه های ل مری ابهر سها خاص کت تول ﺪی آم ه های ل مری ابهرکت
1291147731
خاصآم ه های ل مری ابهر سها خاص
سها تول ﺪی
کت تول ﺪی آم ه های ل مری ابهر سها خاص کت تول ﺪی آم ه های ل مری ابهرکت
0056882580
کت سنادام ارس
کت سنادام ارس
کت سنادام ارس
0056882580
کت سنادام ارس
کت سنادام ارس
کت سنادام ارس
0056882580
کت سنادام ارس
کت سنادام ارس
کت سنادام ارس
0056882580
کت سنادام ارس
کت سنادام ارس
کت سنادام ارس
0056882580
کت سنادام ارس
کت سنادام ارس
کت سنادام ارس
4432737425
کت ممتاز نخ مانا ا سات س
کت ممتاز نخ مانا ا سات س
کت ممتاز نخ مانا ا سات س
3510092244
کت ن ک تجارت اس له ارونﺪ
کت ن ک تجارت اس له ارونﺪ
کت ن ک تجارت اس له ارونﺪ
3510092244
کت ن ک تجارت اس له ارونﺪ
کت ن ک تجارت اس له ارونﺪ
کت ن ک تجارت اس له ارونﺪ
0859871241
کت ا ﺪاع صنعت برق خراسان جنوکت ا ﺪاع صنعت برق خراسان جنو
کت ا ﺪاع صنعت برق خراسان جنو
0859871241
کت ا ﺪاع صنعت برق خراسان جنوکت ا ﺪاع صنعت برق خراسان جنو
کت ا ﺪاع صنعت برق خراسان جنو
4569493009
کت ابزار ﻃب آسمان
کت ابزار ﻃب آسمان
کت ابزار ﻃب آسمان
0079333151
کت ابزار یراق نوا
کت ابزار یراق نوا
کت ابزار یراق نوا
1689592699
کت اب اران پ ان اذر
کت اب اران پ ان اذر
کت اب اران پ ان اذر
0532793447
کت اترف
کت اترف
کت اترف
92196005
کت اتوشا این شنال ارس
کت اتوشا این شنال ارس
کت اتوشا این شنال ارس
92196005
کت اتوشا این شنال ارس
کت اتوشا این شنال ارس
کت اتوشا این شنال ارس
2802884311
کت اذر ﻃل ع خوی
کت اذر ﻃل ع خوی
کت اذر ﻃل ع خوی
0032970234
کت اذر ی ش
کت اذر ی ش
آذر ي ش
1374086169
کت اذر ش ل ت ز
کت اذر ش ل ت ز
کت اذر ش ل ت ز
1374086169
کت اذر ش ل ت ز
کت اذر ش ل ت ز
کت اذر ش ل ت ز
1729369294
کت اراز تار افت
کت اراز تار افت
کت اراز تار افت
0534893732
کت ارت اط همراه و ژن
کت ارت اط همراه و ژن
کت ارت اط همراه و ژن
0534893732
کت ارت اط همراه و ژن
کت ارت اط همراه و ژن
کت ارت اط همراه و ژن
0534893732
کت ارت اط همراه و ژن
کت ارت اط همراه و ژن
کت ارت اط همراه و ژن
4431643397
کت ارت اﻃات فرا س ک ش
کت ارت اﻃات فرا س ک ش
کت ارت اﻃات فرا س ک ش
0047482397
کت ارت اﻃات مب نت
کت ارت اﻃات مب نت
کت ارت اﻃات مب نت
0077724216
کت اردین تجارت بوژان
کت اردین تجارت بوژان
کت اردین تجارت بوژان
6599813208
کت ارس خودرو دیزل
کت ارس خودرو دیزل
کت ارس خودرو دیزل
6599813208
کت ارس خودرو دیزل
کت ارس خودرو دیزل
کت ارس خودرو دیزل
6599813208
کت ارس خودرو دیزل
کت ارس خودرو دیزل
کت ارس خودرو دیزل
6599813208
کت ارس خودرو دیزل
کت ارس خودرو دیزل
کت ارس خودرو دیزل

14005063579
10101911553
10101911553
10101800644
10101800644
10862031244
10862031244
10102469844
10102469844
10102469844
10102469844
10102469844
14004796118
14007155307
14007155307
14004928431
14004928431
10102428470
10320231145
10200343843
10100749098
10103807392
10103807392
14006196260
10101445280
10200304559
10200304559
10102711672
14005952775
14005952775
14005952775
10861537683
10103765178
14005480853
10102517943
10102517943
10102517943
10102517943

122,833.33
2,471.00
82,344.70
465,925,059.00
194,555.64
97,000.00
39,440.00
348,950.00
63,680.00
417,146.25
68,880.00
68,880.00
439,100.00
163,989.02
32,028.00
8,400.00
95,630.00
877,974.00
70,288.00
57,600.00
12,943.00
296,000.00
500,000.00
94,880.28
53,741.70
852,000.00
124,054.90
28,460.00
2,774,437.50
2,873,528.00
2,572,075.00
19,325.00
191,833.16
386,193.00
62,000.00
8,934,000.00
1,604,181.00
7,000,000.00

یورو
يورو
يورو
وون کره جنو
يورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ

51,515
49,798
49,329
39,395
51,047
50,216
91,910
49,703
49,415
49,807
49,003
49,003
11,868
49,703
49,703
50,545
49,568
12,014
49,186
49,887
49,466
50,463
49,807
49,701
49,798
49,329
49,109
49,568
6,571
6,571
6,571
50,119
50,119
6,588
11,173
11,173
11,847
11,847

کت ارس خودرو دیزل
کت ارس خودرو دیزل
کت اران آرا تجارت ال ز
کت ارمغان ایران ان منطقه آزاد چابهار
کت اروم ت ا سازان غرب
کت اروم ت ا سازان غرب
کت اروم صنعت سامان
کت اروم صنعت سامان
کت اروم صنعت سامان
کت اراشاتل
کت اراشاتل
کت ار اﻃب ﺪ ﺪه
کت ار اﻃب ﺪ ﺪه
کت ار اﻃب ﺪ ﺪه
کت ار اﻃب ﺪ ﺪه
کت ار اﻃب ﺪ ﺪه
کت ار ان ارز
کت ار ان ارز
کت ار ا تجارت جم
کت ار ا تجارت جم
کت ار ا تجارت جم
کت ار که اران ارس
کت اس ینا س تجارت ن ان
کت اس ینا س تجارت ن ان
کت اس ینا س تجارت ن ان
کت اس ینا س تجارت ن ان
کت اس ینا س تجارت ن ان
کت اس ینا س تجارت ن ان
کت اس ینا س تجارت ن ان
کت اس ینا س تجارت ن ان
کت اس ینا س تجارت ن ان
کت اس ینا س تجارت ن ان
کت اس ینا س تجارت ن ان
کت اس ی تجارت ایزد دژ
کت اس ی تجارت ایزد دژ
کت استام صنعت
کت استام صنعت
کت استام صنعت

کت ارس خودرو دیزل
کت ارس خودرو دیزل
کت ارس خودرو دیزل
کت ارس خودرو دیزل
کت اران آرا تجارت ال ز
کت اران آرا تجارت ال ز
کت ارمغان ایران ان منطقه آزاد چابهار
کت ارمغان ایران ان منطقه آزاد چابهار
کت اروم ت ا سازان غرب
کت اروم ت ا سازان غرب
کت اروم ت ا سازان غرب
کت اروم ت ا سازان غرب
کت اروم صنعت سامان
کت اروم صنعت سامان
کت اروم صنعت سامان
کت اروم صنعت سامان
کت اروم صنعت سامان
کت اروم صنعت سامان
کت اراشاتل
کت اراشاتل
کت اراشاتل
کت اراشاتل
کت ار اﻃب ﺪ ﺪه
کت ار اﻃب ﺪ ﺪه
کت ار اﻃب ﺪ ﺪه
کت ار اﻃب ﺪ ﺪه
کت ار اﻃب ﺪ ﺪه
کت ار اﻃب ﺪ ﺪه
کت ار اﻃب ﺪ ﺪه
کت ار اﻃب ﺪ ﺪه
کت ار اﻃب ﺪ ﺪه
کت ار اﻃب ﺪ ﺪه
کت ار ان ارز
کت ار ان ارز
کت ار ان ارز
کت ار ان ارز
کت ار ا تجارت جم
کت ار ا تجارت جم
کت ار ا تجارت جم
کت ار ا تجارت جم
کت ار ا تجارت جم
کت ار ا تجارت جم
کت ار که اران ارس
کت ار که اران ارس
کت اس ینا س تجارت ن ان
کت اس ینا س تجارت ن ان
کت اس ینا س تجارت ن ان
کت اس ینا س تجارت ن ان
کت اس ینا س تجارت ن ان
کت اس ینا س تجارت ن ان
کت اس ینا س تجارت ن ان
کت اس ینا س تجارت ن ان
کت اس ینا س تجارت ن ان
کت اس ینا س تجارت ن ان
کت اس ینا س تجارت ن ان
کت اس ینا س تجارت ن ان
کت اس ینا س تجارت ن ان
کت اس ینا س تجارت ن ان
کت اس ینا س تجارت ن ان
کت اس ینا س تجارت ن ان
کت اس ینا س تجارت ن ان
کت اس ینا س تجارت ن ان
کت اس ینا س تجارت ن ان
کت اس ینا س تجارت ن ان
کت اس ینا س تجارت ن ان
کت اس ینا س تجارت ن ان
کت اس ی تجارت ایزد دژ
کت اس ی تجارت ایزد دژ
کت اس ی تجارت ایزد دژ
کت اس ی تجارت ایزد دژ
کت استام صنعت
کت استام صنعت
کت استام صنعت
کت استام صنعت
کت استام صنعت
کت استام صنعت

6599813208
6599813208
0059926848
3719292762
2740815379
2740815379
2750834953
2750834953
2750834953
0081678215
0081678215
1754308635
1754308635
1754308635
1754308635
1754308635
0049658077
0049658077
3821183829
3821183829
3821183829
0056145268
0072842687
0072842687
0072842687
0072842687
0072842687
0072842687
0072842687
0072842687
0072842687
0072842687
0072842687
1284905659
1284905659
5139731029
5139731029
5139731029

10102517943
10102517943
10103459767
14003851840
10220200743
10220200743
10220109399
10220109399
10220109399
10102310049
10102310049
10102428275
10102428275
10102428275
10102428275
10102428275
10101462593
10101462593
14006012868
14006012868
14006012868
14005483117
14006585408
14006585408
14006585408
14006585408
14006585408
14006585408
14006585408
14006585408
14006585408
14006585408
14006585408
14004589531
14004589531
10102008310
10102008310
10102008310

129,819.00
10,000,000.00
920,000.00
193,577.00
105,680.31
42,952.67
137,955.00
123,600.00
137,955.00
2,116,342.80
2,116,342.80
272,355.93
269,329.75
269,329.75
262,959.00
272,355.93
30,241.60
12,450.07
84,000.00
28,976.00
55,976.00
419,000.00
42,491.00
2,108,860.00
2,108,860.00
1,108,796.00
485,514.78
496,000.00
1,987,610.00
306,672.53
1,478,736.00
496,000.00
2,132,460.00
315,150.00
143,200.00
500,000.00
500,000.00
200,000.00

يوان چ
يوان چ
ين ژاپن
يورو
یورو
يورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
ل جﺪ ﺪ ترک ه
ل جﺪ ﺪ ترک ه
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
درهم امارات
يورو
درهم امارات
يورو
درهم امارات
يوان چ
يوان چ
یورو
يورو
يورو

11,173
11,134
38,557
51,327
90,300
49,938
8,967
9,500
8,967
11,927
11,949
11,458
11,458
11,458
11,437
11,458
92,590
92,590
50,119
48,599
48,599
11,730
50,067
11,466
11,466
11,437
50,067
50,067
11,466
50,067
11,466
50,067
11,494
6,600
6,600
49,798
49,441
49,177

کت استام صنعت
کت اسمارت تکنولوژی قشم
کت اسمارت تکنولوژی قشم
کت اسمارت تکنولوژی قشم
کت اسمارت تکنولوژی قشم
کت اسمارت تکنولوژی قشم
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت اش ومن خاورم انه
کت اشن ه تجارت ص ا
کت اﻃﻼعات فن آوری جها ارس
کت اﻃﻼعات فن آوری جها ارس
کت اﻃلس ﻼس ک فجر
کت اﻃلس مپ س اهان
کت اﻃلس مپ س اهان
کت اﻃلس کوشا
کت اﻃلس کوشا
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت اﻃلس گس شا ان
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما

و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و

و
و
و
و

کت استام صنعت
کت اسمارت تکنولوژی قشم
کت اسمارت تکنولوژی قشم
کت اسمارت تکنولوژی قشم
کت اسمارت تکنولوژی قشم
کت اسمارت تکنولوژی قشم
کت اسو تجارت ق ارس
کت اسو تجارت ق ارس
کت اسو تجارت ق ارس
کت اسو تجارت ق ارس
کت اسو تجارت ق ارس
کت اسو تجارت ق ارس
کت اسو تجارت ق ارس
کت اسو تجارت ق ارس
کت اسو تجارت ق ارس
کت اسو تجارت ق ارس
کت اسو تجارت ق ارس
کت اسو تجارت ق ارس
کت اسو تجارت ق ارس
کت اسو تجارت ق ارس
کت اسو تجارت ق ارس
کت اسو تجارت ق ارس
کت اسو تجارت ق ارس
کت اسو تجارت ق ارس
کت اش ومن خاورم انه
کت اشن ه تجارت ص ا
کت اﻃﻼعات فن آوری جها
کت اﻃﻼعات فن آوری جها
کت اﻃلس ﻼس ک فجر
کت اﻃلس مپ س اهان
کت اﻃلس مپ س اهان
کت اﻃلس کوشا
کت اﻃلس کوشا
کت اﻃلس گس شا ان
کت اﻃلس گس شا ان
کت اﻃلس گس شا ان
کت اﻃلس گس شا ان
کت اﻃلس گس شا ان

کت استام صنعت
کت اسمارت تکنولوژی قشم
کت اسمارت تکنولوژی قشم
کت اسمارت تکنولوژی قشم
کت اسمارت تکنولوژی قشم
کت اسمارت تکنولوژی قشم
کت اسو تجارت ق ارس
کت اسو تجارت ق ارس
کت اسو تجارت ق ارس
کت اسو تجارت ق ارس
کت اسو تجارت ق ارس
کت اسو تجارت ق ارس
کت اسو تجارت ق ارس
کت اسو تجارت ق ارس
کت اسو تجارت ق ارس
کت اسو تجارت ق ارس
کت اسو تجارت ق ارس
کت اسو تجارت ق ارس
کت اسو تجارت ق ارس
کت اسو تجارت ق ارس
کت اسو تجارت ق ارس
کت اسو تجارت ق ارس
کت اسو تجارت ق ارس
کت اسو تجارت ق ارس
کت اش ومن خاورم انه
کت اشن ه تجارت ص ا
ارسکت اﻃﻼعات فن آوری جها ارس
ارسکت اﻃﻼعات فن آوری جها ارس
کت اﻃلس ﻼس ک فجر
کت اﻃلس مپ س اهان
کت اﻃلس مپ س اهان
کت اﻃلس کوشا
کت اﻃلس کوشا
کت اﻃلس گس شا ان
کت اﻃلس گس شا ان
کت اﻃلس گس شا ان
کت اﻃلس گس شا ان
کت اﻃلس گس شا ان

5139731029
0030091012
0030091012
0030091012
0030091012
0030091012
1381673211
1381673211
1381673211
1381673211
1381673211
1381673211
1381673211
1381673211
1381673211
1381673211
1381673211
1381673211
1381673211
1381673211
1381673211
1381673211
1381673211
1381673211
0062781091
2959912225
0061784435
0061784435
1739583442
1026033328
1026033328
0073354724
0073354724
4011711152
4011711152
4011711152
4011711152
4011711152

10102008310
10980232582
10980232582
10980232582
10980232582
10980232582
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006481334
14006690822
10102539676
10102539676
10320732585
10260333287
10260333287
10101718221
10101718221
14006509405
14006509405
14006509405
14004178389
14006509405

170,329.50
2,244,040.00
2,277,160.00
2,057,800.00
2,015,680.00
2,346,320.00
200,000.00
278,583.93
9,480.00
610,976.52
495,840.00
195,361.00
627,527.00
195,361.00
2,162,638.17
320,500.00
1,915.00
33,000.00
87,872.00
2,929.00
29,900.00
184,940.00
686,826.00
147,071.30
13,657.91
30,980.00
333,000.00
378,000.00
22,150.00
50,031.00
21,620.00
27,677.00
23,647.68
686,826.00
184,940.00
147,071.30
295,479.24
2,929.00

یورو
يوان
يوان
يوان
يوان
يوان
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يوان چ
يورو
درهم امارات
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
درهم امارات
يورو
چ
چ
چ
چ
چ

50,463
6,587
6,587
6,587
6,587
6,587
49,676
50,254
49,697
6,596
50,254
50,119
6,670
50,254
11,436
6,596
50,254
50,254
49,697
49,697
50,254
6,596
6,596
6,596
49,697
51,596
51,515
49,807
49,807
49,639
49,329
49,798
49,798
6,596
6,596
6,596
11,503
49,697

ازران منطقه آزادما
ازران منطقه آزادما
ازران منطقه آزادما
ازران منطقه آزادما
ازران منطقه آزادما
ازران منطقه آزادما
ازران منطقه آزادما
ازران منطقه آزادما
ازران منطقه آزادما
ازران منطقه آزادما
ازران منطقه آزادما
ازران منطقه آزادما
ازران منطقه آزادما
ازران منطقه آزادما

کت زر ن میوه
کت زر ن میوه
کت زر ن میوه
کت زر ن میوه
کت زر ن میوه
کت زر ن میوه
کت زر ن میوه
کت زر ن میوه
کت زر ن میوه
کت زر ن میوه
کت زر ن میوه
کت زر ن میوه
کت زر ن میوه
کت زر ن میوه
کت اﻃلس
کت خﺪما پرش الماس س ستم
کت خﺪما پرش الماس س ستم
کت خﺪما پرش الماس س ستم
کت افرا صنعت هوشمنﺪ
کت افرا صنعت هوشمنﺪ
کت افرا صن ر س ایران ان
کت افرا ن ار سﺤر
کت افرا ن ار سﺤر
کت افرا ن ار سﺤر
کت افرنﺪ اﻻ سازه
کت افزار پرداز رم س
کت افزار پرداز رم س
کت افزار پرداز رم س
کت افزار پرداز رم س
کت افزار پرداز رم س
کت افزار پرداز رم س
کت افزون روان
کت افزون روان
کت افزون روان
کت افزون روان
کت افزون روان
کت افزون روان
کت افزون روان

و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و

شا ان
شا ان
شا ان
شا ان
شا ان
شا ان
شا ان
شا ان
شا ان
شا ان
شا ان
شا ان
شا ان
شا ان

کت اﻃلس گس
کت اﻃلس گس
کت اﻃلس گس
کت اﻃلس گس
کت اﻃلس گس
کت اﻃلس گس
کت اﻃلس گس
کت اﻃلس گس
کت اﻃلس گس
کت اﻃلس گس
کت اﻃلس گس
کت اﻃلس گس
کت اﻃلس گس
کت اﻃلس گس
کت اﻃلس
رضا
رضا
رضا
کت افرا صنعت هوشمنﺪ
کت افرا صنعت هوشمنﺪ
کت افرا صن ر س ایران ان
کت افرا ن ار سﺤر
کت افرا ن ار سﺤر
کت افرا ن ار سﺤر
کت افرنﺪ اﻻ سازه
کت افزار پرداز رم س
کت افزار پرداز رم س
کت افزار پرداز رم س
کت افزار پرداز رم س
کت افزار پرداز رم س
کت افزار پرداز رم س
کت افزون روان
کت افزون روان
کت افزون روان
کت افزون روان
کت افزون روان
کت افزون روان
کت افزون روان

شا ان
شا ان
شا ان
شا ان
شا ان
شا ان
شا ان
شا ان
شا ان
شا ان
شا ان
شا ان
شا ان
شا ان

کت اﻃلس گس
کت اﻃلس گس
کت اﻃلس گس
کت اﻃلس گس
کت اﻃلس گس
کت اﻃلس گس
کت اﻃلس گس
کت اﻃلس گس
کت اﻃلس گس
کت اﻃلس گس
کت اﻃلس گس
کت اﻃلس گس
کت اﻃلس گس
کت اﻃلس گس
کت اﻃلس
کت افتخار
کت افتخار
کت افتخار
کت افرا صنعت هوشمنﺪ
کت افرا صنعت هوشمنﺪ
کت افرا صن ر س ایران ان
کت افرا ن ار سﺤر
کت افرا ن ار سﺤر
کت افرا ن ار سﺤر
کت افرنﺪ اﻻ سازه
کت افزار پرداز رم س
کت افزار پرداز رم س
کت افزار پرداز رم س
کت افزار پرداز رم س
کت افزار پرداز رم س
کت افزار پرداز رم س
کت افزون روان
کت افزون روان
کت افزون روان
کت افزون روان
کت افزون روان
کت افزون روان
کت افزون روان

4011711152
4011711152
4011711152
4011711152
4011711152
4011711152
4011711152
4011711152
4011711152
4011711152
4011711152
4011711152
4011711152
4011711152
0061200603
1380177952
1380177952
1380177952
0036241237
0036241237
0069700311
0070372403
0070372403
0070372403
2909020134
0062257714
0062257714
0062257714
0062257714
0062257714
0062257714
0420875891
0420875891
0420875891
0420875891
0420875891
0420875891
0420875891

14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
10101237817
10103170034
10103170034
10103170034
10102728274
10102728274
14004091123
10320798043
10320798043
10320798043
10100002975
10102216939
10102216939
10102216939
10102216939
10102216939
10102216939
10101960876
10101960876
10101960876
10101960876
10101960876
10101960876
10101960876

29,900.00
87,872.00
278,583.93
200,000.00
1,915.00
33,000.00
627,527.00
2,162,638.17
195,361.00
195,361.00
320,500.00
9,480.00
610,976.52
495,840.00
5,000.00
1,322,439.35
1,385,124.44
1,385,124.44
885.10
29,503.32
92,368.66
12,488.00
42,650.00
250.00
92,460.00
401,715.00
89,322.49
4,374,225.00
34,150.00
231,952.00
906,414.94
2,067,524.00
2,067,524.00
2,037,728.96
91,853.60
48,600.00
133,129.54
1,263,273.74

يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
درهم امارات
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يوان چ
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
درهم امارات
يورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات

50,254
49,697
50,254
49,676
50,254
50,254
6,670
11,436
50,119
50,254
6,596
49,697
6,596
50,254
92,383
11,451
11,471
11,466
49,701
49,329
49,798
49,109
91,200
48,599
49,415
94,260
11,736
50,254
94,260
11,690
21,741
20,705
20,705
20,737
49,177
49,177
20,705
20,705

کت افزون روان
کت افزون روان
کت افشان ن ارارا
کت افق تول ﺪ دارو ارس
کت افق تول ﺪ دارو ارس
کت افق تول ﺪ دارو ارس
کت افق دارو ارس
کت افﻼ ال ک خراسان
کت اقتصاد پژوهان آس ا
کت اقتصاد پژوهان آس ا
کت ا ه
کت ا ه
کت ا ه
کت ا ه
کت ا توورکو
کت ا سون فارمﺪ ایران ان
کت ا سون فارمﺪ ایران ان
کت ا سون فارمﺪ ایران ان
کت ا سون فارمﺪ ایران ان
کت ا سون فارمﺪ ایران ان
کت ا س پ ان
کت ال ز ﻼست
کت ال ز دارو سها عام
کت ال ز دارو سها عام
کت ال ز دارو سها عام
کت ال ز دارو سها عام
کت ال ز دارو سها عام
کت ال ز دارو سها عام
کت ال ز دارو سها عام
کت ال ز دارو سها عام
کت ال ز صنعت مبنا
کت ال ز م کرو س ستم
کت ال و اس ل
کت ال و اس ل
کت ال و اس ل
کت ال و اس ل
کت ال و اس ل
کت ال و اس ل

کت افزون روان
کت افزون روان
کت افشان ن ارارا
کت افق تول ﺪ دارو ارس
کت افق تول ﺪ دارو ارس
کت افق تول ﺪ دارو ارس
کت افق دارو ارس
کت افﻼ ال ک خراسان
کت اقتصاد پژوهان آس ا
کت اقتصاد پژوهان آس ا
کت ا ه
کت ا ه
کت ا ه
کت ا ه
کت ا توورکو
کت ا سون فارمﺪ ایران ان
کت ا سون فارمﺪ ایران ان
کت ا سون فارمﺪ ایران ان
کت ا سون فارمﺪ ایران ان
کت ا سون فارمﺪ ایران ان
کت ا س پ ان
کت ال ز ﻼست
کت ال ز دارو سها عام
کت ال ز دارو سها عام
کت ال ز دارو سها عام
کت ال ز دارو سها عام
کت ال ز دارو سها عام
کت ال ز دارو سها عام
کت ال ز دارو سها عام
کت ال ز دارو سها عام
کت ال ز صنعت مبنا
کت ال ز م کرو س ستم
کت ال و اس ل
کت ال و اس ل
کت ال و اس ل
کت ال و اس ل
کت ال و اس ل
کت ال و اس ل

کت افزون روان
کت افزون روان
کت افشان ن ارارا
کت افق تول ﺪ دارو ارس
کت افق تول ﺪ دارو ارس
کت افق تول ﺪ دارو ارس
کت افق دارو ارس
کت افﻼ ال ک خراسان
کت اقتصاد پژوهان آس ا
کت اقتصاد پژوهان آس ا
کت ا ه
کت ا ه
کت ا ه
کت ا ه
کت ا توورکو
کت ا سون فارمﺪ ایران ان
کت ا سون فارمﺪ ایران ان
کت ا سون فارمﺪ ایران ان
کت ا سون فارمﺪ ایران ان
کت ا سون فارمﺪ ایران ان
کت ا س پ ان
کت ال ز ﻼست
کت ال ز دارو سها عام
کت ال ز دارو سها عام
کت ال ز دارو سها عام
کت ال ز دارو سها عام
کت ال ز دارو سها عام
کت ال ز دارو سها عام
کت ال ز دارو سها عام
کت ال ز دارو سها عام
کت ال ز صنعت مبنا
کت ال ز م کرو س ستم
کت ال و اس ل
کت ال و اس ل
کت ال و اس ل
کت ال و اس ل
کت ال و اس ل
کت ال و اس ل

0420875891
0420875891
0056427549
0071757619
0071757619
0071757619
1286939471
1062723651
3874740706
3874740706
0450970086
0450970086
0450970086
0450970086
0047586354
0930791568
0930791568
0930791568
0930791568
0930791568
0533398118
4322663133
0061742813
0061742813
0061742813
0061742813
0061742813
0061742813
0061742813
0061742813
4431977945
4322058302
0930610490
0930610490
0930610490
0930610490
0930610490
0930610490

10101960876
10101960876
10102538335
14005679110
14005679110
14005679110
10103737955
10380179376
10103524050
10103524050
10100943650
10100943650
10100943650
10100943650
10100594148
10320367379
10320367379
10320367379
10320367379
10320367379
10780091584
10861597773
10861412626
10861412626
10861412626
10861412626
10861412626
10861412626
10861412626
10861412626
10103675921
10861410643
10380185840
10380185840
10380185840
10380185840
10380185840
10380185840

109,395.00
267,404.48
33,048.00
414,375.00
259,000.80
417,088.00
2,169,875.00
160,000.00
170,000.00
291,600.00
30,826.80
2,490,000.00
106,200.00
11,800.00
21,600.00
32,910.00
12,855.00
330.00
14,799.75
23,000.00
68,844.60
1,440,000.00
48,990.00
25,945.00
14,235,500.00
92,390.00
98,650.00
27,615.00
65,740.00
146,944.00
102,483.57
4,800.00
109,316.00
34,926.50
248,421,600.00
72,135.00
609,415,699.00
473,518,978.00

يورو
يورو
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
رو ه هنﺪ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
رو ه هنﺪ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یوان چ
وون کره جنو
يوان چ
وون کره جنو
وون کره جنو

93,000
49,177
11,437
92,617
49,938
49,938
11,451
87,930
49,329
49,938
49,441
625
49,568
49,441
49,109
49,177
50,566
50,566
51,596
51,596
49,798
49,163
49,441
49,329
1,052
49,441
49,676
49,329
49,441
49,441
87,930
49,258
49,813
12,325
71,574
7,151
40,240
75,752

کت ال و اس ل
کت ال و اس ل
کت ال و اس ل
کت ال و اس ل
کت ال و اس ل
کت ال و اس ل
کت ال و اس ل
کت ال و اس ل
کت ال و اس ل
کت ال و اس ل
کت ال و اس ل
کت ال و پ ک
کت ال و پ ک
کت ال و پ ک
کت ال و پ ک
کت ال و پ ک
کت ال و پ ک
کت ال و پ ک
کت ال و سامانه الونﺪ
کت ال و سامانه الونﺪ
کت ال ود جوش آذر ا جان
کت ال ود جوش آذر ا جان
کت ال وموتورسازی خزرس نتک
کت ال وموتورسازی خزرس نتک
کت ال وموتورسازی خزرس نتک
کت ال وموتورسازی خزرس نتک
کت ال ون ک افزار ازما
کت ال ون ک افزار ازما
کت ال ون ک افزار ازما
کت ال وه ﺪرول ان
کت الماس انرژی نگ یزد
کت الماس آرتا نور
کت الماس پودر قزو ن
کت الماس پودر قزو ن
کت الماس را ان ایران ان
کت الماس را ان ایران ان
کت الماس را ان ایران ان
کت الماس را ان ایران ان

کت ال و اس ل
کت ال و اس ل
کت ال و اس ل
کت ال و اس ل
کت ال و اس ل
کت ال و اس ل
کت ال و اس ل
کت ال و اس ل
کت ال و اس ل
کت ال و اس ل
کت ال و اس ل
کت ال و پ ک
کت ال و پ ک
کت ال و پ ک
کت ال و پ ک
کت ال و پ ک
کت ال و پ ک
کت ال و پ ک
کت ال و سامانه الونﺪ
کت ال و سامانه الونﺪ
کت ال ود جوش آذر ا جان
کت ال ود جوش آذر ا جان
کت ال وموتورسازی خزرس نتک
کت ال وموتورسازی خزرس نتک
کت ال وموتورسازی خزرس نتک
کت ال وموتورسازی خزرس نتک
کت ال ون ک افزار ازما
کت ال ون ک افزار ازما
کت ال ون ک افزار ازما
کت ال وه ﺪرول ان
کت الماس انرژی نگ یزد
کت الماس آرتا نور
کت الماس پودر قزو ن
کت الماس پودر قزو ن
کت الماس را ان ایران ان
کت الماس را ان ایران ان
کت الماس را ان ایران ان
کت الماس را ان ایران ان

کت ال و اس ل
کت ال و اس ل
کت ال و اس ل
کت ال و اس ل
کت ال و اس ل
کت ال و اس ل
کت ال و اس ل
کت ال و اس ل
کت ال و اس ل
کت ال و اس ل
کت ال و اس ل
کت ال و پ ک
کت ال و پ ک
کت ال و پ ک
کت ال و پ ک
کت ال و پ ک
کت ال و پ ک
کت ال و پ ک
کت ال و سامانه الونﺪ
کت ال و سامانه الونﺪ
کت ال ود جوش آذر ا جان
کت ال ود جوش آذر ا جان
کت ال وموتورسازی خزرس نتک
کت ال وموتورسازی خزرس نتک
کت ال وموتورسازی خزرس نتک
کت ال وموتورسازی خزرس نتک
کت ال ون ک افزار ازما
کت ال ون ک افزار ازما
کت ال ون ک افزار ازما
کت ال وه ﺪرول ان
کت الماس انرژی نگ یزد
کت الماس آرتا نور
کت الماس پودر قزو ن
کت الماس پودر قزو ن
کت الماس را ان ایران ان
کت الماس را ان ایران ان
کت الماس را ان ایران ان
کت الماس را ان ایران ان

0930610490
0930610490
0930610490
0930610490
0930610490
0930610490
0930610490
0930610490
0930610490
0930610490
0930610490
0045673268
0045673268
0045673268
0045673268
0045673268
0045673268
0045673268
1219351776
1219351776
2750556341
2750556341
2594110019
2594110019
2594110019
2594110019
1285484800
1285484800
1285484800
0056945310
4430646708
2596014831
4323017294
4323017294
1062594991
1062594991
1062594991
1062594991

10380185840
10380185840
10380185840
10380185840
10380185840
10380185840
10380185840
10380185840
10380185840
10380185840
10380185840
10101210845
10101210845
10101210845
10101210845
10101210845
10101210845
10101210845
14005373665
14005373665
10220070892
10220070892
10102202263
10102202263
10102202263
10102202263
10100836671
10100836671
10100836671
10100724947
10840434266
10320570249
10570014197
10570014197
10320345188
10320345188
10320345188
10320345188

906,483,274.00
99,321.00
373,384.00
202,539,821.00
39,535,377.00
141,560.00
428,984.00
139,707,821.00
57,895,000.00
355,818,392.00
7,010,234.00
97,287.50
30,124.00
91,777.00
70,340.00
101,038.00
81,029.00
66,253.25
1,065.60
4,262.40
218,456.66
109,228.33
405,620.10
730.00
173,545.57
132,438.60
1,011,181.00
3,592,278.87
3,841,103.79
870,780.00
85,125.44
2,052.50
435,879.40
25,000.00
768,839.00
896,600.00
972,720.00
296,860.00

وون کره جنو
يوان چ
یوان چ
وون کره جنو
وون کره جنو
یورو
یوان چ
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
يوان چ
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يوان چ
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو

37,116
6,599
11,808
71,574
38,474
49,329
11,500
71,574
39,073
38,474
39,246
7,151
49,466
6,447
11,483
11,483
6,447
7,151
49,415
49,415
6,431
6,477
11,700
6,599
11,700
11,700
11,774
11,774
11,774
6,602
94,273
49,701
6,462
49,329
11,503
22,377
20,980
51,562

کت الماس را ان ایران ان
کت الماس را ان ایران ان
کت الماس را ان ایران ان
کت الماس را ان ایران ان
کت الماس ف لم آذر ا جان
کت الماس ف لم آذر ا جان
کت الماس ف لم آذر ا جان
کت الماس ف لم آذر ا جان
کت الماس ف لم آذر ا جان
کت الماس ف لم آذر ا جان
کت الومی یوم صنعت اتﺤاد
کت الونﺪ سپهر ارس ان
کت الونﺪ سپهر ارس ان
کت الونﺪ سپهر ارس ان
کت الونﺪ سپهر ارس ان
کت الونﺪ سپهر ارس ان
کت الونﺪ سپهر ارس ان
کت الونﺪ سپهر ارس ان
کت الونﺪ سپهر ارس ان
کت الونﺪ سپهر ارس ان
کت الونﺪ سپهر ارس ان
کت ال ا آو ﺪ راد
کت ال ا آو ﺪ راد
کت ال اف اس ساینا دل جان
کت ال اف ش شه س نا دل جان
کت ال اف ش شه س نا دل جان
کت ال اف ش شه س نا دل جان
کت ال اف گس یزد
کت ال اف گس یزد
کت ال اف گس یزد
کت ال اف گس یزد
کت ال اف گس یزد
کت ال اف گس یزد
کت ال اف گس یزد
کت ال اف گس یزد
کت ال اف گس یزد
کت ال اف گس یزد
کت ال اف گس یزد

کت الماس را ان ایران ان
کت الماس را ان ایران ان
کت الماس را ان ایران ان
کت الماس را ان ایران ان
کت الماس را ان ایران ان
کت الماس را ان ایران ان
کت الماس را ان ایران ان
کت الماس را ان ایران ان
کت الماس ف لم آذر ا جان
کت الماس ف لم آذر ا جان
کت الماس ف لم آذر ا جان
کت الماس ف لم آذر ا جان
کت الماس ف لم آذر ا جان
کت الماس ف لم آذر ا جان
کت الماس ف لم آذر ا جان
کت الماس ف لم آذر ا جان
کت الماس ف لم آذر ا جان
کت الماس ف لم آذر ا جان
کت الماس ف لم آذر ا جان
کت الماس ف لم آذر ا جان
کت الومی یوم صنعت اتﺤاد
کت الومی یوم صنعت اتﺤاد
کت الونﺪ سپهر ارس ان
کت الونﺪ سپهر ارس ان
کت الونﺪ سپهر ارس ان
کت الونﺪ سپهر ارس ان
کت الونﺪ سپهر ارس ان
کت الونﺪ سپهر ارس ان
کت الونﺪ سپهر ارس ان
کت الونﺪ سپهر ارس ان
کت الونﺪ سپهر ارس ان
کت الونﺪ سپهر ارس ان
کت الونﺪ سپهر ارس ان
کت الونﺪ سپهر ارس ان
کت الونﺪ سپهر ارس ان
کت الونﺪ سپهر ارس ان
کت الونﺪ سپهر ارس ان
کت الونﺪ سپهر ارس ان
کت الونﺪ سپهر ارس ان
کت الونﺪ سپهر ارس ان
کت الونﺪ سپهر ارس ان
کت الونﺪ سپهر ارس ان
کت ال ا آو ﺪ راد
کت ال ا آو ﺪ راد
کت ال ا آو ﺪ راد
کت ال ا آو ﺪ راد
کت ال اف اس ساینا دل جان کت ال اف اس ساینا دل جان
کت ال اف ش شه س نا دل جان
کت ال اف ش شه س نا دل جان
کت ال اف ش شه س نا دل جان
کت ال اف ش شه س نا دل جان
کت ال اف ش شه س نا دل جان
کت ال اف ش شه س نا دل جان
کت ال اف گس یزد
کت ال اف گس یزد
کت ال اف گس یزد
کت ال اف گس یزد
کت ال اف گس یزد
کت ال اف گس یزد
کت ال اف گس یزد
کت ال اف گس یزد
کت ال اف گس یزد
کت ال اف گس یزد
کت ال اف گس یزد
کت ال اف گس یزد
کت ال اف گس یزد
کت ال اف گس یزد
کت ال اف گس یزد
کت ال اف گس یزد
کت ال اف گس یزد
کت ال اف گس یزد
کت ال اف گس یزد
کت ال اف گس یزد
کت ال اف گس یزد
کت ال اف گس یزد

1062594991
1062594991
1062594991
1062594991
2754322094
2754322094
2754322094
2754322094
2754322094
2754322094
0589254502
0533169798
0533169798
0533169798
0533169798
0533169798
0533169798
0533169798
0533169798
0533169798
0533169798
2992714305
2992714305
0579959686
0579726691
0579726691
0579726691
0070932824
0070932824
0070932824
0070932824
0070932824
0070932824
0070932824
0070932824
0070932824
0070932824
0070932824

10320345188
10320345188
10320345188
10320345188
10220158732
10220158732
10220158732
10220158732
10220158732
10220158732
10102695511
10103237005
10103237005
10103237005
10103237005
10103237005
10103237005
10103237005
10103237005
10103237005
10103237005
10320450429
10320450429
10861655691
10860411687
10860411687
10860411687
10860062651
10860062651
10860062651
10860062651
10860062651
10860062651
10860062651
10860062651
10860062651
10860062651
10860062651

850,167.00
1,130,500.00
286,400.00
1,851,597.00
19,800.00
6,015.00
32,844.00
1,226,280.00
75,388.00
167,500.00
52,300.00
621,000.00
260,000.00
581,000.00
215,400.00
220,000.00
522,600.00
508,800.00
621,000.00
717,200.00
890,000.00
159,435.75
817,964.25
140,519.68
530,092.00
264,080.00
246,920.00
624,020,600.00
231,460,000.00
168,935,800.00
624,020,600.00
462,920,000.00
624,020,600.00
624,020,600.00
624,020,600.00
624,020,600.00
624,020,000.00
624,020,600.00

درهم امارات
درهم امارات
يورو
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو

11,503
11,475
50,168
22,377
87,930
51,515
88,773
11,119
50,566
51,199
49,109
6,571
6,571
11,581
6,426
6,515
6,598
6,598
6,438
6,453
6,426
7,151
7,183
6,470
6,470
6,584
6,470
70,100
70,000
70,100
70,100
70,100
70,100
70,100
70,100
70,100
70,000
70,100

کت ال اف گس یزد
کت ال اف گس یزد
کت الینا پ شتاز ارس ان
کت امرتات دلتا
کت امرداد همراه
کت امرداد همراه
کت امن آف ن زگورات
کت ام ا ارس
کت ام ا ارس
کت ام ا ارس
کت ام ا ارس
کت ام ا ارس
کت ام ا ارس
کت ام ا ارس
کت ام ا ارس
کت ام ا ارس
کت ام ا ارس
کت ام ا ارس
کت ام ا ارس
کت ام ا ارس
کت ام ﺪ آینﺪه پ ا فار
کت ام ﺪان رهجو
کت ام ان تجارت ﺪر
کت انﺪ شه پ مان را انه
کت انﺪ شه پ مان را انه
کت انﺪ شه پ مان را انه
کت انﺪ شه پ مان را انه
کت انﺪ شه پ مان را انه
کت انﺪ شه پ مان را انه
کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان
کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان
کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان
کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان
کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان
کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان
کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان
کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان
کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان

کت ال اف گس یزد
کت ال اف گس یزد
کت الینا پ شتاز ارس ان
کت امرتات دلتا
کت امرداد همراه
کت امرداد همراه
کت امن آف ن زگورات
کت ام ا ارس
کت ام ا ارس
کت ام ا ارس
کت ام ا ارس
کت ام ا ارس
کت ام ا ارس
کت ام ا ارس
کت ام ا ارس
کت ام ا ارس
کت ام ا ارس
کت ام ا ارس
کت ام ا ارس
کت ام ا ارس
کت ام ﺪ آینﺪه پ ا فار
کت ام ﺪان رهجو
کت ام ان تجارت ﺪر
کت انﺪ شه پ مان را انه
کت انﺪ شه پ مان را انه
کت انﺪ شه پ مان را انه
کت انﺪ شه پ مان را انه
کت انﺪ شه پ مان را انه
کت انﺪ شه پ مان را انه
کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان
کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان
کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان
کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان
کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان
کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان
کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان
کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان
کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان

کت ال اف گس یزد
کت ال اف گس یزد
کت الینا پ شتاز ارس ان
کت امرتات دلتا
کت امرداد همراه
کت امرداد همراه
کت امن آف ن زگورات
کت ام ا ارس
کت ام ا ارس
کت ام ا ارس
کت ام ا ارس
کت ام ا ارس
کت ام ا ارس
کت ام ا ارس
کت ام ا ارس
کت ام ا ارس
کت ام ا ارس
کت ام ا ارس
کت ام ا ارس
کت ام ا ارس
کت ام ﺪ آینﺪه پ ا فار
کت ام ﺪان رهجو
کت ام ان تجارت ﺪر
کت انﺪ شه پ مان را انه
کت انﺪ شه پ مان را انه
کت انﺪ شه پ مان را انه
کت انﺪ شه پ مان را انه
کت انﺪ شه پ مان را انه
کت انﺪ شه پ مان را انه
کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان
کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان
کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان
کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان
کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان
کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان
کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان
کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان
کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان

0070932824
0070932824
1141879387
0073608793
0451079515
0451079515
2709635216
0041837762
0041837762
0041837762
0041837762
0041837762
0041837762
0041837762
0041837762
0041837762
0041837762
0041837762
0041837762
0041837762
0074180800
0828998310
0079313681
1062650247
1062650247
1062650247
1062650247
1062650247
1062650247
4199175490
4199175490
4199175490
4199175490
4199175490
4199175490
4199175490
4199175490
4199175490

10860062651
10860062651
14007172259
10103468148
10103137047
10103137047
14004015929
10861345362
10861345362
10861345362
10861345362
10861345362
10861345362
10861345362
10861345362
10861345362
10861345362
10861345362
10861345362
10861345362
14004536629
10102970969
10104051789
10101032430
10101032430
10101032430
10101032430
10101032430
10101032430
10320445068
10320445068
10320445068
10320445068
10320445068
10320445068
10320445068
10320445068
10320445068

293,984,200.00
462,920,000.00
98,800.00
1,315,757.00
78,000.00
2,161,555.00
128,230.00
68,800.00
33,442.50
24,000.00
259,200.00
26,407.00
56,700.00
68,800.00
77,792.00
223,492.00
244,800.00
265,200.00
180,720.00
445,000.00
13,445.04
190,000.00
3,316,000.00
220,052.60
62,834.11
73,623.25
30,000.00
28,532.98
15,868.72
294,224.00
183,600.00
300,800.00
162,750.00
26,175.00
251,100.00
8,434.00
380,990.60
35,500.00

وون کره جنو
وون کره جنو
يورو
يوان چ
يورو
درهم امارات
درهم امارات
يورو
یورو
یورو
يوان چ
درهم امارات
یورو
یورو
یورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يورو
يوان چ
يورو
يورو
رو ه هنﺪ
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يوان چ
یورو
يوان چ
يورو

70,000
70,000
49,003
6,470
49,676
11,466
12,014
94,540
95,570
94,320
11,466
22,220
95,570
94,540
87,937
92,920
11,466
11,450
93,900
12,010
50,254
49,109
1,077
11,783
49,441
119,148
49,415
119,148
119,148
6,452
6,470
6,453
6,438
49,408
6,470
91,500
6,470
49,568

کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان
کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان
کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان
کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان
کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان
کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان
کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان
کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان
کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان
کت انرژی پرس ا ن و ایران ان
کت اهورا سازه ا ستا
کت اوتاد صنعت ن ن
کت اوزان
کت اوزان
کت هم ار تجارت فرتا
کت هم ار تجارت فرتا
کت هم ار تجارت فرتا
کت هم ار تجارت فرتا
کت هم ار تجارت فرتا
کت هم ار تجارت فرتا
کت هم ار تجارت فرتا
کت ا ﺪه پروران کوشای زن ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان

کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان
کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان
کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان
کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان
کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان
کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان
کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان
کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان
کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان
کت انرژی پرس ا ن و ایران ان
کت اهورا سازه ا ستا
کت اوتاد صنعت ن ن
کت اوزان
کت اوزان
کت ا ﺪه آل ن ار خاورم انه
کت ا ﺪه آل ن ار خاورم انه
کت ا ﺪه آل ن ار خاورم انه
کت ا ﺪه آل ن ار خاورم انه
کت ا ﺪه آل ن ار خاورم انه
کت ا ﺪه آل ن ار خاورم انه
کت ا ﺪه آل ن ار خاورم انه
کت ا ﺪه پروران کوشای زن ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان

کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان
کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان
کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان
کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان
کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان
کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان
کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان
کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان
کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان
کت انرژی پرس ا ن و ایران ان
کت اهورا سازه ا ستا
کت اوتاد صنعت ن ن
کت اوزان
کت اوزان
کت ا ﺪه آل ن ار خاورم انه
کت ا ﺪه آل ن ار خاورم انه
کت ا ﺪه آل ن ار خاورم انه
کت ا ﺪه آل ن ار خاورم انه
کت ا ﺪه آل ن ار خاورم انه
کت ا ﺪه آل ن ار خاورم انه
کت ا ﺪه آل ن ار خاورم انه
کت ا ﺪه پروران کوشای زن ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان

4199175490
4199175490
4199175490
4199175490
4199175490
4199175490
4199175490
4199175490
4199175490
0069655138
0073513741
0054355291
2571688820
2571688820
0058022880
0058022880
0058022880
0058022880
0058022880
0058022880
0058022880
4284365282
2200072228
2200072228
2200072228
2200072228
2200072228
2200072228
2200072228
2200072228
2200072228
2200072228
2200072228
2200072228
2200072228
2200072228
2200072228
2200072228

10320445068
10320445068
10320445068
10320445068
10320445068
10320445068
10320445068
10320445068
10320445068
14005396370
10103538252
10102141401
10100509215
10100509215
14004561252
14004561252
14004561252
14004561252
14004561252
14004561252
14004561252
10460097033
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318

49,733.60
67,600.00
242,105.60
675,790.00
20,500.00
62,000.00
6,627.94
135,200.00
96,918.33
73,000.00
90,476.00
11,641.20
774,000.00
3,012,281.00
93,260.44
33,683.29
342,238.52
41,938.00
150,080.00
47,564.31
237,024.00
110,680.00
104,682.00
120,065.00
16,663.96
131,392.00
10,298.00
134,000.00
544,844.92
926,442.47
30,651.25
55,454.00
122,498.00
15,946.02
61,772.81
72,330.32
106,132.35
662,629.01

یوان چ
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
یورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات

11,100
49,408
6,470
6,470
6,470
51,020
51,020
87,870
49,329
92,162
50,119
90,343
48,599
12,006
94,190
94,190
94,190
93,971
94,190
49,441
94,190
51,199
49,127
49,177
49,258
49,177
49,127
49,127
11,603
21,906
52,233
53,557
49,537
49,127
49,127
49,127
11,967
11,927

کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه سﻼمت دا ش
کت ایران پتک
کت ایران پتک
کت ایران پتک
کت ایران پتک
کت ایران پتک
کت ایران پتک
کت ایران پیچ
کت ایران پیچ
کت ایران پیچ
کت ایران پیچ
کت ایران ترا سفو
کت ایران ترا سفو
کت ایران ترا سفو
کت ایران ترا سفو
کت ایران ترا سفو
کت ایران ترا سفو
کت ایران ترا سفو
کت ایران ترا سفو

کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه سﻼمت دا ش
کت ایران پتک
کت ایران پتک
کت ایران پتک
کت ایران پتک
کت ایران پتک
کت ایران پتک
کت ایران پیچ
کت ایران پیچ
کت ایران پیچ
کت ایران پیچ
کت ایران ترا سفو
کت ایران ترا سفو
کت ایران ترا سفو
کت ایران ترا سفو
کت ایران ترا سفو
کت ایران ترا سفو
کت ایران ترا سفو
کت ایران ترا سفو

کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه سﻼمت دا ش
کت ایران پتک
کت ایران پتک
کت ایران پتک
کت ایران پتک
کت ایران پتک
کت ایران پتک
کت ایران پیچ
کت ایران پیچ
کت ایران پیچ
کت ایران پیچ
کت ایران ترا سفو
کت ایران ترا سفو
کت ایران ترا سفو
کت ایران ترا سفو
کت ایران ترا سفو
کت ایران ترا سفو
کت ایران ترا سفو
کت ایران ترا سفو

2200072228
2200072228
2200072228
2200072228
2200072228
2200072228
2200072228
2200072228
2200072228
2200072228
2200072228
2200072228
2200072228
2200072228
2200072228
2200072228
2200072228
2200072228
2200072228
0074839047
0036046884
0036046884
0036046884
0036046884
0036046884
0036046884
4432596260
4432596260
4432596260
4432596260
1371854793
1371854793
1371854793
1371854793
1371854793
1371854793
1371854793
1371854793

14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
10320490241
10100987346
10100987346
10100987346
10100987346
10100987346
10100987346
10100931557
10100931557
10100931557
10100931557
10100433825
10100433825
10100433825
10100433825
10100433825
10100433825
10100433825
10100433825

757,595.00
20,485.00
54,071.72
68,530.22
207,096.62
76,726.00
103,108.94
10,902.00
143,388.91
77,252.70
20,097.50
19,069.53
45,648.00
51,798.00
238,363.32
294,209.25
164,889.09
38,889.18
20,300.00
13,750.00
44,236.75
2,794.00
4,029.96
4,522.90
24,221.65
3,340.00
102,401,580.00
1,516,402.91
307,107,980.00
69,248.00
34,623.29
359,993.45
73,013.00
69,043.93
10.00
12,045,375.00
494,118.90
240,325.00

يوان چ
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
يورو
درهم امارات
يورو
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
وون کره جنو
يوان چ
وون کره جنو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
رو ه هنﺪ
يورو
يورو

6,452
49,127
49,127
49,177
11,569
49,258
11,783
49,127
11,482
11,908
49,003
49,258
49,127
49,127
11,886
11,908
11,783
49,127
49,537
50,119
93,256
93,256
49,647
93,256
49,701
93,256
70,000
11,710
70,000
91,466
49,639
87,617
93,640
87,870
87,617
1,182
87,870
50,423

کت ایران ترا سفو
کت ایران ترا سفو
کت ایران ترا سفو
کت ایران ترا سفو
کت ایران ترا سفو
کت ایران ترا سفو
کت ایران ترا سفو
کت ایران ترا سفو
کت ایران ترا سفو
کت ایران ترا سفو
کت ایران ترا سفو
کت ایران ترا سفو
کت ایران ترا سفو
کت ایران تک نخ
کت ایران تک نخ
کت ایران تک نخ
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو

کت ایران ترا سفو
کت ایران ترا سفو
کت ایران ترا سفو
کت ایران ترا سفو
کت ایران ترا سفو
کت ایران ترا سفو
کت ایران ترا سفو
کت ایران ترا سفو
کت ایران ترا سفو
کت ایران ترا سفو
کت ایران ترا سفو
کت ایران ترا سفو
کت ایران ترا سفو
کت ایران تک نخ
کت ایران تک نخ
کت ایران تک نخ
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو

کت ایران ترا سفو
کت ایران ترا سفو
کت ایران ترا سفو
کت ایران ترا سفو
کت ایران ترا سفو
کت ایران ترا سفو
کت ایران ترا سفو
کت ایران ترا سفو
کت ایران ترا سفو
کت ایران ترا سفو
کت ایران ترا سفو
کت ایران ترا سفو
کت ایران ترا سفو
کت ایران تک نخ
کت ایران تک نخ
کت ایران تک نخ
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو
کت ایران خودرو

1371854793
1371854793
1371854793
1371854793
1371854793
1371854793
1371854793
1371854793
1371854793
1371854793
1371854793
1371854793
1371854793
0072307463
0072307463
0072307463
0044960352
0044960352
0044960352
0044960352
0044960352
0044960352
0044960352
0044960352
0044960352
0044960352
0044960352
0044960352
0044960352
0044960352
0044960352
0044960352
0044960352
0044960352
0044960352
0044960352
0044960352
0044960352

10100433825
10100433825
10100433825
10100433825
10100433825
10100433825
10100433825
10100433825
10100433825
10100433825
10100433825
10100433825
10100433825
10101331987
10101331987
10101331987
10100360794
10100360794
10100360794
10100360794
10100360794
10100360794
10100360794
10100360794
10100360794
10100360794
10100360794
10100360794
10100360794
10100360794
10100360794
10100360794
10100360794
10100360794
10100360794
10100360794
10100360794
10100360794

65,311.76
485,550.00
14,040.00
10.00
1,051,517.38
742,991.42
10.00
433,978.75
173,352.00
240,325.00
32,730.00
10.00
37,997.86
19,600,000.00
19,600,000.00
457,056.00
23,288.00
70,200.00
1,875,743.52
35,609.60
3,931.54
91,770.00
354,900.00
689.60
156,926.20
83,250.00
712,464.00
30,204.36
36,214.00
288.00
380,160.00
183,540.00
209,075.00
142,750,000.00
34,560.00
675,000.00
29,483.36
63,252.00

يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
رو ه هنﺪ
رو ه هنﺪ
یوان چ
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
يورو
يورو
یورو
یورو
يورو
یورو
يورو
یورو
یورو
درهم امارات
وون کره جنو
یورو
یوان چ
یورو
یورو

88,150
87,870
51,515
87,617
93,640
93,640
87,617
9,335
49,639
49,697
87,617
87,617
93,640
1,102
1,102
11,200
49,163
49,107
49,169
49,329
92,617
49,329
49,798
87,617
87,617
49,163
48,599
49,701
49,163
87,617
49,329
49,329
11,886
82,000
49,329
6,599
49,329
49,408

کت ایران خودرو خراسان
کت ایران خودرو خراسان
کت ایران خودرو دیزل سها عام
کت ایران خودرو دیزل سها عام
کت ایران خودرو دیزل سها عام
کت ایران خودرو دیزل سها عام
کت ایران خودرو دیزل سها عام
کت ایران خودرو دیزل سها عام
کت ایران خودرو دیزل سها عام
کت ایران رهجو
کت ایران رهجو
کت ایران روتاتیو
کت ایران روتاتیو
کت ایران روتاتیو
کت ایران روتاتیو
کت ایران روتاتیو
کت ایران روتاتیو
کت ایران روتاتیو
کت ایران روتاتیو
کت ایران روتاتیو
کت ایران روتاتیو
کت ایران زا
کت ایران زا
کت ایران زا
کت ایران زا
کت ایران زا
کت ایران زا
کت ایران کفپوش
کت ایران کفپوش
کت ایران کفپوش
کت ایران کفپوش
کت ایران کفپوش
کت ایران نازل
کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا
کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا
کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا
کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا
کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا

کت ایران خودرو خراسان
کت ایران خودرو خراسان
کت ایران خودرو دیزل سها عام
کت ایران خودرو دیزل سها عام
کت ایران خودرو دیزل سها عام
کت ایران خودرو دیزل سها عام
کت ایران خودرو دیزل سها عام
کت ایران خودرو دیزل سها عام
کت ایران خودرو دیزل سها عام
کت ایران رهجو
کت ایران رهجو
کت ایران روتاتیو
کت ایران روتاتیو
کت ایران روتاتیو
کت ایران روتاتیو
کت ایران روتاتیو
کت ایران روتاتیو
کت ایران روتاتیو
کت ایران روتاتیو
کت ایران روتاتیو
کت ایران روتاتیو
کت ایران زا
کت ایران زا
کت ایران زا
کت ایران زا
کت ایران زا
کت ایران زا
کت ایران کفپوش
کت ایران کفپوش
کت ایران کفپوش
کت ایران کفپوش
کت ایران کفپوش
کت ایران نازل
کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا
کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا
کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا
کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا
کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا

کت ایران خودرو خراسان
کت ایران خودرو خراسان
کت ایران خودرو دیزل سها عام
کت ایران خودرو دیزل سها عام
کت ایران خودرو دیزل سها عام
کت ایران خودرو دیزل سها عام
کت ایران خودرو دیزل سها عام
کت ایران خودرو دیزل سها عام
کت ایران خودرو دیزل سها عام
کت ایران رهجو
کت ایران رهجو
کت ایران روتاتیو
کت ایران روتاتیو
کت ایران روتاتیو
کت ایران روتاتیو
کت ایران روتاتیو
کت ایران روتاتیو
کت ایران روتاتیو
کت ایران روتاتیو
کت ایران روتاتیو
کت ایران روتاتیو
کت ایران زا
کت ایران زا
کت ایران زا
کت ایران زا
کت ایران زا
کت ایران زا
کت ایران کفپوش
کت ایران کفپوش
کت ایران کفپوش
کت ایران کفپوش
کت ایران کفپوش
کت ایران نازل
کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا
کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا
کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا
کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا
کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا

0652829848
0652829848
0034947280
0034947280
0034947280
0034947280
0034947280
0034947280
0034947280
1582447837
1582447837
0047001704
0047001704
0047001704
0047001704
0047001704
0047001704
0047001704
0047001704
0047001704
0047001704
2296804063
2296804063
2296804063
2296804063
2296804063
2296804063
0052809455
0052809455
0052809455
0052809455
0052809455
0079400531
0040190889
0040190889
0040190889
0040190889
0040190889

10380313800
10380313800
10100326014
10100326014
10100326014
10100326014
10100326014
10100326014
10100326014
10101575582
10101575582
10100808889
10100808889
10100808889
10100808889
10100808889
10100808889
10100808889
10100808889
10100808889
10100808889
10100593491
10100593491
10100593491
10100593491
10100593491
10100593491
10100483277
10100483277
10100483277
10100483277
10100483277
10100991856
10100448712
10100448712
10100448712
10100448712
10100448712

10,943,537.85
320,146.30
3,270.99
5,841,600.00
5,841,600.00
5,841,600.00
5,841,600.00
267,250.00
4,060,876.50
4,054,518.90
5,948,100.00
8,162.15
53,185.95
735,789.00
85,960.00
61,154.16
53,185.95
58,814.76
8,171.50
52,500.20
93,356.00
94,190.00
58,977.50
1,512.76
58,997.50
18,100.00
60,573.50
76,290.18
232,480.00
49,341.37
1,072,800.00
10,000.00
2,565,000.00
7,532,464.00
11,875,406.80
111,305,687.00
111,305,687.00
9,164,480.00

چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ

يوان
يوان
يوان
يوان
يوان
يوان
يوان
يوان
يورو
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يوان چ
يورو
رو ه هنﺪ
وون کره جنو
يوان چ
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو

6,596
6,555
11,878
11,657
11,657
11,657
11,657
11,878
49,701
11,774
11,775
49,177
49,109
6,469
49,177
50,463
49,109
49,109
49,177
49,109
49,408
51,189
49,701
50,566
50,566
87,617
49,701
49,127
11,950
50,119
11,950
49,179
618
39,358
11,071
39,358
39,358
71,574

کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا
کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا
کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا
کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا
کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا
کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا
کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا
کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا
کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا
کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا
کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا
کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا
کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا
کت ایران ان تزر ق مپ
کت ایران ان قائم همراه
کت ایران ان قائم همراه
کت ایران ان قائم همراه
کت ایران ان قائم همراه
کت ایران ان قائم همراه
کت ایران ان قائم همراه
کت ای اتاش ک ش
کت ای اتاش ک ش
کت ای اتاش ک ش
کت ا ستا آلوم سازه
ا فا ام
ا فا ام
ا فا ام
ا فا ام
ا فا ام
ا فا ام
کت ا اد صنعت گس اس ادانا
کت ا اد صنعت گس اس ادانا
کت ا ل ا ال ون ک س ستم
کت ا ل ا چرم سﺪ ﺪ
کت ا ل ا چرم سﺪ ﺪ
کت ا ل ا چرم سﺪ ﺪ
کت ا ل ا چرم سﺪ ﺪ
کت ا ل ا چرم سﺪ ﺪ

کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا
کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا
کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا
کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا
کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا
کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا
کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا
کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا
کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا
کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا
کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا
کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا
کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا
کت ایران ان تزر ق مپ
کت ایران ان قائم همراه
کت ایران ان قائم همراه
کت ایران ان قائم همراه
کت ایران ان قائم همراه
کت ایران ان قائم همراه
کت ایران ان قائم همراه
کت ای اتاش ک ش
کت ای اتاش ک ش
کت ای اتاش ک ش
کت ا ستا آلوم سازه
کت ا فا ام
کت ا فا ام
کت ا فا ام
کت ا فا ام
کت ا فا ام
کت ا فا ام
کت ا اد صنعت گس اس ادانا
کت ا اد صنعت گس اس ادانا
کت ا ل ا ال ون ک س ستم
کت ا ل ا چرم سﺪ ﺪ
کت ا ل ا چرم سﺪ ﺪ
کت ا ل ا چرم سﺪ ﺪ
کت ا ل ا چرم سﺪ ﺪ
کت ا ل ا چرم سﺪ ﺪ

کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا
کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا
کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا
کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا
کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا
کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا
کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا
کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا
کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا
کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا
کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا
کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا
کت ایرا تول ﺪ اتومب ل سای ا
کت ایران ان تزر ق مپ
کت ایران ان قائم همراه
کت ایران ان قائم همراه
کت ایران ان قائم همراه
کت ایران ان قائم همراه
کت ایران ان قائم همراه
کت ایران ان قائم همراه
کت ای اتاش ک ش
کت ای اتاش ک ش
کت ای اتاش ک ش
کت ا ستا آلوم سازه
کت ا فا ام
کت ا فا ام
کت ا فا ام
کت ا فا ام
کت ا فا ام
کت ا فا ام
کت ا اد صنعت گس اس ادانا
کت ا اد صنعت گس اس ادانا
کت ا ل ا ال ون ک س ستم
کت ا ل ا چرم سﺪ ﺪ
کت ا ل ا چرم سﺪ ﺪ
کت ا ل ا چرم سﺪ ﺪ
کت ا ل ا چرم سﺪ ﺪ
کت ا ل ا چرم سﺪ ﺪ

0040190889
0040190889
0040190889
0040190889
0040190889
0040190889
0040190889
0040190889
0040190889
0040190889
0040190889
0040190889
0040190889
2870296355
1032080003
1032080003
1032080003
1032080003
1032080003
1032080003
4591298639
4591298639
4591298639
0779609654
0064102262
0064102262
0064102262
0064102262
0064102262
0064102262
1291166750
1291166750
0072786991
4072867837
4072867837
4072867837
4072867837
4072867837

10100448712
10100448712
10100448712
10100448712
10100448712
10100448712
10100448712
10100448712
10100448712
10100448712
10100448712
10100448712
10100448712
10102781596
10320800037
10320800037
10320800037
10320800037
10320800037
10320800037
14005834085
14005834085
14005834085
10380534759
10103657850
10103657850
10103657850
10103657850
10103657850
10103657850
14005755868
14005755868
10320792641
10320613217
10320613217
10320613217
10320613217
10320613217

75,178,554.00
37,989,000.00
10,047,200.00
10,400,000.00
236,880.00
4,221,000.00
19,984,000.00
313,618.00
676,606,986.00
2,822,557.00
67,792,176.00
15,634,080.00
28,241,607.38
121,608.00
494,300.00
346,838.00
1,055,500.00
500,000.00
758,519.00
125,950.00
19,540.00
46,766.00
97,498.00
99,574.96
149,305.30
224,687.70
156,100.00
156,100.00
21,600.00
121,125.00
1,750.00
13,402.84
99,000.00
81,796.00
445,090.00
40,995.30
288,275.93
22,342.00

وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
يوان چ
وون کره جنو
وون کره جنو
يوان چ
وون کره جنو
يوان چ
وون کره جنو
وون کره جنو
يوان چ
يوان چ
یورو
یورو
یوان چ
يورو
یوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
يورو
درهم امارات
يورو

39,358
38,269
69,150
69,150
11,672
38,978
69,150
6,555
39,358
6,375
39,358
71,574
11,657
6,469
49,798
49,329
6,599
49,415
6,599
49,415
49,408
119,148
49,408
89,090
92,300
92,400
92,400
92,400
92,400
92,300
88,040
88,040
49,798
49,177
11,482
49,177
11,437
49,177

کت ا ل ا درمان
کت ا ل ا سور ن ایران ان
کت ا ل ا سور ن ایران ان
کت ا ل ا سور ن ایران ان
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا من انﺪ شان پ ا ن ن
کت ا من انﺪ شان پ ا ن ن
کت ا من تجارت اخ ارس
کت ا من تجارت اخ ارس
کت ا من تجارت س م
کت ا من تجارت س م
کت ا من تجارت س م
کت ا من درمان آرش ا جم
کت ا من ش شه سپهر
کت ا من اﻻی ناص
کت ا من اﻻی ناص
کت ا من اﻻی ناص
کت ا من اﻻی ناص

کت ا ل ا درمان
کت ا ل ا سور ن ایران ان
کت ا ل ا سور ن ایران ان
کت ا ل ا سور ن ایران ان
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا من انﺪ شان پ ا ن ن
کت ا من انﺪ شان پ ا ن ن
کت ا من تجارت اخ ارس
کت ا من تجارت اخ ارس
کت ا من تجارت س م
کت ا من تجارت س م
کت ا من تجارت س م
کت ا من درمان آرش ا جم
کت ا من ش شه سپهر
کت ا من اﻻی ناص
کت ا من اﻻی ناص
کت ا من اﻻی ناص
کت ا من اﻻی ناص

کت ا ل ا درمان
کت ا ل ا سور ن ایران ان
کت ا ل ا سور ن ایران ان
کت ا ل ا سور ن ایران ان
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا ما همراه
کت ا من انﺪ شان پ ا ن ن
کت ا من انﺪ شان پ ا ن ن
کت ا من تجارت اخ ارس
کت ا من تجارت اخ ارس
کت ا من تجارت س م
کت ا من تجارت س م
کت ا من تجارت س م
کت ا من درمان آرش ا جم
کت ا من ش شه سپهر
کت ا من اﻻی ناص
کت ا من اﻻی ناص
کت ا من اﻻی ناص
کت ا من اﻻی ناص

0068721633
1239738651
1239738651
1239738651
0035050081
0035050081
0035050081
0035050081
0035050081
0035050081
0035050081
0035050081
0035050081
0035050081
0035050081
0035050081
0035050081
0035050081
0035050081
0035050081
0035050081
0035050081
0035050081
0035050081
0035050081
0071074031
0071074031
0017305411
0017305411
0080298176
0080298176
0080298176
6599935771
0380708140
5349969579
5349969579
5349969579
5349969579

10103444563
14006569402
14006569402
14006569402
14003932625
14003932625
14003932625
14003932625
14003932625
14003932625
14003932625
14003932625
14003932625
14003932625
14003932625
14003932625
14003932625
14003932625
14003932625
14003932625
14003932625
14003932625
14003932625
14003932625
14003932625
10320886480
10320886480
14006801790
14006801790
14004026506
14004026506
14004026506
14005361732
10102372179
14004449712
14004449712
14004449712
14004449712

238,890.97
25,800.00
451,500.00
7,020.00
3,226,986.00
467,820.00
54,500.00
3,186,880.00
159,600.00
291,404.00
304,000.00
366,700.00
479,700.00
354,400.00
440,000.00
414,500.00
2,001,540.00
175,780.00
547,105,776.00
410,274.00
443,700.00
2,604,950.00
348,000.00
304,000.00
460,280.00
1,598,970.83
1,599,468.70
168,875.52
456,732.59
62,638.00
28,022.50
28,022.50
29,844.73
26,848.53
160,050.00
338,283.00
1,816,750.00
30,516.14

يورو
يورو
درهم امارات
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
وون کره جنو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
یورو

49,003
49,544
11,494
49,329
6,587
49,441
49,441
6,602
49,441
49,441
49,441
49,441
49,441
49,441
49,441
49,441
6,602
49,441
39,149
49,441
49,441
6,602
49,441
49,441
49,441
11,994
11,994
6,599
6,599
49,647
49,537
49,647
49,466
49,415
6,598
6,470
6,587
103,440

کت ا من اﻻی ناص
کت ایناز ما و
کت ایناز ما و
کت آ ا دارو ﻃب
کت آ ا دارو ﻃب
کت آ سال سها عام
کت آ سال سها عام
کت آ سال سها عام
کت آ سال سها عام
کت آ سال سها عام
کت آ سال سها عام
کت آ سال سها عام
کت آ سال سها عام
کت آ سال سها عام
کت آ سال سها عام
کت آ سال سها عام
کت آ سال سها عام
کت آ سال سها عام
کت آ سال سها عام
کت آ سال سها عام
کت آ سال سها عام
کت آبهای معﺪ ا آب س ﻼن
کت آبهای معﺪ ا آب س ﻼن
کت آبهای معﺪ ا آب س ﻼن
کت آ ام خودرو ارونﺪ
کت آ ام خودرو ارونﺪ
کت آ ام خودرو ارونﺪ
کت آ ام خودرو ارونﺪ
کت آتا تجارت آدر ن ا ﺪه آل ت ز
کت آتاپروف ل سهنﺪ
کت آتراپوﻻدس ال
کت آتراپوﻻدس ال
کت آت ه پنﺪار ارم ا
کت آت ه نمابناسازان
کت آذر اتصال
کت آذر اتصال
کت آذر اتصال
کت آذر ا خزر تهران

کت ا من اﻻی ناص
کت ایناز ما و
کت ایناز ما و
کت آ ا دارو ﻃب
کت آ ا دارو ﻃب
کت آ سال سها عام
کت آ سال سها عام
کت آ سال سها عام
کت آ سال سها عام
کت آ سال سها عام
کت آ سال سها عام
کت آ سال سها عام
کت آ سال سها عام
کت آ سال سها عام
کت آ سال سها عام
کت آ سال سها عام
کت آ سال سها عام
کت آ سال سها عام
کت آ سال سها عام
کت آ سال سها عام
کت آ سال سها عام
کت آبهای معﺪ ا آب س ﻼن
کت آبهای معﺪ ا آب س ﻼن
کت آبهای معﺪ ا آب س ﻼن
کت آ ام خودرو ارونﺪ
کت آ ام خودرو ارونﺪ
کت آ ام خودرو ارونﺪ
کت آ ام خودرو ارونﺪ
کت آتا تجارت آدر ن ا ﺪه آل ت ز
کت آتاپروف ل سهنﺪ
کت آتراپوﻻدس ال
کت آتراپوﻻدس ال
کت آت ه پنﺪار ارم ا
کت آت ه نمابناسازان
کت آذر اتصال
کت آذر اتصال
کت آذر اتصال
کت آذر ا خزر تهران

کت ا من اﻻی ناص
کت ایناز ما و
کت ایناز ما و
کت آ ا دارو ﻃب
کت آ ا دارو ﻃب
کت آ سال سها عام
کت آ سال سها عام
کت آ سال سها عام
کت آ سال سها عام
کت آ سال سها عام
کت آ سال سها عام
کت آ سال سها عام
کت آ سال سها عام
کت آ سال سها عام
کت آ سال سها عام
کت آ سال سها عام
کت آ سال سها عام
کت آ سال سها عام
کت آ سال سها عام
کت آ سال سها عام
کت آ سال سها عام
کت آبهای معﺪ ا آب س ﻼن
کت آبهای معﺪ ا آب س ﻼن
کت آبهای معﺪ ا آب س ﻼن
کت آ ام خودرو ارونﺪ
کت آ ام خودرو ارونﺪ
کت آ ام خودرو ارونﺪ
کت آ ام خودرو ارونﺪ
کت آتا تجارت آدر ن ا ﺪه آل ت ز
کت آتاپروف ل سهنﺪ
کت آتراپوﻻدس ال
کت آتراپوﻻدس ال
کت آت ه پنﺪار ارم ا
کت آت ه نمابناسازان
کت آذر اتصال
کت آذر اتصال
کت آذر اتصال
کت آذر ا خزر تهران

5349969579
2830739663
2830739663
0052978631
0052978631
0040947246
0040947246
0040947246
0040947246
0040947246
0040947246
0040947246
0040947246
0040947246
0040947246
0040947246
0040947246
0040947246
0040947246
0040947246
0040947246
1466028971
1466028971
1466028971
0079334334
0079334334
0079334334
0079334334
1377452530
1382508417
4219349529
4219349529
0074300474
0451250508
1378015495
1378015495
1378015495
1380361877

14004449712
10220027098
10220027098
10320443125
10320443125
10100276443
10100276443
10100276443
10100276443
10100276443
10100276443
10100276443
10100276443
10100276443
10100276443
10100276443
10100276443
10100276443
10100276443
10100276443
10100276443
10240070557
10240070557
10240070557
14006435870
14006435870
14006435870
14006435870
14004571924
14006522961
14004973580
14004973580
14006058690
14004258300
10200097494
10200097494
10200097494
10200452478

475,321.80
39,600.00
78,700.00
174,208.75
20,193.03
9,147.00
4,747.52
68,050.00
12,588.80
7,750.00
49,130.00
20,666.00
54,500.00
19,383.94
13,123.00
52,609.00
51,000.00
1,012,538.07
8,825.20
7,285.00
39,126.00
15,696.84
29,270.40
8,653.97
227,000.00
181,600.00
227,000.00
22,700.00
245,296.00
328,701.03
54,200.00
14,444.00
58,562.00
61,605.37
958,752.00
7,390.00
19,837.92
26,100.00

يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يوان چ
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
یورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
یورو

6,470
49,109
49,329
49,109
49,109
49,003
49,329
93,200
93,075
93,796
49,329
106,425
49,329
93,796
95,000
95,050
49,329
11,630
49,329
95,050
93,700
49,568
90,250
49,568
49,466
49,109
49,258
49,701
49,109
6,596
49,701
49,807
90,360
49,003
11,079
21,190
88,040
93,400

کت آذر ا خزر تهران
کت آذر ا خزر تهران
کت آذر ا خزر تهران
کت آذر مهر توان اهواز
کت آذرخش انتقال ن و اژ
کت آذرخش انتقال ن و اژ
کت آذرمﺪ ک
کت آذین تجارت گس چهلستون
کت آذین چاپ ال ز
کت آذین نقش دوران
کت آذین نقش دوران
کت آرا اد
کت آرا رز سﻼمت
کت آرا فام پ ش
کت آرا گس ان فروغ ارونﺪ
کت آراز صنعت آس ا
کت آران دنﺪان ﻃب
کت آران دنﺪان ﻃب
کت آرتا انرژی
کت آرتا انرژی
کت آرتا انرژی
کت آرتا انرژی
کت آرتا پ و آرش فراز
کت آرتا پ و آرش فراز
کت آرتا ﻼست
کت تول ﺪی ش اب خودرو روز
کت آرتا ﻼست
کت تول ﺪی ش اب خودرو روز
کت آرسام تجارت ساینا
کت آرسام تجارت ساینا
کت آرسام تجارت ساینا
کت آرمان ال ک ارگ
کت آرمان ال ک ارگ
کت آرمان ال ک نور گس
کت آرمان ال ک نور گس
کت آرمان بهبود ام انﺪ ش
کت آرمان تام بهسو
کت آرمان تجارت ا ل ا

کت آذر ا خزر تهران
کت آذر ا خزر تهران
کت آذر ا خزر تهران
کت آذر ا خزر تهران
کت آذر ا خزر تهران
کت آذر ا خزر تهران
کت آذر مهر توان اهواز
کت آذر مهر توان اهواز
کت آذرخش انتقال ن و اژ
کت آذرخش انتقال ن و اژ
کت آذرخش انتقال ن و اژ
کت آذرخش انتقال ن و اژ
کت آذرمﺪ ک
کت آذرمﺪ ک
کت آذین تجارت گس چهلستون کت آذین تجارت گس چهلستون
کت آذین چاپ ال ز
کت آذین چاپ ال ز
کت آذین نقش دوران
کت آذین نقش دوران
کت آذین نقش دوران
کت آذین نقش دوران
کت آرا اد
کت آرا اد
کت آرا رز سﻼمت
کت آرا رز سﻼمت
کت آرا فام پ ش
کت آرا فام پ ش
کت آرا گس ان فروغ ارونﺪ
کت آرا گس ان فروغ ارونﺪ
کت آراز صنعت آس ا
کت آراز صنعت آس ا
کت آران دنﺪان ﻃب
کت آران دنﺪان ﻃب
کت آران دنﺪان ﻃب
کت آران دنﺪان ﻃب
کت آرتا انرژی
کت آرتا انرژی
کت آرتا انرژی
کت آرتا انرژی
کت آرتا انرژی
کت آرتا انرژی
کت آرتا انرژی
کت آرتا انرژی
کت آرتا پ و آرش فراز
کت آرتا پ و آرش فراز
کت آرتا پ و آرش فراز
کت آرتا پ و آرش فراز
کت آرتا ﻼست
کت آرتا ﻼست
کت آرتا ﻼست
کت آرتا ﻼست
کت آرتا ﻼست
کت آرتا ﻼست
کت آرتا ﻼست
کت آرتا ﻼست
کت آرسام تجارت ساینا
کت آرسام تجارت ساینا
کت آرسام تجارت ساینا
کت آرسام تجارت ساینا
کت آرسام تجارت ساینا
کت آرسام تجارت ساینا
کت آرمان ال ک ارگ
کت آرمان ال ک ارگ
کت آرمان ال ک ارگ
کت آرمان ال ک ارگ
کت آرمان ال ک نور گس
کت آرمان ال ک نور گس
کت آرمان ال ک نور گس
کت آرمان ال ک نور گس
کت آرمان بهبود ام انﺪ ش
کت آرمان بهبود ام انﺪ ش
کت آرمان تام بهسو
کت آرمان تام بهسو
کت آرمان تجارت ا ل ا
کت آرمان تجارت ا ل ا

1380361877
1380361877
1380361877
2721495437
0940528193
0940528193
1377942716
1199899747
4322790534
0037211641
0037211641
4650096952
1289046931
0071419527
3501535473
1552119556
0324037511
0324037511
1467165646
1467165646
1467165646
1467165646
1293095389
1293095389
1460771699
1460771699
1460771699
1460771699
2239716274
2239716274
2239716274
1815346167
1815346167
0045953651
0045953651
0056451784
0050870602
0068325010

10200452478
10200452478
10200452478
10420253926
10380437833
10380437833
10100806376
10260659768
10861456039
14004710382
14004710382
10100472457
14006026944
14002899135
14007155379
10103122413
10104058960
10104058960
10240109847
10240109847
10240109847
10240109847
10240132859
10240132859
10240074610
10862133753
10240074610
10862133753
14007342355
14007342355
14007342355
14004531113
14004531113
14003954704
14003954704
14004181159
10320419740
10103340943

45,410.40
606,501.00
517,058.00
16,835.91
211,571.47
21,266.10
168,583.40
132,000.00
68,500.00
6,530.00
26,730.00
3,021.85
314,363.52
43,321.00
496,000.00
20,368.00
47,600.00
11,000.00
17,064.31
25,295.00
9,180.69
23,766.00
585,900.00
166,970.00
3,120,000.00
628,505.00
16,640.33
300,000.00
544,457.08
414,223.80
9,500.00
5,285,196.35
2,547,261.60
23,000.00
51,000.00
14,914.16
32,234.69
1,028,530.00

يوان چ
يوان چ
يوان چ
درهم امارات
درهم امارات
يورو
درهم امارات
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يوان چ
یوان چ
یوان چ
یورو
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات

6,571
11,509
11,173
11,908
11,503
49,537
11,437
50,119
6,555
49,186
49,186
49,887
6,571
49,109
50,254
14,769
48,599
49,639
87,617
87,617
87,617
87,617
6,460
6,460
11,076
6,587
87,971
6,602
11,700
11,700
92,100
11,720
11,720
92,100
49,697
48,599
49,962
11,466

کت آرمان تجارت ا ل ا
کت آرمان تجارت ا ل ا
کت آرمان تجارت ا ل ا
کت آرمان تجارت ا ل ا
کت آرمان ام مهر ک ر
کت آرمان ام مهر ک ر
کت آرمان ام مهر ک ر
کت آرمان عایق س اهان
کت آرم سان ورزش
کت آرمینه صنعت ماهان
کت آرمینه صنعت ماهان
کت آروان تجارت آرارات منطقه آزاد ما و
کت آروان تجارت آرارات منطقه آزاد ما و
کت آروان تجارت آرارات منطقه آزاد ما و
کت آرونا
کت آرونا
کت آرونا
کت آرونا
کت آرونا
کت آرونا
کت آرونا
کت آرونا
کت آرونا
کت آرونا
کت آرونا
کت آرو ن ت ز
کت آرو ن ت ز
کت آرو ن ت ز
کت آرو ن ت ز
کت آرو ن ت ز
کت آرو ن ت ز
کت آرو ن ت ز
کت آرو ن کوشان آرا
کت آر ا ارون توس
کت آر ا تاب اشان
کت آر ا تﺪارک س نتا
کت آر ا ترا سفو قﺪرت
کت آر ا ترا سفو قﺪرت

0068325010
کت آرمان تجارت ا ل ا
کت آرمان تجارت ا ل ا
0068325010
کت آرمان تجارت ا ل ا
کت آرمان تجارت ا ل ا
0068325010
کت آرمان تجارت ا ل ا
کت آرمان تجارت ا ل ا
0068325010
کت آرمان تجارت ا ل ا
کت آرمان تجارت ا ل ا
4432450452
کت آرمان ام مهر ک ر
کت آرمان ام مهر ک ر
4432450452
کت آرمان ام مهر ک ر
کت آرمان ام مهر ک ر
4432450452
کت آرمان ام مهر ک ر
کت آرمان ام مهر ک ر
1281754285
کت آرمان عایق س اهان
کت آرمان عایق س اهان
0939440407
کت آرم سان ورزش
کت آرم سان ورزش
4132508331
کت آرمینه صنعت ماهان
کت آرمینه صنعت ماهان
4132508331
کت آرمینه صنعت ماهان
کت آرمینه صنعت ماهان
آروان تجارت آرارات منطقه آزاد ما و 2820093639
کت و
کت آروان تجارت آرارات منطقه آزاد ما
آروان تجارت آرارات منطقه آزاد ما و 2820093639
کت و
کت آروان تجارت آرارات منطقه آزاد ما
آروان تجارت آرارات منطقه آزاد ما و 2820093639
کت و
کت آروان تجارت آرارات منطقه آزاد ما
1287633536
کت آرونا
کت آرونا
1287633536
کت آرونا
کت آرونا
1287633536
کت آرونا
کت آرونا
1287633536
کت آرونا
کت آرونا
1287633536
کت آرونا
کت آرونا
1287633536
کت آرونا
کت آرونا
1287633536
کت آرونا
کت آرونا
1287633536
کت آرونا
کت آرونا
1287633536
کت آرونا
کت آرونا
1287633536
کت آرونا
کت آرونا
1287633536
کت آرونا
کت آرونا
1377291235
کت آرو ن ت ز
کت آرو ن ت ز
1377291235
کت آرو ن ت ز
کت آرو ن ت ز
1377291235
کت آرو ن ت ز
کت آرو ن ت ز
1377291235
کت آرو ن ت ز
کت آرو ن ت ز
1377291235
کت آرو ن ت ز
کت آرو ن ت ز
1377291235
کت آرو ن ت ز
کت آرو ن ت ز
1377291235
کت آرو ن ت ز
کت آرو ن ت ز
0041191978
کت آرو ن کوشان آرا
کت آرو ن کوشان آرا
0931446651
کت آر ا ارون توس
کت آر ا ارون توس
6199141903
کت آر ا تاب اشان
کت آر ا تاب اشان
1285681495
کت آر ا تﺪارک س نتا
کت آر ا تﺪارک س نتا
0939459663
کت آر ا ترا سفو قﺪرت
کت آر ا ترا سفو قﺪرت
0939459663
کت آر ا ترا سفو قﺪرت
کت آر ا ترا سفو قﺪرت

10103340943
10103340943
10103340943
10103340943
10840441686
10840441686
10840441686
10260353968
14005887290
10320803521
10320803521
14007160860
14007160860
14007160860
10101124243
10101124243
10101124243
10101124243
10101124243
10101124243
10101124243
10101124243
10101124243
10101124243
10101124243
10200120834
10200120834
10200120834
10200120834
10200120834
10200120834
10200120834
10320618606
10380363540
10260221381
10260637163
10860286072
10860286072

1,030,084.00
1,035,310.00
1,014,098.00
1,039,460.00
28,700.00
287.00
160,380.00
27,830,250.00
19,531.20
416,395.00
62,708.33
15,352.40
15,352.40
22,800.00
224,640.00
53,700.00
115,355.30
53,700.00
115,000.00
53,200.00
32,300.00
224,640.00
115,000.00
52,000.00
53,900.00
1,682,954.27
41,650.00
1,682,954.27
328,410.00
637,571.83
1,682,954.27
514,473.00
127,584.66
539,920.00
365,148,000.00
150,252.00
470,418.40
55,634.20

امارات
امارات
امارات
امارات

درهم
درهم
درهم
درهم
یورو
یورو
يورو
وون کره جنو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
يورو
درهم امارات
يوان چ
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يوان چ
يوان چ
وون کره جنو
يوان چ
يورو
يورو

11,466
11,466
11,466
11,466
49,329
49,003
51,347
81,000
48,599
6,453
50,545
49,441
49,441
49,441
50,659
89,867
89,867
89,867
49,647
49,647
89,867
49,109
49,177
50,659
89,867
11,479
50,463
11,479
6,375
11,823
11,479
11,823
6,591
11,128
70,000
6,596
49,408
49,938

کت آر ا ترا سفو قﺪرت
کت آر ا ترا سفو قﺪرت
کت آر ا س اهان ثنان
کت آرا سپهر گردون
کت آرا سپهر گردون
کت آرا سپهر گردون
کت آرا سپهر گردون
کت آرا سپهر گردون
کت آرا سپهر گردون
کت آرا سپهر گردون
کت آرا سپهر گردون
کت آر ا ش را ا
کت آر ا ش را ا
کت آر ا ا ل فﺪک
کت آر ا چوب شمال
کت آر ا چوب شمال
کت آر ا چوب شمال
کت آر ا چوب شمال
کت آر ا چوب شمال
کت آر ا چوب شمال
کت آر ا چوب شمال
کت آر ا چوب شمال
کت آر ا ک م ای خوا سار
کت آر ا ک م ای خوا سار
کت آر ا ک م ای خوا سار
کت آر ا لﺪ س اساراد
کت آر ان ب ان پرس ا
کت آر انورن جوش
کت آرن تخته
کت آرن تخته
کت آرن تخته
کت آر ن تک گس ان
کت آرن رشﺪ افزا
کت آرن رشﺪ افزا
کت آر ن س نا
کت آر ن س نا
کت آر ن ش سها خاص
کت آر ن ﻃب س اهان

کت آر ا ترا سفو قﺪرت
کت آر ا ترا سفو قﺪرت
کت آر ا س اهان ثنان
کت آرا سپهر گردون
کت آرا سپهر گردون
کت آرا سپهر گردون
کت آرا سپهر گردون
کت آرا سپهر گردون
کت آرا سپهر گردون
کت آرا سپهر گردون
کت آرا سپهر گردون
کت آر ا ش را ا
کت آر ا ش را ا
کت آر ا ا ل فﺪک
کت آر ا چوب شمال
کت آر ا چوب شمال
کت آر ا چوب شمال
کت آر ا چوب شمال
کت آر ا چوب شمال
کت آر ا چوب شمال
کت آر ا چوب شمال
کت آر ا چوب شمال
کت آر ا ک م ای خوا سار
کت آر ا ک م ای خوا سار
کت آر ا ک م ای خوا سار
کت آر ا لﺪ س اساراد
کت آر ان ب ان پرس ا
کت آر انورن جوش
کت آرن تخته
کت آرن تخته
کت آرن تخته
کت آر ن تک گس ان
کت آرن رشﺪ افزا
کت آرن رشﺪ افزا
کت آر ن س نا
کت آر ن س نا
کت آر ن ش سها خاص
کت آر ن ﻃب س اهان

کت آر ا ترا سفو قﺪرت
کت آر ا ترا سفو قﺪرت
کت آر ا س اهان ثنان
کت آرا سپهر گردون
کت آرا سپهر گردون
کت آرا سپهر گردون
کت آرا سپهر گردون
کت آرا سپهر گردون
کت آرا سپهر گردون
کت آرا سپهر گردون
کت آرا سپهر گردون
کت آر ا ش را ا
کت آر ا ش را ا
کت آر ا ا ل فﺪک
کت آر ا چوب شمال
کت آر ا چوب شمال
کت آر ا چوب شمال
کت آر ا چوب شمال
کت آر ا چوب شمال
کت آر ا چوب شمال
کت آر ا چوب شمال
کت آر ا چوب شمال
کت آر ا ک م ای خوا سار
کت آر ا ک م ای خوا سار
کت آر ا ک م ای خوا سار
کت آر ا لﺪ س اساراد
کت آر ان ب ان پرس ا
کت آر انورن جوش
کت آرن تخته
کت آرن تخته
کت آرن تخته
کت آر ن تک گس ان
کت آرن رشﺪ افزا
کت آرن رشﺪ افزا
کت آر ن س نا
کت آر ن س نا
کت آر ن ش سها خاص
کت آر ن ﻃب س اهان

0939459663
0939459663
1285777808
0060253436
0060253436
0060253436
0060253436
0060253436
0060253436
0060253436
0060253436
0075708868
0075708868
0074310607
1229733418
1229733418
1229733418
1229733418
1229733418
1229733418
1229733418
1229733418
0453394051
0453394051
0453394051
1229572279
2690116601
0062219677
2062911017
2062911017
2062911017
0070776660
1280908866
1280908866
0064670341
1010144187
2593299274
1010247440

10860286072
10860286072
10103390338
10320883190
10320883190
10320883190
10320883190
10320883190
10320883190
10320883190
10320883190
10103257914
10103257914
10103226694
10760284240
10760284240
10760284240
10760284240
10760284240
10760284240
10760284240
10760284240
14003809182
14003809182
14003809182
14007090040
14005383923
10861938943
10320852411
10320852411
10320852411
10102886071
10102096208
10102096208
10101441876
10101441876
10101368214
10102474407

107,694.00
210,315.76
95,647.33
9,625.00
366,951.91
193,570.00
46,064.00
690,230.00
117,000.00
288,439.84
31,935.60
45,000.00
81,000.00
50,000.00
919,432.20
458,820.00
1,340,000.00
809,138.20
463,176.00
70,037,025.00
417,217.00
2,010,000.00
160,000.00
219,068.00
394,600.00
136,125.00
72,162.96
315,000.00
40,375.00
132,000.00
100,000.00
11,039.35
84,375.00
367,948.00
28,165.00
28,165.00
24,224.00
111,902.94

یورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
يورو
درهم امارات
يورو
درهم امارات
يورو
یورو
یورو
یورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
وون کره جنو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
یورو
یورو
يورو
يورو
يورو
یورو
یورو
يورو
یورو

89,000
50,463
49,003
49,441
11,823
11,823
87,617
20,705
51,189
21,190
50,423
91,500
89,000
93,000
6,587
6,587
6,587
6,587
11,483
39,012
6,470
6,587
6,579
6,579
6,579
6,587
50,168
49,701
92,920
92,570
92,570
49,568
51,596
51,596
49,177
49,177
91,640
49,701

کت آزاد ف ل
کت آزمان ساخت آراز
کت آژنﺪقشم
کت آسام ایور قشم
کت آسان ازشو آرمان
کت آسان ازشو آرمان
کت آسان ازشو آرمان
کت آسان ازشو آرمان
کت آسان خودرو
کت آسان خودرو
کت آسان خودرو
کت آسان نوشت آفتاب
کت آسان نوشت آفتاب
کت آسان آسمان فرسا
کت آسا سور اﻃلس تک
کت آسا سور اﻃلس تک
کت آسا سور اﻃلس تک
کت آسمان تجارت نگ خزر
کت آسمان تجارت نگ خزر
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت آس ا گس قادری

و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و

کت آزاد ف ل
کت آزمان ساخت آراز
کت آژنﺪقشم
کت آسام ایور قشم
کت آسان ازشو آرمان
کت آسان ازشو آرمان
کت آسان ازشو آرمان
کت آسان ازشو آرمان
کت آسان خودرو
کت آسان خودرو
کت آسان خودرو
کت آسان نوشت آفتاب
کت آسان نوشت آفتاب
کت آسان آسمان فرسا
کت آسا سور اﻃلس تک
کت آسا سور اﻃلس تک
کت آسا سور اﻃلس تک
کت آسمان تجارت نگ خزر
کت آسمان تجارت نگ خزر
کت آس ا پردازان ف ﺪار
کت آس ا پردازان ف ﺪار
کت آس ا پردازان ف ﺪار
کت آس ا پردازان ف ﺪار
کت آس ا پردازان ف ﺪار
کت آس ا پردازان ف ﺪار
کت آس ا پردازان ف ﺪار
کت آس ا پردازان ف ﺪار
کت آس ا پردازان ف ﺪار
کت آس ا پردازان ف ﺪار
کت آس ا پردازان ف ﺪار
کت آس ا پردازان ف ﺪار
کت آس ا پردازان ف ﺪار
کت آس ا پردازان ف ﺪار
کت آس ا پردازان ف ﺪار
کت آس ا پردازان ف ﺪار
کت آس ا پردازان ف ﺪار
کت آس ا پردازان ف ﺪار
کت آس ا گس قادری

کت آزاد ف ل
کت آزمان ساخت آراز
کت آژنﺪقشم
کت آسام ایور قشم
کت آسان ازشو آرمان
کت آسان ازشو آرمان
کت آسان ازشو آرمان
کت آسان ازشو آرمان
کت آسان خودرو
کت آسان خودرو
کت آسان خودرو
کت آسان نوشت آفتاب
کت آسان نوشت آفتاب
کت آسان آسمان فرسا
کت آسا سور اﻃلس تک
کت آسا سور اﻃلس تک
کت آسا سور اﻃلس تک
کت آسمان تجارت نگ خزر
کت آسمان تجارت نگ خزر
کت آس ا پردازان ف ﺪار
کت آس ا پردازان ف ﺪار
کت آس ا پردازان ف ﺪار
کت آس ا پردازان ف ﺪار
کت آس ا پردازان ف ﺪار
کت آس ا پردازان ف ﺪار
کت آس ا پردازان ف ﺪار
کت آس ا پردازان ف ﺪار
کت آس ا پردازان ف ﺪار
کت آس ا پردازان ف ﺪار
کت آس ا پردازان ف ﺪار
کت آس ا پردازان ف ﺪار
کت آس ا پردازان ف ﺪار
کت آس ا پردازان ف ﺪار
کت آس ا پردازان ف ﺪار
کت آس ا پردازان ف ﺪار
کت آس ا پردازان ف ﺪار
کت آس ا پردازان ف ﺪار
کت آس ا گس قادری

0050793594
0014035499
0071026843
0081576463
1382773056
1382773056
1382773056
1382773056
0041338243
0041338243
0041338243
0040772209
0040772209
0053123956
0040891801
0040891801
0040891801
5189660745
5189660745
0945962495
0945962495
0945962495
0945962495
0945962495
0945962495
0945962495
0945962495
0945962495
0945962495
0945962495
0945962495
0945962495
0945962495
0945962495
0945962495
0945962495
0945962495
3251408781

10101591759
10320769659
10861501534
14006185548
10200364385
10200364385
10200364385
10200364385
10101423674
10101423674
10101423674
14006150364
14006150364
10102001426
10101345265
10101345265
10101345265
14006090799
14006090799
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14005519461

30,547.48
18,000.00
209,726.40
17,000.00
15,117.21
68,980.24
32,875.50
881,640.00
244,885.00
440,401.50
2,354,737.20
406,533.00
408,225.00
66,670.03
29,408.80
588.00
82,735.80
46,110.00
47,700.00
147,071.30
686,826.00
184,940.00
2,929.00
29,900.00
87,872.00
495,840.00
610,976.52
9,480.00
33,000.00
320,500.00
1,915.00
195,361.00
2,162,638.17
195,361.00
627,527.00
278,583.93
200,000.00
1,039,092.00

يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
یورو
يوان چ
درهم امارات
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
درهم امارات
يورو
يوان چ
يورو
يورو
درهم امارات

50,866
49,003
49,441
49,639
51,189
87,699
11,672
11,562
7,183
5,660
11,362
6,453
6,453
49,329
49,109
49,329
50,463
93,026
49,466
6,596
6,596
6,596
49,697
50,254
49,697
50,254
6,596
49,697
50,254
6,596
50,254
50,254
11,436
50,119
6,670
50,254
49,676
11,503

کت آغ سوﻻرش س
کت آغ سوﻻرش س
کت آفتاب تجارت هل ا
کت آفتاب تجارت هل ا
کت آفتاب تجارت هل ا
کت آفتاب تجارت هل ا
کت آفتاب تجارت هل ا

کت ا سون ﻃب دارو
کت آ اهان انرژی آس ا
کت آ اهان انرژی آس ا
کت آ اهان انرژی آس ا
کت آ اهان انرژی آس ا
کت آلﺪورا چل ک درب اروم ه
کت آلﺪورا چل ک درب اروم ه
کت آلومی یوم ایران سها عام
کت آلومی یوم ایران سها عام
کت آلومی یوم ایران سها عام
کت آلومی یوم ایران سها عام
کت آلومی یوم ایران سها عام
کت آلومی یوم ایران سها عام
کت آلومی یوم ایران سها عام
کت آلومی یوم ایران سها عام
کت آلومی یوم ایران سها عام
کت آلومی یوم ایران سها عام
کت آلومی یوم ایران سها عام
کت آلومی یوم ایران سها عام

کت آغ سوﻻرش س
کت آغ سوﻻرش س
کت آفتاب تجارت هل ا
کت آفتاب تجارت هل ا
کت آفتاب تجارت هل ا
کت آفتاب تجارت هل ا
کت آفتاب تجارت هل ا
کت آفتاب ماد راه اب شم
کت آفتاب ماد راه اب شم
کت آفتاب ماد راه اب شم
کت آفتاب ماد راه اب شم
کت آفتاب ماد راه اب شم
کت آفتاب ماد راه اب شم
کت آفتاب ماد راه اب شم
کت آفتاب ماد راه اب شم
کت آفتاب ماد راه اب شم
کت آفتاب ماد راه اب شم
کت آفتاب ماد راه اب شم
کت آفتاب ماد راه اب شم
کت آ سون ﻃب دارو
کت آ اهان انرژی آس ا
کت آ اهان انرژی آس ا
کت آ اهان انرژی آس ا
کت آ اهان انرژی آس ا
کت آلﺪورا چل ک درب اروم ه
کت آلﺪورا چل ک درب اروم ه
کت آلومی یوم ایران سها عام
کت آلومی یوم ایران سها عام
کت آلومی یوم ایران سها عام
کت آلومی یوم ایران سها عام
کت آلومی یوم ایران سها عام
کت آلومی یوم ایران سها عام
کت آلومی یوم ایران سها عام
کت آلومی یوم ایران سها عام
کت آلومی یوم ایران سها عام
کت آلومی یوم ایران سها عام
کت آلومی یوم ایران سها عام
کت آلومی یوم ایران سها عام

کت آغ سوﻻرش س
کت آغ سوﻻرش س
کت آفتاب تجارت هل ا
کت آفتاب تجارت هل ا
کت آفتاب تجارت هل ا
کت آفتاب تجارت هل ا
کت آفتاب تجارت هل ا
کت آفتاب ماد راه اب شم
کت آفتاب ماد راه اب شم
کت آفتاب ماد راه اب شم
کت آفتاب ماد راه اب شم
کت آفتاب ماد راه اب شم
کت آفتاب ماد راه اب شم
کت آفتاب ماد راه اب شم
کت آفتاب ماد راه اب شم
کت آفتاب ماد راه اب شم
کت آفتاب ماد راه اب شم
کت آفتاب ماد راه اب شم
کت آفتاب ماد راه اب شم
کت آ سون ﻃب دارو
کت آ اهان انرژی آس ا
کت آ اهان انرژی آس ا
کت آ اهان انرژی آس ا
کت آ اهان انرژی آس ا
کت آلﺪورا چل ک درب اروم ه
کت آلﺪورا چل ک درب اروم ه
کت آلومی یوم ایران سها عام
کت آلومی یوم ایران سها عام
کت آلومی یوم ایران سها عام
کت آلومی یوم ایران سها عام
کت آلومی یوم ایران سها عام
کت آلومی یوم ایران سها عام
کت آلومی یوم ایران سها عام
کت آلومی یوم ایران سها عام
کت آلومی یوم ایران سها عام
کت آلومی یوم ایران سها عام
کت آلومی یوم ایران سها عام
کت آلومی یوم ایران سها عام

1729904475
1729904475
0064591451
0064591451
0064591451
0064591451
0064591451

4710016461
0056393032
0056393032
0056393032
0056393032
62409222
62409222
0620907991
0620907991
0620907991
0620907991
0620907991
0620907991
0620907991
0620907991
0620907991
0620907991
0620907991
0620907991

10200034817
10200034817
14003564970
14003564970
14003564970
14003564970
14003564970
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
14004921488
10320696824
10320696824
10320696824
10320696824
10220158882
10220158882
10780060750
10780060750
10780060750
10780060750
10780060750
10780060750
10780060750
10780060750
10780060750
10780060750
10780060750
10780060750

55,940.00
270,000.00
52,719.44
108,581.12
141,610.72
15,731.00
42,900.00
2,420,000.00
243,734,609.00
36,891.19
808.88
1,138.61
1,793,972.25
1,793,972.25
1,150.00
88,165.71
37.50
52,387.60
57,530.00
213,100.00
39,970.20
50,000.00
48,000.00
63,400.00
35,100.00
37,900.00
15,000,000.00
1,312,500.00
714,610.00
459,755.35
8,000,000.00
9,496,500.00
23,477.00
2,000,000.00
6,000,000.00
1,736,268.00
51,083.93
1,687,500.00

ل جﺪ ﺪ ترک ه
ل جﺪ ﺪ ترک ه
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
ين ژاپن
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
يورو
يوان چ
يورو
درهم امارات
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو

9,170
9,170
49,703
49,109
49,003
49,568
49,673
20,650
38,495
51,326
51,326
51,326
49,568
49,568
50,463
51,326
51,326
87,870
88,513
93,000
88,040
91,950
91,950
89,385
91,500
94,275
11,235
49,177
11,562
49,798
11,560
11,085
11,235
11,035
11,938
11,035
49,798
49,177

کت آلومی یوم ایران سها
کت آلومی یوم ایران سها
کت آلومی یوم ایران سها
کت آلومی یوم ایران سها
کت آلومی یوم ایران سها
کت آلومی یوم ایران سها
کت آلومی یوم سمراد پ ام
کت آل اژ صنعت ابهر
کت آماد ﻼست فارمﺪ
کت آماد ل مر
کت آماد ل مر
کت آماد ل مر
کت آمیت س ت ا و
کت آمیت س ت ا و
کت آهن و فوﻻد ارفع
کت آهنگری ترا تورسازی ایران سها
کت آهنگری ترا تورسازی ایران سها
کت آهنگری ترا تورسازی ایران سها
کت آهنگری ترا تورسازی ایران سها
کت آهنگری ترا تورسازی ایران سها
کت آهنگری ترا تورسازی ایران سها
کت آوا آرگون ماد
کت آوانﺪاد
کت آوران توان پرش ا
کت آو ﺪ ازرا هونام
کت آو ﺪ ازرا هونام
کت آو ژه ابزار خاورم انه
کت آو ژه ابزار خاورم انه
کت آو ن چوب آرا
کت آی سو دا ساﻻر
کت آی سو دا ساﻻر
کت آی سو دا ساﻻر
کت آیروس انرژی
کت آیروس انرژی
کت آ ش ش که
کت آ ش ش که
کت آینﺪه سازان س اره س
کت آینﺪه سازان س اره س

عام
عام
عام
عام
عام
عام

عام
عام
عام
عام
عام
عام

عام
عام
عام
عام
عام
عام

کت آلومی یوم ایران سها عام کت آلومی یوم ایران سها
کت آلومی یوم ایران سها عام کت آلومی یوم ایران سها
کت آلومی یوم ایران سها عام کت آلومی یوم ایران سها
کت آلومی یوم ایران سها عام کت آلومی یوم ایران سها
کت آلومی یوم ایران سها عام کت آلومی یوم ایران سها
کت آلومی یوم ایران سها عام کت آلومی یوم ایران سها
کت آلومی یوم سمراد پ ام
کت آلومی یوم سمراد پ ام
کت آل اژ صنعت ابهر
کت آل اژ صنعت ابهر
کت آماد ﻼست فارمﺪ
کت آماد ﻼست فارمﺪ
کت آماد ل مر
کت آماد ل مر
کت آماد ل مر
کت آماد ل مر
کت آماد ل مر
کت آماد ل مر
کت آمیت س ت ا و
کت آمیت س ت ا و
کت آمیت س ت ا و
کت آمیت س ت ا و
کت آهن و فوﻻد ارفع
کت آهن و فوﻻد ارفع
آهنگری ترا تورسازی ایران سها
کت آهنگری ترا تورسازی ایران سهاکتعام
آهنگری ترا تورسازی ایران سها
کت آهنگری ترا تورسازی ایران سهاکتعام
آهنگری ترا تورسازی ایران سها
کت آهنگری ترا تورسازی ایران سهاکتعام
آهنگری ترا تورسازی ایران سها
کت آهنگری ترا تورسازی ایران سهاکتعام
آهنگری ترا تورسازی ایران سها
کت آهنگری ترا تورسازی ایران سهاکتعام
آهنگری ترا تورسازی ایران سها
کت آهنگری ترا تورسازی ایران سهاکتعام
کت آوا آرگون ماد
کت آوا آرگون ماد
کت آوانﺪاد
کت آوانﺪاد
کت آوران توان پرش ا
کت آوران توان پرش ا
کت آو ﺪ ازرا هونام
کت آو ﺪ ازرا هونام
کت آو ﺪ ازرا هونام
کت آو ﺪ ازرا هونام
کت آو ژه ابزار خاورم انه
کت آو ژه ابزار خاورم انه
کت آو ژه ابزار خاورم انه
کت آو ژه ابزار خاورم انه
کت آو ن چوب آرا
کت آو ن چوب آرا
کت آی سو دا ساﻻر
کت آی سو دا ساﻻر
کت آی سو دا ساﻻر
کت آی سو دا ساﻻر
کت آی سو دا ساﻻر
کت آی سو دا ساﻻر
کت آیروس انرژی
کت آیروس انرژی
کت آیروس انرژی
کت آیروس انرژی
کت آ ش ش که
کت آ ش ش که
کت آ ش ش که
کت آ ش ش که
کت آینﺪه سازان س اره س
کت آینﺪه سازان س اره س
کت آینﺪه سازان س اره س
کت آینﺪه سازان س اره س

0620907991
0620907991
0620907991
0620907991
0620907991
0620907991
0075891697
1288272111
0075126559
0050193341
0050193341
0050193341
0452385512
0452385512
2002445761
عام 1378932765
عام 1378932765
عام 1378932765
عام 1378932765
عام 1378932765
عام 1378932765
3840021820
0071162471
0058950877
0310446902
0310446902
0012640247
0012640247
0069796076
0371920051
0371920051
0371920051
0452095433
0452095433
0058258280
0058258280
4723526481
4723526481

10780060750
10780060750
10780060750
10780060750
10780060750
10780060750
14006788306
14004297286
10102477701
10100060250
10100060250
10100060250
14005998410
14005998410
10102830088
10860114150
10860114150
10860114150
10860114150
10860114150
10860114150
14004426442
10102555750
10320377000
10190055864
10190055864
14005073880
14005073880
14005933080
10200163947
10200163947
10200163947
10103343663
10103343663
10102426993
10102426993
14004153784
14004153784

326,281.50
10,929,670.00
365,893.00
9,694,929.82
3,000,000.00
21,000.00
1,700,000.00
163,184.00
27,700.00
56,005.00
71,925.00
77,000.00
37,870.00
19,343.80
191,400.00
34,321.00
207,763.74
487,643.00
196,188.00
365,061.00
16,100.00
2,767,140.00
189,282.00
24,177.76
176,850.00
54,709.00
1,952,360.10
106,547.10
24,884.60
9,308.50
142,955.80
15,884.00
75,000.00
45,900.00
498,528.00
499,355.00
507,480.00
525,720.00

درهم امارات
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
یوان چ
یورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
یورو
يورو
يورو
يورو
یوان چ
يوان چ

11,736
11,505
11,205
6,467
49,639
49,798
6,477
87,406
92,162
49,938
50,463
49,938
49,441
48,599
6,596
49,329
49,537
49,163
49,268
49,798
51,189
11,483
48,599
49,807
49,701
49,701
6,538
50,545
50,659
11,847
11,173
11,173
49,673
51,249
49,938
49,938
11,200
11,774

کت آئ ارتن شمال
کت اران سپهر پراس
کت اران سپهر پراس
کت اران سپهر پراس
کت اران سپهر پراس
کت ارز قطران
کت ار ــج اسا س
کت ار ــج اسا س
کت ار ــج اسا س
کت ار ــج اسا س
کت ار ــج اسا س
کت ار ــج اسا س
کت ازاران اﻻ
کت ازاران اﻻ
کت ازاران اﻻ
کت ازاران اﻻ
کت ازاران اﻻ
کت ازاران اﻻ
کت ازاران اﻻ
کت ازاران اﻻ
کت ازاران اﻻ
کت ازاران اﻻ
کت ازاران اﻻ
کت ازاران اﻻ
کت ازاران اﻻ
کت ازاران اﻻ
کت ازاران اﻻ
کت ازاران اﻻ
کت ازاران اﻻ
کت ازاران اﻻ
کت ازاران اﻻ
کت ازران ایران ان اوج انﺪ شه
کت ازران ایران ان اوج انﺪ شه
کت ازران ایران ان اوج انﺪ شه
کت ازرانان اعتماد پ و تجاری آذر ا جان
کت ازرا ساي ا ﺪک
کت ازرا ساي ا ﺪک
کت ازرا ساي ا ﺪک

4722555516
کت آئ ارتن شمال
کت آئ ارتن شمال
4010126671
کت اران سپهر پراس
کت اران سپهر پراس
4010126671
کت اران سپهر پراس
کت اران سپهر پراس
4010126671
کت اران سپهر پراس
کت اران سپهر پراس
4010126671
کت اران سپهر پراس
کت اران سپهر پراس
0053596269
کت ارز قطران
کت ارز قطران
1260439917
کت ار ــج اسا س
کت ار ــج اسا س
1260439917
کت ار ــج اسا س
کت ار ــج اسا س
1260439917
کت ار ــج اسا س
کت ار ــج اسا س
1260439917
کت ار ــج اسا س
کت ار ــج اسا س
1260439917
کت ار ــج اسا س
کت ار ــج اسا س
1260439917
کت ار ــج اسا س
کت ار ــج اسا س
1284676501
کت ازاران اﻻ
کت ازاران اﻻ
1284676501
کت ازاران اﻻ
کت ازاران اﻻ
1284676501
کت ازاران اﻻ
کت ازاران اﻻ
1284676501
کت ازاران اﻻ
کت ازاران اﻻ
1284676501
کت ازاران اﻻ
کت ازاران اﻻ
1284676501
کت ازاران اﻻ
کت ازاران اﻻ
1284676501
کت ازاران اﻻ
کت ازاران اﻻ
1284676501
کت ازاران اﻻ
کت ازاران اﻻ
1284676501
کت ازاران اﻻ
کت ازاران اﻻ
1284676501
کت ازاران اﻻ
کت ازاران اﻻ
1284676501
کت ازاران اﻻ
کت ازاران اﻻ
1284676501
کت ازاران اﻻ
کت ازاران اﻻ
1284676501
کت ازاران اﻻ
کت ازاران اﻻ
1284676501
کت ازاران اﻻ
کت ازاران اﻻ
1284676501
کت ازاران اﻻ
کت ازاران اﻻ
1284676501
کت ازاران اﻻ
کت ازاران اﻻ
1284676501
کت ازاران اﻻ
کت ازاران اﻻ
1284676501
کت ازاران اﻻ
کت ازاران اﻻ
1284676501
کت ازاران اﻻ
کت ازاران اﻻ
0040132404
کت ازران ایران ان اوج انﺪ شه کت ازران ایران ان اوج انﺪ شه
0040132404
کت ازران ایران ان اوج انﺪ شه کت ازران ایران ان اوج انﺪ شه
0040132404
کت ازران ایران ان اوج انﺪ شه کت ازران ایران ان اوج انﺪ شه
ازرانان اعتماد پ و تجاری آذر ا جان 100179084
کتجان
کت ازرانان اعتماد پ و تجاری آذر ا
0061356956
کت ازرا ساي ا ﺪک
کت ازرا ساي ا ﺪک
0061356956
کت ازرا ساي ا ﺪک
کت ازرا ساي ا ﺪک
0061356956
کت ازرا ساي ا ﺪک
کت ازرا ساي ا ﺪک

10861766470
14004756922
14004756922
14004756922
14004756922
10320701333
10260162555
10260162555
10260162555
10260162555
10260162555
10260162555
10102201486
10102201486
10102201486
10102201486
10102201486
10102201486
10102201486
10102201486
10102201486
10102201486
10102201486
10102201486
10102201486
10102201486
10102201486
10102201486
10102201486
10102201486
10102201486
10320606876
10320606876
10320606876
14005675229
10101336827
10101336827
10101336827

88,050.00
216,063.52
64,220.59
71,025.88
76,655.17
36,500.00
4,650.00
1,370.00
1,102.50
4,590.00
296.81
87.45
366,296.00
11,700.00
11,700.00
202.00
13,568.00
28,695.00
10,060.00
271.00
13,568.00
2,175.00
90,548.00
23,200.00
20,204.00
396,600.00
1,957,568.20
232.00
3,662.00
234.00
217,508.00
4,290.00
100,000.00
221,155.00
34,643.00
1,300,000.00
642,670,250.00
240,000,000.00

یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
يورو
يورو
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
درهم امارات
يورو
درهم امارات
يورو
یورو
يورو
يورو
يوان چ
وون کره جنو
وون کره جنو

90,000
49,177
49,177
49,177
51,596
10,938
49,807
49,807
88,880
88,880
49,807
49,807
11,466
108,030
49,109
11,482
108,030
49,186
49,109
49,177
49,109
11,482
108,030
49,109
11,466
11,494
11,494
49,177
11,482
49,177
11,466
49,537
96,000
49,537
49,329
11,790
75,752
72,990

کت ازرا ساي ا ﺪک
کت ازرا ساي ا ﺪک
کت ازرا ساي ا ﺪک
کت ازرا ساي ا ﺪک
کت ازرا فلز گس شهم زاد
کت ازرا فلز گس شهم زاد
کت ازرا فلز گس شهم زاد
کت ازرا اب شم پوﻻد اشان
کت ازرا ام شهره اشان
کت ازرا آرمان جاو ﺪ س اهان
کت ازرا آرو ن ﻃﻼ تهران
کت ازرا آرو ن ﻃﻼ تهران
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت ازرا آر ا ل ر ایران ان
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت ازرا آر ا ل ر ایران ان
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت ازرا آر ان پ ک جنوب
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت ازرا آر ان پ ک جنوب
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما

و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و

کت
کت ازرا ساي ا ﺪک
کت
کت ازرا ساي ا ﺪک
کت
کت ازرا ساي ا ﺪک
کت
کت ازرا ساي ا ﺪک
کت ازرا فلز گس شهم زاد کت
کت ازرا فلز گس شهم زاد کت
کت ازرا فلز گس شهم زاد کت
کت ازرا اب شم پوﻻد اشان کت
کت
کت ازرا ام شهره اشان
کت ازرا آرمان جاو ﺪ س اهان کت
کت ازرا آرو ن ﻃﻼ تهران کت
کت ازرا آرو ن ﻃﻼ تهران کت
کت
کت ازرا آر ا ل ر ایران ان
کت
کت ازرا آر ا ل ر ایران ان
کت
کت ازرا آر ا ل ر ایران ان
کت
کت ازرا آر ا ل ر ایران ان
کت
کت ازرا آر ا ل ر ایران ان
کت
کت ازرا آر ا ل ر ایران ان
کت
کت ازرا آر ا ل ر ایران ان
کت
کت ازرا آر ا ل ر ایران ان
کت
کت ازرا آر ا ل ر ایران ان
کت
کت ازرا آر ا ل ر ایران ان
کت
کت ازرا آر ا ل ر ایران ان
کت
کت ازرا آر ا ل ر ایران ان
کت
کت ازرا آر ا ل ر ایران ان
کت
کت ازرا آر ا ل ر ایران ان
کت
کت ازرا آر ا ل ر ایران ان
کت
کت ازرا آر ا ل ر ایران ان
کت
کت ازرا آر ا ل ر ایران ان
کت
کت ازرا آر ا ل ر ایران ان
کت
کت ازرا آر ا ل ر ایران ان
کت
کت ازرا آر ا ل ر ایران ان
کت
کت ازرا آر ان پ ک جنوب
کت
کت ازرا آر ان پ ک جنوب
کت
کت ازرا آر ان پ ک جنوب
کت
کت ازرا آر ان پ ک جنوب
کت
کت ازرا آر ان پ ک جنوب
کت
کت ازرا آر ان پ ک جنوب

ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا

ساي ا ﺪک
ساي ا ﺪک
ساي ا ﺪک
ساي ا ﺪک
فلز گس شهم زاد
فلز گس شهم زاد
فلز گس شهم زاد
اب شم پوﻻد اشان
ام شهره اشان
آرمان جاو ﺪ س اهان
آرو ن ﻃﻼ تهران
آرو ن ﻃﻼ تهران
آر ا ل ر ایران ان
آر ا ل ر ایران ان
آر ا ل ر ایران ان
آر ا ل ر ایران ان
آر ا ل ر ایران ان
آر ا ل ر ایران ان
آر ا ل ر ایران ان
آر ا ل ر ایران ان
آر ا ل ر ایران ان
آر ا ل ر ایران ان
آر ا ل ر ایران ان
آر ا ل ر ایران ان
آر ا ل ر ایران ان
آر ا ل ر ایران ان
آر ا ل ر ایران ان
آر ا ل ر ایران ان
آر ا ل ر ایران ان
آر ا ل ر ایران ان
آر ا ل ر ایران ان
آر ا ل ر ایران ان
آر ان پ ک جنوب
آر ان پ ک جنوب
آر ان پ ک جنوب
آر ان پ ک جنوب
آر ان پ ک جنوب
آر ان پ ک جنوب

0061356956
0061356956
0061356956
0061356956
5309857788
5309857788
5309857788
1261833023
6199330005
1282895478
1283554143
1283554143
5299865058
5299865058
5299865058
5299865058
5299865058
5299865058
5299865058
5299865058
5299865058
5299865058
5299865058
5299865058
5299865058
5299865058
5299865058
5299865058
5299865058
5299865058
5299865058
5299865058
5859333145
5859333145
5859333145
5859333145
5859333145
5859333145

10101336827
10101336827
10101336827
10101336827
10103254508
10103254508
10103254508
14002930081
14003891211
10260573123
10102140871
10102140871
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
10320828373
14006509405
14006509405
10320828373
14006509405
14006509405
10420232113
14006509405
10420232113
14006509405
14006509405

186,000.00
365,741,000.00
142,343,058.00
881,980.30
721,932.86
162,322.56
397,731.00
85,540.00
676,200,000.00
50,900.00
28,525.00
40,981.64
278,583.93
200,000.00
33,000.00
1,915.00
627,527.00
195,361.00
320,500.00
2,162,638.17
195,361.00
495,840.00
610,976.52
9,480.00
2,929.00
87,872.00
29,900.00
787,670.00
184,940.00
686,826.00
779,392.20
147,071.30
200,000.00
1,145,000.00
278,583.93
185,870.00
9,480.00
495,840.00

یوان چ
وون کره جنو
وون کره جنو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
وون کره جنو
يورو
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يوان چ
درهم امارات
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يوان چ
يورو
يوان چ
يورو
يورو

11,808
69,150
75,752
11,790
49,179
49,179
50,463
87,210
69,641
49,109
11,700
11,700
50,254
49,676
50,254
50,254
6,670
50,119
6,596
11,436
50,254
50,254
6,596
49,697
49,697
49,697
50,254
11,522
6,596
6,596
6,587
6,596
49,676
6,587
50,254
6,587
49,697
50,254

و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و

کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت ازرا آر ان پ ک جنوب
کت ازرا آر ان پ ک جنوب
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت ازرا آر ان پ ک جنوب
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت ازرا آفاق آت ه تجارت
کت ازرا آفاق آت ه تجارت
کت ازرا آفاق آت ه تجارت
کت ازرا آفاق آت ه تجارت
کت ازرا آفاق آت ه تجارت
کت ازرا آفاق آت ه تجارت
کت ازرا آی ا
کت ازرا آی ا
کت ازرا آی ا
کت ازرا آی ا
کت ازرا آی ا
کت ازرا بناور رخشا ش
کت ازرا ب المل ملور ن تا ان
کت ازرا ب المل ملور ن تا ان
کت ازرا ب المل ملور ن تا ان
کت ازرا ب المل ملور ن تا ان
کت ازرا ب المل و ستا ابزار پ شﺪاد
کت ازرا ب المل یزد ارس انا
کت ازرا ارس و ژه آرش ﺪ
کت ازرا پ و صنعت امﺪاد
کت ازرا پنﺪار ش ﺪ خزر

کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت

ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا

کت ازرا
آر ان پ ک جنوب
کت ازرا
آر ان پ ک جنوب
کت ازرا
آر ان پ ک جنوب
کت ازرا
آر ان پ ک جنوب
کت ازرا
آر ان پ ک جنوب
کت ازرا
آر ان پ ک جنوب
کت ازرا
آر ان پ ک جنوب
کت ازرا
آر ان پ ک جنوب
کت ازرا
آر ان پ ک جنوب
کت ازرا
آر ان پ ک جنوب
کت ازرا
آر ان پ ک جنوب
کت ازرا
آر ان پ ک جنوب
کت ازرا
آر ان پ ک جنوب
کت ازرا
آر ان پ ک جنوب
کت ازرا
آر ان پ ک جنوب
کت ازرا
آر ان پ ک جنوب
کت ازرا
آر ان پ ک جنوب
کت ازرا
آفاق آت ه تجارت
کت ازرا
آفاق آت ه تجارت
کت ازرا
آفاق آت ه تجارت
کت ازرا
آفاق آت ه تجارت
کت ازرا
آفاق آت ه تجارت
کت ازرا
آفاق آت ه تجارت
کت ازرا
آی ا
کت ازرا
آی ا
کت ازرا
آی ا
کت ازرا
آی ا
کت ازرا
آی ا
کت ازرا
بناور رخشا ش
ب المل ملور ن تا ان کت ازرا
ب المل ملور ن تا ان کت ازرا
ب المل ملور ن تا ان کت ازرا
ب المل ملور ن تا ان کت ازرا
شﺪادازرا
ب المل و ستا ابزار پ کت
ب المل یزد ارس انا کت ازرا
کت ازرا
ارس و ژه آرش ﺪ
کت ازرا
پ و صنعت امﺪاد
کت ازرا
پنﺪار ش ﺪ خزر

5859333145
آر ان پ ک جنوب
5859333145
آر ان پ ک جنوب
5859333145
آر ان پ ک جنوب
5859333145
آر ان پ ک جنوب
5859333145
آر ان پ ک جنوب
5859333145
آر ان پ ک جنوب
5859333145
آر ان پ ک جنوب
5859333145
آر ان پ ک جنوب
5859333145
آر ان پ ک جنوب
5859333145
آر ان پ ک جنوب
5859333145
آر ان پ ک جنوب
5859333145
آر ان پ ک جنوب
5859333145
آر ان پ ک جنوب
5859333145
آر ان پ ک جنوب
5859333145
آر ان پ ک جنوب
5859333145
آر ان پ ک جنوب
5859333145
آر ان پ ک جنوب
2491598523
آفاق آت ه تجارت
2491598523
آفاق آت ه تجارت
2491598523
آفاق آت ه تجارت
2491598523
آفاق آت ه تجارت
2491598523
آفاق آت ه تجارت
2491598523
آفاق آت ه تجارت
4722307385
آی ا
4722307385
آی ا
4722307385
آی ا
4722307385
آی ا
4722307385
آی ا
2219716775
بناور رخشا ش
0068331746
ب المل ملور ن تا ان
0068331746
ب المل ملور ن تا ان
0068331746
ب المل ملور ن تا ان
0068331746
ب المل ملور ن تا ان
ب المل و ستا ابزار پ شﺪاد 4433260665
0049664026
ب المل یزد ارس انا
101456788
ارس و ژه آرش ﺪ
0057369127
پ و صنعت امﺪاد
3962256970
پنﺪار ش ﺪ خزر

14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
10420232113
10420232113
14006509405
10420232113
14006509405
14006509405
10800164749
10800164749
10800164749
10800164749
10800164749
10800164749
10101220299
10101220299
10101220299
10101220299
10101220299
10861468341
10320286104
10320286104
10320286104
10320286104
14004814378
10102371733
14006425062
10320622677
14005489340

610,976.52
33,000.00
1,915.00
627,527.00
195,361.00
320,500.00
2,162,638.17
195,361.00
2,929.00
87,872.00
29,900.00
135,130.00
375,440.00
147,071.30
914,910.00
184,940.00
686,826.00
1,914.00
372,000.00
1,969.00
64,064.00
65,900.00
11,111.00
403,000.00
244,500.00
302,170.00
60,693.47
517,600.00
391,140.00
224,446.95
116,116.00
91,574.34
222,816.00
621,992.95
1,125,758.39
1,203,602.74
146,660.00
306,524.00

يوان چ
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يوان چ
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يوان چ
يوان چ
یوان چ
یورو
يورو
یورو
يوان چ
يوان چ
درهم امارات
يورو
يورو

6,596
50,254
50,254
6,670
50,119
6,596
11,436
50,254
49,697
49,697
50,254
49,177
51,562
6,596
6,462
6,596
6,596
50,119
50,119
50,119
50,119
50,119
50,119
11,883
11,883
11,883
49,177
6,596
6,588
6,596
49,798
49,441
49,798
11,076
11,581
11,437
49,258
49,258

کت ازرا پنﺪار ش ﺪ خزر
کت ازرا پنﺪار ش ﺪ خزر
کت ازرا پنﺪار ش ﺪ خزر
کت ازرا پنﺪار ش ﺪ خزر
کت ازرا پنﺪار ش ﺪ خزر
کت ازرا پنﺪار ش ﺪ خزر
کت ازرا پنﺪار ش ﺪ خزر
کت ازرا پنﺪار ش ﺪ خزر
کت ازرا پنﺪار ش ﺪ خزر
کت ازرا پنﺪار ش ﺪ خزر
کت ازرا پنﺪار ش ﺪ خزر
کت ازرا پنﺪار ش ﺪ خزر
کت ازرا پنﺪار ش ﺪ خزر
کت ازرا پنﺪار ش ﺪ خزر
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت ازرا پوﻻدگس نای نﺪ
کت ازرا پوﻻدگس نای نﺪ
کت ازرا پوﻻدگس نای نﺪ
کت ازرا پوﻻدگس نای نﺪ
کت ازرا پوﻻدگس نای نﺪ
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت ازرا پوﻻدگس نای نﺪ
کت ازرا پوﻻدگس نای نﺪ
کت ازرا پوﻻدگس نای نﺪ
کت ازرا پوﻻدگس نای نﺪ
کت ازرا پوﻻدگس نای نﺪ
کت ازرا پوﻻدگس نای نﺪ
کت ازرا پوﻻدگس نای نﺪ
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت ازرا پوﻻدگس نای نﺪ
کت ازرا پوﻻدگس نای نﺪ
کت ازرا پوﻻدگس نای نﺪ
کت ازرا پوﻻدگس نای نﺪ
کت ازرا پوﻻدگس نای نﺪ
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما

و

و
و

و
و
و

و

کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت

ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا

پنﺪار ش ﺪ خزر
پنﺪار ش ﺪ خزر
پنﺪار ش ﺪ خزر
پنﺪار ش ﺪ خزر
پنﺪار ش ﺪ خزر
پنﺪار ش ﺪ خزر
پنﺪار ش ﺪ خزر
پنﺪار ش ﺪ خزر
پنﺪار ش ﺪ خزر
پنﺪار ش ﺪ خزر
پنﺪار ش ﺪ خزر
پنﺪار ش ﺪ خزر
پنﺪار ش ﺪ خزر
پنﺪار ش ﺪ خزر
پوﻻدگس نای نﺪ
پوﻻدگس نای نﺪ
پوﻻدگس نای نﺪ
پوﻻدگس نای نﺪ
پوﻻدگس نای نﺪ
پوﻻدگس نای نﺪ
پوﻻدگس نای نﺪ
پوﻻدگس نای نﺪ
پوﻻدگس نای نﺪ
پوﻻدگس نای نﺪ
پوﻻدگس نای نﺪ
پوﻻدگس نای نﺪ
پوﻻدگس نای نﺪ
پوﻻدگس نای نﺪ
پوﻻدگس نای نﺪ
پوﻻدگس نای نﺪ
پوﻻدگس نای نﺪ
پوﻻدگس نای نﺪ
پوﻻدگس نای نﺪ
پوﻻدگس نای نﺪ
پوﻻدگس نای نﺪ
پوﻻدگس نای نﺪ
پوﻻدگس نای نﺪ
پوﻻدگس نای نﺪ

کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت

ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا

پنﺪار ش ﺪ خزر
پنﺪار ش ﺪ خزر
پنﺪار ش ﺪ خزر
پنﺪار ش ﺪ خزر
پنﺪار ش ﺪ خزر
پنﺪار ش ﺪ خزر
پنﺪار ش ﺪ خزر
پنﺪار ش ﺪ خزر
پنﺪار ش ﺪ خزر
پنﺪار ش ﺪ خزر
پنﺪار ش ﺪ خزر
پنﺪار ش ﺪ خزر
پنﺪار ش ﺪ خزر
پنﺪار ش ﺪ خزر
پوﻻدگس نای نﺪ
پوﻻدگس نای نﺪ
پوﻻدگس نای نﺪ
پوﻻدگس نای نﺪ
پوﻻدگس نای نﺪ
پوﻻدگس نای نﺪ
پوﻻدگس نای نﺪ
پوﻻدگس نای نﺪ
پوﻻدگس نای نﺪ
پوﻻدگس نای نﺪ
پوﻻدگس نای نﺪ
پوﻻدگس نای نﺪ
پوﻻدگس نای نﺪ
پوﻻدگس نای نﺪ
پوﻻدگس نای نﺪ
پوﻻدگس نای نﺪ
پوﻻدگس نای نﺪ
پوﻻدگس نای نﺪ
پوﻻدگس نای نﺪ
پوﻻدگس نای نﺪ
پوﻻدگس نای نﺪ
پوﻻدگس نای نﺪ
پوﻻدگس نای نﺪ
پوﻻدگس نای نﺪ

3962256970
3962256970
3962256970
3962256970
3962256970
3962256970
3962256970
3962256970
3962256970
3962256970
3962256970
3962256970
3962256970
3962256970
5299951991
5299951991
5299951991
5299951991
5299951991
5299951991
5299951991
5299951991
5299951991
5299951991
5299951991
5299951991
5299951991
5299951991
5299951991
5299951991
5299951991
5299951991
5299951991
5299951991
5299951991
5299951991
5299951991
5299951991

14005489340
14005489340
14005489340
14005489340
14005489340
14005489340
14005489340
14005489340
14005489340
14005489340
14005489340
14005489340
14005489340
14005489340
14006509405
14004787815
14004787815
14004787815
14004787815
14004787815
14006509405
14006509405
14004787815
14004787815
14004787815
14004787815
14004787815
14004787815
14004787815
14006509405
14006509405
14006509405
14004787815
14004787815
14004787815
14004787815
14004787815
14006509405

114,150.00
12,260.00
7,589.00
481,270.35
500,000.00
193,434.78
28,876.22
20,000.00
4,566.00
335,570.00
189,730.00
350,120.00
14,004.00
1,104,320.00
147,071.30
117,005.25
207,340.00
228,008.00
407,144.60
793,692.48
686,826.00
184,940.00
151,718.40
714,514.60
135,729.00
276,459.12
485,706.04
413,938.00
260,000.00
29,900.00
87,872.00
2,929.00
895,804.80
125,611.50
745,682.00
926,838.00
586,645.40
9,480.00

يورو
يورو
يورو
درهم امارات
يورو
يوان چ
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يورو
يوان چ
يوان چ
درهم امارات
يوان چ
يوان چ
يوان چ
درهم امارات
درهم امارات
يوان چ
يوان چ
يوان چ
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يوان چ
درهم امارات
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو

49,676
49,258
48,599
22,220
49,258
12,000
22,220
49,109
49,676
48,599
48,599
49,568
49,568
6,618
6,596
49,408
6,597
6,438
11,503
6,470
6,596
6,596
11,503
11,499
6,597
6,596
6,599
11,451
11,503
50,254
49,697
49,697
6,447
11,503
6,599
6,599
6,587
49,697

کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت ازرا پوﻻدگس نای نﺪ
کت ازرا پوﻻدگس نای نﺪ
کت ازرا پوﻻدگس نای نﺪ
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت ازرا پوﻻدگس نای نﺪ
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت ازرا پوﻻدگس نای نﺪ
کت ازرا پوﻻدگس نای نﺪ
کت ازرا پوﻻدگس نای نﺪ
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت ازرا پ ا صنعت خاور م انه
کت ازرا پ ا صنعت خاور م انه
کت ازرا پ ا صنعت خاور م انه
کت ازرا پ ا صنعت خاور م انه
کت ازرا پ ا صنعت خاور م انه
کت ازرا پ ا صنعت خاور م انه
کت ازرا پ ش فرا سو ک م ا
کت ازرا تام و توز ــع اﻻی ه ا
کت ازرا تام و توز ــع اﻻی ه ا
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و

کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت

ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا

کت
پوﻻدگس نای نﺪ
کت
پوﻻدگس نای نﺪ
کت
پوﻻدگس نای نﺪ
کت
پوﻻدگس نای نﺪ
کت
پوﻻدگس نای نﺪ
کت
پوﻻدگس نای نﺪ
کت
پوﻻدگس نای نﺪ
کت
پوﻻدگس نای نﺪ
کت
پوﻻدگس نای نﺪ
کت
پوﻻدگس نای نﺪ
کت
پوﻻدگس نای نﺪ
کت
پوﻻدگس نای نﺪ
کت
پوﻻدگس نای نﺪ
کت
پوﻻدگس نای نﺪ
کت
پوﻻدگس نای نﺪ
کت
پوﻻدگس نای نﺪ
کت
پوﻻدگس نای نﺪ
کت
پوﻻدگس نای نﺪ
پ ا صنعت خاور م انه کت
پ ا صنعت خاور م انه کت
پ ا صنعت خاور م انه کت
پ ا صنعت خاور م انه کت
پ ا صنعت خاور م انه کت
پ ا صنعت خاور م انه کت
پ ش فرا سو ک م ا کت
تام و توز ــع اﻻی ه اکت
تام و توز ــع اﻻی ه اکت
کت
تجارت توسعه را انه آ ادانا
کت
تجارت توسعه را انه آ ادانا
کت
تجارت توسعه را انه آ ادانا
کت
تجارت توسعه را انه آ ادانا
کت
تجارت توسعه را انه آ ادانا
کت
تجارت توسعه را انه آ ادانا
کت
تجارت توسعه را انه آ ادانا
کت
تجارت توسعه را انه آ ادانا
کت
تجارت توسعه را انه آ ادانا
کت
تجارت توسعه را انه آ ادانا
کت
تجارت توسعه را انه آ ادانا

ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا

پوﻻدگس نای نﺪ
پوﻻدگس نای نﺪ
پوﻻدگس نای نﺪ
پوﻻدگس نای نﺪ
پوﻻدگس نای نﺪ
پوﻻدگس نای نﺪ
پوﻻدگس نای نﺪ
پوﻻدگس نای نﺪ
پوﻻدگس نای نﺪ
پوﻻدگس نای نﺪ
پوﻻدگس نای نﺪ
پوﻻدگس نای نﺪ
پوﻻدگس نای نﺪ
پوﻻدگس نای نﺪ
پوﻻدگس نای نﺪ
پوﻻدگس نای نﺪ
پوﻻدگس نای نﺪ
پوﻻدگس نای نﺪ
پ ا صنعت خاور م انه
پ ا صنعت خاور م انه
پ ا صنعت خاور م انه
پ ا صنعت خاور م انه
پ ا صنعت خاور م انه
پ ا صنعت خاور م انه
پ ش فرا سو ک م ا
تام و توز ــع اﻻی ه ا
تام و توز ــع اﻻی ه ا
تجارت توسعه را انه آ ادانا
تجارت توسعه را انه آ ادانا
تجارت توسعه را انه آ ادانا
تجارت توسعه را انه آ ادانا
تجارت توسعه را انه آ ادانا
تجارت توسعه را انه آ ادانا
تجارت توسعه را انه آ ادانا
تجارت توسعه را انه آ ادانا
تجارت توسعه را انه آ ادانا
تجارت توسعه را انه آ ادانا
تجارت توسعه را انه آ ادانا

5299951991
5299951991
5299951991
5299951991
5299951991
5299951991
5299951991
5299951991
5299951991
5299951991
5299951991
5299951991
5299951991
5299951991
5299951991
5299951991
5299951991
5299951991
0055284078
0055284078
0055284078
0055284078
0055284078
0055284078
0069833257
0047815590
0047815590
0071179178
0071179178
0071179178
0071179178
0071179178
0071179178
0071179178
0071179178
0071179178
0071179178
0071179178

14006509405
14006509405
14004787815
14004787815
14004787815
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14004787815
14006509405
14004787815
14004787815
14004787815
14006509405
10103142260
10103142260
10103142260
10103142260
10103142260
10103142260
10103623566
10103270746
10103270746
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405

610,976.52
495,840.00
240,307.50
286,104.79
240,300.27
195,361.00
2,162,638.17
320,500.00
195,361.00
627,527.00
1,915.00
33,000.00
49,996.00
200,000.00
279,598.10
294,280.20
804,573.00
278,583.93
231,000.00
151,500.00
185,000.00
77,000.00
102,828.00
77,000.00
500,000.00
204,830,078.00
231,756,520.00
686,826.00
184,940.00
147,071.30
2,929.00
87,872.00
29,900.00
278,583.93
200,000.00
610,976.52
495,840.00
9,480.00

يوان چ
يورو
يوان چ
درهم امارات
يوان چ
يورو
درهم امارات
يوان چ
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یوان چ
وون کره جنو
وون کره جنو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو

6,596
50,254
6,584
11,494
6,587
50,254
11,436
6,596
50,119
6,670
50,254
50,254
49,568
49,676
6,470
6,447
6,447
50,254
96,400
51,326
96,400
51,404
49,701
51,404
11,200
37,988
37,988
6,596
6,596
6,596
49,697
49,697
50,254
50,254
49,676
6,596
50,254
49,697

کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت ازرا تجاری شفا ست
کت ازرا تجه را انه مرات
کت ازرا تجه را انه مرات
کت ازرا تﺪب اﻻی جم
کت ازرا تﺪب اﻻی جم
کت ازرا تﺪب اﻻی جم
کت ازرا تﺪب اﻻی جم
کت ازرا تﺪب اﻻی جم
کت ازرا تﺪب اﻻی جم
کت ازرا تﺪب اﻻی جم
کت ازرا تﺪب اﻻی جم
کت ازرا تﺪب اﻻی جم
کت ازرا تﺪب اﻻی جم
کت ازرا تﺪب اﻻی جم
کت ازرا تﺪب اﻻی جم
کت ازرا تﺪب اﻻی جم
کت ازرا تﺪب اﻻی جم
کت ازرا توسعه صنعت روی
کت ازرا توسعه صنعت روی
کت ازرا توسعه صنعت روی
کت ازرا ثم ارن ن
کت ازرا جاده اب شم پرش ا
کت ازرا جام نورخاور
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا

و
و
و
و
و
و
و

کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت

ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا

کت
تجارت توسعه را انه آ ادانا
کت
تجارت توسعه را انه آ ادانا
کت
تجارت توسعه را انه آ ادانا
کت
تجارت توسعه را انه آ ادانا
کت
تجارت توسعه را انه آ ادانا
کت
تجارت توسعه را انه آ ادانا
کت
تجارت توسعه را انه آ ادانا
کت
تجاری شفا ست
کت
تجه را انه مرات
کت
تجه را انه مرات
کت
تﺪب اﻻی جم
کت
تﺪب اﻻی جم
کت
تﺪب اﻻی جم
کت
تﺪب اﻻی جم
کت
تﺪب اﻻی جم
کت
تﺪب اﻻی جم
کت
تﺪب اﻻی جم
کت
تﺪب اﻻی جم
کت
تﺪب اﻻی جم
کت
تﺪب اﻻی جم
کت
تﺪب اﻻی جم
کت
تﺪب اﻻی جم
کت
تﺪب اﻻی جم
کت
تﺪب اﻻی جم
توسعه صنعت روی کت
توسعه صنعت روی کت
توسعه صنعت روی کت
کت
ثم ارن ن
جاده اب شم پرش ا کت
کت
جام نورخاور
کت
جهان ن ن آرا
کت
جهان ن ن آرا
کت
جهان ن ن آرا
کت
جهان ن ن آرا
کت
جهان ن ن آرا
کت
جهان ن ن آرا
کت
جهان ن ن آرا
کت
جهان ن ن آرا

ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا

تجارت توسعه را انه آ ادانا
تجارت توسعه را انه آ ادانا
تجارت توسعه را انه آ ادانا
تجارت توسعه را انه آ ادانا
تجارت توسعه را انه آ ادانا
تجارت توسعه را انه آ ادانا
تجارت توسعه را انه آ ادانا
تجاری شفا ست
تجه را انه مرات
تجه را انه مرات
تﺪب اﻻی جم
تﺪب اﻻی جم
تﺪب اﻻی جم
تﺪب اﻻی جم
تﺪب اﻻی جم
تﺪب اﻻی جم
تﺪب اﻻی جم
تﺪب اﻻی جم
تﺪب اﻻی جم
تﺪب اﻻی جم
تﺪب اﻻی جم
تﺪب اﻻی جم
تﺪب اﻻی جم
تﺪب اﻻی جم
توسعه صنعت روی
توسعه صنعت روی
توسعه صنعت روی
ثم ارن ن
جاده اب شم پرش ا
جام نورخاور
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا

0071179178
0071179178
0071179178
0071179178
0071179178
0071179178
0071179178
0040166104
0045835535
0045835535
0069011125
0069011125
0069011125
0069011125
0069011125
0069011125
0069011125
1291945271
1291945271
1291945271
1291945271
1291945271
1291945271
1291945271
0452334225
0452334225
0452334225
0532389931
2121446060
0072574356
2370729831
2370729831
2370729831
2370729831
2370729831
2370729831
2370729831
2370729831

14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006102608
10102624158
10102624158
10101884965
10101884965
10101884965
10101884965
10101884965
10101884965
10101884965
10101884965
10101884965
10101884965
10101884965
10101884965
10101884965
10101884965
10460069766
10460069766
10460069766
10102173713
10700125998
10101500869
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517

195,361.00
320,500.00
627,527.00
195,361.00
2,162,638.17
33,000.00
1,915.00
357,000.00
231,147.57
356,745.00
80,619.00
2,233.60
62,889.60
56,000.00
87,110.40
176,960.00
225,750.00
87,110.40
176,960.00
225,750.00
56,000.00
62,889.60
80,619.00
2,233.60
498,850.00
7,607.46
498,850.00
391,182.48
10,080.00
990,000.00
491,920.00
490,000.00
491,920.00
491,920.00
446,200.00
491,920.00
491,920.00
490,000.00

يورو
يوان چ
يوان چ
يورو
درهم امارات
يورو
يورو
يوان چ
يورو
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو

50,254
6,596
6,670
50,119
11,436
50,254
50,254
11,600
49,177
11,690
51,327
49,408
87,617
89,200
49,408
51,327
51,327
49,408
51,327
51,327
89,200
87,617
51,327
49,408
49,109
49,639
49,415
21,900
48,599
6,587
50,067
49,697
49,697
49,466
49,697
49,466
49,177
49,177

ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا

جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن

ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا

کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت

ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا

جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن

ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا

کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت

ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا

جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن
جهان ن

ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا
ن آرا

2370729831
2370729831
2370729831
2370729831
2370729831
2370729831
2370729831
2370729831
2370729831
2370729831
2370729831
2370729831
2370729831
2370729831
2370729831
2370729831
2370729831
2370729831
2370729831
2370729831
2370729831
2370729831
2370729831
2370729831
2370729831
2370729831
2370729831
2370729831
2370729831
2370729831
2370729831
2370729831
2370729831
2370729831
2370729831
2370729831
2370729831
2370729831

10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517

446,200.00
491,920.00
491,920.00
490,000.00
490,000.00
490,000.00
446,200.00
491,920.00
491,920.00
485,470.00
446,200.00
490,000.00
490,000.00
490,000.00
491,920.00
490,000.00
490,000.00
491,920.00
491,920.00
490,000.00
446,200.00
491,920.00
491,920.00
446,200.00
490,000.00
490,000.00
446,200.00
490,000.00
491,920.00
491,920.00
446,200.00
490,000.00
490,000.00
491,920.00
491,920.00
490,000.00
490,000.00
490,000.00

يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو

49,466
49,466
49,003
49,697
49,697
49,697
49,697
50,067
50,067
50,295
49,177
49,177
49,647
49,647
49,466
49,466
49,441
50,067
50,067
49,697
49,697
49,791
50,067
49,697
49,177
49,177
49,177
49,109
49,003
49,003
49,697
49,466
49,697
50,067
49,697
49,441
49,441
49,177

ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
ازرا جهان ن ن آرا
کت ازرا جوش گس حامﺪ
کت ازرا جوش گس حامﺪ
کت ازرا جوش گس حامﺪ
کت ازرا خ و مﺪ سا ﻃب
کت ازرا سا ل تهران
کت ازرا سا ل تهران
کت ازرا سا ل تهران
کت ازرا سام ارس
کت ازرا سام ارس
کت ازرا سام ارس
کت ازرا سام ارس
کت ازرا سامان تجارت مﺪر ک
کت ازرا سامان تجارت مﺪر ک
کت ازرا سامان تجارت مﺪر ک
کت ازرا س اهان ب الملل ارت ان
کت ازرا سل مان راه ارونﺪ
کت ازرا سل مان راه ارونﺪ
کت ازرا شایق
کت ازرا شفق گس یزد
کت ازرا شفق گس یزد
کت ازرا شفق گس یزد
کت ازرا ش نا ﻃﻼ ه بنﺪر
ص ا تجارت سعادت
کت ازرا صﺪر ن ن خراسان
کت ازرا صنایع ش ایران
کت ازرا صنایع ش ایران
کت ازرا صنعت را ان ارس
کت ازرا صنعت را ان ارس
کت ازرا فرهت پ شه

کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت

ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا

جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جوش گس حامﺪ
جوش گس حامﺪ
جوش گس حامﺪ
خ و مﺪ سا ﻃب
سا ل تهران
سا ل تهران
سا ل تهران
سام ارس
سام ارس
سام ارس
سام ارس
سامان تجارت مﺪر ک
سامان تجارت مﺪر ک
سامان تجارت مﺪر ک
س اهان ب الملل ارت
سل مان راه ارونﺪ
سل مان راه ارونﺪ
شایق
شفق گس یزد
شفق گس یزد
شفق گس یزد
ش نا ﻃﻼ ه بنﺪر
ص ا تجارت سعادت
صﺪر ن ن خراسان
صنایع ش ایران
صنایع ش ایران
صنعت را ان ارس
صنعت را ان ارس
فرهت پ شه

کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
ان
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت

ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا

جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جهان ن ن آرا
جوش گس حامﺪ
جوش گس حامﺪ
جوش گس حامﺪ
خ و مﺪ سا ﻃب
سا ل تهران
سا ل تهران
سا ل تهران
سام ارس
سام ارس
سام ارس
سام ارس
سامان تجارت مﺪر ک
سامان تجارت مﺪر ک
سامان تجارت مﺪر ک
س اهان ب الملل ارت ان
سل مان راه ارونﺪ
سل مان راه ارونﺪ
شایق
شفق گس یزد
شفق گس یزد
شفق گس یزد
ش نا ﻃﻼ ه بنﺪر
ص ا تجارت سعادت
صﺪر ن ن خراسان
صنایع ش ایران
صنایع ش ایران
صنعت را ان ارس
صنعت را ان ارس
فرهت پ شه

2370729831
2370729831
2370729831
2370729831
2370729831
2370729831
2370729831
2370729831
2370729831
0080889751
0080889751
0080889751
0039384616
3870854804
3870854804
3870854804
0043403603
0043403603
0043403603
0043403603
3521179435
3521179435
3521179435
1160184445
1830215124
1830215124
0451512261
5519514275
5519514275
5519514275
2649633646
1829318462
0945675291
2802707981
2802707981
0052114244
0052114244
1375641832

10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10102861517
10103529848
10103529848
10103529848
10101721517
10101903570
10101903570
10101903570
14005753340
14005753340
14005753340
14005753340
14006864105
14006864105
14006864105
14007149520
14006788758
14006788758
10101043570
10320505237
10320505237
10320505237
14003522017
10320797743
10380632052
10102656324
10102656324
10102579391
10102579391
10101721838

491,920.00
491,920.00
491,920.00
490,000.00
490,000.00
446,200.00
491,920.00
491,920.00
491,920.00
484,857.00
372,452.00
366,748.00
111,990.00
37,530.00
35,327.93
42,670.00
478,186,200.00
1,391,445,280.00
445,159,800.00
63,425,000.00
43,042.58
81,374.11
77,216.57
294,215.09
84,930.00
96,010.00
245,555.00
82,054.00
71,890.00
68,264.08
380,627.20
16,981,125.16
25,040.00
118,168.00
254,890.50
35,965.00
385,964.00
67,429.90

يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
یورو
یورو
یورو
يورو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يوان چ
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو

49,177
49,177
49,466
49,441
49,441
49,697
50,067
50,067
50,067
6,447
6,470
6,470
49,329
94,308
94,308
94,308
38,732
38,982
38,732
39,012
50,168
50,168
49,177
11,451
49,639
49,701
6,602
92,068
49,568
49,798
6,571
11,437
49,441
49,647
49,647
49,813
51,199
49,085

کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت

ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا

کشاورزی س اهان رو ش
کشاورزی س اهان رو ش
کشاورزی س اهان رو ش
کشاورزی س اهان رو ش
کشاورزی س اهان رو ش
کشاورزی س اهان رو ش
کوه و
م ان ش
م ان ش
م ان ش
م ان ش
م ان ش
مهنﺪ و ژن آرتا س ﻒ
مهنﺪ و ژن آرتا س ﻒ
مهنﺪ و ژن آرتا س ﻒ
مهنﺪ و ژن آرتا س ﻒ
مهنﺪ و ژن آرتا س ﻒ
مهنﺪ و ژن آرتا س ﻒ
نت ال ون ک
نت ال ون ک
نت ال ون ک
نت ال ون ک
نت ال ون ک
نت ال ون ک
نت ال ون ک
ن مان اوج برتر
ن مان اوج برتر
ن مان اوج برتر
نع م تجارت ا سات س
نگ تجارت ا ﺪه
نگ تجارت ا ﺪه
ن ن را انه س ال
ن ک مهر عمرا
ن ک مهر عمرا
ن ک مهر عمرا
ن ک مهر عمرا
ن ک مهر عمرا
هرمس ن ﺪ ارس

کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت

ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا

کشاورزی س اهان رو شکت
کشاورزی س اهان رو شکت
کشاورزی س اهان رو شکت
کشاورزی س اهان رو شکت
کشاورزی س اهان رو شکت
کشاورزی س اهان رو شکت
کت
کوه و
کت
م ان ش
کت
م ان ش
کت
م ان ش
کت
م ان ش
کت
م ان ش
مهنﺪ و ژن آرتا س ﻒکت
مهنﺪ و ژن آرتا س ﻒکت
مهنﺪ و ژن آرتا س ﻒکت
مهنﺪ و ژن آرتا س ﻒکت
مهنﺪ و ژن آرتا س ﻒکت
مهنﺪ و ژن آرتا س ﻒکت
کت
نت ال ون ک
کت
نت ال ون ک
کت
نت ال ون ک
کت
نت ال ون ک
کت
نت ال ون ک
کت
نت ال ون ک
کت
نت ال ون ک
کت
ن مان اوج برتر
کت
ن مان اوج برتر
کت
ن مان اوج برتر
نع م تجارت ا سات س کت
کت
نگ تجارت ا ﺪه
کت
نگ تجارت ا ﺪه
کت
ن ن را انه س ال
کت
ن ک مهر عمرا
کت
ن ک مهر عمرا
کت
ن ک مهر عمرا
کت
ن ک مهر عمرا
کت
ن ک مهر عمرا
کت
هرمس ن ﺪ ارس

ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا
ازرا

کشاورزی س اهان رو ش
کشاورزی س اهان رو ش
کشاورزی س اهان رو ش
کشاورزی س اهان رو ش
کشاورزی س اهان رو ش
کشاورزی س اهان رو ش
کوه و
م ان ش
م ان ش
م ان ش
م ان ش
م ان ش
مهنﺪ و ژن آرتا س ﻒ
مهنﺪ و ژن آرتا س ﻒ
مهنﺪ و ژن آرتا س ﻒ
مهنﺪ و ژن آرتا س ﻒ
مهنﺪ و ژن آرتا س ﻒ
مهنﺪ و ژن آرتا س ﻒ
نت ال ون ک
نت ال ون ک
نت ال ون ک
نت ال ون ک
نت ال ون ک
نت ال ون ک
نت ال ون ک
ن مان اوج برتر
ن مان اوج برتر
ن مان اوج برتر
نع م تجارت ا سات س
نگ تجارت ا ﺪه
نگ تجارت ا ﺪه
ن ن را انه س ال
ن ک مهر عمرا
ن ک مهر عمرا
ن ک مهر عمرا
ن ک مهر عمرا
ن ک مهر عمرا
هرمس ن ﺪ ارس

1286035058
1286035058
1286035058
1286035058
1286035058
1286035058
0062531360
0058199391
0058199391
0058199391
0058199391
0058199391
0943183235
0943183235
0943183235
0943183235
0943183235
0943183235
0450153215
0450153215
0450153215
0450153215
0450153215
0450153215
0450153215
0450487652
0450487652
0450487652
4432992921
2801009407
2801009407
0034986294
6109820857
6109820857
6109820857
6109820857
6109820857
0070916721

10260378130
10260378130
10260378130
10260378130
10260378130
10260378130
10102124779
10103439466
10103439466
10103439466
10103439466
10103439466
10320430789
10320430789
10320430789
10320430789
10320430789
10320430789
10103806412
10103806412
10103806412
10103806412
10103806412
10103806412
10103806412
14006069151
14006069151
14006069151
10102299733
10103313807
10103313807
10102685574
10800094896
10800094896
10800094896
10800094896
10800094896
10320263024

12,761.45
114,980.80
250,237.48
9,326.50
211,675.90
16,506.28
46,075.80
61,533.75
17,586.00
39,385.00
24,695.00
11,570.00
30,000.00
21,538.50
17,262.00
86,154.00
529,748.70
159,384.90
6,357.00
254,265.00
14,381.00
379,394.00
301,354.00
7,721.34
100,000.00
124,398.00
140,700.00
107,818.00
1,242,119.30
495,106.56
495,768.00
232,420.00
83,669.87
1,429,044.00
1,513,485.00
1,439,020.00
925,440.00
33,750.00

يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم
یورو
درهم
درهم
درهم
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم
يورو
يورو
يورو
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
يورو

امارات
امارات
امارات
امارات

امارات

امارات
امارات
امارات
امارات
امارات

49,177
92,139
49,109
49,466
49,441
49,466
49,268
49,701
49,701
49,701
49,701
49,701
49,415
11,886
49,798
11,886
11,886
11,886
49,186
49,186
51,326
51,347
49,697
49,697
51,326
49,676
49,441
49,441
11,499
49,465
49,441
92,967
11,543
11,543
11,543
11,543
11,886
49,109

کت ازرا هفت راه آ
کت ازرا واتوماسیون صنع
کت ازرا واتوماسیون صنع
کت ازرا واتوماسیون صنع
کت ازرا واتوماسیون صنع
کت ازرا واتوماسیون صنع
کت ازرا واتوماسیون صنع
کت اژا
کت افته های سوز ارس
کت افه س م لستان
کت افه س م لستان
كت ال
كت ال
كت ال
كت ال
كت ال
كت ال
كت ال
كت ال
كت ال
كت ال
كت ال
كت ال
كت ال
كت ال
كت ال
كت ال
كت ال
کت اما
کت اما
کت ان ان پ و ایران ان
کت ایودنتا ایران ان
کت ﺪرتک ال ک
کت برچین ار
کت برداسکن آس ا
کت برسام سهنﺪ
کت برسام سهنﺪ
کت برسام سهنﺪ

رش ﺪ ان
رش ﺪ ان
رش ﺪ ان
رش ﺪ ان
رش ﺪ ان
رش ﺪ ان

هفت راه آ
و اتوماسیون صنع
و اتوماسیون صنع
و اتوماسیون صنع
و اتوماسیون صنع
و اتوماسیون صنع
و اتوماسیون صنع

کت ازرا
کت ازرا
کت ازرا
کت ازرا
کت ازرا
کت ازرا
کت ازرا
کت اژا
کت افته های سوز ارس
کت افه س م لستان
کت افه س م لستان
کت ال
کت ال
کت ال
کت ال
کت ال
کت ال
کت ال
کت ال
کت ال
کت ال
کت ال
کت ال
کت ال
کت ال
کت ال
کت ال
کت ال
کت اما
کت اما
کت ان ان پ و ایران ان
کت ایودنتا ایران ان
کت ﺪرتک ال ک
کت برچین ار
کت برداسکن آس ا
کت برسام سهنﺪ
کت برسام سهنﺪ
کت برسام سهنﺪ

هفت راه آ
و اتوماسیون صنع
و اتوماسیون صنع
و اتوماسیون صنع
و اتوماسیون صنع
و اتوماسیون صنع
و اتوماسیون صنع

کت ازرا
کتانازرا
رش ﺪ
کتانازرا
رش ﺪ
کتانازرا
رش ﺪ
کتانازرا
رش ﺪ
کتانازرا
رش ﺪ
کتانازرا
رش ﺪ
کت اژا
کت افته های سوز ارس
کت افه س م لستان
کت افه س م لستان
کت ال
کت ال
کت ال
کت ال
کت ال
کت ال
کت ال
کت ال
کت ال
کت ال
کت ال
کت ال
کت ال
کت ال
کت ال
کت ال
کت ال
کت اما
کت اما
کت ان ان پ و ایران ان
کت ایودنتا ایران ان
کت ﺪرتک ال ک
کت برچین ار
کت برداسکن آس ا
کت برسام سهنﺪ
کت برسام سهنﺪ
کت برسام سهنﺪ

رش ﺪ ان
رش ﺪ ان
رش ﺪ ان
رش ﺪ ان
رش ﺪ ان
رش ﺪ ان

0071325271
0070717745
0070717745
0070717745
0070717745
0070717745
0070717745
2141771951
4469481297
4591553965
4591553965
0041350553
0041350553
0041350553
0041350553
0041350553
0041350553
0041350553
0041350553
0041350553
0041350553
0041350553
0041350553
0041350553
0041350553
0041350553
0041350553
0041350553
0047172738
0047172738
0073752657
0452380111
0040019111
4489681781
0061665061
0059441976
0059441976
0059441976

10103097637
10103114518
10103114518
10103114518
10103114518
10103114518
10103114518
10861393460
10100945750
10700013125
10700013125
10101113837
10101113837
10101113837
10101113837
10101113837
10101113837
10101113837
10101113837
10101113837
10101113837
10101113837
10101113837
10101113837
10101113837
10101113837
10101113837
10101113837
10260293195
10260293195
14005992091
10320149155
10102686425
10840061301
10102737360
10103019540
10103019540
10103019540

20,000.00
7,200.00
15,310.00
39,162.00
58,250.00
11,055.00
27,500.00
40,791,168.00
52,398.00
175,200.00
318,000.00
500,000.00
32,820.00
98,300.00
34,136.00
61,400.00
128,572.00
54,022.00
743,865.56
743,865.56
900,000.00
390,598.28
743,865.56
45,822.00
24,014.00
75,272.00
117,955.00
400,000.00
479,000.00
15,618.00
157,420.20
52,650.00
2,922,914.91
472,971.00
72,187.50
38,052.00
135,120.00
31,080.00

يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
ين ژاپن
يورو
يوان چ
يوان چ
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
يورو
يورو
يوان چ
يورو
درهم امارات
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو

49,568
49,807
49,887
91,910
91,910
51,326
92,920
70,386
91,466
11,672
11,672
20,705
49,408
49,829
50,119
50,119
50,119
49,807
21,190
21,190
20,916
11,668
20,705
50,119
50,119
49,639
49,408
20,655
49,630
49,630
6,438
49,415
11,466
11,500
6,460
87,617
87,617
87,617

کت برسام سهنﺪ
کت برسام سهنﺪ
کت برسام سهنﺪ
کت برق و انرژی خورش ﺪی غﺪیر
کت برنا س ه و
کت برنﺪ لنﺪ ای
کت سا ارس صنعت
کت سا ارس صنعت
کت سا ارس صنعت
کت س ار ش س ﺪان
کت س ار ش س ﺪان
کت س ار ش س ﺪان
کت س ار فوم غرب
کت س ار فوم غرب
کت س ار فوم غرب
کت س ار فوم غرب
کت سته بنﺪی صنع چاپ ﻃﻼی اروم ه
کت سته سازان آذر
کت ل ا آرا
کت لور اوه
کت ب ان درمان
کت ه تام روان ار
کت ه تام روان ار
کت ه تام روان ار
کت ه تام روان ار
کت ه تام روان ار
کت ه تام روان ار
کت ه داروی تهران
کت ه شاد دارو
کت ه ناد تجارت آسمان
کت ه ناد تجارت آسمان
کت ه ناد تجارت آسمان
کت بهارج اصفهان
کت بهارستان ل ر
کت بهان دا ش
کت بهراد صنعت آسان
کت بهرادان تجه فرداد
کت عت س لت کث

1270528671
کت برسام سهنﺪ
کت برسام سهنﺪ
1270528671
کت برسام سهنﺪ
کت برسام سهنﺪ
1270528671
کت برسام سهنﺪ
کت برسام سهنﺪ
1400531351
کت برق و انرژی خورش ﺪی غﺪیر کت برق و انرژی خورش ﺪی غﺪیر
0062991779
کت برنا س ه و
کت برنا س ه و
0063712148
کت برنﺪ لنﺪ ای
کت برنﺪ لنﺪ ای
0072717361
کت سا ارس صنعت
کت سا ارس صنعت
0072717361
کت سا ارس صنعت
کت سا ارس صنعت
0072717361
کت سا ارس صنعت
کت سا ارس صنعت
1288169949
کت س ار ش س ﺪان
کت س ار ش س ﺪان
1288169949
کت س ار ش س ﺪان
کت س ار ش س ﺪان
1288169949
کت س ار ش س ﺪان
کت س ار ش س ﺪان
0065027507
کت س ار فوم غرب
کت س ار فوم غرب
0065027507
کت س ار فوم غرب
کت س ار فوم غرب
0065027507
کت س ار فوم غرب
کت س ار فوم غرب
0065027507
کت س ار فوم غرب
کت س ار فوم غرب
سته بنﺪی صنع چاپ ﻃﻼی اروم ه2750509629
اروم ه
کت سته بنﺪی صنع چاپ ﻃﻼیکت
1381509592
کت سته سازان آذر
کت سته سازان آذر
1378350286
کت ل ا آرا
کت ل ا آرا
0055335640
کت لور اوه
کت لور اوه
0071370900
کت ب ان درمان
کت ب ان درمان
3873260141
کت ه تام روان ار
کت ه تام روان ار
3873260141
کت ه تام روان ار
کت ه تام روان ار
3873260141
کت ه تام روان ار
کت ه تام روان ار
3873260141
کت ه تام روان ار
کت ه تام روان ار
3873260141
کت ه تام روان ار
کت ه تام روان ار
3873260141
کت ه تام روان ار
کت ه تام روان ار
0064211304
کت ه داروی تهران
کت ه داروی تهران
3873352761
کت ه شاد دارو
کت ه شاد دارو
0010795146
کت ه ناد تجارت آسمان
کت ه ناد تجارت آسمان
0010795146
کت ه ناد تجارت آسمان
کت ه ناد تجارت آسمان
0010795146
کت ه ناد تجارت آسمان
کت ه ناد تجارت آسمان
1091943729
کت بهارج اصفهان
کت بهارج اصفهان
2538951860
کت بهارستان ل ر
کت بهارستان ل ر
0065031891
کت بهان دا ش
کت بهان دا ش
0066799074
کت بهراد صنعت آسان
کت بهراد صنعت آسان
0040753591
کت بهرادان تجه فرداد
کت بهرادان تجه فرداد
0037130927
کت بهرو س لت
کت بهرو س لت

10103019540
10103019540
10103019540
14005313518
14007003397
14006190630
10320174724
10320174724
10320174724
10260621577
10260621577
10260621577
10102682552
10102682552
10102682552
10102682552
10220081391
10200342234
10103332503
10103122238
10102785644
10102308704
10102308704
10102308704
10102308704
10102308704
10102308704
10101907117
10102622555
14004318779
14004318779
14004318779
10260199327
10103316166
10103813507
14006380760
14007301565
10860982829

31,080.00
38,052.00
135,120.00
379,000.00
53,959.21
2,690.31
687,120.00
571,160.00
29,106.00
298,625,100.00
988,000.00
216,515.00
1,864,624.86
627,347.70
2,052,451.80
3,070,625.76
107,776.00
36,900.00
240,019.60
271,208.00
7,807.00
1,384,023.08
38,314,534.00
10,000,000.00
1,384,023.08
1,397,740.56
10,000,000.00
2,900.00
93,377,500.00
192,450,806.00
72,500,000.00
70,477,454.00
1,589,100.00
36,425.86
21,052.05
26,885.00
50,000.00
1,070,000.00

يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يورو
وون کره جنو
یوان چ
ل جﺪ ﺪ ترک ه
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
یورو
يورو
درهم امارات
رو ه هنﺪ
رو ه هنﺪ
درهم امارات
درهم امارات
رو ه هنﺪ
يورو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ

87,617
87,617
87,617
92,381
48,599
49,109
11,190
11,190
49,109
74,000
11,560
14,000
11,657
11,657
11,657
11,657
11,698
6,587
6,598
94,500
49,169
23,101
1,111
1,092
23,101
23,101
1,084
49,329
38,467
39,395
39,395
39,395
11,362
50,254
49,798
49,798
49,415
6,571

0037130927
کت بهرو س لت
کت بهرو س لت
کت بهرو س لت
4929366992
کت بهز ی پرور آذرن
کت بهز ی پرور آذرن
کت بهز ی پرور آذرن
1815365226
کت بهظرف اران خوزستان
کت بهظرف اران خوزستان
کت بهظرف اران خوزستان
1815365226
کت بهظرف اران خوزستان
کت بهظرف اران خوزستان
کت بهظرف اران خوزستان
5999803322
کت بهمن گس ش ک ان
کت بهمن گس ش ک ان
کت بهمن گس ش ک ان
5999803322
کت بهمن گس ش ک ان
کت بهمن گس ش ک ان
کت بهمن گس ش ک ان
0053233281
کت بهمن موتور
کت بهمن موتور
کت بهمن موتور
0053233281
کت بهمن موتور
کت بهمن موتور
کت بهمن موتور
0053233281
کت بهمن موتور
کت بهمن موتور
کت بهمن موتور
0053233281
کت بهمن موتور
کت بهمن موتور
کت بهمن موتور
0053233281
کت بهمن موتور
کت بهمن موتور
کت بهمن موتور
0053233281
کت بهمن موتور
کت بهمن موتور
کت بهمن موتور
0053233281
کت بهمن موتور
کت بهمن موتور
کت بهمن موتور
0053233281
کت بهمن موتور
کت بهمن موتور
کت بهمن موتور
0053233281
کت بهمن موتور
کت بهمن موتور
کت بهمن موتور
0053233281
کت بهمن موتور
کت بهمن موتور
کت بهمن موتور
0053233281
کت بهمن موتور
کت بهمن موتور
کت بهمن موتور
0053233281
کت بهمن موتور
کت بهمن موتور
کت بهمن موتور
0053233281
کت بهمن موتور
کت بهمن موتور
کت بهمن موتور
1281680877
کت به سج س اهان
کت به سج س اهان
کت به سج س اهان
0047267836
کت به تکنولوژی
کت به تکنولوژی
کت به تکنولوژی
0047267836
کت به تکنولوژی
کت به تکنولوژی
کت به تکنولوژی
0047267836
کت به تکنولوژی
کت به تکنولوژی
کت به تکنولوژی
0047267836
کت به تکنولوژی
کت به تکنولوژی
کت به تکنولوژی
0321686268
کت به اﻻی آو ﺪ
کت به اﻻی آو ﺪ
کت به اﻻی آو ﺪ
2064718044
کت به ک ف ت شمال
کت به ک ف ت شمال
کت به ک ف ت شمال
2064718044
کت به ک ف ت شمال
کت به ک ف ت شمال
کت به ک ف ت شمال
4679828943
کت به ن و م ﺪل
کت به ن و م ﺪل
کت به ن و م ﺪل
4321886473
کت بهینه تکن ک
کت بهینه تکن ک
کت بهینه تکن ک
99883381
کت بوش تجارت ارس
کت بوش تجارت ارس
کت بوش تجارت ارس
0054597137
کت بولر
کت بولر
کت بولر
2297652593
کت بومرنگ را انه
کت بومرنگ را انه
کت بومرنگ را انه
0012312436
کت ب تانورافق
کت ب تانورافق
کت ب تانورافق
0439021944
کت ب المل ام ﺪ ارس نا دماونﺪ کت ب المل ام ﺪ ارس نا دماونﺪ
کت ب المل ام ﺪ ارس نا دماونﺪ
0439021944
کت ب المل ام ﺪ ارس نا دماونﺪ کت ب المل ام ﺪ ارس نا دماونﺪ
کت ب المل ام ﺪ ارس نا دماونﺪ
0061588563
ات پزش وازما ش ا فراز ﻃب تجه
تجهتجه
الملاز ﻃب
کت اب فر
کت بتجه المل تجه ات پزش وازما ش
کت ب المل تجه ات پزش وازما ش ا فراز ﻃب
3930166119
المل دن اتوسعه ﻃرا و ساخت اﻻ مهر دن ا
کت باﻻ مهر
کت ب المل توسعه ﻃرا و ساخت اﻻ مهر دن اکت ب المل توسعه ﻃرا و ساخت
3930166119
المل دن اتوسعه ﻃرا و ساخت اﻻ مهر دن ا
کت باﻻ مهر
کت ب المل توسعه ﻃرا و ساخت اﻻ مهر دن اکت ب المل توسعه ﻃرا و ساخت

10260221168
10102300287
10860745149
10860745149
10860775370
10860775370
10102384652
10102384652
10102384652
10102384652
10102384652
10102384652
10102384652
10102384652
10102384652
10102384652
10102384652
10102384652
10102384652
10260318185
10101351758
10101351758
10101351758
10101351758
10320645134
10760182530
10760182530
10320291497
10101290670
14005482270
10100777320
10860467383
14004354959
10103720823
10103720823
10102470743
10103602585
10103602585

1,070,000.00
105,129,955.00
1,329.32
224,409.35
3,897.68
176,400.00
766,607.68
9,923.69
22,070,880.00
16,363.65
8,828,352.00
7,393,006.08
2,400,517.24
40,800.20
452,814.80
54,550.00
7,393,006.08
766,607.68
56,987,000.00
11,375.94
657,600.00
64,660.00
17,068.00
664,200.00
1,092,200.00
213,120.00
30,000.00
71,017.35
920,336.73
81,840.00
59,794.00
848,773.00
109,167.20
505,644,341.00
235,738.00
3,672,000.00
89,040.00
156,202.56

يوان چ
وون کره جنو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
یوان چ
یوان چ
يوان چ
یوان چ
يوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
وون کره جنو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يوان چ
يورو
يورو
درهم امارات
يورو
وون کره جنو
يورو
وون کره جنو
يورو
یورو

6,571
39,395
49,441
49,441
50,463
21,526
11,730
11,730
12,010
11,500
11,660
11,500
11,730
11,730
11,500
11,500
11,500
11,730
81,000
49,807
11,473
11,473
20,880
11,451
7,183
6,571
6,571
49,127
11,236
49,177
49,537
11,949
51,189
39,246
49,408
69,970
49,807
93,020

3930166119
المل دن اتوسعه ﻃرا و ساخت اﻻ مهر دن ا
کت باﻻ مهر
کت ب المل توسعه ﻃرا و ساخت اﻻ مهر دن اکت ب المل توسعه ﻃرا و ساخت
3930166119
المل دن اتوسعه ﻃرا و ساخت اﻻ مهر دن ا
کت باﻻ مهر
کت ب المل توسعه ﻃرا و ساخت اﻻ مهر دن اکت ب المل توسعه ﻃرا و ساخت
0930625048
کت بم انهالمل توسعه گس هﻼل خاور م انه
کت ب المل توسعه گس هﻼل خاور
کت ب المل توسعه گس هﻼل خاور م انه
0036898325
کت ب المل مﺤصوﻻت ارس کت ب المل مﺤصوﻻت ارس
کت ب المل مﺤصوﻻت ارس
0046922271
کت ادگ ﻃب
کت ادگ ﻃب
کت ادگ ﻃب
0041755049
کت ارت ال ک
کت ارت ال ک
کت ارت ال ک
2297992351
کت ارت تجه سازان آرانا
کت ارت تجه سازان آرانا
کت ارت تجه سازان آرانا
2297992351
کت ارت تجه سازان آرانا
کت ارت تجه سازان آرانا
کت ارت تجه سازان آرانا
0941864251
کت ارت صنعت مهر گس توس کت ارت صنعت مهر گس توس
کت ارت صنعت مهر گس توس
0941864251
کت ارت صنعت مهر گس توس کت ارت صنعت مهر گس توس
کت ارت صنعت مهر گس توس
0060808772
کت ارس ارت اط افزار
کت ارس ارت اط افزار
کت ارس ارت اط افزار
0060808772
کت ارس ارت اط افزار
کت ارس ارت اط افزار
کت ارس ارت اط افزار
0060808772
کت ارس ارت اط افزار
کت ارس ارت اط افزار
کت ارس ارت اط افزار
0060808772
کت ارس ارت اط افزار
کت ارس ارت اط افزار
کت ارس ارت اط افزار
0060808772
کت ارس ارت اط افزار
کت ارس ارت اط افزار
کت ارس ارت اط افزار
0060808772
کت ارس ارت اط افزار
کت ارس ارت اط افزار
کت ارس ارت اط افزار
0060808772
کت ارس ارت اط افزار
کت ارس ارت اط افزار
کت ارس ارت اط افزار
0060808772
کت ارس ارت اط افزار
کت ارس ارت اط افزار
کت ارس ارت اط افزار
0060808772
کت ارس ارت اط افزار
کت ارس ارت اط افزار
کت ارس ارت اط افزار
0060808772
کت ارس ارت اط افزار
کت ارس ارت اط افزار
کت ارس ارت اط افزار
0060808772
کت ارس ارت اط افزار
کت ارس ارت اط افزار
کت ارس ارت اط افزار
0060808772
کت ارس ارت اط افزار
کت ارس ارت اط افزار
کت ارس ارت اط افزار
0060808772
کت ارس ارت اط افزار
کت ارس ارت اط افزار
کت ارس ارت اط افزار
0060808772
کت ارس ارت اط افزار
کت ارس ارت اط افزار
کت ارس ارت اط افزار
0053193148
کت ارس ازمای ﻃب
کت ارس ازمای ﻃب
کت ارس ازمای ﻃب
0065904443
کت ارس انرژی صﺪف
کت ارس انرژی صﺪف
کت ارس انرژی صﺪف
0065904443
کت ارس انرژی صﺪف
کت ارس انرژی صﺪف
کت ارس انرژی صﺪف
0065904443
کت ارس انرژی صﺪف
کت ارس انرژی صﺪف
کت ارس انرژی صﺪف
2753838666
کت ارس آذر صنعت نفت
کت ارس آذر صنعت نفت
کت ارس آذر صنعت نفت
2753838666
کت ارس آذر صنعت نفت
کت ارس آذر صنعت نفت
کت ارس آذر صنعت نفت
2753838666
کت ارس آذر صنعت نفت
کت ارس آذر صنعت نفت
کت ارس آذر صنعت نفت
2753838666
کت ارس آذر صنعت نفت
کت ارس آذر صنعت نفت
کت ارس آذر صنعت نفت
2753838666
کت ارس آذر صنعت نفت
کت ارس آذر صنعت نفت
کت ارس آذر صنعت نفت
2753838666
کت ارس آذر صنعت نفت
کت ارس آذر صنعت نفت
کت ارس آذر صنعت نفت
2753838666
کت ارس آذر صنعت نفت
کت ارس آذر صنعت نفت
کت ارس آذر صنعت نفت
2753838666
کت ارس آذر صنعت نفت
کت ارس آذر صنعت نفت
کت ارس آذر صنعت نفت
0073257575
کت ارس بهﺪاد سﻼمت
کت ارس بهﺪاد سﻼمت
کت ارس بهﺪاد سﻼمت
2161473379
کت ارس ل مر خاوران
کت ارس ل مر خاوران
کت ارس ل مر خاوران

10103602585
10103602585
10103114653
10100373846
10102411314
10101172950
14006380681
14006380681
10380651221
10380651221
10102674545
10102674545
10102674545
10102674545
10102674545
10102674545
10102674545
10102674545
10102674545
10102674545
10102674545
10102674545
10102674545
10102674545
10102213712
14007349960
14007349960
14007349960
14005749190
14005749190
14005749190
14005749190
14005749190
14005749190
14005749190
14005749190
14004797142
10480059221

138,184,800.00
204,210.00
235,000.00
90,893.00
3,900.00
154,000.00
50.00
1,450.00
442,563.44
196,700.00
439,000.00
273,000.00
416,597.00
57,000.00
150,000.00
164,300.00
241,783.00
459,000.00
491,000.00
143,000.00
498,000.00
500,000.00
418,000.00
91,675.00
20,250.00
68,569.10
9,000.00
33,243.90
486,382.53
486,382.53
486,382.53
486,382.53
486,382.53
486,382.53
486,382.53
486,382.53
36,040.00
28,010,560.00

وون کره جنو
یورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
يورو
وون کره جنو

69,970
92,000
93,640
91,466
49,109
6,453
50,545
49,085
6,462
6,470
94,256
49,798
48,599
94,256
49,177
90,650
90,650
49,639
49,798
49,639
49,177
49,415
49,177
49,109
50,463
51,327
51,515
51,327
51,404
49,962
51,404
51,562
51,562
51,404
51,404
49,962
49,415
69,970

کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت

ارس ل مر خاوران
ارس ل مر خاوران
ارس ل مر خاوران
ارس ل مر خاوران
ارس ل مر خاوران
ارس ل مر خاوران
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ

کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت

ارس ل مر خاوران
ارس ل مر خاوران
ارس ل مر خاوران
ارس ل مر خاوران
ارس ل مر خاوران
ارس ل مر خاوران
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ

کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت

ارس ل مر خاوران
ارس ل مر خاوران
ارس ل مر خاوران
ارس ل مر خاوران
ارس ل مر خاوران
ارس ل مر خاوران
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ

2161473379
2161473379
2161473379
2161473379
2161473379
2161473379
3530057274
3530057274
3530057274
3530057274
3530057274
3530057274
3530057274
3530057274
3530057274
3530057274
3530057274
3530057274
3530057274
3530057274
3530057274
3530057274
3530057274
3530057274
3530057274
3530057274
3530057274
3530057274
3530057274
3530057274
3530057274
3530057274
3530057274
3530057274
3530057274
3530057274
3530057274
3530057274

10480059221
10480059221
10480059221
10480059221
10480059221
10480059221
14006999551
14006999551
14006999551
14006999551
14006999551
14006999551
14006999551
14006999551
14006999551
14006999551
14006999551
14006999551
14006999551
14006999551
14006999551
14006999551
14006999551
14006999551
14006999551
14006999551
14006999551
14006999551
14006999551
14006999551
14006999551
14006999551
14006999551
14006999551
14006999551
14006999551
14006999551
14006999551

2,402,600.00
452,480.00
4,140,240.00
27,106,560.00
70,480.20
8,656,200.00
122,767.98
7,366.07
468,514.00
376,744.10
280,162.00
393,436.84
111,050.00
51,401.08
563,134.47
16,542.26
1,251,824.44
150,230.00
35,154.00
6,663.00
50,941.00
251,715.00
234,368.00
948,071.04
2,519,200.00
275,229.89
5,322.80
702,660.00
503,000.00
75,238.94
3,333,527.15
289,720.00
226,000.00
864,130.00
703,320.00
502,100.00
2,832,760.00
26,469.79

رو ه هنﺪ
يوان چ
رو ه هنﺪ
وون کره جنو
يورو
رو ه هنﺪ
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
درهم امارات
يوان چ
درهم امارات
يورو
يوان چ
يوان چ
درهم امارات
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو

1,144
11,739
1,114
38,144
50,545
1,144
49,441
49,441
6,452
7,183
7,151
7,151
49,441
49,179
11,473
21,790
21,790
7,183
50,659
49,441
49,127
7,183
6,452
11,466
7,183
21,790
50,463
6,452
5,660
21,790
7,151
7,183
7,183
6,452
7,183
7,183
7,183
49,179

کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت

ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس ح ات ساغل ک ارونلری
ارس ح ات ساغل ک ارونلری
ارس خازن غرب
ارس خودرو
ارس خودرو
ارس خودرو
ارس رﻼتور
ارس رﻼتور
ارس رﻼتور
ارس رﻼتور
ارس رﻼتور
ارس رﻼتور
ارس رﻼتور
ارس س ت اﻻ
ارس س ت اﻻ
ارس س ت اﻻ
ارس س ت اﻻ
ارس س ت اﻻ
ارس س ت اﻻ
ارس س ت اﻻ
ارس سهنﺪ راد اتور
ارس سهنﺪ راد اتور
ارس سهنﺪ راد اتور
ارس سهنﺪ راد اتور
ارس سهنﺪ راد اتور
ارس سوئیچ سها عام
ارس سوئیچ سها عام
ارس سوئیچ سها عام
ارس سوئیچ سها عام
ارس سوئیچ سها عام
ارس سوئیچ سها عام
ارس سوئیچ سها عام
ارس سوئیچ سها عام
ارس سوئیچ سها عام

کت
کت ارس تجارت ساحل ارونﺪ
کت
کت ارس تجارت ساحل ارونﺪ
کت
کت ارس تجارت ساحل ارونﺪ
کت
کت ارس تجارت ساحل ارونﺪ
کت ارس ح ات ساغل ک ارونلری کت
کت ارس ح ات ساغل ک ارونلری کت
کت
کت ارس خازن غرب
کت
کت ارس خودرو
کت
کت ارس خودرو
کت
کت ارس خودرو
کت
کت ارس رﻼتور
کت
کت ارس رﻼتور
کت
کت ارس رﻼتور
کت
کت ارس رﻼتور
کت
کت ارس رﻼتور
کت
کت ارس رﻼتور
کت
کت ارس رﻼتور
کت
کت ارس س ت اﻻ
کت
کت ارس س ت اﻻ
کت
کت ارس س ت اﻻ
کت
کت ارس س ت اﻻ
کت
کت ارس س ت اﻻ
کت
کت ارس س ت اﻻ
کت
کت ارس س ت اﻻ
کت
کت ارس سهنﺪ راد اتور
کت
کت ارس سهنﺪ راد اتور
کت
کت ارس سهنﺪ راد اتور
کت
کت ارس سهنﺪ راد اتور
کت
کت ارس سهنﺪ راد اتور
کت
کت ارس سوئیچ سها عام
کت
کت ارس سوئیچ سها عام
کت
کت ارس سوئیچ سها عام
کت
کت ارس سوئیچ سها عام
کت
کت ارس سوئیچ سها عام
کت
کت ارس سوئیچ سها عام
کت
کت ارس سوئیچ سها عام
کت
کت ارس سوئیچ سها عام
کت
کت ارس سوئیچ سها عام

ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس تجارت ساحل ارونﺪ
ارس ح ات ساغل ک ارونلری
ارس ح ات ساغل ک ارونلری
ارس خازن غرب
ارس خودرو
ارس خودرو
ارس خودرو
ارس رﻼتور
ارس رﻼتور
ارس رﻼتور
ارس رﻼتور
ارس رﻼتور
ارس رﻼتور
ارس رﻼتور
ارس س ت اﻻ
ارس س ت اﻻ
ارس س ت اﻻ
ارس س ت اﻻ
ارس س ت اﻻ
ارس س ت اﻻ
ارس س ت اﻻ
ارس سهنﺪ راد اتور
ارس سهنﺪ راد اتور
ارس سهنﺪ راد اتور
ارس سهنﺪ راد اتور
ارس سهنﺪ راد اتور
ارس سوئیچ سها عام
ارس سوئیچ سها عام
ارس سوئیچ سها عام
ارس سوئیچ سها عام
ارس سوئیچ سها عام
ارس سوئیچ سها عام
ارس سوئیچ سها عام
ارس سوئیچ سها عام
ارس سوئیچ سها عام

3530057274
3530057274
3530057274
3530057274
81053746
81053746
0792455347
0040081656
0040081656
0040081656
0383460875
0383460875
0383460875
0383460875
0383460875
0383460875
0383460875
0054632188
0054632188
0054632188
0054632188
0054632188
0054632188
0054632188
0072543507
0072543507
0072543507
0072543507
0072543507
4284133527
4284133527
4284133527
4284133527
4284133527
4284133527
4284133527
4284133527
4284133527

14006999551
14006999551
14006999551
14006999551
10103463994
10103463994
10103611730
10100599444
10100599444
10100599444
10101173946
10101173946
10101173946
10101173946
10101173946
10101173946
10101173946
10104082458
10104082458
10104082458
10104082458
10104082458
10104082458
10104082458
10320169500
10320169500
10320169500
10320169500
10320169500
10460051496
10460051496
10460051496
10460051496
10460051496
10460051496
10460051496
10460051496
10460051496

32,685.41
232,000.00
86,672.50
70,500.00
11,699.61
24,498.00
1,768,256.00
11,200.00
362,923.60
622,951.13
68,554.26
60,853.66
22,203.21
745,237.14
2,554,123.00
20,560.00
1,423,445.00
306,912.00
27,000.00
33,950.00
132,000.00
27,450.00
30,000.00
53,600.00
761,002.00
590,400.00
1,320,300.00
44,544.00
518,656.00
103,450.00
219,850.00
85,825.00
25,059.00
1,218,000.00
85,825.00
266,000.00
40,005.00
13,255.00

يورو
درهم امارات
يوان چ
يورو
يورو
يورو
رو ه هنﺪ
یورو
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يورو
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
رو ه هنﺪ
يورو
يوان چ
يوان چ
يورو

49,127
11,597
7,151
49,127
49,441
49,441
632
97,240
21,200
21,000
49,701
49,701
49,415
6,447
6,462
49,329
6,584
6,460
50,545
49,408
6,587
51,404
50,545
89,385
7,183
11,891
11,343
11,698
11,891
11,847
11,128
88,040
88,040
1,053
49,639
11,128
11,040
51,596

کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت

ارس سوئیچ سها عام
ارس س لن آرا
ارس س لن آرا
ارس شار ارز
ارس ش
ارس ش
ارس صﺪرا فناور
ارس صﺪرا فناور
ارس صﺪرا فناور
ارس صﺪرا فناور
ارس صﺪرا فناور
ارس صنعت ته ه پ ا
ارس صنعت ته ه پ ا
ارس صنعت ته ه پ ا
ارس صنعت ته ه پ ا
ارس ل نرگس
ارس ماش پرش ا جنوب
ارس مﺤور ماش جنوب
ارس نگ سورن
ارس نگ سورن
ارس نگ سورن
ارس نگ سورن
ارس نگ سورن
ارس ن لو ل
ارس ن لو ل
ارسا چرم آس ا
ارسا فرتا داده ی و را
ارسا فرتا داده ی و را
ارسا فرتا داده ی و را
ارسا فرتا داده ی و را
ارسا فرتا داده ی و را
ارسا فرتا داده ی و را
ارسا فرتا داده ی و را
ارسا فرتا داده ی و را
ارسوماش آر ا ار
ارسوماش آر ا ار
ارسوماش آر ا ار
ارسوماش آر ا ار

کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت

ارس سوئیچ سها عام
ارس س لن آرا
ارس س لن آرا
ارس شار ارز
ارس ش
ارس ش
ارس صﺪرا فناور
ارس صﺪرا فناور
ارس صﺪرا فناور
ارس صﺪرا فناور
ارس صﺪرا فناور
ارس صنعت ته ه پ ا
ارس صنعت ته ه پ ا
ارس صنعت ته ه پ ا
ارس صنعت ته ه پ ا
ارس ل نرگس
ارس ماش پرش ا جنوب
ارس مﺤور ماش جنوب
ارس نگ سورن
ارس نگ سورن
ارس نگ سورن
ارس نگ سورن
ارس نگ سورن
ارس ن لو ل
ارس ن لو ل
ارسا چرم آس ا
ارسا فرتا داده ی و را
ارسا فرتا داده ی و را
ارسا فرتا داده ی و را
ارسا فرتا داده ی و را
ارسا فرتا داده ی و را
ارسا فرتا داده ی و را
ارسا فرتا داده ی و را
ارسا فرتا داده ی و را
ارسوماش آر ا ار
ارسوماش آر ا ار
ارسوماش آر ا ار
ارسوماش آر ا ار

کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت

ارس سوئیچ سها عام
ارس س لن آرا
ارس س لن آرا
ارس شار ارز
ارس ش
ارس ش
ارس صﺪرا فناور
ارس صﺪرا فناور
ارس صﺪرا فناور
ارس صﺪرا فناور
ارس صﺪرا فناور
ارس صنعت ته ه پ ا
ارس صنعت ته ه پ ا
ارس صنعت ته ه پ ا
ارس صنعت ته ه پ ا
ارس ل نرگس
ارس ماش پرش ا جنوب
ارس مﺤور ماش جنوب
ارس نگ سورن
ارس نگ سورن
ارس نگ سورن
ارس نگ سورن
ارس نگ سورن
ارس ن لو ل
ارس ن لو ل
ارسا چرم آس ا
ارسا فرتا داده ی و را
ارسا فرتا داده ی و را
ارسا فرتا داده ی و را
ارسا فرتا داده ی و را
ارسا فرتا داده ی و را
ارسا فرتا داده ی و را
ارسا فرتا داده ی و را
ارسا فرتا داده ی و را
ارسوماش آر ا ار
ارسوماش آر ا ار
ارسوماش آر ا ار
ارسوماش آر ا ار

4284133527
0066048419
0066048419
0041198859
6189527825
6189527825
0322348978
0322348978
0322348978
0322348978
0322348978
1261573791
1261573791
1261573791
1261573791
0380848570
2298449562
6109941085
3359872916
3359872916
3359872916
3359872916
3359872916
0053504526
0053504526
0620494492
0075129868
0075129868
0075129868
0075129868
0075129868
0075129868
0075129868
0075129868
0052994570
0052994570
0052994570
0052994570

10460051496
10103712590
10103712590
10860028659
10861586252
10861586252
10103679336
10103679336
10103679336
10103679336
10103679336
14004860645
14004860645
14004860645
14004860645
10590030826
10530332327
10530332331
14005992296
14005992296
14005992296
14005992296
14005992296
10103000298
10103000298
10980224993
14004904365
14004904365
14004904365
14004904365
14004904365
14004904365
14004904365
14004904365
14005764458
14005764458
14005764458
14005764458

88,195.00
102,417.84
102,018.50
17,365.19
57,700.00
48,050.00
41,979.60
1,921,700.00
31,872.00
104,498.40
243,829.60
60,900.00
379,100.00
50,000.00
50,000.00
34,910.00
172,681,479.00
113,323,000.00
389,150.00
60,120.00
17,380.00
16,500.00
112,400.00
58,590.00
20,430.00
71,986.00
1,056,950.00
1,078,430.00
473,960.00
474,760.00
1,540,400.00
1,882,600.00
257,100.00
1,711,500.00
411,500.00
557,910.00
706,750.00
91,329.00

يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
يورو
رو ه هنﺪ
يورو
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
وون کره جنو
وون کره جنو
یوان چ
یورو
يورو
يورو
یورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
یورو
درهم امارات
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ

88,040
49,466
49,466
92,590
49,177
92,600
49,446
1,114
88,000
6,602
6,602
49,887
48,599
49,441
49,887
89,000
39,358
69,020
6,467
89,890
92,381
102,841
49,177
49,441
49,441
49,701
11,510
11,569
49,329
49,639
11,569
11,668
50,866
11,804
6,587
11,860
11,700
11,860

کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت

ارس ان ا س آرا
ارس ان ارت اساراد
ارس ان ارت اساراد
ارس ان ارت اساراد
ارس ان ارت اساراد
ارس ان ارت اساراد
ارس ان ارت اساراد
ارس ان ارت اساراد
ارس ان ارت اساراد
ارس ان ات لن مش ک الونﺪ
ارس ان پ و صنعت
ارس ان پ و صنعت
ارس ان پ و صنعت
ارس ان پ و صنعت
ارس ان پ و صنعت
ارس ان پ و صنعت
ارس ان پ و صنعت
ارس ان پ و صنعت
ارس ان پ و صنعت
ارس ان پ و صنعت
ارس ان پ و صنعت
ارس ان پ و صنعت
ارس ان چوب پ ش امان فرتا
ارس ان چوب پ ش امان فرتا
ارس ان چوب پ ش امان فرتا
ارس ان ن ن تک آسان بر
ارس س هوای اران
ارس شکوفا درمان
ارﻻ ام می ﺪ
ار ز اف
اساراد آزمای جهان
اساراد ل مر صنعت
اساراد ل مر صنعت
اساراد ل مر صنعت
اساراد ل مر صنعت
اساراد ل مر صنعت
اساراد ل مر صنعت
ارس ان
اساراد خودرو ع

کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت

کت
ارس ان ا س آرا
کت
ارس ان ارت اساراد
کت
ارس ان ارت اساراد
کت
ارس ان ارت اساراد
کت
ارس ان ارت اساراد
کت
ارس ان ارت اساراد
کت
ارس ان ارت اساراد
کت
ارس ان ارت اساراد
کت
ارس ان ارت اساراد
ارس ان ات لن مش ک الونﺪ کت
کت
ارس ان پ و صنعت
کت
ارس ان پ و صنعت
کت
ارس ان پ و صنعت
کت
ارس ان پ و صنعت
کت
ارس ان پ و صنعت
کت
ارس ان پ و صنعت
کت
ارس ان پ و صنعت
کت
ارس ان پ و صنعت
کت
ارس ان پ و صنعت
کت
ارس ان پ و صنعت
کت
ارس ان پ و صنعت
کت
ارس ان پ و صنعت
ارس ان چوب پ ش امان فرتا کت
ارس ان چوب پ ش امان فرتا کت
ارس ان چوب پ ش امان فرتا کت
ارس ان ن ن تک آسان بر کت
کت
ارس س هوای اران
کت
ارس شکوفا درمان
کت
ارﻻ ام می ﺪ
کت
ار ز اف
کت
اساراد آزمای جهان
کت
اساراد ل مر صنعت
کت
اساراد ل مر صنعت
کت
اساراد ل مر صنعت
کت
اساراد ل مر صنعت
کت
اساراد ل مر صنعت
کت
اساراد ل مر صنعت
ارس ان کت
اساراد خودرو ع

ارس ان ا س آرا
ارس ان ارت اساراد
ارس ان ارت اساراد
ارس ان ارت اساراد
ارس ان ارت اساراد
ارس ان ارت اساراد
ارس ان ارت اساراد
ارس ان ارت اساراد
ارس ان ارت اساراد
ارس ان ات لن مش ک الونﺪ
ارس ان پ و صنعت
ارس ان پ و صنعت
ارس ان پ و صنعت
ارس ان پ و صنعت
ارس ان پ و صنعت
ارس ان پ و صنعت
ارس ان پ و صنعت
ارس ان پ و صنعت
ارس ان پ و صنعت
ارس ان پ و صنعت
ارس ان پ و صنعت
ارس ان پ و صنعت
ارس ان چوب پ ش امان فرتا
ارس ان چوب پ ش امان فرتا
ارس ان چوب پ ش امان فرتا
ارس ان ن ن تک آسان بر
ارس س هوای اران
ارس شکوفا درمان
ارﻻ ام می ﺪ
ار ز اف
اساراد آزمای جهان
اساراد ل مر صنعت
اساراد ل مر صنعت
اساراد ل مر صنعت
اساراد ل مر صنعت
اساراد ل مر صنعت
اساراد ل مر صنعت
ارس ان
اساراد خودرو ع

0071246711
1290873933
1290873933
1290873933
1290873933
1290873933
1290873933
1290873933
1290873933
0060003979
0053675851
0053675851
0053675851
0053675851
0053675851
0053675851
0053675851
0053675851
0053675851
0053675851
0053675851
0053675851
1463366345
1463366345
1463366345
0045790965
0072662859
1380897688
1090919530
4432296951
0061506915
4323335598
4323335598
4323335598
4323335598
4323335598
4323335598
0074051792

10103110548
10260492051
10260492051
10260492051
10260492051
10260492051
10260492051
10260492051
10260492051
10320462615
10102320442
10102320442
10102320442
10102320442
10102320442
10102320442
10102320442
10102320442
10102320442
10102320442
10102320442
10102320442
14006441526
14006441526
14006441526
10103828238
10320835584
10103620865
10861587287
10840062170
14004877480
10102608678
10102608678
10102608678
10102608678
10102608678
10102608678
14005467996

373,840.00
100,000.00
200,000.00
600,000.00
600,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
1,000,000.00
67,000.00
97,369.00
131,099.74
131,637.00
74,109.00
74,098.00
12,051.50
131,451.50
96,411.50
131,637.00
16,431.50
253,413.00
97,357.00
712,849.00
14,062.20
632,192.40
451,635.00
1,221.25
21,750.00
38,430.00
157,250.00
2,725.80
890,988.00
353,199.21
92,172.80
354,651.65
354,651.65
349,519.65
2,502,360.00

يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یوان چ
يورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
درهم امارات
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو

49,441
49,109
49,177
95,500
95,500
49,109
49,415
49,568
94,210
6,469
49,109
49,177
49,109
49,109
49,701
49,544
50,659
50,659
49,630
49,703
49,109
92,920
92,383
49,109
49,109
6,587
49,807
49,329
6,584
49,109
49,639
11,053
6,587
20,705
6,460
6,375
6,460
49,703

کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت

اساراد ﻃب ایرسا
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد ن ن آی ک جراح
اسارادس لت فارس
اسارادس لت فارس
ا انﺪ شان صنعت زما
ا ل مر ارونﺪ
ا رخ
ا رو س قشم
ا رو س قشم
ا رو س قشم
ا رو س قشم
ا رو س قشم

کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت

اساراد ﻃب ایرسا
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد ن ن آی ک جراح
اسارادس لت فارس
اسارادس لت فارس
ا انﺪ شان صنعت زما
ا ل مر ارونﺪ
ا رخ
ا رو س قشم
ا رو س قشم
ا رو س قشم
ا رو س قشم
ا رو س قشم

کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت

اساراد ﻃب ایرسا
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد مهﺪ خلیج فارس
اساراد ن ن آی ک جراح
اسارادس لت فارس
اسارادس لت فارس
ا انﺪ شان صنعت زما
ا ل مر ارونﺪ
ا رخ
ا رو س قشم
ا رو س قشم
ا رو س قشم
ا رو س قشم
ا رو س قشم

0453530338
6109821438
6109821438
6109821438
6109821438
6109821438
6109821438
6109821438
6109821438
6109821438
6109821438
6109821438
6109821438
6109821438
6109821438
6109821438
6109821438
6109821438
6109821438
6109821438
6109821438
6109821438
6109821438
6109821438
6109821438
6109821438
6109821438
1219611646
5139330512
5139330512
0076533255
1757607080
0044528221
1753391350
1753391350
1753391350
1753391350
1753391350

10320750641
10800100767
10800100767
10800100767
10800100767
10800100767
10800100767
10800100767
10800100767
10800100767
10800100767
10800100767
10800100767
10800100767
10800100767
10800100767
10800100767
10800100767
10800100767
10800100767
10800100767
10800100767
10800100767
10800100767
10800100767
10800100767
10800100767
14006197622
10530356391
10530356391
14006411503
14006186821
10100828227
14004883290
14004883290
14004883290
14004883290
14004883290

78,365.21
484,980.00
1,277,970.00
440,637.00
440,657.00
1,278,100.00
1,277,800.00
484,970.00
484,960.00
440,655.00
440,650.00
1,321,000.00
1,321,500.00
1,277,995.00
484,950.00
925,480.00
1,278,000.00
1,277,990.00
484,800.00
484,900.00
1,320,000.00
1,321,600.00
1,278,050.00
1,050,960.00
440,640.00
1,277,980.00
440,647.00
24,231.10
55,510.00
647,250.00
7,265.41
1,100,000.00
9,467.60
509,000.00
111,127.30
212,881.00
2,036,000.00
111,127.30

يورو
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
يورو
يوان چ
يوان چ
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو

امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات

49,177
11,543
11,543
11,543
11,543
11,543
11,543
11,543
11,543
11,543
11,543
12,572
12,572
11,543
11,543
11,543
11,543
11,543
11,543
11,543
12,572
12,572
11,543
11,543
11,543
11,543
11,543
89,385
11,040
6,599
49,329
6,587
49,179
49,177
91,412
51,047
49,177
87,304

کت ا رو س قشم
کت ا رو س قشم
کت ا رو س قشم
کت ا رو س قشم
کت ا ر زان صنعت
کت ا ر زان صنعت
کت ا نام
کت ا نام
کت ا نام
کت ا نام
کت ا نام
کت ا نام
کت ا نام
کت اﻻز موکت
کت اﻻز موکت
کت اﻻز موکت
کت اﻻز موکت
کت اﻻ ش نفت ت ز
کت اﻻ ش نفت ت ز
کت اﻻ ش نفت ت ز
کت اﻻ ش نفت ت ز
کت ال افزار
کت ال افزار
کت ال افزار
کت ان ا ن تجه
کت ايتخت فراز م داماد
کت ا اج اصفهان
کت ا اج اصفهان
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما

و
و
و
و
و
و
و
و
و
و

کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت

ا رو س قشم
ا رو س قشم
ا رو س قشم
ا رو س قشم
ا ر زان صنعت
ا ر زان صنعت
ا نام
ا نام
ا نام
ا نام
ا نام
ا نام
ا نام
اﻻز موکت
اﻻز موکت
اﻻز موکت
اﻻز موکت
اﻻ ش نفت ت ز
اﻻ ش نفت ت ز
اﻻ ش نفت ت ز
اﻻ ش نفت ت ز
ال افزار
ال افزار
ال افزار
ان ا ن تجه
ايتخت فراز م داماد
ا اج اصفهان
ا اج اصفهان
ا ا ﻼج
ا ا ﻼج
ا ا ﻼج
ا ا ﻼج
ا ا ﻼج
ا ا ﻼج
ا ا ﻼج
ا ا ﻼج
ا ا ﻼج
ا ا ﻼج

کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت

ا رو س قشم
ا رو س قشم
ا رو س قشم
ا رو س قشم
ا ر زان صنعت
ا ر زان صنعت
ا نام
ا نام
ا نام
ا نام
ا نام
ا نام
ا نام
اﻻز موکت
اﻻز موکت
اﻻز موکت
اﻻز موکت
اﻻ ش نفت ت ز
اﻻ ش نفت ت ز
اﻻ ش نفت ت ز
اﻻ ش نفت ت ز
ال افزار
ال افزار
ال افزار
ان ا ن تجه
ايتخت فراز م داماد
ا اج اصفهان
ا اج اصفهان
ا ا ﻼج
ا ا ﻼج
ا ا ﻼج
ا ا ﻼج
ا ا ﻼج
ا ا ﻼج
ا ا ﻼج
ا ا ﻼج
ا ا ﻼج
ا ا ﻼج

1753391350
1753391350
1753391350
1753391350
5309877207
5309877207
2721499106
2721499106
2721499106
2721499106
2721499106
2721499106
2721499106
0033312801
0033312801
0033312801
0033312801
1010187480
1010187480
3732325148
3732325148
1288827261
1288827261
1288827261
1091620490
2301314944
0492481326
0492481326
2594177271
2594177271
2594177271
2594177271
2594177271
2594177271
2594177271
2594177271
2594177271
2594177271

14004883290
14004883290
14004883290
14004883290
10480100212
10480100212
10100357670
10100357670
10100357670
10100357670
10100357670
10100357670
10100357670
10100695943
10100695943
10100695943
10100695943
10101874806
10101874806
10101874806
10101874806
10101724636
10101724636
10101724636
14005294084
14005305646
14006531473
14006531473
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405

111,127.30
111,127.30
111,127.30
149,128.00
73,500.00
60,000.00
267,000.00
266,000.00
291,800.00
177,000.00
101,000.00
88,500.00
177,000.00
175,900.00
28,808.09
1,730.30
38,313.00
2,390,803.72
475,000.00
2,390,803.72
475,000.00
119,200.00
85,356,420.00
71,128.00
47,445.60
261,811,304.00
260,000.00
6,667.00
184,940.00
686,826.00
147,071.30
29,900.00
87,872.00
2,929.00
278,583.93
200,000.00
9,480.00
495,840.00

يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
وون کره جنو
يورو
يورو
وون کره جنو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو

91,412
51,047
87,304
87,304
11,128
11,173
87,930
51,189
50,562
88,147
51,189
88,147
88,147
11,780
93,256
93,256
93,256
89,779
91,910
89,779
91,910
6,469
37,116
50,562
51,199
39,318
51,189
51,189
6,596
6,596
6,596
50,254
49,697
49,697
50,254
49,676
49,697
50,254

کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت ا ﺪار تجارت زرن
کت ا ﺪار تجارت زرن
کت ا ﺪار تجارت زرن
کت ا ﺪار تجارت زرن
کت ا ﺪار تجارت زرن
کت ا ﺪار تجارت زرن
کت ا ﺪار تجارت زرن
کت ا ﺪار تجارت زرن
کت ا ﺪار تجارت زرن
کت ا ﺪار تجارت زرن
کت ا ﺪار تجارت زرن
کت ا ﺪار تجارت زرن
کت ا ﺪار تجارت زرن
کت ا ﺪار تجارت زرن
کت ا ﺪار تجارت زرن
کت ا ﺪار تجارت زرن
کت ا ﺪار تجارت زرن
کت ا ﺪار ساز ش
کت ا ش سﺪ ایران ان
کت پ و اس یزد
کت پ و رونا اس ادانا
کت پ و رونا اس ادانا
کت پ و صﺪر ال ز
کت پ و صﺪر ال ز
کت پ و صﺪر ال ز
کت پ و صﺪر ال ز
کت پ و گوهر آرا
کت پ وش غﺪیر
کت پ وش غﺪیر
کت پ وش غﺪیر

و
و
و
و
و
و
و
و

کت ا ا ﻼج
کت ا ا ﻼج
کت ا ا ﻼج
کت ا ا ﻼج
کت ا ا ﻼج
کت ا ا ﻼج
کت ا ا ﻼج
کت ا ا ﻼج
کت ا ﺪار تجارت زرن
کت ا ﺪار تجارت زرن
کت ا ﺪار تجارت زرن
کت ا ﺪار تجارت زرن
کت ا ﺪار تجارت زرن
کت ا ﺪار تجارت زرن
کت ا ﺪار تجارت زرن
کت ا ﺪار تجارت زرن
کت ا ﺪار تجارت زرن
کت ا ﺪار تجارت زرن
کت ا ﺪار تجارت زرن
کت ا ﺪار تجارت زرن
کت ا ﺪار تجارت زرن
کت ا ﺪار تجارت زرن
کت ا ﺪار تجارت زرن
کت ا ﺪار تجارت زرن
کت ا ﺪار تجارت زرن
کت ا ﺪار ساز ش
کت ا ش سﺪ ایران ان
کت پ و اس یزد
کت پ و رونا اس ادانا
کت پ و رونا اس ادانا
کت پ و صﺪر ال ز
کت پ و صﺪر ال ز
کت پ و صﺪر ال ز
کت پ و صﺪر ال ز
کت پ و گوهر آرا
کت پ وش غﺪیر
کت پ وش غﺪیر
کت پ وش غﺪیر

کت ا ا ﻼج
کت ا ا ﻼج
کت ا ا ﻼج
کت ا ا ﻼج
کت ا ا ﻼج
کت ا ا ﻼج
کت ا ا ﻼج
کت ا ا ﻼج
کت ا ﺪار تجارت زرن
کت ا ﺪار تجارت زرن
کت ا ﺪار تجارت زرن
کت ا ﺪار تجارت زرن
کت ا ﺪار تجارت زرن
کت ا ﺪار تجارت زرن
کت ا ﺪار تجارت زرن
کت ا ﺪار تجارت زرن
کت ا ﺪار تجارت زرن
کت ا ﺪار تجارت زرن
کت ا ﺪار تجارت زرن
کت ا ﺪار تجارت زرن
کت ا ﺪار تجارت زرن
کت ا ﺪار تجارت زرن
کت ا ﺪار تجارت زرن
کت ا ﺪار تجارت زرن
کت ا ﺪار تجارت زرن
کت ا ﺪار ساز ش
کت ا ش سﺪ ایران ان
کت پ و اس یزد
کت پ و رونا اس ادانا
کت پ و رونا اس ادانا
کت پ و صﺪر ال ز
کت پ و صﺪر ال ز
کت پ و صﺪر ال ز
کت پ و صﺪر ال ز
کت پ و گوهر آرا
کت پ وش غﺪیر
کت پ وش غﺪیر
کت پ وش غﺪیر

2594177271
2594177271
2594177271
2594177271
2594177271
2594177271
2594177271
2594177271
0452321751
0452321751
0452321751
0452321751
0452321751
0452321751
0452321751
0452321751
0452321751
0452321751
0452321751
0452321751
0452321751
0452321751
0452321751
0452321751
0452321751
0040827828
0073197823
4432299177
6279579557
6279579557
1010299611
1010299611
1819542701
1819542701
0073404632
1754031668
1754031668
1754031668

14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
10320884630
10320884630
10320884630
10320884630
10320884630
10320884630
10320884630
10320884630
10320884630
10320884630
10320884630
10320884630
10320884630
10320884630
10320884630
10320884630
10320884630
14003772498
10320411460
10840430034
14005298020
14005298020
10102996112
10102996112
10102996112
10102996112
10320781631
10101984431
10101984431
10101984431

610,976.52
1,915.00
33,000.00
320,500.00
2,162,638.17
195,361.00
627,527.00
195,361.00
496,200.00
496,000.00
493,500.00
1,890,000.00
1,700,000.00
190,000.00
2,089,236.00
493,500.00
493,500.00
493,500.00
1,799,550.00
496,200.00
496,200.00
493,500.00
493,500.00
496,200.00
2,089,236.00
4,600,000.00
77,892.97
13,268.42
300,000.00
350,000.00
180,313.11
2,400,000.00
2,400,000.00
180,313.11
14,520.00
2,243,328.00
75,900.00
135,654.75

يوان چ
يورو
يورو
يوان چ
درهم امارات
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
رو ه هنﺪ
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يورو
يوان چ
يوان چ
يورو
يوان چ
درهم امارات
يورو
يورو

6,596
50,254
50,254
6,596
11,436
50,254
6,670
50,119
49,697
49,701
49,697
20,702
20,644
20,692
20,702
49,109
49,697
49,697
93,350
49,109
49,697
49,466
50,168
49,697
20,702
1,114
49,109
49,163
11,483
11,868
49,258
6,449
6,449
49,258
11,938
20,705
88,880
97,100

کت پ و از ارسا
کت پ و از ارسا
کت پ سا صنعت
کت خش اسپ
کت ﺪ ﺪ پردازش ا ﺪار
کت ﺪ ﺪار انرژی قرن
کت ﺪ ﺪار انرژی قرن
کت ﺪ ﺪار انرژی قرن
کت ﺪ ﺪار انرژی قرن
کت ﺪ ﺪار انرژی قرن
کت ﺪ ﺪار انرژی قرن
کت ﺪ ﺪه تجارت س ل
کت ﺪ ﺪه تجارت س ل
کت ﺪ ﺪه تجارت ف ﺪار
کت پرتو ال اف مصنو تهران
کت پرتو را انه الماس
کت پرتو را انه الماس
کت پرد س اﻃلس توس
کت پرد س اﻃلس توس
کت پرد س اﻃلس توس
کت پرد س اﻃلس توس
کت پرد س ال ون ک ا ا
کت پرد س ال ون ک ا ا
کت پرد س اغذ اژ
کت پرد س اغذ اژ
کت پرژنگ
کت پرژنگ
کت پرژنگ
کت پرش ابزار ﺪک
کت پرش ابزار ﺪک
کت پرش ابزار ﺪک
کت پرش ابزار ﺪک
کت پرش ابزار ﺪک
کت پرش ابزار ﺪک
کت پرش ا ایران ان
کت پرش ا ایران ان
کت پرش اﻻ آوران اسارارد
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و

کت پ و از ارسا
کت پ و از ارسا
کت پ سا صنعت
کت خش اسپ
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کت پ شتازان انﺪ شه رها سازه
کت پ شتازان انﺪ شه رها سازه
کت پ شتازان انﺪ شه رها سازه
کت پ شتازان انﺪ شه رها سازه
کت پ شتازان فن آور انا
کت پ شتازان فناوری س ب ﻃﻼ
کت پ فت درمان
کت پ فت درمان
کت پ و سا ارسه
کت پ و سا ارسه
کت پ و گس ان هل
کت پ و گس ان هل
کت پ و گس ان هل
کت پ وان تجارت ع جﺪ ﺪ
کت پ ش ام سازه الونﺪ
کت پ ش امان آرا تجارت ارونﺪ
کت پ ش امان آرا تجارت ارونﺪ
کت پ ش امان آرا تجارت ارونﺪ
کت پ ش امان آرا تجارت ارونﺪ
کت پ ش امان آرا تجارت ارونﺪ
کت پ ش امان تاس سات خاورم انه
کت پ ش امان تاس سات خاورم انه
کت پ ش امان تاس سات خاورم انه
کت پ ش امان تاس سات خاورم انه
کت پ ش امان زر ن قطعه پرد س
کت پ ش امان صنعت اغذ
کت پ ش امان صنعت اغذ
کت پ ش امان ع تجارت ن ن ق
کت پ ش امان اﻻ آوران اسپ
کت پیونﺪ قطعات آرن
کت پیونﺪ قطعات آرن
کت تاب سان آراد مهر
کت تاب سان آراد مهر
کت تاب سان آراد مهر
کت تا ان تجارت ار آف ن پ ا

کت پ شتازان انﺪ شه رها سازه
کت پ شتازان انﺪ شه رها سازه
کت پ شتازان انﺪ شه رها سازه
کت پ شتازان انﺪ شه رها سازه
کت پ شتازان انﺪ شه رها سازه
کت پ شتازان انﺪ شه رها سازه
کت پ شتازان انﺪ شه رها سازه
کت پ شتازان انﺪ شه رها سازه
کت پ شتازان انﺪ شه رها سازه
کت پ شتازان انﺪ شه رها سازه
کت پ شتازان انﺪ شه رها سازه
کت پ شتازان انﺪ شه رها سازه
کت پ شتازان انﺪ شه رها سازه
کت پ شتازان انﺪ شه رها سازه
کت پ شتازان فن آور انا
کت پ شتازان فن آور انا
کت پ شتازان فناوری س ب ﻃﻼ کت پ شتازان فناوری س ب ﻃﻼ
کت پ فت درمان
کت پ فت درمان
کت پ فت درمان
کت پ فت درمان
کت پ و سا ارسه
کت پ و سا ارسه
کت پ و سا ارسه
کت پ و سا ارسه
کت پ و گس ان هل
کت پ و گس ان هل
کت پ و گس ان هل
کت پ و گس ان هل
کت پ و گس ان هل
کت پ و گس ان هل
کت پ وان تجارت ع جﺪ ﺪ کت پ وان تجارت ع جﺪ ﺪ
کت پ ش ام سازه الونﺪ
کت پ ش ام سازه الونﺪ
کت پ ش امان آرا تجارت ارونﺪ کت پ ش امان آرا تجارت ارونﺪ
کت پ ش امان آرا تجارت ارونﺪ کت پ ش امان آرا تجارت ارونﺪ
کت پ ش امان آرا تجارت ارونﺪ کت پ ش امان آرا تجارت ارونﺪ
کت پ ش امان آرا تجارت ارونﺪ کت پ ش امان آرا تجارت ارونﺪ
کت پ ش امان آرا تجارت ارونﺪ کت پ ش امان آرا تجارت ارونﺪ
کت پ ش امان تاس سات خاورم انه کت پ ش امان تاس سات خاورم انه
کت پ ش امان تاس سات خاورم انه کت پ ش امان تاس سات خاورم انه
کت پ ش امان تاس سات خاورم انه کت پ ش امان تاس سات خاورم انه
کت پ ش امان تاس سات خاورم انه کت پ ش امان تاس سات خاورم انه
کت پ ش امان زر ن قطعه پرد س کت پ ش امان زر ن قطعه پرد س
کت پ ش امان صنعت اغذ
کت پ ش امان صنعت اغذ
کت پ ش امان صنعت اغذ
کت پ ش امان صنعت اغذ
کت پ ش امان ع تجارت ن ن ق
کت پ ش امان ع تجارت ن ن ق
کت پ ش امان اﻻ آوران اسپ
کت پ ش امان اﻻ آوران اسپ
کت پیونﺪ قطعات آرن
کت پیونﺪ قطعات آرن
کت پیونﺪ قطعات آرن
کت پیونﺪ قطعات آرن
کت تاب سان آراد مهر
کت تاب سان آراد مهر
کت تاب سان آراد مهر
کت تاب سان آراد مهر
کت تاب سان آراد مهر
کت تاب سان آراد مهر
کت تا ان تجارت ار آف ن پ ا کت تا ان تجارت ار آف ن پ ا

4370739063
4370739063
4370739063
4370739063
4370739063
4370739063
4370739063
0051281570
3873932474
0049536656
0049536656
0079221963
0079221963
4948995282
4948995282
4948995282
0069062218
0902148771
0493290885
0493290885
0493290885
0493290885
0493290885
0933653859
0933653859
0933653859
0933653859
2721677241
1860232205
1860232205
1380175933
4324311838
0938501410
0938501410
2709280426
2709280426
2709280426
0082541604

14004855080
14004855080
14004855080
14004855080
14004855080
14004855080
14004855080
10103780305
14006774439
10101957293
10101957293
14003749467
14003749467
10320230980
10320230980
10320230980
10102697682
10380480601
14006657168
14006657168
14006657168
14006657168
14006657168
10102760178
10102760178
10102760178
10102760178
14003925072
10102671859
10102671859
10200301708
14006543222
10380378095
10380378095
14005563741
14005563741
14005563741
14006912544

3,096,840.00
3,098,416.00
3,112,600.00
3,108,660.00
3,124,420.00
396,405.00
3,149,951.20
76,077.34
228,150.00
73,525.00
85,640.00
2,860.00
9,567.00
156,763.00
29,893.50
29,893.50
112,859.68
34,910.00
344,900.00
304,726.00
887,038.46
315,203.08
531,731.00
201,094.40
136,089.00
168,849.55
171,228.73
348,199.20
80,380.00
67,703.00
521,131.34
379,206.00
30,100.00
13,200.00
42,075.00
41,850.00
39,620.00
641,737.40

چ
چ
چ
چ
چ

يوان
يوان
يوان
يوان
يوان
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
یورو
يورو
یورو
یورو
يورو
يوان چ
يورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات

6,584
6,600
6,600
6,600
6,591
49,647
6,591
92,820
49,697
49,441
49,177
49,673
49,673
11,187
51,404
51,404
49,329
49,441
6,584
6,584
6,584
6,584
6,584
93,800
49,109
93,800
93,800
49,441
6,555
49,807
9,194
11,868
49,177
49,798
93,000
93,000
94,000
11,994

کت تا ان فوﻻد زنجان
کت تا ش تا لو
کت تا لو صنعت توان
کت تا لو صنعت توان
کت تاج سﻼمت س ﺪ فام
کت تاجران زاو ه شما خزر
کت تاجران زاو ه شما خزر
کت تاجران زاو ه شما خزر
کت تاجران زاو ه شما خزر
کت تارا ناب ایران ان
کت تاس سا ره پ ان زرن ارا اق
کت تاس سا ره پ ان زرن ارا اق
کت تاس سا ره پ ان زرن ارا اق
کت تاس سا ره پ ان زرن ارا اق
کت تاس سا ره پ ان زرن ارا اق
کت تاس سا ره پ ان زرن ارا اق
کت تام تجه مولﺪ
کت تام فن آوری ش که س اهان
کت قطعات و تجه ات و ن و ش از
کت قطعات و تجه ات و ن و ش از
کت قطعات و تجه ات و ن و ش از
کت قطعات و تجه ات و ن و ش از
کت قطعات و تجه ات و ن و ش از
کت قطعات و تجه ات و ن و ش از
کت قطعات و تجه ات و ن و ش از
کت قطعات و تجه ات و ن و ش از
کت قطعات و تجه ات و ن و ش از
کت قطعات و تجه ات و ن و ش از
کت قطعات و تجه ات و ن و ش از
کت قطعات و تجه ات و ن و ش از
کت قطعات و تجه ات و ن و ش از
کت قطعات و تجه ات و ن و ش از
کت قطعات و تجه ات و ن و ش از
کت قطعات و تجه ات و ن و ش از
کت قطعات و تجه ات و ن و ش از
کت تجارت اس ل ک
کت تجارت ال ون ک ارس ان ک ش
کت تجارت ال ون ک ارس ان ک ش

کت تا ان فوﻻد زنجان
کت تا ان فوﻻد زنجان
کت تا ش تا لو
کت تا ش تا لو
کت تا لو صنعت توان
کت تا لو صنعت توان
کت تا لو صنعت توان
کت تا لو صنعت توان
کت تاج سﻼمت س ﺪفام
کت تاج سﻼمت س ﺪفام
کت تاجران زاو ه شما خزر
کت تاجران زاو ه شما خزر
کت تاجران زاو ه شما خزر
کت تاجران زاو ه شما خزر
کت تاجران زاو ه شما خزر
کت تاجران زاو ه شما خزر
کت تاجران زاو ه شما خزر
کت تاجران زاو ه شما خزر
کت تارا ناب ایران ان
کت تارا ناب ایران ان
کت تاس سا ره پ ان زرن ارا اق کت تاس سا ره پ ان زرن ارا اق
کت تاس سا ره پ ان زرن ارا اق کت تاس سا ره پ ان زرن ارا اق
کت تاس سا ره پ ان زرن ارا اق کت تاس سا ره پ ان زرن ارا اق
کت تاس سا ره پ ان زرن ارا اق کت تاس سا ره پ ان زرن ارا اق
کت تاس سا ره پ ان زرن ارا اق کت تاس سا ره پ ان زرن ارا اق
کت تاس سا ره پ ان زرن ارا اق کت تاس سا ره پ ان زرن ارا اق
کت تام تجه مولﺪ
کت تام تجه مولﺪ
کت تام فن آوری ش که س اهان کت تام فن آوری ش که س اهان
کتشتاماز قطعات و تجه ات و ن
کت تام قطعات و تجه ات و ن و
کتشتاماز قطعات و تجه ات و ن
کت تام قطعات و تجه ات و ن و
کتشتاماز قطعات و تجه ات و ن
کت تام قطعات و تجه ات و ن و
کتشتاماز قطعات و تجه ات و ن
کت تام قطعات و تجه ات و ن و
کتشتاماز قطعات و تجه ات و ن
کت تام قطعات و تجه ات و ن و
کتشتاماز قطعات و تجه ات و ن
کت تام قطعات و تجه ات و ن و
کتشتاماز قطعات و تجه ات و ن
کت تام قطعات و تجه ات و ن و
کتشتاماز قطعات و تجه ات و ن
کت تام قطعات و تجه ات و ن و
کتشتاماز قطعات و تجه ات و ن
کت تام قطعات و تجه ات و ن و
کتشتاماز قطعات و تجه ات و ن
کت تام قطعات و تجه ات و ن و
کتشتاماز قطعات و تجه ات و ن
کت تام قطعات و تجه ات و ن و
کتشتاماز قطعات و تجه ات و ن
کت تام قطعات و تجه ات و ن و
کتشتاماز قطعات و تجه ات و ن
کت تام قطعات و تجه ات و ن و
کتشتاماز قطعات و تجه ات و ن
کت تام قطعات و تجه ات و ن و
کتشتاماز قطعات و تجه ات و ن
کت تام قطعات و تجه ات و ن و
کتشتاماز قطعات و تجه ات و ن
کت تام قطعات و تجه ات و ن و
کتشتاماز قطعات و تجه ات و ن
کت تام قطعات و تجه ات و ن و
کت تجارت اس ل ک
کت تجارت اس ل ک
کت تجارت ال ون ک ارس ان ک شکت تجارت ال ون ک ارس ان ک ش
کت تجارت ال ون ک ارس ان ک شکت تجارت ال ون ک ارس ان ک ش

وش
وش
وش
وش
وش
وش
وش
وش
وش
وش
وش
وش
وش
وش
وش
وش
وش

4280498113
5279504319
0061520381
0061520381
0010508074
2619258261
2619258261
2619258261
2619258261
1382360444
4285387212
4285387212
4285387212
4285387212
4285387212
4285387212
1288255179
0058028102
2571637770
از
2571637770
از
2571637770
از
2571637770
از
2571637770
از
2571637770
از
2571637770
از
2571637770
از
2571637770
از
2571637770
از
2571637770
از
2571637770
از
2571637770
از
2571637770
از
2571637770
از
2571637770
از
2571637770
از
5098821525
0060110031
0060110031

10460068765
10100259899
10102993595
10102993595
14006744357
14005063108
14005063108
14005063108
14005063108
14006432497
10460126265
10460126265
10460126265
10460126265
10460126265
10460126265
14005978390
10103187886
10530419962
10530419962
10530419962
10530419962
10530419962
10530419962
10530419962
10530419962
10530419962
10530419962
10530419962
10530419962
10530419962
10530419962
10530419962
10530419962
10530419962
10320733396
10861572410
10861572410

201,089.47
309,990.51
260,529.75
120,397.50
75,000.00
42,463.48
282,955.20
15,435.00
15,435.00
304,000.00
1,114,761.43
960,000.00
910,000.00
38,327.78
82,680.00
87,391.00
48,000.00
231,290.00
3,308,037.00
78,093.00
3,493,061.00
516,179.00
79,480.00
2,835,190.00
2,120,287.00
463,076.00
5,370.00
1,561,475.00
2,100.00
2,620.00
961,848.00
975,288.00
3,000,257.00
1,853,224.00
61,000.00
50,989.00
1,254,474,770.00
472,140.00

يوان چ
يورو
يوان چ
يوان چ
یورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يوان چ
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
درهم امارات
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
وون کره جنو
يوان چ

6,470
51,199
7,151
11,231
49,329
49,639
6,515
49,109
49,109
6,375
21,500
20,981
20,690
20,690
11,583
21,526
92,000
11,466
11,090
11,040
11,847
11,847
6,571
11,090
11,847
11,090
11,847
11,847
6,571
49,085
11,847
11,847
11,090
11,847
11,847
49,109
39,508
11,938

کت تجارت ال ون ک ارس ان ک ش
کت تجارت ال ون ک ارس ان ک ش
کت تجارت ال ون ک ارس ان ک ش
کت تجارت ال ون ک ارس ان ک ش
کت تجارت ال ون ک ارس ان ک ش
کت تجارت ال ون ک ارس ان ک ش
کت تجارت ال ون ک ارس ان ک ش
کت تجارت ال ون ک مارون
کت تجارت ال ون ک مارون
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت تجارت آرا سپهر فردا
کت تجارت آرا سپهر فردا
کت تجارت آرا سپهر فردا
کت تجارت ا ﺪار تاراز
کت تجارت ا ﺪار تاراز
کت تجارت ا ﺪار تاراز
کت تجارت ا ﺪار تاراز
کت تجارت ا ﺪار تاراز
کت تجارت پ ا شيوه
کت تجارت پ ا شيوه
کت تجارت پ ای آبنوس

کت تجارت ال ون ک ارس ان ک شکت تجارت ال ون ک ارس ان ک ش
کت تجارت ال ون ک ارس ان ک شکت تجارت ال ون ک ارس ان ک ش
کت تجارت ال ون ک ارس ان ک شکت تجارت ال ون ک ارس ان ک ش
کت تجارت ال ون ک ارس ان ک شکت تجارت ال ون ک ارس ان ک ش
کت تجارت ال ون ک ارس ان ک شکت تجارت ال ون ک ارس ان ک ش
کت تجارت ال ون ک ارس ان ک شکت تجارت ال ون ک ارس ان ک ش
کت تجارت ال ون ک ارس ان ک شکت تجارت ال ون ک ارس ان ک ش
کت تجارت ال ون ک مارون
کت تجارت ال ون ک مارون
کت تجارت ال ون ک مارون
کت تجارت ال ون ک مارون
کت تجارت انﺪ شان پروشات
کت تجارت انﺪ شان پروشات
کت تجارت انﺪ شان پروشات
کت تجارت انﺪ شان پروشات
کت تجارت انﺪ شان پروشات
کت تجارت انﺪ شان پروشات
کت تجارت انﺪ شان پروشات
کت تجارت انﺪ شان پروشات
کت تجارت انﺪ شان پروشات
کت تجارت انﺪ شان پروشات
کت تجارت انﺪ شان پروشات
کت تجارت انﺪ شان پروشات
کت تجارت انﺪ شان پروشات
کت تجارت انﺪ شان پروشات
کت تجارت انﺪ شان پروشات
کت تجارت انﺪ شان پروشات
کت تجارت انﺪ شان پروشات
کت تجارت انﺪ شان پروشات
کت تجارت انﺪ شان پروشات
کت تجارت انﺪ شان پروشات
کت تجارت انﺪ شان پروشات
کت تجارت انﺪ شان پروشات
کت تجارت انﺪ شان پروشات
کت تجارت انﺪ شان پروشات
کت تجارت انﺪ شان پروشات
کت تجارت انﺪ شان پروشات
کت تجارت انﺪ شان پروشات
کت تجارت انﺪ شان پروشات
کت تجارت انﺪ شان پروشات
کت تجارت انﺪ شان پروشات
کت تجارت انﺪ شان پروشات
کت تجارت انﺪ شان پروشات
کت تجارت انﺪ شان پروشات
کت تجارت انﺪ شان پروشات
کت تجارت انﺪ شان پروشات
کت تجارت انﺪ شان پروشات
کت تجارت آرا سپهر فردا
کت تجارت آرا سپهر فردا
کت تجارت آرا سپهر فردا
کت تجارت آرا سپهر فردا
کت تجارت آرا سپهر فردا
کت تجارت آرا سپهر فردا
کت تجارت ا ﺪار تاراز
کت تجارت ا ﺪار تاراز
کت تجارت ا ﺪار تاراز
کت تجارت ا ﺪار تاراز
کت تجارت ا ﺪار تاراز
کت تجارت ا ﺪار تاراز
کت تجارت ا ﺪار تاراز
کت تجارت ا ﺪار تاراز
کت تجارت ا ﺪار تاراز
کت تجارت ا ﺪار تاراز
کت تجارت پ ا شيوه
کت تجارت پ ا شيوه
کت تجارت پ ا شيوه
کت تجارت پ ا شيوه
کت تجارت پ ای آبنوس
کت تجارت پ ای آبنوس

0060110031
0060110031
0060110031
0060110031
0060110031
0060110031
0060110031
2296265790
2296265790
0450109941
0450109941
0450109941
0450109941
0450109941
0450109941
0450109941
0450109941
0450109941
0450109941
0450109941
0450109941
0450109941
0450109941
0450109941
0450109941
0450109941
0450109941
0056458932
0056458932
0056458932
0058990410
0058990410
0058990410
0058990410
0058990410
2491028972
2491028972
0046984283

10861572410
10861572410
10861572410
10861572410
10861572410
10861572410
10861572410
10103435823
10103435823
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14007117051
14007117051
14007117051
14007522441
14007522441
14007522441
14007522441
14007522441
10320437008
10320437008
10320552660

334,800.00
194,420.00
330,000.00
524,600.00
358,722.00
1,000,872,120.00
1,020,000.00
20,985.00
1,049,249.55
147,071.30
184,940.00
686,826.00
87,872.00
29,900.00
2,929.00
200,000.00
278,583.93
33,000.00
195,361.00
1,915.00
320,500.00
627,527.00
2,162,638.17
195,361.00
610,976.52
9,480.00
495,840.00
13,868.40
150,293.07
9,200.00
155,315.00
96,000.00
191,155.00
446,537.79
185,897.69
3,663,627.47
915,907.00
377,850.00

يوان چ
يورو
يوان چ
يوان چ
يورو
وون کره جنو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
درهم امارات
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
يوان چ

6,438
50,463
6,538
6,438
50,463
39,508
6,555
6,571
6,586
6,596
6,596
6,596
49,697
50,254
49,697
49,676
50,254
50,254
50,254
50,254
6,596
6,670
11,436
50,119
6,596
49,697
50,254
88,880
6,587
88,880
21,900
22,000
25,000
30,000
22,000
50,463
50,463
11,800

کت تجارت پ ای آبنوس
کت تجارت پ ش ان اس
کت تجارت پ ش ان اس
کت تجارت پ ش ان اس
کت تجارت پ ش ان اس
کت تجارت پ ش ان اس
کت تجارت پ ش ان اس
کت تجارت تﻼش پرد س
کت تجارت تﻼش پرد س
کت تجارت تﻼش پرد س
کت تجارت تﻼش پرد س
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت تجارت تﻼش پرد س
کت تجارت تﻼش پرد س
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت تجارت تﻼش پرد س
کت تجارت تﻼش پرد س
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت تجارت تﻼش پرد س
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت تجارت تﻼش پرد س
کت تجارت تﻼش پرد س
کت تجارت تﻼش پرد س
کت تجارت تﻼش پرد س
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما

و
و
و
و

و
و

و
و
و
و
و
و
و
و
و
و

و
و

کت تجارت پ ای آبنوس
کت تجارت پ ش ان اس
کت تجارت پ ش ان اس
کت تجارت پ ش ان اس
کت تجارت پ ش ان اس
کت تجارت پ ش ان اس
کت تجارت پ ش ان اس
کت تجارت تﻼش پرد س
کت تجارت تﻼش پرد س
کت تجارت تﻼش پرد س
کت تجارت تﻼش پرد س
کت تجارت تﻼش پرد س
کت تجارت تﻼش پرد س
کت تجارت تﻼش پرد س
کت تجارت تﻼش پرد س
کت تجارت تﻼش پرد س
کت تجارت تﻼش پرد س
کت تجارت تﻼش پرد س
کت تجارت تﻼش پرد س
کت تجارت تﻼش پرد س
کت تجارت تﻼش پرد س
کت تجارت تﻼش پرد س
کت تجارت تﻼش پرد س
کت تجارت تﻼش پرد س
کت تجارت تﻼش پرد س
کت تجارت تﻼش پرد س
کت تجارت تﻼش پرد س
کت تجارت تﻼش پرد س
کت تجارت تﻼش پرد س
کت تجارت تﻼش پرد س
کت تجارت تﻼش پرد س
کت تجارت تﻼش پرد س
کت تجارت تﻼش پرد س
کت تجارت تﻼش پرد س
کت تجارت تﻼش پرد س
کت تجارت تﻼش پرد س
کت تجارت تﻼش پرد س
کت تجارت تﻼش پرد س

کت تجارت پ ای آبنوس
کت تجارت پ ش ان اس
کت تجارت پ ش ان اس
کت تجارت پ ش ان اس
کت تجارت پ ش ان اس
کت تجارت پ ش ان اس
کت تجارت پ ش ان اس
کت تجارت تﻼش پرد س
کت تجارت تﻼش پرد س
کت تجارت تﻼش پرد س
کت تجارت تﻼش پرد س
کت تجارت تﻼش پرد س
کت تجارت تﻼش پرد س
کت تجارت تﻼش پرد س
کت تجارت تﻼش پرد س
کت تجارت تﻼش پرد س
کت تجارت تﻼش پرد س
کت تجارت تﻼش پرد س
کت تجارت تﻼش پرد س
کت تجارت تﻼش پرد س
کت تجارت تﻼش پرد س
کت تجارت تﻼش پرد س
کت تجارت تﻼش پرد س
کت تجارت تﻼش پرد س
کت تجارت تﻼش پرد س
کت تجارت تﻼش پرد س
کت تجارت تﻼش پرد س
کت تجارت تﻼش پرد س
کت تجارت تﻼش پرد س
کت تجارت تﻼش پرد س
کت تجارت تﻼش پرد س
کت تجارت تﻼش پرد س
کت تجارت تﻼش پرد س
کت تجارت تﻼش پرد س
کت تجارت تﻼش پرد س
کت تجارت تﻼش پرد س
کت تجارت تﻼش پرد س
کت تجارت تﻼش پرد س

0046984283
0052662667
0052662667
0052662667
0052662667
0052662667
0052662667
1819919749
1819919749
1819919749
1819919749
1819919749
1819919749
1819919749
1819919749
1819919749
1819919749
1819919749
1819919749
1819919749
1819919749
1819919749
1819919749
1819919749
1819919749
1819919749
1819919749
1819919749
1819919749
1819919749
1819919749
1819919749
1819919749
1819919749
1819919749
1819919749
1819919749
1819919749

10320552660
10102453143
10102453143
10102453143
10102453143
10102453143
10102453143
14004806040
14004806040
14004806040
14004806040
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14004806040
14004806040
14006509405
14006509405
14004806040
14004806040
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14004806040
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14004806040
14004806040
14004806040
14004806040
14006509405
14006509405

312,787.50
73,250.00
566,645.00
71,500.00
53,000.00
50,190.00
83,015.00
832,583.00
3,576,190.00
660,659.20
3,075,000.00
29,900.00
2,929.00
87,872.00
147,071.30
915,947.00
305,550.00
686,826.00
184,940.00
255,661.00
3,113,000.00
1,915.00
33,000.00
627,527.00
195,361.00
788,390.75
320,500.00
2,162,638.17
195,361.00
9,480.00
610,976.52
495,840.00
2,093,855.00
2,288,916.10
3,075,000.00
38,500.00
200,000.00
278,583.93

يوان چ
یورو
یوان چ
یورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يوان چ
يوان چ
درهم امارات
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو

11,450
92,400
11,030
90,900
49,441
49,441
49,441
6,587
6,587
6,587
6,596
50,254
49,697
49,697
6,596
6,596
6,596
6,596
6,596
6,558
6,587
50,254
50,254
6,670
50,119
6,596
6,596
11,436
50,254
49,697
6,596
50,254
6,596
6,587
6,596
49,415
49,676
50,254

کت تجارت تﻼش پرد س
کت تجارت رجال ه ا
سولﺪوز
کت تجارت س
کت تجارت گس آلت ارس
کت تجارت گس آلت ارس
تجارت گس فخ م
تجارت گس فخ م
تجارت گس فخ م
کت تجارت نخ ه مﺤب
کت تجارت نخ ه مﺤب
کت تجارت نخ ه مﺤب
کت تجارت نخ ه مﺤب
کت تجارت نخ ه مﺤب
کت تجارت نخ ه مﺤب
کت تجارت نخ ه مﺤب
کت تجارت نوآوران پ ش امان پژمان مهر
کت تجارت نوآوران پ ش امان پژمان مهر
کت تجارت نوآوران پ ش امان پژمان مهر
کت تجارت ن ن پرس انا
کت تجارت ن ن پرس انا
کت تجار صادرنما
کت تجار صادرنما
کت تجاری زر ن برگ مهر ایران ان
کت تجاری زر ن برگ مهر ایران ان
کت تجاری زر ن برگ مهر ایران ان
کت تجاری زر ن برگ مهر ایران ان
کت تجاری زر ن برگ مهر ایران ان
کت تجه ﻃب اثر
کت تجه ﻃب خورش ﺪ
کت تجه ات اداری د ا ایران ان
کت تجه ات آزما ش ا هرمز پژوهان
کت تجه ات آسا توان خش
کت تجه ات پزش پ فته
کت تجه ات پزش دوست ام
کت تجه ات پزش دوست ام
کت تجه ات پزش دوست ام
کت تجه ا ازسو
کت تﺤق قا وتول ﺪی س نا ژن

1819919749
کت تجارت تﻼش پرد س
کت تجارت تﻼش پرد س
0061158011
کت تجارت رجال ه ا
کت تجارت رجال ه ا
2909864261
سولﺪوز
سولﺪوز کت تجارت س
کت تجارت س
4323019475
کت تجارت گس آلت ارس
کت تجارت گس آلت ارس
4323019475
کت تجارت گس آلت ارس
کت تجارت گس آلت ارس
0073499978
کت تجارت گس فخ م
کت تجارت گس فخ م
0073499978
کت تجارت گس فخ م
کت تجارت گس فخ م
0073499978
کت تجارت گس فخ م
کت تجارت گس فخ م
1376029057
کت تجارت نخ ه مﺤب
کت تجارت نخ ه مﺤب
1376029057
کت تجارت نخ ه مﺤب
کت تجارت نخ ه مﺤب
1376029057
کت تجارت نخ ه مﺤب
کت تجارت نخ ه مﺤب
1376029057
کت تجارت نخ ه مﺤب
کت تجارت نخ ه مﺤب
1376029057
کت تجارت نخ ه مﺤب
کت تجارت نخ ه مﺤب
1376029057
کت تجارت نخ ه مﺤب
کت تجارت نخ ه مﺤب
1376029057
کت تجارت نخ ه مﺤب
کت تجارت نخ ه مﺤب
مهر تجارت نوآوران پ ش امان پژمان مهر 3961648999
کت تجارت نوآوران پ ش امان پژمانکت
مهر تجارت نوآوران پ ش امان پژمان مهر 3961648999
کت تجارت نوآوران پ ش امان پژمانکت
مهر تجارت نوآوران پ ش امان پژمان مهر 3961648999
کت تجارت نوآوران پ ش امان پژمانکت
4432467819
کت تجارت ن ن پرس انا
کت تجارت ن ن پرس انا
4432467819
کت تجارت ن ن پرس انا
کت تجارت ن ن پرس انا
0452896533
کت تجار صادرنما
کت تجار صادرنما
0452896533
کت تجار صادرنما
کت تجار صادرنما
0079671144
کت تجاری زر ن برگ مهر ایران ان کت تجاری زر ن برگ مهر ایران ان
0079671144
کت تجاری زر ن برگ مهر ایران ان کت تجاری زر ن برگ مهر ایران ان
0079671144
کت تجاری زر ن برگ مهر ایران ان کت تجاری زر ن برگ مهر ایران ان
0079671144
کت تجاری زر ن برگ مهر ایران ان کت تجاری زر ن برگ مهر ایران ان
0079671144
کت تجاری زر ن برگ مهر ایران ان کت تجاری زر ن برگ مهر ایران ان
0793681804
کت تجه ﻃب اثر
کت تجه ﻃب اثر
0049883208
کت تجه ﻃب خورش ﺪ
کت تجه ﻃب خورش ﺪ
0452378923
کت تجه ات اداری د ا ایران ان کت تجه ات اداری د ا ایران ان
کت تجه ات آزما ش ا هرمز پژوهان 0057707782
کت تجه ات آزما ش ا هرمز پژوهان
0059824816
کت تجه ات آسا توان خش
کت تجه ات آسا توان خش
0035103035
کت تجه ات پزش پ فته
کت تجه ات پزش پ فته
4609291551
کت تجه ات پزش دوست ام
کت تجه ات پزش دوست ام
4609291551
کت تجه ات پزش دوست ام
کت تجه ات پزش دوست ام
4609291551
کت تجه ات پزش دوست ام
کت تجه ات پزش دوست ام
0047038462
کت تجه ا ازسو
کت تجه ا ازسو
0057266591
کت تﺤق قا وتول ﺪی س نا ژن کت تﺤق قا وتول ﺪی س نا ژن

14004806040
14006824618
10980274219
14006231698
14006231698
10103293070
10103293070
10103293070
10103259969
10103259969
10103259969
10103259969
10103259969
10103259969
10103259969
10103622848
10103622848
10103622848
10840443430
10840443430
10102560006
10102560006
14006301555
14006301555
14006301555
14006301555
14006301555
10320726088
10260702497
10102854213
10102116003
10103863212
10101121240
10101344245
10101344245
10101344245
10100892490
10101478992

62,500.00
492,800.00
81,800.00
625,750.00
505,000.00
385,608,300.00
309,073,205.00
385,690,000.00
798,916.00
672,800.00
27,000.00
858,000.00
672,800.00
140,000.00
42,500.00
64,886.00
57,021.80
192,140.30
115,450.00
183,050.00
1,453.96
48,465.28
43,450.00
195,330.00
12,522.00
119,738.00
139,750.00
127,440.90
14,912.80
129,405.76
2,994.00
24,000.00
306,000.00
69,440.00
546,751.36
65,577.00
2,891.00
533.18

يوان چ
يورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
درهم امارات
درهم امارات
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
يورو
يوان چ
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو

6,596
49,441
9,500
11,886
11,886
74,900
74,900
75,900
50,168
6,571
49,177
7,183
6,591
6,571
49,329
49,639
49,537
49,537
50,423
49,186
49,639
49,329
8,944
88,485
49,701
49,415
49,701
49,408
119,148
49,329
51,199
49,568
49,466
49,466
49,568
49,568
50,423
49,829

0057266591
کت تﺤق قا وتول ﺪی س نا ژن کت تﺤق قا وتول ﺪی س نا ژن
کت تﺤق قا وتول ﺪی س نا ژن
0057266591
کت تﺤق قا وتول ﺪی س نا ژن کت تﺤق قا وتول ﺪی س نا ژن
کت تﺤق قا وتول ﺪی س نا ژن
0057266591
کت تﺤق قا وتول ﺪی س نا ژن کت تﺤق قا وتول ﺪی س نا ژن
کت تﺤق قا وتول ﺪی س نا ژن
0057266591
کت تﺤق قا وتول ﺪی س نا ژن کت تﺤق قا وتول ﺪی س نا ژن
کت تﺤق قا وتول ﺪی س نا ژن
0057266591
کت تﺤق قا وتول ﺪی س نا ژن کت تﺤق قا وتول ﺪی س نا ژن
کت تﺤق قا وتول ﺪی س نا ژن
0057266591
کت تﺤق قا وتول ﺪی س نا ژن کت تﺤق قا وتول ﺪی س نا ژن
کت تﺤق قا وتول ﺪی س نا ژن
0057266591
کت تﺤق قا وتول ﺪی س نا ژن کت تﺤق قا وتول ﺪی س نا ژن
کت تﺤق قا وتول ﺪی س نا ژن
0057266591
کت تﺤق قا وتول ﺪی س نا ژن کت تﺤق قا وتول ﺪی س نا ژن
کت تﺤق قا وتول ﺪی س نا ژن
0057266591
کت تﺤق قا وتول ﺪی س نا ژن کت تﺤق قا وتول ﺪی س نا ژن
کت تﺤق قا وتول ﺪی س نا ژن
0057266591
کت تﺤق قا وتول ﺪی س نا ژن کت تﺤق قا وتول ﺪی س نا ژن
کت تﺤق قا وتول ﺪی س نا ژن
0057266591
کت تﺤق قا وتول ﺪی س نا ژن کت تﺤق قا وتول ﺪی س نا ژن
کت تﺤق قا وتول ﺪی س نا ژن
0057266591
کت تﺤق قا وتول ﺪی س نا ژن کت تﺤق قا وتول ﺪی س نا ژن
کت تﺤق قا وتول ﺪی س نا ژن
0057266591
کت تﺤق قا وتول ﺪی س نا ژن کت تﺤق قا وتول ﺪی س نا ژن
کت تﺤق قا وتول ﺪی س نا ژن
2291877925
کت تﺤل ل گران هوشمنﺪ ام ﺪ
کت تﺤل ل گران هوشمنﺪ ام ﺪ
کت تﺤل ل گران هوشمنﺪ ام ﺪ
2291877925
کت تﺤل ل گران هوشمنﺪ ام ﺪ
کت تﺤل ل گران هوشمنﺪ ام ﺪ
کت تﺤل ل گران هوشمنﺪ ام ﺪ
0040748812
کت تخته ف ده شمال
کت تخته ف ده شمال
کت اﻻر
0040748812
کت تخته ف ده شمال
کت تخته ف ده شمال
کت اﻻر
0040748812
کت تخته ف ده شمال
کت تخته ف ده شمال
کت اﻻر
0040748812
کت تخته ف ده شمال
کت تخته ف ده شمال
کت اﻻر
0040748812
کت تخته ف ده شمال
کت تخته ف ده شمال
کت اﻻر
0040748812
کت تخته ف ده شمال
کت تخته ف ده شمال
کت اﻻر
1293060232
اصفهانصنع راب صنعت دات س اصفهان
تخص
کتس
کت تخص صنع راب صنعت دات س اصفهانکت تخص صنع راب صنعت دات
0062857010
کت تﺪارات پزش آر ا قلب پ و کت تﺪارات پزش آر ا قلب پ و
کت تﺪارات پزش آر ا قلب پ و
0062857010
کت تﺪارات پزش آر ا قلب پ و کت تﺪارات پزش آر ا قلب پ و
کت تﺪارات پزش آر ا قلب پ و
2800450551
کت تﺪب گس درمان ایران ان
کت تﺪب گس درمان ایران ان
کت تﺪب گس درمان ایران ان
2800450551
کت تﺪب گس درمان ایران ان
کت تﺪب گس درمان ایران ان
کت تﺪب گس درمان ایران ان
1280341297
کت تراش اری مرکزی
کت تراش اری مرکزی
کت تراش اری مرکزی
1378991052
کت ترا تورسازی ایران
کت ترا تورسازی ایران
کت ترا تورسازی ایران
1378991052
کت ترا تورسازی ایران
کت ترا تورسازی ایران
کت ترا تورسازی ایران
1378991052
کت ترا تورسازی ایران
کت ترا تورسازی ایران
کت ترا تورسازی ایران
1378991052
کت ترا تورسازی ایران
کت ترا تورسازی ایران
کت ترا تورسازی ایران
1378991052
کت ترا تورسازی ایران
کت ترا تورسازی ایران
کت ترا تورسازی ایران
1378991052
کت ترا تورسازی ایران
کت ترا تورسازی ایران
کت ترا تورسازی ایران
1378991052
کت ترا تورسازی ایران
کت ترا تورسازی ایران
کت ترا تورسازی ایران
1378991052
کت ترا تورسازی ایران
کت ترا تورسازی ایران
کت ترا تورسازی ایران
1465314611
کت ترا سفورماتور توز ــع زن ان کت ترا سفورماتور توز ــع زن ان
کت ترا سفورماتور توز ــع زن ان
1465314611
کت ترا سفورماتور توز ــع زن ان کت ترا سفورماتور توز ــع زن ان
کت ترا سفورماتور توز ــع زن ان
1465314611
کت ترا سفورماتور توز ــع زن ان کت ترا سفورماتور توز ــع زن ان
کت ترا سفورماتور توز ــع زن ان

10101478992
10101478992
10101478992
10101478992
10101478992
10101478992
10101478992
10101478992
10101478992
10101478992
10101478992
10101478992
10101478992
10530312649
10530312649
10100334585
10100334585
10100334585
10100334585
10100334585
10100334585
14004525735
10320277493
10320277493
10320769361
10320769361
10260259247
10200044047
10200044047
10200044047
10200044047
10200044047
10200044047
10200044047
10200044047
10460096368
10460096368
10460096368

20,506.92
3,236.97
679.54
174,859,875.00
124,499.00
103.82
25,206.50
21,238.00
26,136.01
552.19
222,560.00
3,992.90
655.37
58,570.00
50,000.00
406,000.00
285,000.00
176,600.00
400,000.00
380,000.00
400,000.00
298,000.00
27,950.00
12,450.00
22,192.00
54,820.00
601,114.00
185,101.00
22,930.66
219,980.00
1,665,909.00
11,789.00
900,000.00
11,740.00
433,515.00
18,493,306.00
43,044,000.00
10,716.00

يورو
يورو
يورو
وون کره جنو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یوان چ
یورو
يورو
يورو
یورو
یورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يورو
یورو
يوان چ
يورو
يوان چ
يورو
يوان چ
رو ه هنﺪ
رو ه هنﺪ
يورو

49,829
50,119
49,003
38,264
50,254
50,119
49,003
50,119
49,003
50,119
48,599
50,119
49,003
50,545
49,177
6,594
49,639
49,441
49,441
49,647
49,647
6,598
49,647
49,408
49,962
49,003
11,863
11,040
92,920
93,500
11,040
88,072
11,040
88,072
11,509
1,052
1,052
51,515

کت ترا سفورماتور توز ــع زن ان
کت ترا سفورماتور توز ــع زن ان
کت ترا سفورماتور توز ــع زن ان
کت ترا سفورماتور توز ــع زن ان
کت ترا سفورماتور توز ــع زن ان
کت ترا سفورماتور توز ــع زن ان
کت ترا سفورماتور توز ــع زن ان
کت ترا سفورماتور توز ــع زن ان
کت ترا سفورماتور توز ــع زن ان
کت ترا سفورماتور توز ــع زن ان
کت ترا سفورماتورسازی کوشکن
کت ترا سفورماتورسازی کوشکن
کت ترا سفورماتورسازی کوشکن
کت ترا سفورماتورسازی کوشکن
کت ترخ ص اران اﻃمینان آرام
کت ترخ ص اران اﻃمینان آرام
کت ترمه آب ک
کت ترمه آب ک
کت ترمه آب ک
کت ترمو لور نو
کت س م بهبود آرمان
کت س م بهبود آرمان
کت سه ل ماش صنعت
کت شخ ص گس ﻃب
کت تص ر ﻃب آس ا
کت تص ر ﻃب هامرز
کت تضام ازرا رضازاد و اء
کت تضام ازرا رضازاد و اء
کت تضام تضام مﺤمﺪرضاحلوا
کت تضام تضام مﺤمﺪرضاحلوا
کت تضام تضام مﺤمﺪرضاحلوا
کت تضام تضام مﺤمﺪرضاحلوا
کت تضام مﺤمود رسول زاده و
کت تعادل ن وی سپهر
کت تعادل ن وی سپهر
کت تعاو ترنا س ستم
کت تعاو ترنا س ستم
کت تعاو ترنا س ستم

و
و
و
و
اء

اء
اء
اء
اء

کت ترا سفورماتور توز ــع زن ان کت ترا سفورماتور توز ــع زن ان
کت ترا سفورماتور توز ــع زن ان کت ترا سفورماتور توز ــع زن ان
کت ترا سفورماتور توز ــع زن ان کت ترا سفورماتور توز ــع زن ان
کت ترا سفورماتور توز ــع زن ان کت ترا سفورماتور توز ــع زن ان
کت ترا سفورماتور توز ــع زن ان کت ترا سفورماتور توز ــع زن ان
کت ترا سفورماتور توز ــع زن ان کت ترا سفورماتور توز ــع زن ان
کت ترا سفورماتور توز ــع زن ان کت ترا سفورماتور توز ــع زن ان
کت ترا سفورماتور توز ــع زن ان کت ترا سفورماتور توز ــع زن ان
کت ترا سفورماتور توز ــع زن ان کت ترا سفورماتور توز ــع زن ان
کت ترا سفورماتور توز ــع زن ان کت ترا سفورماتور توز ــع زن ان
کت ترا سفورماتورسازی کوشکن کت ترا سفورماتورسازی کوشکن
کت ترا سفورماتورسازی کوشکن کت ترا سفورماتورسازی کوشکن
کت ترا سفورماتورسازی کوشکن کت ترا سفورماتورسازی کوشکن
کت ترا سفورماتورسازی کوشکن کت ترا سفورماتورسازی کوشکن
کت ترخ ص اران اﻃمینان آرام کت ترخ ص اران اﻃمینان آرام
کت ترخ ص اران اﻃمینان آرام کت ترخ ص اران اﻃمینان آرام
کت ترمه آب ک
کت ترمه آب ک
کت ترمه آب ک
کت ترمه آب ک
کت ترمه آب ک
کت ترمه آب ک
کت ترمو لور نو
کت ترمو لور نو
کت س م بهبود آرمان
کت س م بهبود آرمان
کت س م بهبود آرمان
کت س م بهبود آرمان
کت سه ل ماش صنعت
کت سه ل ماش صنعت
کت شخ ص گس ﻃب
کت شخ ص گس ﻃب
کت تص ر ﻃب آس ا
کت تص ر ﻃب آس ا
کت تص ر ﻃب هامرز
کت تص ر ﻃب هامرز
کت تضام ازرا رضازاد و اء کت تضام ازرا رضازاد و اء
کت تضام ازرا رضازاد و اء کت تضام ازرا رضازاد و اء
تضام تضام مﺤمﺪرضاحلوا
کت تضام تضام مﺤمﺪرضاحلواکتو اء
تضام تضام مﺤمﺪرضاحلوا
کت تضام تضام مﺤمﺪرضاحلواکتو اء
تضام تضام مﺤمﺪرضاحلوا
کت تضام تضام مﺤمﺪرضاحلواکتو اء
تضام تضام مﺤمﺪرضاحلوا
کت تضام تضام مﺤمﺪرضاحلواکتو اء
کت تضام مﺤمود رسول زاده و
کت تضام مﺤمود رسول زاده و اء
کت تعادل ن وی سپهر
کت تعادل ن وی سپهر
کت تعادل ن وی سپهر
کت تعادل ن وی سپهر
کت تعاو ترنا س ستم
کت تعاو ترنا س ستم
کت تعاو ترنا س ستم
کت تعاو ترنا س ستم
کت تعاو ترنا س ستم
کت تعاو ترنا س ستم

و
و
و
و
اء

1465314611
1465314611
1465314611
1465314611
1465314611
1465314611
1465314611
1465314611
1465314611
1465314611
0452050650
0452050650
0452050650
0452050650
2722082543
2722082543
4723515062
4723515062
4723515062
0050744704
0081596839
0081596839
1650467109
2295253578
0062175173
0063460645
1372194861
1372194861
0066764432
اء
0066764432
اء
0066764432
اء
0066764432
اء
0046225080
1829126970
1829126970
0063766078
0063766078
0063766078

10460096368
10460096368
10460096368
10460096368
10460096368
10460096368
10460096368
10460096368
10460096368
10460096368
10460078760
10460078760
10460078760
10460078760
14005104127
14005104127
10101369730
10101369730
10101369730
10101026025
14003846860
14003846860
10102612584
10102100208
14005111566
14004384553
10102308742
10102308742
10102526115
10102526115
10102526115
10102526115
10101379146
10100160071
10100160071
10190030345
10190030345
10190030345

61,185.00
25,455.00
51,550.00
42,676,860.00
12,545.00
1,606,795.00
18,652,400.00
41,950.00
17,946.00
2,333,950.00
18,348,187.00
1,000,000.00
18,908,437.00
6,250,000.00
6,100.00
1,483,594.06
40,000.00
26,600.00
554,760.00
252,000.00
9,700.00
50,000.00
193,887.06
25,669.63
27,584.70
12,300.00
28,800.00
10,154.00
2,389.00
57,539.00
93,160.00
15,990.00
128,240.00
28,542.00
66,598.00
170,979,982.00
34,791.61
216,190,473.00

يورو
يورو
يورو
رو ه هنﺪ
يورو
رو ه هنﺪ
رو ه هنﺪ
يورو
يورو
رو ه هنﺪ
رو ه هنﺪ
يوان چ
رو ه هنﺪ
يوان چ
يورو
درهم امارات
یورو
یورو
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
وون کره جنو
يورو
وون کره جنو

87,617
49,798
87,617
1,052
87,617
1,053
1,052
87,617
87,617
1,053
1,132
11,700
627
11,362
49,329
11,499
88,000
49,329
11,672
11,329
89,385
89,385
12,600
51,189
49,639
49,329
6,596
49,829
49,408
88,147
49,408
88,147
49,109
6,587
6,596
38,144
49,639
39,363

کت تعاو تول ﺪ رنگ ورزن الوان
کت تعاو تول ﺪ رنگ ورزن الوان
کت تعاو تول ﺪ رنگ ورزن الوان
کت تعاو تول ﺪ رنگ ورزن الوان
کت تعاو تول ﺪ رنگ ورزن الوان
کت تعاو تول ﺪی ت را خزر
کت تعاو تول ﺪی س نگ
کت تعاو تول ﺪی س نگ
کت تعاو تول ﺪی س نگ
کت تعاو تول ﺪی س نگ
کت تعاو تول ﺪی س نگ
کت تعاو تول ﺪی س نگ
کت تعاو ارخانه خورا س ک حات
کت تعاو ارخانه خورا س ک حات
کت تعاو ک م ا پژوهان صنعت س
کت تعاو ماش نهای کشاورزی پ و سازان ارا
کت تعاو ماش نهای کشاورزی پ و سازان ارا
کت تعاو ماش نهای کشاورزی پ و سازان ارا
کت تعاو ماش نهای کشاورزی پ و سازان ارا
کت تعاو مجتمع فوﻻد شمش نگ مشهﺪ
کت تعم ات و توسعه بهره برداری ر مپنا
کت تک درخت س صنعت
کت تک درخت س صنعت
کت تک درخت س صنعت
کت تک درخت س صنعت
کت تک درخت س صنعت
کت تک درخت س صنعت
کت تک درخت س صنعت
کت تک درخت س صنعت
کت تک درخت س صنعت
کت ت اب ش
کت ت اپو ﻃب
کت ت اپو ﻃب
کت ت امل صنعت من ی
کت ت امل صنعت من ی
کت ت امل صنعت من ی
کت ت امل صنعت من ی
کت ت امل صنعت من ی

0933904002
کت تعاو تول ﺪ رنگ ورزن الوان کت تعاو تول ﺪ رنگ ورزن الوان
0933904002
کت تعاو تول ﺪ رنگ ورزن الوان کت تعاو تول ﺪ رنگ ورزن الوان
0933904002
کت تعاو تول ﺪ رنگ ورزن الوان کت تعاو تول ﺪ رنگ ورزن الوان
0933904002
کت تعاو تول ﺪ رنگ ورزن الوان کت تعاو تول ﺪ رنگ ورزن الوان
0933904002
کت تعاو تول ﺪ رنگ ورزن الوان کت تعاو تول ﺪ رنگ ورزن الوان
1500233013
کت تعاو تول ﺪی ت را خزر کت تعاو تول ﺪی ت را خزر
4431456155
کت تعاو تول ﺪی س نگ
کت تعاو تول ﺪی س نگ
4431456155
کت تعاو تول ﺪی س نگ
کت تعاو تول ﺪی س نگ
4431456155
کت تعاو تول ﺪی س نگ
کت تعاو تول ﺪی س نگ
4431456155
کت تعاو تول ﺪی س نگ
کت تعاو تول ﺪی س نگ
4431456155
کت تعاو تول ﺪی س نگ
کت تعاو تول ﺪی س نگ
4431456155
کت تعاو تول ﺪی س نگ
کت تعاو تول ﺪی س نگ
کت تعاو ارخانه خورا س ک حات 3422056289
کت تعاو ارخانه خورا س ک حات
کت تعاو ارخانه خورا س ک حات 3422056289
کت تعاو ارخانه خورا س ک حات
4431707387
کت تعاو ک م ا پژوهان صنعت س کت تعاو ک م ا پژوهان صنعت س
2659589305
ان اراماش نهای کشاورزی پ و سازان ارا
تعاو
کتساز
کت تعاو ماش نهای کشاورزی پ و
2659589305
ان اراماش نهای کشاورزی پ و سازان ارا
تعاو
کتساز
کت تعاو ماش نهای کشاورزی پ و
2659589305
ان اراماش نهای کشاورزی پ و سازان ارا
تعاو
کتساز
کت تعاو ماش نهای کشاورزی پ و
2659589305
ان اراماش نهای کشاورزی پ و سازان ارا
تعاو
کتساز
کت تعاو ماش نهای کشاورزی پ و
تعاو مجتمع فوﻻد شمش نگ مشهﺪ0311039847
مشهﺪ
کت تعاو مجتمع فوﻻد شمش نگ کت
تعم ات و توسعه بهره برداری ر مپنا0033367140
کت تعم ات و توسعه بهره برداری رکت مپنا
1375826281
کت تک درخت س صنعت
کت تک درخت س صنعت
1375826281
کت تک درخت س صنعت
کت تک درخت س صنعت
1375826281
کت تک درخت س صنعت
کت تک درخت س صنعت
1375826281
کت تک درخت س صنعت
کت تک درخت س صنعت
1375826281
کت تک درخت س صنعت
کت تک درخت س صنعت
1375826281
کت تک درخت س صنعت
کت تک درخت س صنعت
1375826281
کت تک درخت س صنعت
کت تک درخت س صنعت
1375826281
کت تک درخت س صنعت
کت تک درخت س صنعت
1375826281
کت تک درخت س صنعت
کت تک درخت س صنعت
0040102920
کت ت اب ش
کت ت اب ش
0049563386
کت ت اپو ﻃب
کت ت اپو ﻃب
0049563386
کت ت اپو ﻃب
کت ت اپو ﻃب
1377791882
کت ت امل صنعت من ی
کت ت امل صنعت من ی
1377791882
کت ت امل صنعت من ی
کت ت امل صنعت من ی
1377791882
کت ت امل صنعت من ی
کت ت امل صنعت من ی
1377791882
کت ت امل صنعت من ی
کت ت امل صنعت من ی
1377791882
کت ت امل صنعت من ی
کت ت امل صنعت من ی

10100882759
10100882759
10100882759
10100882759
10100882759
10720182735
10861624342
10861624342
10861624342
10861624342
10861624342
10861624342
14003481815
14003481815
10840424320
10780105851
10780105851
10780105851
10780105851
14005216100
10320608196
10103126474
10103126474
10103126474
10103126474
10103126474
10103126474
10103126474
10103126474
10103126474
10860525867
10101408781
10101408781
14004810091
14004810091
14004810091
14004810091
14004810091

3,640.00
5,660.00
36,255.00
66,420.00
40,710.00
19,650.00
227,295.00
227,295.00
227,295.00
227,295.00
227,295.00
2,403,000.00
4,229.00
141,562.14
22,200.00
134,162.00
2,262,950.00
440,835.00
134,990.50
1,101,500.00
50,329.14
1,488,966.06
230,880.00
388,759.16
273,973.40
90,689.76
43,259.60
1,231.20
79,578.80
73,405.92
85,207.20
74,300.00
86,300.00
366,672.00
714,799.69
714,799.69
2,002,071.00
714,799.69

يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يوان چ
یورو
درهم امارات
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات

49,179
93,000
49,179
93,000
92,600
51,515
11,698
11,891
11,698
11,698
11,698
11,891
49,568
49,568
49,845
51,199
11,522
11,205
50,545
93,930
49,441
11,657
49,177
11,466
49,177
87,410
87,909
87,406
49,177
93,500
119,148
49,408
49,408
11,475
11,494
11,494
11,466
11,494

کت ت امل صنعت من ی
کت ت امل صنعت من ی
کت ت امل گس ن ن صفا
کت ت امل گس ن ن صفا
کت ت امل گس ن ن صفا
کت ت امل گس ن ن صفا
کت ت امل گس ن ن صفا
کت ت امل گس ن ن صفا
کت تک ان کن ل انرژی
کت تک ان کن ل انرژی
کت تک ان کن ل انرژی
کت تکتا صنعت دات س
کت تکران م د
کت تکران م د
کت تکران م د
کت تکران م د
کت تکران م د
کت تکران م د
کت تکران م د
کت تک ن ال ون ک
کت تک ن ال ون ک
کت تک ن ال ون ک
کت تک ن ال ون ک
کت تک ن ال ون ک
کت تک ن ال ون ک
کت تک ن ال ون ک
کت تک ن ال ون ک
کت تک ن ال ون ک
کت تک ن ال ون ک
کت تل ا ا مسئول ت مﺤﺪود
کت تل ا ا مسئول ت مﺤﺪود
کت تل ا ا مسئول ت مﺤﺪود
کت تنﺪر کوشا آرا
کت تنﺪر کوشا آرا
کت تنﺪر کوشا آرا
کت تنﺪر کوشا آرا
کت تنﺪر کوشا آرا
کت تنﺪر ماهرتهران

کت ت امل صنعت من ی
کت ت امل صنعت من ی
کت ت امل گس ن ن صفا
کت ت امل گس ن ن صفا
کت ت امل گس ن ن صفا
کت ت امل گس ن ن صفا
کت ت امل گس ن ن صفا
کت ت امل گس ن ن صفا
کت تک ان کن ل انرژی
کت تک ان کن ل انرژی
کت تک ان کن ل انرژی
کت تکتا صنعت دات س
کت تکران م د
کت تکران م د
کت تکران م د
کت تکران م د
کت تکران م د
کت تکران م د
کت تکران م د
کت تک ن ال ون ک
کت تک ن ال ون ک
کت تک ن ال ون ک
کت تک ن ال ون ک
کت تک ن ال ون ک
کت تک ن ال ون ک
کت تک ن ال ون ک
کت تک ن ال ون ک
کت تک ن ال ون ک
کت تک ن ال ون ک
کت تل ا ا مسئول ت مﺤﺪود
کت تل ا ا مسئول ت مﺤﺪود
کت تل ا ا مسئول ت مﺤﺪود
کت تنﺪر کوشا آرا
کت تنﺪر کوشا آرا
کت تنﺪر کوشا آرا
کت تنﺪر کوشا آرا
کت تنﺪر کوشا آرا
کت تنﺪر ماهرتهران

کت ت امل صنعت من ی
کت ت امل صنعت من ی
کت ت امل گس ن ن صفا
کت ت امل گس ن ن صفا
کت ت امل گس ن ن صفا
کت ت امل گس ن ن صفا
کت ت امل گس ن ن صفا
کت ت امل گس ن ن صفا
کت تک ان کن ل انرژی
کت تک ان کن ل انرژی
کت تک ان کن ل انرژی
کت تکتا صنعت دات س
کت تکران م د
کت تکران م د
کت تکران م د
کت تکران م د
کت تکران م د
کت تکران م د
کت تکران م د
کت تک ن ال ون ک
کت تک ن ال ون ک
کت تک ن ال ون ک
کت تک ن ال ون ک
کت تک ن ال ون ک
کت تک ن ال ون ک
کت تک ن ال ون ک
کت تک ن ال ون ک
کت تک ن ال ون ک
کت تک ن ال ون ک
کت تل ا ا مسئول ت مﺤﺪود
کت تل ا ا مسئول ت مﺤﺪود
کت تل ا ا مسئول ت مﺤﺪود
کت تنﺪر کوشا آرا
کت تنﺪر کوشا آرا
کت تنﺪر کوشا آرا
کت تنﺪر کوشا آرا
کت تنﺪر کوشا آرا
کت تنﺪر ماهرتهران

1377791882
1377791882
2296705340
2296705340
2296705340
2296705340
2296705340
2296705340
0036061956
0036061956
0036061956
1375980106
0061669156
0061669156
0061669156
0061669156
0061669156
0061669156
0061669156
0043463959
0043463959
0043463959
0043463959
0043463959
0043463959
0043463959
0043463959
0043463959
0043463959
1282206184
1282206184
1282206184
0058202412
0058202412
0058202412
0058202412
0058202412
0044336926

14004810091
14004810091
10530503496
10530503496
10530503496
10530503496
10530503496
10530503496
10861346042
10861346042
10861346042
14004158054
10860962093
10860962093
10860962093
10860962093
10860962093
10860962093
10860962093
10102029213
10102029213
10102029213
10102029213
10102029213
10102029213
10102029213
10102029213
10102029213
10102029213
10100480012
10100480012
10100480012
14005009655
14005009655
14005009655
14005009655
14005009655
10101947913

770,602.88
1,197,930.00
240,868.00
238,804.00
222,000.00
489,028.00
232,320.00
700,800.00
34,000.00
9,147.00
58,800.00
72,908.64
54,830.02
17,768.92
8,082.06
18,271.58
4,649.42
55,417.72
32,334.40
14,819,000.00
217,660,000.00
7,716,570.00
64,778,595.00
8,890,221,071.00
322,070,000.00
4,720,869,960.00
231,840,000.00
5,649,800.00
4,002,786,000.00
3,855.90
19,247.74
78,995.20
141,200.00
202,000.00
24,380.00
179,240.00
3,618.00
151,387.50

درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
یورو
یوان چ
يوان چ
دﻻر ام ا
دﻻر ام ا
دﻻر ام ا
دﻻر ام ا
دﻻر ام ا
دﻻر ام ا
یوان چ
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات

11,475
11,437
51,562
51,562
51,327
87,930
51,562
88,880
11,657
94,900
11,480
6,587
79,338
79,338
79,338
79,015
79,338
79,338
11,200
72,990
72,990
39,246
39,246
72,990
70,524
70,524
72,990
72,990
39,246
51,199
51,199
51,199
50,423
49,109
51,326
49,408
51,326
11,471

6309957171
کت تنﺪ س تجارت شمال خزر
کت تنﺪ س تجارت شمال خزر
کت تنﺪ س تجارت شمال خزر
6309957171
کت تنﺪ س تجارت شمال خزر
کت تنﺪ س تجارت شمال خزر
کت تنﺪ س تجارت شمال خزر
6309957171
کت تنﺪ س تجارت شمال خزر
کت تنﺪ س تجارت شمال خزر
کت تنﺪ س تجارت شمال خزر
0047029943
کت تهران ته ه قشم
کت تهران ته ه قشم
کت تهران ته ه قشم
0047029943
کت تهران ته ه قشم
کت تهران ته ه قشم
کت تهران ته ه قشم
0047029943
کت تهران ته ه قشم
کت تهران ته ه قشم
کت تهران ته ه قشم
0047029943
کت تهران ته ه قشم
کت تهران ته ه قشم
کت تهران ته ه قشم
0047029943
کت تهران ته ه قشم
کت تهران ته ه قشم
کت تهران ته ه قشم
0047029943
کت تهران ته ه قشم
کت تهران ته ه قشم
کت تهران ته ه قشم
0047029943
کت تهران ته ه قشم
کت تهران ته ه قشم
کت تهران ته ه قشم
0047029943
کت تهران ته ه قشم
کت تهران ته ه قشم
کت تهران ته ه قشم
0047029943
کت تهران ته ه قشم
کت تهران ته ه قشم
کت تهران ته ه قشم
0047029943
کت تهران ته ه قشم
کت تهران ته ه قشم
کت تهران ته ه قشم
0047029943
کت تهران ته ه قشم
کت تهران ته ه قشم
کت تهران ته ه قشم
0047029943
کت تهران ته ه قشم
کت تهران ته ه قشم
کت تهران ته ه قشم
0047029943
کت تهران ته ه قشم
کت تهران ته ه قشم
کت تهران ته ه قشم
0047029943
کت تهران ته ه قشم
کت تهران ته ه قشم
کت تهران ته ه قشم
0047029943
کت تهران ته ه قشم
کت تهران ته ه قشم
کت تهران ته ه قشم
0047029943
کت تهران ته ه قشم
کت تهران ته ه قشم
کت تهران ته ه قشم
0047029943
کت تهران ته ه قشم
کت تهران ته ه قشم
کت تهران ته ه قشم
0035408741
کت ته ه تهران
کت ته ه تهران
کت ته ه تهران
0035408741
کت ته ه تهران
کت ته ه تهران
کت ته ه تهران
0035408741
کت ته ه تهران
کت ته ه تهران
کت ته ه تهران
0035408741
کت ته ه تهران
کت ته ه تهران
کت ته ه تهران
0035408741
کت ته ه تهران
کت ته ه تهران
کت ته ه تهران
0035408741
کت ته ه تهران
کت ته ه تهران
کت ته ه تهران
0035408741
کت ته ه تهران
کت ته ه تهران
کت ته ه تهران
0035408741
کت ته ه تهران
کت ته ه تهران
کت ته ه تهران
0035408741
کت ته ه تهران
کت ته ه تهران
کت ته ه تهران
0035408741
کت ته ه تهران
کت ته ه تهران
کت ته ه تهران
0600210111
کت ته ه و توز ــع قطعات دانا
کت ته ه و توز ــع قطعات دانا
کت ته ه و توز ــع قطعات دانا
0600210111
کت ته ه و توز ــع قطعات دانا
کت ته ه و توز ــع قطعات دانا
کت ته ه و توز ــع قطعات دانا
0600210111
کت ته ه و توز ــع قطعات دانا
کت ته ه و توز ــع قطعات دانا
کت ته ه و توز ــع قطعات دانا
0600210111
کت ته ه و توز ــع قطعات دانا
کت ته ه و توز ــع قطعات دانا
کت ته ه و توز ــع قطعات دانا
0600210111
کت ته ه و توز ــع قطعات دانا
کت ته ه و توز ــع قطعات دانا
کت ته ه و توز ــع قطعات دانا
0056839626
خودروــع قطعات و لوازم ﺪ ایران خودرو
کت ته ه و توز ــع قطعات و لوازم ﺪ ایران خودروکت ته ه و توز ــع قطعات و لوازم ﺪکتایرتهانه و توز
0056839626
خودروــع قطعات و لوازم ﺪ ایران خودرو
کت ته ه و توز ــع قطعات و لوازم ﺪ ایران خودروکت ته ه و توز ــع قطعات و لوازم ﺪکتایرتهانه و توز
0056839626
خودروــع قطعات و لوازم ﺪ ایران خودرو
کت ته ه و توز ــع قطعات و لوازم ﺪ ایران خودروکت ته ه و توز ــع قطعات و لوازم ﺪکتایرتهانه و توز

14005589784
14005589784
14005589784
10861495678
10861495678
10861495678
10861495678
10861495678
10861495678
10861495678
10861495678
10861495678
10861495678
10861495678
10861495678
10861495678
10861495678
10861495678
10861495678
10861495678
10100989445
10100989445
10100989445
10100989445
10100989445
10100989445
10100989445
10100989445
10100989445
10100989445
10101954516
10101954516
10101954516
10101954516
10101954516
10100755027
10100755027
10100755027

86,350.00
14,367.56
33,000.00
6,000.00
59,110.00
37,015.00
237,505.00
400.00
45,216.00
9,300.00
11,500.00
36,900.00
188,700.00
3,000.00
19,200.00
45,910.00
125,091.00
11,300.00
23,452.00
5,019.00
43,500.00
108,470.00
6,000.00
70,000.00
87,840.44
11,000.00
19,800.00
15,500.00
40,120.00
60,590.00
653,204.84
160,800.00
981,702.56
35,738.00
416,631.38
1,814,564.00
1,676,415.31
1,679,250.00

یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم
يورو
درهم
یورو
درهم
درهم
درهم
درهم

امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات

49,003
49,441
49,568
49,177
88,773
88,040
88,682
88,040
49,177
49,177
49,186
49,177
88,682
50,566
50,566
49,177
49,177
49,177
49,177
49,177
49,639
51,596
49,177
50,566
51,596
49,177
88,040
49,639
51,326
88,040
11,499
48,599
11,499
93,000
11,499
21,190
12,014
20,644

کت ته ه و توز ــع قطعات و لوازم
کت ته ه و توز ــع قطعات و لوازم
کت ته ه و توز ــع قطعات و لوازم
کت ته ه و توز ــع قطعات و لوازم
کت ته ه و توز ــع قطعات و لوازم
کت ته ه و توز ــع قطعات و لوازم
کت ته ه و توز ــع قطعات و لوازم
کت ته ه و توز ــع قطعات و لوازم
کت ته ه و توز ــع قطعات و لوازم
کت ته ه و توز ــع قطعات و لوازم
کت ته ه و توز ــع قطعات و لوازم
کت ته ه و توز ــع قطعات و لوازم
کت ته ه و توز ــع قطعات و لوازم
کت ته ه و توز ــع قطعات و لوازم
کت ته ه و توز ــع قطعات و لوازم
کت ته ه و توز ــع قطعات و لوازم
کت ته ه و توز ــع قطعات و لوازم
کت ته ه و توز ــع قطعات و لوازم
کت ته ه و توز ــع قطعات و لوازم
کت ته ه و توز ــع قطعات و لوازم
کت ته ه و توز ــع قطعات و لوازم
کت ته ه و توز ــع قطعات و لوازم
کت ته ه و توز ــع قطعات و لوازم
کت ته ه و توز ــع قطعات و لوازم
کت ته ه و توز ــع قطعات و لوازم
کت ته ه و توز ــع قطعات و لوازم
کت ته ه و توز ــع قطعات و لوازم
کت ته ه و توز ــع قطعات و لوازم
کت ته ه و توز ــع قطعات و لوازم
کت ته ه و توز ــع قطعات و لوازم
کت ته ه و توز ــع قطعات و لوازم
کت ته ه و توز ــع قطعات و لوازم
کت ته ه و توز ــع قطعات و لوازم
کت ته ه و توز ــع قطعات و لوازم
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س توان ن وی الماس صنعت ا سات س 4433234478
کت توان ن وی الماس صنعت ا ساتکت
کت توان ن وی الماس صنعت ا سات س
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کت ت ازژن اوش
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کت توس ال ک ات س
کت توس ال ک ات س
1286109426
اﻃات و اﻃﻼع رسا سپهر ش که اس ادانا
کهارتاس ادانا
توسعه
سپهر ش
توسعه ارت اﻃات و اﻃﻼع رسا کت
ادانا
کت توسعه ارت اﻃات و اﻃﻼع رسا سپهر ش که اسکت
1229931244
کت توسعه اقتصاد توان اس
کت توسعه اقتصاد توان اس
کت توسعه اقتصاد توان اس

10100755027
10100755027
10100755027
10100755027
10100755027
10100755027
10100755027
10100755027
10100755027
10100755027
10100755027
10100755027
10100755027
10100755027
10100755027
10100755027
10100755027
10100755027
10100755027
10100755027
10100755027
10100755027
10100755027
10100755027
10100755027
10100755027
10100755027
10100755027
10100755027
14004891766
10320811085
14005558357
14005558357
10480070602
10480070602
14004262045
10260415117
14007123126

16,725.00
32,511.30
7,339.80
10,176,000.00
389,654.70
598,036.95
6,000.00
518,277.26
3,193,258.00
5,062.00
109,208.00
195,328.00
1,676,415.31
1,814,564.00
1,679,250.00
46,705.45
125,084.00
349,368.23
532,356.00
270,000.00
197,450.22
485,195.21
13,290.00
118,000.00
234,000.00
1,580,272.00
87,318.00
105,176.22
154,712.00
2,403,000.00
16,450.00
701,198.50
199,850.40
505.00
16,802.09
27,618.15
367,121.00
686,676.00

يورو
يورو
يورو
ين ژاپن
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يوان چ
يورو
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يوان چ
يورو
درهم امارات
يورو
درهم امارات
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات

49,186
49,408
49,408
38,490
87,930
11,260
49,109
49,829
11,053
49,109
49,109
49,109
12,014
21,190
20,644
11,076
87,617
11,076
11,040
49,109
49,829
6,588
49,109
11,466
49,829
20,705
88,147
49,109
6,596
49,701
97,000
6,587
6,587
49,568
49,568
49,441
49,639
11,436

کت توسعه ازرا برنا
کت توسعه اد صنعت ه اد
کت توسعه پروف ل سهنﺪ
کت توسعه پروف ل سهنﺪ
کت توسعه پروف ل سهنﺪ
کت توسعه پروف ل سهنﺪ
کت توسعه تجارت اقتصاد راب
کت توسعه تجارت اقتصاد راب
کت توسعه تجارت اقتصاد راب
کت توسعه تجارت اقتصاد راب
کت توسعه تجارت اقتصاد راب
کت توسعه تجارت اقتصاد راب
کت توسعه تجارت اقتصاد راب
کت توسعه تجارت اقتصاد راب
کت توسعه تجارت اقتصاد راب
کت توسعه تجارت اقتصاد راب
کت توسعه تجارت اقتصاد راب
کت توسعه تجارت ا اتان
کت توسعه تجارت ا اتان
کت توسعه تجارت ا اتان
کت توسعه تجارت ایروا
کت توسعه تجارت ایروا
کت توسعه تجارت ایروا
کت توسعه تجارت ایروا
کت توسعه تجارت ایروا
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما

و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و

کت توسعه ازرا برنا
کت توسعه اد صنعت ه اد
کت توسعه پروف ل سهنﺪ
کت توسعه پروف ل سهنﺪ
کت توسعه پروف ل سهنﺪ
کت توسعه پروف ل سهنﺪ
کت توسعه تجارت اقتصاد راب
کت توسعه تجارت اقتصاد راب
کت توسعه تجارت اقتصاد راب
کت توسعه تجارت اقتصاد راب
کت توسعه تجارت اقتصاد راب
کت توسعه تجارت اقتصاد راب
کت توسعه تجارت اقتصاد راب
کت توسعه تجارت اقتصاد راب
کت توسعه تجارت اقتصاد راب
کت توسعه تجارت اقتصاد راب
کت توسعه تجارت اقتصاد راب
کت توسعه تجارت ا اتان
کت توسعه تجارت ا اتان
کت توسعه تجارت ا اتان
کت توسعه تجارت ایروا
کت توسعه تجارت ایروا
کت توسعه تجارت ایروا
کت توسعه تجارت ایروا
کت توسعه تجارت ایروا
کت توسعه تجارت ا لخان
کت توسعه تجارت ا لخان
کت توسعه تجارت ا لخان
کت توسعه تجارت ا لخان
کت توسعه تجارت ا لخان
کت توسعه تجارت ا لخان
کت توسعه تجارت ا لخان
کت توسعه تجارت ا لخان
کت توسعه تجارت ا لخان
کت توسعه تجارت ا لخان
کت توسعه تجارت ا لخان
کت توسعه تجارت ا لخان
کت توسعه تجارت ا لخان

کت توسعه ازرا برنا
کت توسعه اد صنعت ه اد
کت توسعه پروف ل سهنﺪ
کت توسعه پروف ل سهنﺪ
کت توسعه پروف ل سهنﺪ
کت توسعه پروف ل سهنﺪ
کت توسعه تجارت اقتصاد راب
کت توسعه تجارت اقتصاد راب
کت توسعه تجارت اقتصاد راب
کت توسعه تجارت اقتصاد راب
کت توسعه تجارت اقتصاد راب
کت توسعه تجارت اقتصاد راب
کت توسعه تجارت اقتصاد راب
کت توسعه تجارت اقتصاد راب
کت توسعه تجارت اقتصاد راب
کت توسعه تجارت اقتصاد راب
کت توسعه تجارت اقتصاد راب
کت توسعه تجارت ا اتان
کت توسعه تجارت ا اتان
کت توسعه تجارت ا اتان
کت توسعه تجارت ایروا
کت توسعه تجارت ایروا
کت توسعه تجارت ایروا
کت توسعه تجارت ایروا
کت توسعه تجارت ایروا
کت توسعه تجارت ا لخان
کت توسعه تجارت ا لخان
کت توسعه تجارت ا لخان
کت توسعه تجارت ا لخان
کت توسعه تجارت ا لخان
کت توسعه تجارت ا لخان
کت توسعه تجارت ا لخان
کت توسعه تجارت ا لخان
کت توسعه تجارت ا لخان
کت توسعه تجارت ا لخان
کت توسعه تجارت ا لخان
کت توسعه تجارت ا لخان
کت توسعه تجارت ا لخان

2721488503
4219849718
1374386715
1374386715
1374386715
1374386715
1200037286
1200037286
1200037286
1200037286
1200037286
1200037286
1200037286
1200037286
1200037286
1200037286
1200037286
2592630236
2592630236
2592630236
6239291846
6239291846
6239291846
6239291846
6239291846
1365688021
1365688021
1365688021
1365688021
1365688021
1365688021
1365688021
1365688021
1365688021
1365688021
1365688021
1365688021
1365688021

10100922120
14006484206
10320567523
10320567523
10320567523
10320567523
14006667031
14006667031
14006667031
14006667031
14006667031
14006667031
14006667031
14006667031
14006667031
14006667031
14006667031
10103655371
10103655371
10103655371
14005709928
14005709928
14005709928
14005709928
14005709928
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405

127,143.60
8,250.00
3,206.00
125,000.00
149,000.00
125,000.00
52,976.00
113,500.00
40,859.00
39,609.60
35,388.00
225,000.00
48,712.50
37,806.00
52,976.00
135,730.00
2,573,600.00
171,990.00
34,258.00
18,579.00
2,777,152.00
694,288.00
295,481.00
297,543.00
131,463.00
278,583.93
200,000.00
9,480.00
610,976.52
495,840.00
2,162,638.17
320,500.00
195,361.00
195,361.00
627,527.00
1,915.00
33,000.00
184,940.00

درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
رو ه هنﺪ
يوان چ
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
درهم امارات
يوان چ
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يوان چ

11,524
50,695
49,639
50,119
88,880
49,639
89,360
11,499
50,463
49,676
49,408
11,823
49,798
50,545
91,950
9,455
636
6,579
49,466
48,599
6,571
6,571
6,587
6,588
6,602
50,254
49,676
49,697
6,596
50,254
11,436
6,596
50,254
50,119
6,670
50,254
50,254
6,596

و
و
و
و
و

کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت توسعه تجارت ت اژه ح مت
کت توسعه تجارت ت اژه ح مت
کت توسعه تجارت ت اژه ح مت
کت توسعه تجارت ت اژه ح مت
کت توسعه تجارت ت اژه ح مت
کت توسعه تجارت ت اژه ح مت
کت توسعه تجارت ت اژه ح مت
کت توسعه تجارت ت اژه ح مت
کت توسعه تجارت ت اژه ح مت
کت توسعه تجارت ت اژه ح مت
کت توسعه تجارت ت اژه ح مت
کت توسعه تجارت ت اژه ح مت
کت توسعه تجارت ت اژه ح مت
کت توسعه تجارت ت اژه ح مت
کت توسعه تجارت ت اژه ح مت
کت توسعه تجارت ت اژه ح مت
کت توسعه تجارت ت اژه ح مت
کت توسعه تجارت ت اژه ح مت
کت توسعه تجارت ت اژه ح مت
کت توسعه تجارت ت اژه ح مت
کت توسعه تجارت ت اژه ح مت
کت توسعه تجارت ت اژه ح مت
کت توسعه تجارت روما
کت توسعه تجارت رو کرد ن ن
کت توسعه تجارت فرا فوﻻد خوزستان
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و

1365688021
کت توسعه تجارت ا لخان
کت توسعه تجارت ا لخان
1365688021
کت توسعه تجارت ا لخان
کت توسعه تجارت ا لخان
1365688021
کت توسعه تجارت ا لخان
کت توسعه تجارت ا لخان
1365688021
کت توسعه تجارت ا لخان
کت توسعه تجارت ا لخان
1365688021
کت توسعه تجارت ا لخان
کت توسعه تجارت ا لخان
0063180979
کت توسعه تجارت ت اژه ح مت کت توسعه تجارت ت اژه ح مت
0063180979
کت توسعه تجارت ت اژه ح مت کت توسعه تجارت ت اژه ح مت
0063180979
کت توسعه تجارت ت اژه ح مت کت توسعه تجارت ت اژه ح مت
0063180979
کت توسعه تجارت ت اژه ح مت کت توسعه تجارت ت اژه ح مت
0063180979
کت توسعه تجارت ت اژه ح مت کت توسعه تجارت ت اژه ح مت
0063180979
کت توسعه تجارت ت اژه ح مت کت توسعه تجارت ت اژه ح مت
0063180979
کت توسعه تجارت ت اژه ح مت کت توسعه تجارت ت اژه ح مت
0063180979
کت توسعه تجارت ت اژه ح مت کت توسعه تجارت ت اژه ح مت
0063180979
کت توسعه تجارت ت اژه ح مت کت توسعه تجارت ت اژه ح مت
0063180979
کت توسعه تجارت ت اژه ح مت کت توسعه تجارت ت اژه ح مت
0063180979
کت توسعه تجارت ت اژه ح مت کت توسعه تجارت ت اژه ح مت
0063180979
کت توسعه تجارت ت اژه ح مت کت توسعه تجارت ت اژه ح مت
0063180979
کت توسعه تجارت ت اژه ح مت کت توسعه تجارت ت اژه ح مت
0063180979
کت توسعه تجارت ت اژه ح مت کت توسعه تجارت ت اژه ح مت
0063180979
کت توسعه تجارت ت اژه ح مت کت توسعه تجارت ت اژه ح مت
0063180979
کت توسعه تجارت ت اژه ح مت کت توسعه تجارت ت اژه ح مت
0063180979
کت توسعه تجارت ت اژه ح مت کت توسعه تجارت ت اژه ح مت
0063180979
کت توسعه تجارت ت اژه ح مت کت توسعه تجارت ت اژه ح مت
0063180979
کت توسعه تجارت ت اژه ح مت کت توسعه تجارت ت اژه ح مت
0063180979
کت توسعه تجارت ت اژه ح مت کت توسعه تجارت ت اژه ح مت
0063180979
کت توسعه تجارت ت اژه ح مت کت توسعه تجارت ت اژه ح مت
0063180979
کت توسعه تجارت ت اژه ح مت کت توسعه تجارت ت اژه ح مت
0060385723
کت توسعه تجارت روما
کت توسعه تجارت روما
0077676981
کت توسعه تجارت رو کرد ن ن کت توسعه تجارت رو کرد ن ن
خوزستانتوسعه تجارت فرا فوﻻد خوزستان 0051242168
کت توسعه تجارت فرا فوﻻد کت
0946483681
کت توسعه تجارت مقصود
کت توسعه تجارت مقصود
0946483681
کت توسعه تجارت مقصود
کت توسعه تجارت مقصود
0946483681
کت توسعه تجارت مقصود
کت توسعه تجارت مقصود
0946483681
کت توسعه تجارت مقصود
کت توسعه تجارت مقصود
0946483681
کت توسعه تجارت مقصود
کت توسعه تجارت مقصود
0946483681
کت توسعه تجارت مقصود
کت توسعه تجارت مقصود
0946483681
کت توسعه تجارت مقصود
کت توسعه تجارت مقصود
0946483681
کت توسعه تجارت مقصود
کت توسعه تجارت مقصود

14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14005299492
14005299492
14005299492
14005299492
14005299492
14005299492
14005299492
14005299492
14005299492
14005299492
14005299492
14005299492
14005299492
14005299492
14005299492
14005299492
14005299492
14005299492
14005299492
14005299492
14005299492
14005299492
10320579460
10320636242
10420358245
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405

686,826.00
147,071.30
87,872.00
2,929.00
29,900.00
36,384.40
868,651.50
988,237.50
74,972.12
49,794.00
76,688.90
76,140.00
58,668.15
953,496.00
61,560.00
45,274.54
56,591.58
405,954.00
611,097.00
472,102.50
77,719.08
34,100.32
34,680.00
72,810.00
61,513.35
63,840.57
11,974.05
2,473,746.48
6,403.05
4,460,000.00
87,872.00
29,900.00
2,929.00
184,940.00
686,826.00
147,071.30
33,000.00
627,527.00

يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يوان چ

6,596
6,596
49,697
49,697
50,254
49,537
6,455
6,438
51,199
49,109
49,798
51,199
51,199
6,438
49,268
49,639
49,798
6,455
6,455
6,438
49,639
49,537
51,199
49,639
49,639
51,199
51,199
11,576
49,329
11,994
49,697
50,254
49,697
6,596
6,596
6,596
50,254
6,670

کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت توسعه تجارت مهرش ﺪور ک ش
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا

و
و
و
و
و
و
و
و
و
و

کت توسعه تجارت مقصود
کت توسعه تجارت مقصود
کت توسعه تجارت مقصود
کت توسعه تجارت مقصود
کت توسعه تجارت مقصود
کت توسعه تجارت مقصود
کت توسعه تجارت مقصود
کت توسعه تجارت مقصود
کت توسعه تجارت مقصود
کت توسعه تجارت مقصود
کت توسعه تجارت مقصود
کت توسعه تجارت مقصود
کت توسعه تجارت مقصود
کت توسعه تجارت مقصود
کت توسعه تجارت مقصود
کت توسعه تجارت مقصود
کت توسعه تجارت مقصود
کت توسعه تجارت مقصود
کت توسعه تجارت مقصود
کت توسعه تجارت مقصود
کت توسعه تجارت مهرش ﺪور ک شکت توسعه تجارت مهرش ﺪور ک ش
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا

0946483681
0946483681
0946483681
0946483681
0946483681
0946483681
0946483681
0946483681
0946483681
0946483681
2298898952
0072045523
0072045523
0072045523
0072045523
0072045523
0072045523
0072045523
0072045523
0072045523
0072045523
0072045523
0072045523
0072045523
0072045523
0072045523
0072045523
0072045523
0072045523
0072045523
0072045523
0072045523
0072045523
0072045523
0072045523
0072045523
0072045523
0072045523

14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14003380495
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688

195,361.00
2,162,638.17
195,361.00
1,915.00
320,500.00
9,480.00
610,976.52
495,840.00
200,000.00
278,583.93
297,987,545.00
17,800.00
148,933.05
176,433.23
60,334.90
251,346.85
559,272.40
130,804.00
131,975.00
273,594.00
917,695.00
134,448.00
34,345.84
323,619.17
62,729.09
510,939.00
55,480.00
82,719.00
158,000.00
137,825.00
135,291.65
98,560.00
114,290.00
356,385.00
259,793.00
126,189.00
121,321.00
405,668.90

يورو
درهم امارات
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
رو ه هنﺪ
يورو
درهم امارات
درهم امارات
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
درهم امارات
يورو
يوان چ
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات

50,119
11,436
50,254
50,254
6,596
49,697
6,596
50,254
49,676
50,254
1,111
93,300
21,190
11,823
49,109
11,451
11,499
11,967
11,990
11,967
22,220
21,575
49,085
11,494
49,798
6,558
49,003
11,990
21,526
21,526
21,190
21,710
11,967
11,990
11,990
21,526
21,710
11,927

کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه خﺪما ازرا آر تا
کت توسعه خﺪما ازرا آر تا
کت توسعه راه ارهای ف دانا ترفنﺪ

کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه تجارت نگ و ونا
کت توسعه خﺪما ازرا آرتا کت توسعه خﺪما ازرا آرتا
کت توسعه خﺪما ازرا آرتا کت توسعه خﺪما ازرا آرتا
کت توسعه راه ارهای ف دانا ترفنﺪکت توسعه راه ارهای ف دانا ترفنﺪ

0072045523
0072045523
0072045523
0072045523
0072045523
0072045523
0072045523
0072045523
0072045523
0072045523
0072045523
0072045523
0072045523
0072045523
0072045523
0072045523
0072045523
0072045523
0072045523
0072045523
0072045523
0072045523
0072045523
0072045523
0072045523
0072045523
0072045523
0072045523
0072045523
0072045523
0072045523
0072045523
0072045523
0072045523
0072045523
2295265673
2295265673
0063899051

14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
14005289688
10100709752
10100709752
14005012351

52,260.00
188,409.30
161,954.07
52,097.62
197,302.23
53,830.00
1,223,000.00
1,270,106.83
39,062.00
157,293.99
544,420.00
88,355.00
200,998.14
358,124.00
19,000.00
20,900.00
196,480.00
43,088.60
298,376.00
35,570.00
66,708.08
227,073.82
577,116.44
106,164.39
428,114.00
98,402.00
244,399.00
245,980.13
301,325.00
91,605.65
57,081.25
98,415.40
38,430.00
134,507.25
47,623.77
481,500.00
1,090,695.00
92,297.00

يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
يوان چ
درهم امارات
يورو
درهم امارات
يوان چ
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
يورو
درهم امارات
درهم امارات
يوان چ

49,798
11,437
11,437
11,482
49,177
49,177
6,598
11,451
49,127
11,482
6,490
21,710
11,927
11,990
88,040
88,040
11,967
11,927
49,085
49,639
49,798
11,437
11,437
49,798
21,526
21,526
22,220
11,927
11,949
11,927
49,639
49,639
49,177
11,451
49,003
11,466
21,191
11,522

کت توسعه راه ارهای ف دانا ترفنﺪ
کت توسعه را انه ا سات س
کت توسعه صنایع روشنا رونا
کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت مارون س ال
کت توسعه صنعت مارون س ال
کت توسعه صنع هماﻻ
کت توسعه صنع هماﻻ
کت توسعه فراورده های غذا ما
کت توسعه فراورده های غذا ما
کت توسعه فراورده های غذا ما
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن

کت توسعه راه ارهای ف دانا ترفنﺪکت توسعه راه ارهای ف دانا ترفنﺪ
کت توسعه را انه ا سات س
کت توسعه را انه ا سات س
کت توسعه صنایع روشنا رونا کت توسعه صنایع روشنا رونا
کت توسعه صنعت وش جهان کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت مارون س ال کت توسعه صنعت مارون س ال
کت توسعه صنعت مارون س ال کت توسعه صنعت مارون س ال
کت توسعه صنع هماﻻ
کت توسعه صنع هماﻻ
کت توسعه صنع هماﻻ
کت توسعه صنع هماﻻ
کت توسعه فراورده های غذا ما کت توسعه فراورده های غذا ما
کت توسعه فراورده های غذا ما کت توسعه فراورده های غذا ما
کت توسعه فراورده های غذا ما کت توسعه فراورده های غذا ما
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن

0063899051
6579671416
2870995636
4284387065
4284387065
4284387065
4284387065
4284387065
4284387065
4284387065
4284387065
4284387065
4284387065
4284387065
4284387065
4284387065
4284387065
4284387065
4284387065
4284387065
4284387065
4284387065
4284387065
0043978630
0043978630
0452602841
0452602841
1551926520
1551926520
1551926520
1280412135
1280412135
1280412135
1280412135
1280412135
1280412135
1280412135
1280412135

14005012351
10320777520
10104041862
10460130469
10460130469
10460130469
10460130469
10460130469
10460130469
10460130469
10460130469
10460130469
10460130469
10460130469
10460130469
10460130469
10460130469
10460130469
10460130469
10460130469
10460130469
10460130469
10460130469
14004371240
14004371240
14005290038
14005290038
14004237960
14004237960
14004237960
10320490976
10320490976
10320490976
10320490976
10320490976
10320490976
10320490976
10320490976

52,126.70
482,900.00
322,000.00
156,001.00
48,000.00
300,000.00
700,000.00
532,353.16
1,015,000.00
257,250.00
75,982.47
394,280.00
1,845,000.00
1,845,000.00
1,258,011.00
1,845,000.00
830,000.00
81,380.00
1,845,000.00
500,000.00
645,000.00
1,280,481.00
550,000.00
19,322.00
24,250.00
155,230.00
155,566.00
19,575.00
45,464.00
21,700.00
1,869,000.00
2,453,500.00
892,987,362.00
4,326,000.00
4,870,400.00
90,680.00
696,800,564.00
1,372,118,630.00

يوان چ
درهم امارات
يوان چ
یوان چ
یورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
یورو
یورو
يورو
يورو
يورو
یوان چ
یوان چ
وون کره جنو
یوان چ
یوان چ
یوان چ
وون کره جنو
وون کره جنو

11,483
11,437
6,587
6,538
49,845
50,216
21,526
20,981
20,690
21,408
20,981
11,499
21,169
20,626
21,740
20,750
21,700
21,526
11,452
21,526
21,526
20,981
20,524
49,109
50,119
49,329
93,850
49,415
49,845
49,845
12,000
11,910
38,638
12,000
11,840
11,910
39,363
39,432

کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فناوری آرا تکس تجارت
کت توسعه قطعات ال ا
کت توسعه قطعات ال ا
کت توسعه قطعات ال ا
کت توسعه قطعات ال ا
کت توسعه قطعات ال ا
کت توسعه مرا ز داده توسن خلیج فارس
کت توسعه معادن جنوب
کت توسعه ه مت
کت تول ﺪی صو و تص ری لﺪیران ن ن
کت تول ﺪی صو و تص ری لﺪیران ن ن
کت تول ﺪی صو و تص ری لﺪیران ن ن
کت تول ﺪی صو و تص ری لﺪیران ن ن
کت تول ﺪی صو و تص ری لﺪیران ن ن
کت تول ﺪ تجه ات مهران م س
کت تول ﺪ رنگ و مواد ش م ا الوان ثا ت
کت تول ﺪ ر نگ سای ا

1280412135
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
1280412135
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
1280412135
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
1280412135
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
1280412135
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
1280412135
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
1280412135
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
1280412135
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
1280412135
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
1280412135
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
1280412135
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
1280412135
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
1280412135
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
1280412135
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
1280412135
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
1280412135
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
1280412135
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
1280412135
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
1280412135
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
1280412135
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
1280412135
کت توسعه فن افزار توسن
کت توسعه فن افزار توسن
0063546450
کت توسعه فناوری آرا تکس تجارتکت توسعه فناوری آرا تکس تجارت
1287998461
کت توسعه قطعات ال ا
کت توسعه قطعات ال ا
1287998461
کت توسعه قطعات ال ا
کت توسعه قطعات ال ا
1287998461
کت توسعه قطعات ال ا
کت توسعه قطعات ال ا
1287998461
کت توسعه قطعات ال ا
کت توسعه قطعات ال ا
1287998461
کت توسعه قطعات ال ا
کت توسعه قطعات ال ا
فارستوسعه مرا ز داده توسن خلیج فارس 4449682998
کت توسعه مرا ز داده توسن خلیج کت
0041043502
کت توسعه معادن جنوب
کت توسعه معادن جنوب
2432608313
کت توسعه ه مت
کت توسعه ه مت
تول ﺪي صو و تص ري لﺪيران ن ن 1096003947
کت ن
کت تول ﺪي صو و تص ري لﺪيران ن
تول ﺪي صو و تص ري لﺪيران ن ن 1096003947
کت ن
کت تول ﺪي صو و تص ري لﺪيران ن
تول ﺪي صو و تص ري لﺪيران ن ن 1096003947
کت ن
کت تول ﺪي صو و تص ري لﺪيران ن
تول ﺪي صو و تص ري لﺪيران ن ن 1096003947
کت ن
کت تول ﺪي صو و تص ري لﺪيران ن
تول ﺪي صو و تص ري لﺪيران ن ن 1096003947
کت ن
کت تول ﺪي صو و تص ري لﺪيران ن
0532765842
کت تول ﺪ تجه ات مهران م س کت تول ﺪ تجه ات مهران م س
تول ﺪ رنگ و مواد ش م ا الوان ثا ت 4430503532
کتت
کت تول ﺪ رنگ و مواد ش م ا الوان ثا
1840084111
کت تول ﺪ ر نگ سای ا
کت تول ﺪ ر نگ سای ا

10320490976
10320490976
10320490976
10320490976
10320490976
10320490976
10320490976
10320490976
10320490976
10320490976
10320490976
10320490976
10320490976
10320490976
10320490976
10320490976
10320490976
10320490976
10320490976
10320490976
10320490976
10320817494
10100771493
10100771493
10100771493
10100771493
10100771493
10861586822
10102933486
10530336490
10960039470
10960039470
10960039470
10960039470
10960039470
10780122765
10100927524
10420093634

542,500.00
31,980.00
3,805,000.00
4,395,000.00
324,333,190.00
409,600.00
3,805,000.00
686,059,315.00
6,120,000.00
3,144,000.00
542,500.00
7,956,000.00
3,797,500.00
5,544,000.00
1,994,400.00
892,987,362.00
1,734,000.00
4,991,000.00
1,517,084,027.10
6,120,000.00
4,395,000.00
580,490.00
97,334.94
21,420.00
3,331.39
7,425.40
74,479.00
35,394.66
24,115,513.09
11,000,000.00
188,745,688.00
164,565,000.00
77,098,862.00
164,565,000.00
115,934,708.00
161,700.00
5,750,000.00
406,000.00

یوان چ
یوان چ
يوان چ
يوان چ
وون کره جنو
یوان چ
یوان چ
وون کره جنو
یوان چ
یوان چ
یوان چ
يوان چ
یوان چ
يوان چ
یوان چ
وون کره جنو
یوان چ
یوان چ
وون کره جنو
يوان چ
یوان چ
يوان چ
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
رو ه هنﺪ
يوان چ

12,000
12,000
6,627
6,627
39,363
11,910
11,990
38,408
11,990
11,990
12,000
6,627
11,720
6,587
11,990
38,638
12,000
11,500
39,363
6,627
11,050
6,588
87,000
6,597
49,630
87,000
87,000
91,466
11,713
39,358
38,982
38,982
38,982
38,982
38,982
9,170
1,074
11,173

کت تول ﺪ ر نگ سای ا
کت تول ﺪ ر نگ سای ا
کت تول ﺪ ر نگ سای ا
کت تول ﺪ ر نگ سای ا
کت تول ﺪ ر نگ سای ا
کت تول ﺪ ر نگ سای ا
کت تول ﺪ ر نگ سای ا
کت تول ﺪ ر نگ سای ا
کت تول ﺪ قطعات مﺤوری آذر آ اد ان
کت تول ﺪ لوازم خان سپهر ال ک
کت تول ﺪ ماش اﻻت صنع فن اوران ک ان
کت تول ﺪ مﺤور خودرو
کت تول ﺪ مﺤور خودرو
کت تول ﺪ مﺤور خودرو
کت تول ﺪ مﺤور خودرو
کت تول ﺪ مﺤور خودرو
کت تول ﺪ موتورهای دیزل ایران
کت تول ﺪ موتورهای دیزل ایران
کت تول ﺪ و سته بنﺪی قنﺪ و شکر افق گس ان ک
کت تول ﺪ و سته بنﺪی قنﺪ و شکر افق گس ان ک
کت تول ﺪ و سته بنﺪی قنﺪ و شکر افق گس ان ک
کت تول ﺪ و سته بنﺪی قنﺪ و شکر افق گس ان ک
کت تول ﺪ و سته بنﺪی قنﺪ و شکر افق گس ان ک
کت تول ﺪ و سته بنﺪی قنﺪ و شکر افق گس ان ک
کت تول ﺪ و سته بنﺪی قنﺪ و شکر افق گس ان ک
کت تول ﺪ و سته بنﺪی قنﺪ و شکر افق گس ان ک
کت تول ﺪ و سته بنﺪی قنﺪ و شکر افق گس ان ک
کت تول ﺪ و خﺪمات انﺪ شه آژنگ
کت تول ﺪ و گس ش
کت تول ﺪ و گس ش
کت تول ﺪ و گس ش
کت تول ﺪات صنع اذر سم ه
کت تول ﺪوت ﺪ ل انرژی پرس ای ق
کت تول ﺪوت ﺪ ل انرژی پرس ای ق
کت تول ﺪی ال ود نور ن م ا
کت تول ﺪی ال ود نور ن م ا
کت تول ﺪی ایتال ساب
کت تول ﺪی ایتال ساب

1840084111
کت تول ﺪ ر نگ سای ا
کت تول ﺪ ر نگ سای ا
1840084111
کت تول ﺪ ر نگ سای ا
کت تول ﺪ ر نگ سای ا
1840084111
کت تول ﺪ ر نگ سای ا
کت تول ﺪ ر نگ سای ا
1840084111
کت تول ﺪ ر نگ سای ا
کت تول ﺪ ر نگ سای ا
1840084111
کت تول ﺪ ر نگ سای ا
کت تول ﺪ ر نگ سای ا
1840084111
کت تول ﺪ ر نگ سای ا
کت تول ﺪ ر نگ سای ا
1840084111
کت تول ﺪ ر نگ سای ا
کت تول ﺪ ر نگ سای ا
1840084111
کت تول ﺪ ر نگ سای ا
کت تول ﺪ ر نگ سای ا
1372877711
کت تول ﺪ قطعات مﺤوری آذر آ اد ان
کت تول ﺪ قطعات مﺤوری آذر آ اد ان
0044772157
کت تول ﺪ لوازم خان سپهر ال ککت تول ﺪ لوازم خان سپهر ال ک
کت کتولانﺪ ماش اﻻت صنع فن اوران ک ان4322596088
کت تول ﺪ ماش اﻻت صنع فن اوران
0036167207
کت تول ﺪ مﺤور خودرو
کت تول ﺪ مﺤور خودرو
0036167207
کت تول ﺪ مﺤور خودرو
کت تول ﺪ مﺤور خودرو
0036167207
کت تول ﺪ مﺤور خودرو
کت تول ﺪ مﺤور خودرو
0036167207
کت تول ﺪ مﺤور خودرو
کت تول ﺪ مﺤور خودرو
0036167207
کت تول ﺪ مﺤور خودرو
کت تول ﺪ مﺤور خودرو
0042062111
کت تول ﺪ موتورهای دیزل ایران کت تول ﺪ موتورهای دیزل ایران
0042062111
کت تول ﺪ موتورهای دیزل ایران کت تول ﺪ موتورهای دیزل ایران
1630145531
گس ﺪانوکستهیبنﺪی قنﺪ و شکر افق گس ان ک ی
کت تول
کت تول ﺪ و سته بنﺪی قنﺪ و شکر افق
ی
1630145531
گس ﺪانوکستهیبنﺪی قنﺪ و شکر افق گس ان ک ی
کت تول
کت تول ﺪ و سته بنﺪی قنﺪ و شکر افق
ی
1630145531
گس ﺪانوکستهیبنﺪی قنﺪ و شکر افق گس ان ک ی
کت تول
کت تول ﺪ و سته بنﺪی قنﺪ و شکر افق
ی
1630145531
گس ﺪانوکستهیبنﺪی قنﺪ و شکر افق گس ان ک ی
کت تول
کت تول ﺪ و سته بنﺪی قنﺪ و شکر افق
ی
1630145531
گس ﺪانوکستهیبنﺪی قنﺪ و شکر افق گس ان ک ی
کت تول
کت تول ﺪ و سته بنﺪی قنﺪ و شکر افق
ی
1630145531
گس ﺪانوکستهیبنﺪی قنﺪ و شکر افق گس ان ک ی
کت تول
کت تول ﺪ و سته بنﺪی قنﺪ و شکر افق
ی
1630145531
گس ﺪانوکستهیبنﺪی قنﺪ و شکر افق گس ان ک ی
کت تول
کت تول ﺪ و سته بنﺪی قنﺪ و شکر افق
ی
1630145531
گس ﺪانوکستهیبنﺪی قنﺪ و شکر افق گس ان ک ی
کت تول
کت تول ﺪ و سته بنﺪی قنﺪ و شکر افق
ی
1630145531
گس ﺪانوکستهیبنﺪی قنﺪ و شکر افق گس ان ک ی
کت تول
کت تول ﺪ و سته بنﺪی قنﺪ و شکر افق
ی
0061756563
کت تول ﺪ و خﺪمات انﺪ شه آژنگ کت تول ﺪ و خﺪمات انﺪ شه آژنگ
0053223292
کت تول ﺪ و گس ش
کت تول ﺪ و گس ش
0053223292
کت تول ﺪ و گس ش
کت تول ﺪ و گس ش
0053223292
کت تول ﺪ و گس ش
کت تول ﺪ و گس ش
1379682827
کت تول ﺪات صنع اذر سم ه
کت تول ﺪات صنع اذر سم ه
0036504726
کت تول ﺪوت ﺪ ل انرژی پرس ای قکت تول ﺪوت ﺪ ل انرژی پرس ای ق
0036504726
کت تول ﺪوت ﺪ ل انرژی پرس ای قکت تول ﺪوت ﺪ ل انرژی پرس ای ق
0039825728
کت تول ﺪی ال ود نور ن م ا
کت تول ﺪی ال ود نور ن م ا
0039825728
کت تول ﺪی ال ود نور ن م ا
کت تول ﺪی ال ود نور ن م ا
2162401886
کت تول ﺪی ایتال ساب
کت تول ﺪی ایتال ساب
2162401886
کت تول ﺪی ایتال ساب
کت تول ﺪی ایتال ساب

10420093634
10420093634
10420093634
10420093634
10420093634
10420093634
10420093634
10420093634
10200266283
10100827055
10101802437
10101136712
10101136712
10101136712
10101136712
10101136712
10200048868
10200048868
10103543501
10103543501
10103543501
10103543501
10103543501
10103543501
10103543501
10103543501
10103543501
10101950318
10720183721
10720183721
10720183721
10200094400
10840085891
10840085891
10861938958
10861938958
10102414486
10102414486

4,400,000.00
763,096.32
440,000.00
94,000.00
3,500,000.00
3,367,866.88
942,969.60
4,086,726.40
882,417.71
9,875.00
22,184.34
4,053,392.00
37,980,000.00
1,000.59
88,620,000.00
721.29
34,010.00
29,952.00
3,500,416.00
612,045.00
662,672.40
272,640.00
3,500,416.00
3,501,344.00
357,358.00
48,400.00
3,501,344.00
30,672.00
80,160.00
34,360.00
557,180.00
81,575.00
2,700.00
81,425.36
107,398.00
54,602.00
21,387.80
70,151.16

چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ

يوان
يوان
يوان
يوان
يوان
يوان
يوان
يوان
يوان
يورو
يورو
رو ه هنﺪ
وون کره جنو
يورو
وون کره جنو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
یوان چ
درهم امارات
یوان چ
يوان چ
يوان چ
درهم امارات
دﻻر ام ا
يوان چ
يورو
یورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو

6,469
6,587
6,469
6,587
6,469
11,173
6,598
6,462
6,587
50,695
94,000
1,082
39,076
49,630
39,363
87,000
50,119
49,807
11,200
6,599
11,499
6,599
11,200
11,300
11,499
42,125
11,200
93,000
89,000
89,000
51,199
92,920
49,441
49,441
51,199
87,406
51,189
51,189

کت تول ﺪی ایتال ساب
کت تول ﺪی ایتال ساب
کت تول ﺪی آرد س نا
کت تول ﺪی ازرا ارغوان بهﺪاشت
کت تول ﺪی ازرا آرت فرا انﺪ ش افﻼ
کت تول ﺪی ازرا آرت فرا انﺪ ش افﻼ
کت تول ﺪی ازرا ستاپوش
کت تول ﺪی ازرا ارس مﺤزون
کت تول ﺪی ازرا پ شتازان اقل م زا رس
کت تول ﺪی ازرا پ شتازان اقل م زا رس
کت تول ﺪی ازرا ثا ت ش س
کت تول ﺪی ازرا ثا ت ش س
کت تول ﺪی ازرا جهان فوﻻد پ و
کت تول ﺪی ازرا خط ﻃﻼ فردا
ب آ ان
کت تول ﺪی ازرا
کت تول ﺪی ازرا عرش صنعت کوشش
کت تول ﺪی ازرا فن آوران به فرتا
کت تول ﺪی ازرا ک ان مزدک اهورا
کت تول ﺪی ازرا ک ان مزدک اهورا
کت تول ﺪی ازرا مانﺪ ار ج ره س ارونﺪ
کت تول ﺪی ازرا نانو لوره ارس
کت تول ﺪی ازرا نانو لوره ارس
کت تول ﺪی ازرا نانو لوره ارس
کت تول ﺪی ازرا نانو لوره ارس
کت تول ﺪی ازرا نانو لوره ارس
کت تول ﺪی ازرا نانو لوره ارس
کت تول ﺪی ازرا نانو لوره ارس
کت تول ﺪی ازرا نانو لوره ارس
کت تول ﺪی ازرا نانو لوره ارس
کت تول ﺪی ازرا نانو لوره ارس
کت تول ﺪی پوشش فام س ار
کت تول ﺪی پوشش فام س ار
کت تول ﺪی پوشش فام س ار
کت تول ﺪی پوشش فام س ار
کت تول ﺪی پوشش فام س ار
کت تول ﺪی پوشش فام س ار
کت تول ﺪی پوش نه توسعه ک ی
کت تول ﺪی تاتائو

2162401886
کت تول ﺪی ایتال ساب
کت تول ﺪی ایتال ساب
2162401886
کت تول ﺪی ایتال ساب
کت تول ﺪی ایتال ساب
1750379104
کت تول ﺪی آرد س نا
کت تول ﺪی آرد س نا
0069395926
کت تول ﺪی ازرا ارغوان بهﺪاشتکت تول ﺪی ازرا ارغوان بهﺪاشت
افﻼتول ﺪی ازرا آرت فرا انﺪ ش افﻼ 1381825567
کت تول ﺪی ازرا آرت فرا انﺪ شکت
افﻼتول ﺪی ازرا آرت فرا انﺪ ش افﻼ 1381825567
کت تول ﺪی ازرا آرت فرا انﺪ شکت
0063147238
کت تول ﺪی ازرا ستاپوش
کت تول ﺪی ازرا ستاپوش
2297043910
کت تول ﺪی ازرا ارس مﺤزون کت تول ﺪی ازرا ارس مﺤزون
رستول ﺪی ازرا پ شتازان اقل م زا رس 1817122533
کت تول ﺪی ازرا پ شتازان اقل م زاکت
رستول ﺪی ازرا پ شتازان اقل م زا رس 1817122533
کت تول ﺪی ازرا پ شتازان اقل م زاکت
0052926291
کت تول ﺪی ازرا ثا ت ش س کت تول ﺪی ازرا ثا ت ش س
0052926291
کت تول ﺪی ازرا ثا ت ش س کت تول ﺪی ازرا ثا ت ش س
کت تول ﺪی ازرا جهان فوﻻد پ و 0384161073
کت تول ﺪی ازرا جهان فوﻻد پ و
0067165486
کت تول ﺪی ازرا خط ﻃﻼ فرداکت تول ﺪی ازرا خط ﻃﻼ فردا
0384118488
ب آ ان
کت تول ﺪی ازرا
ب آ ان
کت تول ﺪی ازرا
کوششتول ﺪی ازرا عرش صنعت کوشش 1159951950
کت تول ﺪی ازرا عرش صنعت کت
کت تول ﺪی ازرا فن آوران به فرتا 2162664461
کت تول ﺪی ازرا فن آوران به فرتا
1129440885
کت تول ﺪی ازرا ک ان مزدک اهورا
کت تول ﺪی ازرا ک ان مزدک اهورا
1129440885
کت تول ﺪی ازرا ک ان مزدک اهورا
کت تول ﺪی ازرا ک ان مزدک اهورا
ارونﺪﺪی ازرا مانﺪ ار ج ره س ارونﺪ1841588083
کت تول ﺪی ازرا مانﺪ ار ج ره سکت تول
4620130001
کت تول ﺪی ازرا نانو لوره ارسکت تول ﺪی ازرا نانو لوره ارس
4620130001
کت تول ﺪی ازرا نانو لوره ارسکت تول ﺪی ازرا نانو لوره ارس
4620130001
کت تول ﺪی ازرا نانو لوره ارسکت تول ﺪی ازرا نانو لوره ارس
4620130001
کت تول ﺪی ازرا نانو لوره ارسکت تول ﺪی ازرا نانو لوره ارس
4620130001
کت تول ﺪی ازرا نانو لوره ارسکت تول ﺪی ازرا نانو لوره ارس
4620130001
کت تول ﺪی ازرا نانو لوره ارسکت تول ﺪی ازرا نانو لوره ارس
4620130001
کت تول ﺪی ازرا نانو لوره ارسکت تول ﺪی ازرا نانو لوره ارس
4620130001
کت تول ﺪی ازرا نانو لوره ارسکت تول ﺪی ازرا نانو لوره ارس
4620130001
کت تول ﺪی ازرا نانو لوره ارسکت تول ﺪی ازرا نانو لوره ارس
4620130001
کت تول ﺪی ازرا نانو لوره ارسکت تول ﺪی ازرا نانو لوره ارس
5419076322
کت تول ﺪی پوشش فام س ار
کت تول ﺪی پوشش فام س ار
5419076322
کت تول ﺪی پوشش فام س ار
کت تول ﺪی پوشش فام س ار
5419076322
کت تول ﺪی پوشش فام س ار
کت تول ﺪی پوشش فام س ار
5419076322
کت تول ﺪی پوشش فام س ار
کت تول ﺪی پوشش فام س ار
5419076322
کت تول ﺪی پوشش فام س ار
کت تول ﺪی پوشش فام س ار
5419076322
کت تول ﺪی پوشش فام س ار
کت تول ﺪی پوشش فام س ار
0055856535
کت تول ﺪی پوش نه توسعه ک ی کت تول ﺪی پوش نه توسعه ک ی
2754308946
کت تول ﺪی تاتائو
کت تول ﺪی تاتائو

10102414486
10102414486
10861106630
10102606053
14006865218
14006865218
10102051053
10530319816
14006893210
14006893210
10104097915
10104097915
10102801581
14005393018
10861022737
14006733098
14004391327
14006373510
14006373510
14006949067
10340094848
10340094848
10340094848
10340094848
10340094848
10340094848
10340094848
10340094848
10340094848
10340094848
10101977877
10101977877
10101977877
10101977877
10101977877
10101977877
10102125410
10220109798

81,249.39
39,802.58
1,956.40
674,699.20
63,106.00
90,264.00
38,188.00
138,500.00
6,300,000.00
165,600.00
200,000.00
249,200.00
76,011.00
205,023.00
142,500.00
487,049.15
250,000.00
60,903.10
34,736.70
414,649.00
499,782.00
814,392.27
499,782.00
499,782.00
499,782.00
2,635,607.73
499,782.00
499,782.00
499,782.00
499,782.00
396,000.00
101,001.00
235,669.00
615,225.00
1,336,468.50
290,500.00
56,300.00
90,076.00

يورو
يورو
يورو
يوان چ
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
رو ه هنﺪ
يورو
يوان چ
يوان چ
دﻻر ام ا
يوان چ
يورو
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو

51,189
51,189
49,466
6,602
12,261
11,886
49,701
50,119
622
49,003
11,780
11,850
77,250
6,571
49,537
11,503
51,249
49,163
49,163
6,470
50,566
88,983
50,566
50,566
50,566
88,880
50,566
50,566
49,408
50,566
11,346
6,555
11,329
11,162
6,587
6,538
11,730
88,040

کت تول ﺪی تاتائو
کت تول ﺪی تاتائو
کت تول ﺪی تاتائو
کت تول ﺪی توان ره صنعت
کت تول ﺪی توان ره صنعت
کت تول ﺪی ت رﻃوس
کت تول ﺪی ت رﻃوس
کت تول ﺪی ت رﻃوس
کت تول ﺪی ت رﻃوس
کت تول ﺪی ت رﻃوس
کت تول ﺪی ت رﻃوس
کت تول ﺪی جهان صادرات
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت تول ﺪی دانتکس ایران
کت تول ﺪی دن ای گرانول
کت تول ﺪی دن ای گرانول
کت تول ﺪی دن ای گرانول
کت تول ﺪی دیزل ساز
کت تول ﺪی دیزل ساز
کت تول ﺪی دیزل ساز
کت تول ﺪی دیزل ساز

و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و

کت تول ﺪی تاتائو
کت تول ﺪی تاتائو
کت تول ﺪی تاتائو
کت تول ﺪی توان ره صنعت
کت تول ﺪی توان ره صنعت
کت تول ﺪی ت رﻃوس
کت تول ﺪی ت رﻃوس
کت تول ﺪی ت رﻃوس
کت تول ﺪی ت رﻃوس
کت تول ﺪی ت رﻃوس
کت تول ﺪی ت رﻃوس
کت تول ﺪی جهان صادرات
کت تول ﺪی ح اب کﻒ توس
کت تول ﺪی ح اب کﻒ توس
کت تول ﺪی ح اب کﻒ توس
کت تول ﺪی ح اب کﻒ توس
کت تول ﺪی ح اب کﻒ توس
کت تول ﺪی ح اب کﻒ توس
کت تول ﺪی ح اب کﻒ توس
کت تول ﺪی ح اب کﻒ توس
کت تول ﺪی ح اب کﻒ توس
کت تول ﺪی ح اب کﻒ توس
کت تول ﺪی ح اب کﻒ توس
کت تول ﺪی ح اب کﻒ توس
کت تول ﺪی ح اب کﻒ توس
کت تول ﺪی ح اب کﻒ توس
کت تول ﺪی ح اب کﻒ توس
کت تول ﺪی ح اب کﻒ توس
کت تول ﺪی ح اب کﻒ توس
کت تول ﺪی ح اب کﻒ توس
کت تول ﺪی دانتکس ایران
کت تول ﺪی دن ای گرانول
کت تول ﺪی دن ای گرانول
کت تول ﺪی دن ای گرانول
کت تول ﺪی دیزل ساز
کت تول ﺪی دیزل ساز
کت تول ﺪی دیزل ساز
کت تول ﺪی دیزل ساز

کت تول ﺪی تاتائو
کت تول ﺪی تاتائو
کت تول ﺪی تاتائو
کت تول ﺪی توان ره صنعت
کت تول ﺪی توان ره صنعت
کت تول ﺪی ت رﻃوس
کت تول ﺪی ت رﻃوس
کت تول ﺪی ت رﻃوس
کت تول ﺪی ت رﻃوس
کت تول ﺪی ت رﻃوس
کت تول ﺪی ت رﻃوس
کت تول ﺪی جهان صادرات
کت تول ﺪی ح اب کﻒ توس
کت تول ﺪی ح اب کﻒ توس
کت تول ﺪی ح اب کﻒ توس
کت تول ﺪی ح اب کﻒ توس
کت تول ﺪی ح اب کﻒ توس
کت تول ﺪی ح اب کﻒ توس
کت تول ﺪی ح اب کﻒ توس
کت تول ﺪی ح اب کﻒ توس
کت تول ﺪی ح اب کﻒ توس
کت تول ﺪی ح اب کﻒ توس
کت تول ﺪی ح اب کﻒ توس
کت تول ﺪی ح اب کﻒ توس
کت تول ﺪی ح اب کﻒ توس
کت تول ﺪی ح اب کﻒ توس
کت تول ﺪی ح اب کﻒ توس
کت تول ﺪی ح اب کﻒ توس
کت تول ﺪی ح اب کﻒ توس
کت تول ﺪی ح اب کﻒ توس
کت تول ﺪی دانتکس ایران
کت تول ﺪی دن ای گرانول
کت تول ﺪی دن ای گرانول
کت تول ﺪی دن ای گرانول
کت تول ﺪی دیزل ساز
کت تول ﺪی دیزل ساز
کت تول ﺪی دیزل ساز
کت تول ﺪی دیزل ساز

2754308946
2754308946
2754308946
6479569512
6479569512
2591046875
2591046875
2591046875
2591046875
2591046875
2591046875
1239756811
0933299532
0933299532
0933299532
0933299532
0933299532
0933299532
0933299532
0933299532
0933299532
0933299532
0933299532
0933299532
0933299532
0933299532
0933299532
0933299532
0933299532
0933299532
1189709635
1026017472
1026017472
1026017472
2619606330
2619606330
2619606330
2619606330

10220109798
10220109798
10220109798
10861834530
10861834530
10380334338
10380334338
10380334338
10380334338
10380334338
10380334338
10260038210
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
10100782752
10260174722
10260174722
10260174722
10100858385
10100858385
10100858385
10100858385

12,980.00
16,770.00
70,333.00
18,370,884.00
1,196,116.00
248,868.80
243,680.00
248,868.80
243,680.00
467,802.30
467,802.30
117,520.00
2,929.00
87,872.00
29,900.00
686,826.00
184,940.00
147,071.30
200,000.00
278,583.93
9,480.00
495,840.00
610,976.52
1,915.00
33,000.00
320,500.00
2,162,638.17
195,361.00
195,361.00
627,527.00
148,635.00
203,400,000.00
10,156.99
52,743.01
166,511.90
412,301.53
214,106.97
837,315.74

يورو
يورو
يورو
رو ه هنﺪ
رو ه هنﺪ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
ل جﺪ ﺪ ترک ه
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يوان چ
درهم امارات
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
وون کره جنو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
یورو
یوان چ

88,773
49,177
88,040
1,100
1,082
11,672
11,672
11,672
11,672
11,672
11,672
9,069
49,697
49,697
50,254
6,596
6,596
6,596
49,676
50,254
49,697
50,254
6,596
50,254
50,254
6,596
11,436
50,254
50,119
6,670
11,523
69,641
91,177
91,177
6,598
50,254
49,639
6,460

کت تول ﺪی دیزل ساز
کت تول ﺪی دیزل ساز
کت تول ﺪی دیزل ساز
کت تول ﺪی دیزل ساز
کت تول ﺪی دیزل ساز
کت تول ﺪی دیزل ساز
کت تول ﺪی دیزل ساز
کت تول ﺪی دیزل ساز
کت تول ﺪی دیزل ساز
کت تول ﺪی دیزل ساز
کت تول ﺪی دیزل ساز
کت تول ﺪی دیزل ساز
کت تول ﺪی دیزل ساز
کت تول ﺪی دیزل ساز
کت تول ﺪی دیزل ساز
کت تول ﺪی دیزل ساز
کت تول ﺪی دیزل ساز
کت تول ﺪی رستا چوب پ ان
کت تول ﺪی رنگرزی یزد
کت تول ﺪی رنگرزی یزد
کت تول ﺪی ساب سنگ الونﺪ
کت تول ﺪی ساب سنگ الونﺪ
کت تول ﺪی ساب سنگ الونﺪ
کت تول ﺪی ساب سنگ الونﺪ
کت تول ﺪی شیوا
کت تول ﺪی شیوا
کت تول ﺪی شیوا
کت تول ﺪی شیوا
کت تول ﺪی شیوا
کت تول ﺪی شیوا
کت تول ﺪی شیوا
کت تول ﺪی صنایع الومی یوم فرا س التون
کت تول ﺪی صنایع برق اصفهان ل ﺪ
کت تول ﺪی صنایع سته بنﺪی تﺪب ال ز
کت تول ﺪی صنعت رکن پیچ
کت تول ﺪی صنعت رکن پیچ
کت تول ﺪی صنعت رکن پیچ
کت تول ﺪی صنع آو سا ارسه زا ل

2619606330
کت تول ﺪی دیزل ساز
کت تول ﺪی دیزل ساز
2619606330
کت تول ﺪی دیزل ساز
کت تول ﺪی دیزل ساز
2619606330
کت تول ﺪی دیزل ساز
کت تول ﺪی دیزل ساز
2619606330
کت تول ﺪی دیزل ساز
کت تول ﺪی دیزل ساز
2619606330
کت تول ﺪی دیزل ساز
کت تول ﺪی دیزل ساز
2619606330
کت تول ﺪی دیزل ساز
کت تول ﺪی دیزل ساز
2619606330
کت تول ﺪی دیزل ساز
کت تول ﺪی دیزل ساز
2619606330
کت تول ﺪی دیزل ساز
کت تول ﺪی دیزل ساز
2619606330
کت تول ﺪی دیزل ساز
کت تول ﺪی دیزل ساز
2619606330
کت تول ﺪی دیزل ساز
کت تول ﺪی دیزل ساز
2619606330
کت تول ﺪی دیزل ساز
کت تول ﺪی دیزل ساز
2619606330
کت تول ﺪی دیزل ساز
کت تول ﺪی دیزل ساز
2619606330
کت تول ﺪی دیزل ساز
کت تول ﺪی دیزل ساز
2619606330
کت تول ﺪی دیزل ساز
کت تول ﺪی دیزل ساز
2619606330
کت تول ﺪی دیزل ساز
کت تول ﺪی دیزل ساز
2619606330
کت تول ﺪی دیزل ساز
کت تول ﺪی دیزل ساز
2619606330
کت تول ﺪی دیزل ساز
کت تول ﺪی دیزل ساز
2141933072
کت تول ﺪی رستا چوب پ ان کت تول ﺪی رستا چوب پ ان
0047758074
کت تول ﺪی رنگرزی یزد
کت تول ﺪی رنگرزی یزد
0047758074
کت تول ﺪی رنگرزی یزد
کت تول ﺪی رنگرزی یزد
2062717407
کت تول ﺪی ساب سنگ الونﺪ
کت تول ﺪی ساب سنگ الونﺪ
2062717407
کت تول ﺪی ساب سنگ الونﺪ
کت تول ﺪی ساب سنگ الونﺪ
2062717407
کت تول ﺪی ساب سنگ الونﺪ
کت تول ﺪی ساب سنگ الونﺪ
2062717407
کت تول ﺪی ساب سنگ الونﺪ
کت تول ﺪی ساب سنگ الونﺪ
0036264891
کت تول ﺪی شیوا
کت تول ﺪی شیوا
0036264891
کت تول ﺪی شیوا
کت تول ﺪی شیوا
0036264891
کت تول ﺪی شیوا
کت تول ﺪی شیوا
0036264891
کت تول ﺪی شیوا
کت تول ﺪی شیوا
0036264891
کت تول ﺪی شیوا
کت تول ﺪی شیوا
0036264891
کت تول ﺪی شیوا
کت تول ﺪی شیوا
0036264891
کت تول ﺪی شیوا
کت تول ﺪی شیوا
التون ﺪی صنایع الومی یوم فرا س التون0053877403
کت تول ﺪی صنایع الومی یوم فرا سکت تول
1285462289
کت تول ﺪی صنایع برق اصفهان ل ﺪکت تول ﺪی صنایع برق اصفهان ل ﺪ
کت زتول ﺪی صنایع سته بنﺪی تﺪب ال ز 2064606149
کت تول ﺪی صنایع سته بنﺪی تﺪب ال
0046745092
کت تول ﺪی صنعت رکن پیچ
کت تول ﺪی صنعت رکن پیچ
0046745092
کت تول ﺪی صنعت رکن پیچ
کت تول ﺪی صنعت رکن پیچ
0046745092
کت تول ﺪی صنعت رکن پیچ
کت تول ﺪی صنعت رکن پیچ
2280087405
کت تول ﺪی صنع آو سا ارسه زا ل
کت تول ﺪی صنع آو سا ارسه زا ل

10100858385
10100858385
10100858385
10100858385
10100858385
10100858385
10100858385
10100858385
10100858385
10100858385
10100858385
10100858385
10100858385
10100858385
10100858385
10100858385
10100858385
14000245898
10840072480
10840072480
10861399373
10861399373
10861399373
10861399373
10101235722
10101235722
10101235722
10101235722
10101235722
10101235722
10101235722
10102284111
10260304664
10102771209
14005740909
14005740909
14005740909
14005386170

23,205.95
398,926.83
375,757.00
216,012.00
93,816.88
238,815.51
441,996.57
8,805,443.10
73,826.21
327,045.50
435,722.35
106,687.00
443,087.30
625,358.00
3,547,880.43
479,074.20
147,830.92
80,000.00
931,495.00
8,383,455.00
8,128.80
46,030.00
59,252.00
3,028.05
29,537.50
37,600.00
1,957.00
322,400.00
129,000.00
1,443,750.00
2,651.00
204,000.00
20,995.00
15,474,220.00
21,000.00
25,800.00
10,452.00
610,512.55

يورو
یورو
یورو
يورو
یورو
يورو
يورو
یوان چ
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یوان چ
یوان چ
یورو
یورو
يورو
ين ژاپن
ين ژاپن
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
يورو
يورو
يورو
ين ژاپن
يورو
يورو
يورو
يوان چ

49,415
90,633
49,639
49,807
49,177
50,254
50,254
11,470
92,500
49,738
50,254
49,466
49,177
6,460
6,460
49,177
87,636
50,119
68,928
68,928
50,423
92,617
91,466
49,537
93,200
50,119
49,446
49,647
49,441
92,000
49,466
51,562
49,109
69,760
49,003
49,441
49,003
11,350

2592738886
کت تول ﺪی صنع ادینه
کت تول ﺪی صنع ادینه
کت تول ﺪی صنع ادینه
4899646496
اش
کت تول ﺪی صنع
اش
کت تول ﺪی صنع
اش
کت تول ﺪی صنع
4899646496
اش
کت تول ﺪی صنع
اش
کت تول ﺪی صنع
اش
کت تول ﺪی صنع
4899646496
اش
کت تول ﺪی صنع
اش
کت تول ﺪی صنع
اش
کت تول ﺪی صنع
0035322071
کت تول ﺪی صنع ت م ل افت کت تول ﺪی صنع ت م ل افت
کت تول ﺪی صنع ت م ل افت
1284602346
کت تول ﺪی صنع توان جم
کت تول ﺪی صنع توان جم
کت تول ﺪی صنع توان جم
1111398542
کت تول ﺪی صنع زرافت چاپ کت تول ﺪی صنع زرافت چاپ
کت تول ﺪی صنع زرافت چاپ
3257389914
کت تول ﺪی صنع عقاب افشان کت تول ﺪی صنع عقاب افشان
کت تول ﺪی صنع عقاب افشان
کتﺪتول ﺪی صنع مارال صنعت جاو ﺪ 2754957367
کت تول ﺪی صنع مارال صنعت جاو
کت تول ﺪی صنع مارال صنعت جاو ﺪ
کتﺪتول ﺪی صنع مارال صنعت جاو ﺪ 2754957367
کت تول ﺪی صنع مارال صنعت جاو
کت تول ﺪی صنع مارال صنعت جاو ﺪ
کتﺪتول ﺪی صنع مارال صنعت جاو ﺪ 2754957367
کت تول ﺪی صنع مارال صنعت جاو
کت تول ﺪی صنع مارال صنعت جاو ﺪ
کتﺪتول ﺪی صنع مارال صنعت جاو ﺪ 2754957367
کت تول ﺪی صنع مارال صنعت جاو
کت تول ﺪی صنع مارال صنعت جاو ﺪ
کتﺪتول ﺪی صنع مارال صنعت جاو ﺪ 2754957367
کت تول ﺪی صنع مارال صنعت جاو
کت تول ﺪی صنع مارال صنعت جاو ﺪ
کتﺪتول ﺪی صنع مارال صنعت جاو ﺪ 2754957367
کت تول ﺪی صنع مارال صنعت جاو
کت تول ﺪی صنع مارال صنعت جاو ﺪ
کتﺪتول ﺪی صنع مارال صنعت جاو ﺪ 2754957367
کت تول ﺪی صنع مارال صنعت جاو
کت تول ﺪی صنع مارال صنعت جاو ﺪ
کتﺪتول ﺪی صنع مارال صنعت جاو ﺪ 2754957367
کت تول ﺪی صنع مارال صنعت جاو
کت تول ﺪی صنع مارال صنعت جاو ﺪ
کتﺪتول ﺪی صنع مارال صنعت جاو ﺪ 2754957367
کت تول ﺪی صنع مارال صنعت جاو
کت تول ﺪی صنع مارال صنعت جاو ﺪ
کتﺪتول ﺪی صنع مارال صنعت جاو ﺪ 2754957367
کت تول ﺪی صنع مارال صنعت جاو
کت تول ﺪی صنع مارال صنعت جاو ﺪ
کتﺪتول ﺪی صنع مارال صنعت جاو ﺪ 2754957367
کت تول ﺪی صنع مارال صنعت جاو
کت تول ﺪی صنع مارال صنعت جاو ﺪ
کتﺪتول ﺪی صنع مارال صنعت جاو ﺪ 2754957367
کت تول ﺪی صنع مارال صنعت جاو
کت تول ﺪی صنع مارال صنعت جاو ﺪ
1285577957
کت تول ﺪی صنع ن ک تا اصفهانکت تول ﺪی صنع ن ک تا اصفهان
کت تول ﺪی صنع ن ک تا اصفهان
0042663741
پرتوصنع و ازرا دانا ان تجارت پرتو
تجارتﺪی
کت تول ﺪی صنع و ازرا دانا ان تجارت پرتو کت تول ﺪی صنع و ازرا دانا انکت تول
0385134851
کت تول ﺪی صنع و ازرا ها سان
کت تول ﺪی صنع و ازرا ها سان
کت تول ﺪی صنع و ازرا ها سان
0385134851
کت تول ﺪی صنع و ازرا ها سان
کت تول ﺪی صنع و ازرا ها سان
کت تول ﺪی صنع و ازرا ها سان
0385134851
کت تول ﺪی صنع و ازرا ها سان
کت تول ﺪی صنع و ازرا ها سان
کت تول ﺪی صنع و ازرا ها سان
0385134851
کت تول ﺪی صنع و ازرا ها سان
کت تول ﺪی صنع و ازرا ها سان
کت تول ﺪی صنع و ازرا ها سان
0385134851
کت تول ﺪی صنع و ازرا ها سان
کت تول ﺪی صنع و ازرا ها سان
کت تول ﺪی صنع و ازرا ها سان
0385134851
کت تول ﺪی صنع و ازرا ها سان
کت تول ﺪی صنع و ازرا ها سان
کت تول ﺪی صنع و ازرا ها سان
0385134851
کت تول ﺪی صنع و ازرا ها سان
کت تول ﺪی صنع و ازرا ها سان
کت تول ﺪی صنع و ازرا ها سان
0385134851
کت تول ﺪی صنع و ازرا ها سان
کت تول ﺪی صنع و ازرا ها سان
کت تول ﺪی صنع و ازرا ها سان
0385134851
کت تول ﺪی صنع و ازرا ها سان
کت تول ﺪی صنع و ازرا ها سان
کت تول ﺪی صنع و ازرا ها سان
0385134851
کت تول ﺪی صنع و ازرا ها سان
کت تول ﺪی صنع و ازرا ها سان
کت تول ﺪی صنع و ازرا ها سان
0385134851
کت تول ﺪی صنع و ازرا ها سان
کت تول ﺪی صنع و ازرا ها سان
کت تول ﺪی صنع و ازرا ها سان
0385134851
کت تول ﺪی صنع و ازرا ها سان
کت تول ﺪی صنع و ازرا ها سان
کت تول ﺪی صنع و ازرا ها سان
0385134851
کت تول ﺪی صنع و ازرا ها سان
کت تول ﺪی صنع و ازرا ها سان
کت تول ﺪی صنع و ازرا ها سان
کت تول ﺪی ﻃراحان ا ﺪه و صنعت ارا 0051811448
کت تول ﺪی ﻃراحان ا ﺪه و صنعت ارا
کت تول ﺪی ﻃراحان ا ﺪه و صنعت ارا
کت تول ﺪی ﻃراحان ا ﺪه و صنعت ارا 0051811448
کت تول ﺪی ﻃراحان ا ﺪه و صنعت ارا
کت تول ﺪی ﻃراحان ا ﺪه و صنعت ارا
کت تول ﺪی ﻃراحان ا ﺪه و صنعت ارا 0051811448
کت تول ﺪی ﻃراحان ا ﺪه و صنعت ارا
کت تول ﺪی ﻃراحان ا ﺪه و صنعت ارا

10720189839
10101634478
10101634478
10101634478
10101255979
10260339570
14004702263
10101895810
10102274875
10102274875
10102274875
10102274875
10102274875
10102274875
10102274875
10102274875
10102274875
10102274875
10102274875
10102274875
10260320562
10103399355
10101223439
10101223439
10101223439
10101223439
10101223439
10101223439
10101223439
10101223439
10101223439
10101223439
10101223439
10101223439
10101223439
14004657361
14004657361
14004657361

92,606,020.00
515,968.20
662,400.00
1,161,000.00
624,230.00
247,274.00
48,300.00
381,317.50
69,000.00
403,769.00
37,152.00
6,700.00
26,563.00
7,200.00
10,305.00
165,920.00
29,414.20
12,960.00
115,000.00
54,624.00
650,643.00
546,750.00
81,125.00
195,484.50
81,125.00
81,125.00
29,671.50
81,125.00
7,052,000.00
81,125.00
7,052,000.00
32,025.00
28,500.00
2,025.00
131,563.40
16,502.72
43,160.00
81,521.00

وون کره جنو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
يورو
یوان چ
يورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
يورو
يورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
ل جﺪ ﺪ ترک ه
يورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
يوان چ
یورو
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
يورو
رو ه هنﺪ
يورو
رو ه هنﺪ
يورو
یورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
ل جﺪ ﺪ ترک ه
يورو
يورو
يورو

69,150
11,581
11,473
11,581
11,672
11,231
50,168
12,593
49,647
11,280
88,125
12,200
87,200
87,200
12,200
8,967
88,270
12,200
11,200
87,200
11,128
11,260
92,383
92,383
92,383
92,383
9,069
92,383
1,114
90,158
1,114
51,199
91,800
9,069
9,069
49,701
49,807
49,568

ارا
ارا
ارا
ارا
ارا
ارا
ارا
ارا
ارا

کت تول ﺪی ﻃراحان ا ﺪه و صنعت
کت تول ﺪی ﻃراحان ا ﺪه و صنعت
کت تول ﺪی ﻃراحان ا ﺪه و صنعت
کت تول ﺪی ﻃراحان ا ﺪه و صنعت
کت تول ﺪی ﻃراحان ا ﺪه و صنعت
کت تول ﺪی ﻃراحان ا ﺪه و صنعت
کت تول ﺪی ﻃراحان ا ﺪه و صنعت
کت تول ﺪی ﻃراحان ا ﺪه و صنعت
کت تول ﺪی ﻃراحان ا ﺪه و صنعت
کت تول ﺪی ظروف پ ان مهر
کت تول ﺪی ظروف پ ان مهر
کت تول ﺪی فراز مهر ا س
کت تول ﺪی فراز مهر ا س
کت تول ﺪی فراز مهر ا س
کت تول ﺪی فراز مهر ا س
کت تول ﺪی فراز مهر ا س
کت تول ﺪی فراز مهر ا س
کت تول ﺪی فراز مهر ا س
کت تول ﺪی فراز مهر ا س
کت تول ﺪی فراز مهر ا س
کت تول ﺪی فراز مهر ا س
کت تول ﺪی فراز مهر ا س
کت تول ﺪی فراز مهر ا س
کت تول ﺪی فراز مهر ا س
فرآورده های ه ﺪروف ل دن ای ح ر
کت تول ﺪی فرش دس اف آرام پوشش گ ل ن
کت تول ﺪی فرش دس اف آرام پوشش گ ل ن
کت تول ﺪی فرش دس اف آرام پوشش گ ل ن
کت تول ﺪی فرش دس اف آرام پوشش گ ل ن
کت تول ﺪی فرش دس اف آرام پوشش گ ل ن
کت تول ﺪی فرش دس اف آرام پوشش گ ل ن
کت تول ﺪی فرش دس اف آرام پوشش گ ل ن
کت تول ﺪی اغذ حساس نمابر مهر
کت تول ﺪی اﻻ آوران اس س ﺪ
کت تول ﺪی اﻻ آوران اس س ﺪ
کت تول ﺪی اﻻ آوران اس س ﺪ
کت تول ﺪی کولر هوا آ ان ش از
کت تول ﺪی کولر هوا آ ان ش از

ار
ار
ار
ار
ار
ار
ار

کت تول ﺪی ﻃراحان ا ﺪه و صنعت ارا 0051811448
کت تول ﺪی ﻃراحان ا ﺪه و صنعت ارا
کت تول ﺪی ﻃراحان ا ﺪه و صنعت ارا 0051811448
کت تول ﺪی ﻃراحان ا ﺪه و صنعت ارا
کت تول ﺪی ﻃراحان ا ﺪه و صنعت ارا 0051811448
کت تول ﺪی ﻃراحان ا ﺪه و صنعت ارا
کت تول ﺪی ﻃراحان ا ﺪه و صنعت ارا 0051811448
کت تول ﺪی ﻃراحان ا ﺪه و صنعت ارا
کت تول ﺪی ﻃراحان ا ﺪه و صنعت ارا 0051811448
کت تول ﺪی ﻃراحان ا ﺪه و صنعت ارا
کت تول ﺪی ﻃراحان ا ﺪه و صنعت ارا 0051811448
کت تول ﺪی ﻃراحان ا ﺪه و صنعت ارا
کت تول ﺪی ﻃراحان ا ﺪه و صنعت ارا 0051811448
کت تول ﺪی ﻃراحان ا ﺪه و صنعت ارا
کت تول ﺪی ﻃراحان ا ﺪه و صنعت ارا 0051811448
کت تول ﺪی ﻃراحان ا ﺪه و صنعت ارا
کت تول ﺪی ﻃراحان ا ﺪه و صنعت ارا 0051811448
کت تول ﺪی ﻃراحان ا ﺪه و صنعت ارا
1375135953
کت تول ﺪی ظروف پ ان مهر
کت تول ﺪی ظروف پ ان مهر
1375135953
کت تول ﺪی ظروف پ ان مهر
کت تول ﺪی ظروف پ ان مهر
0065905342
کت تول ﺪی فراز مهر ا س
کت تول ﺪی فراز مهر ا س
0065905342
کت تول ﺪی فراز مهر ا س
کت تول ﺪی فراز مهر ا س
0065905342
کت تول ﺪی فراز مهر ا س
کت تول ﺪی فراز مهر ا س
0065905342
کت تول ﺪی فراز مهر ا س
کت تول ﺪی فراز مهر ا س
0065905342
کت تول ﺪی فراز مهر ا س
کت تول ﺪی فراز مهر ا س
0065905342
کت تول ﺪی فراز مهر ا س
کت تول ﺪی فراز مهر ا س
0065905342
کت تول ﺪی فراز مهر ا س
کت تول ﺪی فراز مهر ا س
0065905342
کت تول ﺪی فراز مهر ا س
کت تول ﺪی فراز مهر ا س
0065905342
کت تول ﺪی فراز مهر ا س
کت تول ﺪی فراز مهر ا س
0065905342
کت تول ﺪی فراز مهر ا س
کت تول ﺪی فراز مهر ا س
0065905342
کت تول ﺪی فراز مهر ا س
کت تول ﺪی فراز مهر ا س
0065905342
کت تول ﺪی فراز مهر ا س
کت تول ﺪی فراز مهر ا س
0065905342
کت تول ﺪی فراز مهر ا س
کت تول ﺪی فراز مهر ا س
0056051786
تول حﺪیرفرآورده های ه ﺪروف ل دن ای ح ر
کت ای
کت تول ﺪی فرآورده های ه ﺪروف ل دن
1285575067
ار فرش دس اف آرام پوشش گ ل ن ار
کتگتولل نﺪی
کت تول ﺪی فرش دس اف آرام پوشش
1285575067
ار فرش دس اف آرام پوشش گ ل ن ار
کتگتولل نﺪی
کت تول ﺪی فرش دس اف آرام پوشش
1285575067
ار فرش دس اف آرام پوشش گ ل ن ار
کتگتولل نﺪی
کت تول ﺪی فرش دس اف آرام پوشش
1285575067
ار فرش دس اف آرام پوشش گ ل ن ار
کتگتولل نﺪی
کت تول ﺪی فرش دس اف آرام پوشش
1285575067
ار فرش دس اف آرام پوشش گ ل ن ار
کتگتولل نﺪی
کت تول ﺪی فرش دس اف آرام پوشش
1285575067
ار فرش دس اف آرام پوشش گ ل ن ار
کتگتولل نﺪی
کت تول ﺪی فرش دس اف آرام پوشش
1285575067
ار فرش دس اف آرام پوشش گ ل ن ار
کتگتولل نﺪی
کت تول ﺪی فرش دس اف آرام پوشش
0067109888
کت تول ﺪی اغذ حساس نمابر مهرکت تول ﺪی اغذ حساس نمابر مهر
0055857469
کت تول ﺪی اﻻ آوران اس س ﺪ کت تول ﺪی اﻻ آوران اس س ﺪ
0055857469
کت تول ﺪی اﻻ آوران اس س ﺪ کت تول ﺪی اﻻ آوران اس س ﺪ
0055857469
کت تول ﺪی اﻻ آوران اس س ﺪ کت تول ﺪی اﻻ آوران اس س ﺪ
1729524230
کت تول ﺪی کولر هوا آ ان ش از کت تول ﺪی کولر هوا آ ان ش از
1729524230
کت تول ﺪی کولر هوا آ ان ش از کت تول ﺪی کولر هوا آ ان ش از

14004657361
14004657361
14004657361
14004657361
14004657361
14004657361
14004657361
14004657361
14004657361
10102674944
10102674944
10103681561
10103681561
10103681561
10103681561
10103681561
10103681561
10103681561
10103681561
10103681561
10103681561
10103681561
10103681561
10103681561
10102065995
14006125312
14006125312
14006125312
14006125312
14006125312
14006125312
14006125312
10101985086
10320738407
10320738407
10320738407
10530208658
10530208658

22,600.00
215,000.00
166,574.00
205,000.00
41,183.00
81,848.00
14,186.70
83,243.00
273,247.00
178,000.00
178,000.00
32,495.00
104,600.00
46,600.00
46,500.00
335,040.00
47,500.00
29,800.00
58,971.20
28,134.00
252,905.19
265,006.64
72,500.00
53,630.00
772.60
494,180.00
495,640.00
497,100.00
1,690,140.00
495,640.00
1,675,248.00
498,560.00
3,900,039.48
104,944.50
31,190.00
1,250.00
11,015.00
68,040.00

يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یوان چ
یوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
يورو
درهم امارات
يورو
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
یورو

49,568
49,415
50,545
49,568
49,807
50,545
49,701
50,254
49,568
11,350
11,260
50,566
49,169
49,258
49,258
8,944
49,177
49,329
49,639
90,700
11,437
11,452
49,639
49,169
51,199
49,179
49,179
49,703
11,569
49,703
11,569
49,703
11,128
11,938
49,647
51,327
50,119
95,000

1729524230
کت تول ﺪی کولر هوا آ ان ش از کت تول ﺪی کولر هوا آ ان ش از
کت تول ﺪی کولر هوا آ ان ش از
1729524230
کت تول ﺪی کولر هوا آ ان ش از کت تول ﺪی کولر هوا آ ان ش از
کت تول ﺪی کولر هوا آ ان ش از
0041327969
ی ازهای ﻃ وصنع اخوان ﻼن ی
اخوان تولﻼنﺪی
کت تول ﺪی ازهای ﻃ وصنع اخوان ﻼن ی کت تول ﺪی ازهای ﻃ وصنع کت
0041327969
ی ازهای ﻃ وصنع اخوان ﻼن ی
اخوان تولﻼنﺪی
کت تول ﺪی ازهای ﻃ وصنع اخوان ﻼن ی کت تول ﺪی ازهای ﻃ وصنع کت
3358327205
کت تول ﺪی لوازم خان نانیوا
کت تول ﺪی لوازم خان نانیوا
کت تول ﺪی لوازم خان نانیوا
3358327205
کت تول ﺪی لوازم خان نانیوا
کت تول ﺪی لوازم خان نانیوا
کت تول ﺪی لوازم خان نانیوا
3358327205
کت تول ﺪی لوازم خان نانیوا
کت تول ﺪی لوازم خان نانیوا
کت تول ﺪی لوازم خان نانیوا
3358327205
کت تول ﺪی لوازم خان نانیوا
کت تول ﺪی لوازم خان نانیوا
کت تول ﺪی لوازم خان نانیوا
3358327205
کت تول ﺪی لوازم خان نانیوا
کت تول ﺪی لوازم خان نانیوا
کت تول ﺪی لوازم خان نانیوا
3358327205
کت تول ﺪی لوازم خان نانیوا
کت تول ﺪی لوازم خان نانیوا
کت تول ﺪی لوازم خان نانیوا
3358327205
کت تول ﺪی لوازم خان نانیوا
کت تول ﺪی لوازم خان نانیوا
کت تول ﺪی لوازم خان نانیوا
3358327205
کت تول ﺪی لوازم خان نانیوا
کت تول ﺪی لوازم خان نانیوا
کت تول ﺪی لوازم خان نانیوا
3358327205
کت تول ﺪی لوازم خان نانیوا
کت تول ﺪی لوازم خان نانیوا
کت تول ﺪی لوازم خان نانیوا
3358327205
کت تول ﺪی لوازم خان نانیوا
کت تول ﺪی لوازم خان نانیوا
کت تول ﺪی لوازم خان نانیوا
3358327205
کت تول ﺪی لوازم خان نانیوا
کت تول ﺪی لوازم خان نانیوا
کت تول ﺪی لوازم خان نانیوا
3358327205
کت تول ﺪی لوازم خان نانیوا
کت تول ﺪی لوازم خان نانیوا
کت تول ﺪی لوازم خان نانیوا
3358327205
کت تول ﺪی لوازم خان نانیوا
کت تول ﺪی لوازم خان نانیوا
کت تول ﺪی لوازم خان نانیوا
3358327205
کت تول ﺪی لوازم خان نانیوا
کت تول ﺪی لوازم خان نانیوا
کت تول ﺪی لوازم خان نانیوا
1282225588
کت تول ﺪی لوله و اتصاﻻت اف کت تول ﺪی لوله و اتصاﻻت اف
کت تول ﺪی لوله و اتصاﻻت اف
4072114731
کت تول ﺪی لوله و اتصاﻻت حم ﺪ کت تول ﺪی لوله و اتصاﻻت حم ﺪ
کت تول ﺪی لوله و اتصاﻻت حم ﺪ
1370654391
کت تول ﺪی لوله واتصاﻻت وح ﺪ کت تول ﺪی لوله واتصاﻻت وح ﺪ
کت تول ﺪی لوله واتصاﻻت وح ﺪ
1370654391
کت تول ﺪی لوله واتصاﻻت وح ﺪ کت تول ﺪی لوله واتصاﻻت وح ﺪ
کت تول ﺪی لوله واتصاﻻت وح ﺪ
1370654391
کت تول ﺪی لوله واتصاﻻت وح ﺪ کت تول ﺪی لوله واتصاﻻت وح ﺪ
کت تول ﺪی لوله واتصاﻻت وح ﺪ
کتادتول ﺪی مقوای سف ﺪ مهﺪ س گنا اد 0919336876
کت تول ﺪی مقوای سف ﺪ مهﺪ س گنا
کت تول ﺪی مقوای سف ﺪ مهﺪ س گنا اد
4839416192
کت تول ﺪی مهنﺪ ن تل ارس کت تول ﺪی مهنﺪ ن تل ارس
کت تول ﺪی مهنﺪ ن تل ارس
4839416192
کت تول ﺪی مهنﺪ ن تل ارس کت تول ﺪی مهنﺪ ن تل ارس
کت تول ﺪی مهنﺪ ن تل ارس
4839416192
کت تول ﺪی مهنﺪ ن تل ارس کت تول ﺪی مهنﺪ ن تل ارس
کت تول ﺪی مهنﺪ ن تل ارس
4839416192
کت تول ﺪی مهنﺪ ن تل ارس کت تول ﺪی مهنﺪ ن تل ارس
کت تول ﺪی مهنﺪ ن تل ارس
2279222078
موادش م ا و فرآورده های رنگ نگ م
نگ م
تولنگﺪی
های ر
کت تول ﺪی موادش م ا و فرآورده کت
کت تول ﺪی موادش م ا و فرآورده های رنگ نگ م
تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا 0036995193
سای ا
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سلکت
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا
تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا 0036995193
سای ا
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سلکت
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا
تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا 0036995193
سای ا
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سلکت
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا
تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا 0036995193
سای ا
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سلکت
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا
تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا 0036995193
سای ا
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سلکت
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا
تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا 0036995193
سای ا
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سلکت
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا
تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا 0036995193
سای ا
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سلکت
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا
تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا 0036995193
سای ا
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سلکت
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا
تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا 0036995193
سای ا
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سلکت
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا

10530208658
10530208658
10720177997
10720177997
10102893979
10102893979
10102893979
10102893979
10102893979
10102893979
10102893979
10102893979
10102893979
10102893979
10102893979
10102893979
10102893979
10102893979
10260226616
10760103306
10101628880
10101628880
10101628880
14004566846
10103675328
10103675328
10103675328
10103675328
10630057546
10101336071
10101336071
10101336071
10101336071
10101336071
10101336071
10101336071
10101336071
10101336071

276,790.00
25,500.00
874.00
34,067.00
230,000.00
375,835.00
98,249.00
344,200.00
444,000.00
190,000.00
444,000.00
232,520.00
1,000,000.00
290,875.00
132,180.00
128,000.00
525,000.00
145,000.00
87,100.00
42,650.00
32,400.00
9,355.00
250,000.00
110,133.00
600,960.00
676,080.00
737,280.00
368,640.00
700,940.00
109,600.00
209,764,884.00
3,506.37
277,860.00
1,313.34
322,000.00
260,000.00
42,868.80
413,550.00

يوان چ
يورو
يورو
يورو
يوان چ
یوان چ
يوان چ
یوان چ
يوان چ
یوان چ
یوان چ
يوان چ
یوان چ
یوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
يوان چ
يوان چ
وون کره جنو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يورو
درهم امارات

11,119
50,119
49,647
49,807
11,938
6,469
6,588
11,800
11,938
11,480
6,469
11,938
6,469
6,469
6,602
11,938
11,938
11,938
11,799
49,441
93,026
93,026
49,441
49,701
11,306
11,770
11,290
11,210
11,053
11,868
39,012
49,408
49,109
49,408
6,558
6,558
49,109
27,580

کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا
کت تول ﺪی موک ان امپوز ت آلومی یوم
کت تول ﺪی نوشا ه ارم نوش
کت تول ﺪی نوشا ه ارم نوش
کت تول ﺪی نوشا ه ارم نوش
کت تول ﺪی و ازرا حای ﻼست
کت تول ﺪی و ازرا صﺪر رزن خاور
کت تول ﺪی و ازرا ل آذین ثمر اشان

تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا
سای ا
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سلکت
تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا
سای ا
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سلکت
تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا
سای ا
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سلکت
تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا
سای ا
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سلکت
تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا
سای ا
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سلکت
تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا
سای ا
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سلکت
تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا
سای ا
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سلکت
تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا
سای ا
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سلکت
تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا
سای ا
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سلکت
تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا
سای ا
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سلکت
تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا
سای ا
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سلکت
تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا
سای ا
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سلکت
تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا
سای ا
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سلکت
تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا
سای ا
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سلکت
تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا
سای ا
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سلکت
تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا
سای ا
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سلکت
تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا
سای ا
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سلکت
تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا
سای ا
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سلکت
تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا
سای ا
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سلکت
تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا
سای ا
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سلکت
تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا
سای ا
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سلکت
تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا
سای ا
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سلکت
تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا
سای ا
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سلکت
تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا
سای ا
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سلکت
تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا
سای ا
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سلکت
تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا
سای ا
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سلکت
تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا
سای ا
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سلکت
تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا
سای ا
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سلکت
تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا
سای ا
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سلکت
تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا
سای ا
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سلکت
تول ﺪی موتور گ کس و ا سل سای ا
سای ا
کت تول ﺪی موتور گ کس و ا سلکت
یومتول ﺪی موک ان امپوز ت آلومی یوم
کت تول ﺪی موک ان امپوز ت آلومیکت
کت تول ﺪی نوشا ه ارم نوش
کت تول ﺪی نوشا ه ارم نوش
کت تول ﺪی نوشا ه ارم نوش
کت تول ﺪی نوشا ه ارم نوش
کت تول ﺪی نوشا ه ارم نوش
کت تول ﺪی نوشا ه ارم نوش
کت تول ﺪی و ازرا حای ﻼست کت تول ﺪی و ازرا حای ﻼست
کت تول ﺪی و ازرا صﺪر رزن خاور
کت تول ﺪی و ازرا صﺪر رزن خاور
اشانتول ﺪی و ازرا ل آذین ثمر اشان
کت تول ﺪی و ازرا ل آذین ثمر کت

0036995193
0036995193
0036995193
0036995193
0036995193
0036995193
0036995193
0036995193
0036995193
0036995193
0036995193
0036995193
0036995193
0036995193
0036995193
0036995193
0036995193
0036995193
0036995193
0036995193
0036995193
0036995193
0036995193
0036995193
0036995193
0036995193
0036995193
0036995193
0036995193
0036995193
0036995193
2899866885
0384481418
0384481418
0384481418
1289506310
3255236258
6199618378

10101336071
10101336071
10101336071
10101336071
10101336071
10101336071
10101336071
10101336071
10101336071
10101336071
10101336071
10101336071
10101336071
10101336071
10101336071
10101336071
10101336071
10101336071
10101336071
10101336071
10101336071
10101336071
10101336071
10101336071
10101336071
10101336071
10101336071
10101336071
10101336071
10101336071
10101336071
14003722229
10101816376
10101816376
10101816376
10102930105
10480068950
10861788884

428,000.00
58,200,000.00
2,697,250.00
215,370.00
65,000.00
1,375,800.00
424,375.20
46,860.00
4,920,000.00
68,040,000.00
212,187.60
2,697,250.00
2,697,250.00
92,847,976.00
14,760,000.00
400,000.00
2,697,250.00
2,150,400.00
96,376.50
87,659.25
111,390,000.00
69,850,950.00
2,472.00
176,757.00
487,797.12
670,400.00
2,993,400.00
1,273,350.00
12,540,000.00
69,816,500.00
32,833.50
595,560.00
11,279,424.00
22,897,084.00
9,048,000.00
554,999,058.00
27,106,560.00
227,000.00

درهم امارات
وون کره جنو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
وون کره جنو
وون کره جنو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
وون کره جنو
وون کره جنو
يورو
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
وون کره جنو
وون کره جنو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
وون کره جنو
وون کره جنو
يورو
یوان چ
ین ژاپن
ين ژاپن
ین ژاپن
وون کره جنو
وون کره جنو
یورو

27,580
70,000
11,868
11,522
11,868
11,522
11,522
49,807
38,269
39,012
11,522
6,596
6,555
39,076
39,012
49,639
11,868
11,868
50,463
49,408
39,012
39,076
49,408
49,408
11,522
11,522
11,522
11,522
70,000
39,012
49,408
6,490
38,415
38,473
38,415
70,524
69,970
91,600

کت تول ﺪی و ازرا ل آذین ثمر اشان
کت تول ﺪی و ازرا ل آذین ثمر اشان
کت تول ﺪی و ازرا ل آذین ثمر اشان
کت تول ﺪی و توز ــع مﺤصوﻻت کشاورزی فوا ه
کت تول ﺪی و توز ــع مﺤصوﻻت کشاورزی فوا ه
کت تول ﺪی و ش م ا ایران اء
کت تول ﺪی و صنع ایران کیتون سها خاص
کت تول ﺪی و صنع ایران کیتون سها خاص
کت تول ﺪی و صنع آوا ش
کت تول ﺪی و صنع آوا ش
کت تول ﺪی و صنع آوا ش
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت تول ﺪی و صنع به آور
کت تول ﺪی و صنع به آور
کت تول ﺪی و صنع به آور
کت تول ﺪی و صنع به آور
کت تول ﺪی و صنع به آور
کت تول ﺪی و صنع به آور
کت تول ﺪی و صنع تا ا ال ون ک
کت تول ﺪی و صنع تا ا ال ون ک
کت تول ﺪی و صنع ترومل

اشانتول ﺪی و ازرا ل آذین ثمر اشان 6199618378
کت تول ﺪی و ازرا ل آذین ثمر کت
اشانتول ﺪی و ازرا ل آذین ثمر اشان 6199618378
کت تول ﺪی و ازرا ل آذین ثمر کت
اشانتول ﺪی و ازرا ل آذین ثمر اشان 6199618378
کت تول ﺪی و ازرا ل آذین ثمر کت
0033005842
ﺪیهو توز ــع مﺤصوﻻت کشاورزی فوا ه
تولفوا
کشاورزی
کت تول ﺪی و توز ــع مﺤصوﻻت کت
0033005842
ﺪیهو توز ــع مﺤصوﻻت کشاورزی فوا ه
تولفوا
کشاورزی
کت تول ﺪی و توز ــع مﺤصوﻻت کت
2802305093
کت تول ﺪی و ش م ا ایران اء کت تول ﺪی و ش م ا ایران اء
0046126600
ﺪی و صنع ایران کیتون سها خاص
خاص
کت تول
کت تول ﺪی و صنع ایران کیتون سها
0046126600
ﺪی و صنع ایران کیتون سها خاص
خاص
کت تول
کت تول ﺪی و صنع ایران کیتون سها
4898638678
کت تول ﺪی و صنع آوا ش
کت تول ﺪی و صنع آوا ش
4898638678
کت تول ﺪی و صنع آوا ش
کت تول ﺪی و صنع آوا ش
4898638678
کت تول ﺪی و صنع آوا ش
کت تول ﺪی و صنع آوا ش
0943668621
کت تول ﺪی و صنع ا ا توس
کت تول ﺪی و صنع ا ا توس
0943668621
کت تول ﺪی و صنع ا ا توس
کت تول ﺪی و صنع ا ا توس
0943668621
کت تول ﺪی و صنع ا ا توس
کت تول ﺪی و صنع ا ا توس
0943668621
کت تول ﺪی و صنع ا ا توس
کت تول ﺪی و صنع ا ا توس
0943668621
کت تول ﺪی و صنع ا ا توس
کت تول ﺪی و صنع ا ا توس
0943668621
کت تول ﺪی و صنع ا ا توس
کت تول ﺪی و صنع ا ا توس
0943668621
کت تول ﺪی و صنع ا ا توس
کت تول ﺪی و صنع ا ا توس
0943668621
کت تول ﺪی و صنع ا ا توس
کت تول ﺪی و صنع ا ا توس
0943668621
کت تول ﺪی و صنع ا ا توس
کت تول ﺪی و صنع ا ا توس
0943668621
کت تول ﺪی و صنع ا ا توس
کت تول ﺪی و صنع ا ا توس
0943668621
کت تول ﺪی و صنع ا ا توس
کت تول ﺪی و صنع ا ا توس
0943668621
کت تول ﺪی و صنع ا ا توس
کت تول ﺪی و صنع ا ا توس
0943668621
کت تول ﺪی و صنع ا ا توس
کت تول ﺪی و صنع ا ا توس
0943668621
کت تول ﺪی و صنع ا ا توس
کت تول ﺪی و صنع ا ا توس
0943668621
کت تول ﺪی و صنع ا ا توس
کت تول ﺪی و صنع ا ا توس
0943668621
کت تول ﺪی و صنع ا ا توس
کت تول ﺪی و صنع ا ا توس
0943668621
کت تول ﺪی و صنع ا ا توس
کت تول ﺪی و صنع ا ا توس
0943668621
کت تول ﺪی و صنع ا ا توس
کت تول ﺪی و صنع ا ا توس
0452124816
کت تول ﺪی و صنع به آور کت تول ﺪی و صنع به آور
0452124816
کت تول ﺪی و صنع به آور کت تول ﺪی و صنع به آور
0452124816
کت تول ﺪی و صنع به آور کت تول ﺪی و صنع به آور
0452124816
کت تول ﺪی و صنع به آور کت تول ﺪی و صنع به آور
0452124816
کت تول ﺪی و صنع به آور کت تول ﺪی و صنع به آور
0452124816
کت تول ﺪی و صنع به آور کت تول ﺪی و صنع به آور
0793151813
کت تول ﺪی و صنع تا ا ال ون ککت تول ﺪی و صنع تا ا ال ون ک
0793151813
کت تول ﺪی و صنع تا ا ال ون ککت تول ﺪی و صنع تا ا ال ون ک
0040032957
کت تول ﺪی و صنع ترومل
کت تول ﺪی و صنع ترومل

10861788884
10861788884
10861788884
10101229867
10101229867
10100911539
10100620455
10100620455
10100247650
10100247650
10100247650
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
10860523768
10860523768
10860523768
10860523768
10860523768
10860523768
10100929184
10100929184
10100778071

1,209,400.00
62,871.20
72,055.00
254,113.20
745,886.80
28,500.00
407,680.00
53,600.00
46,119,168.00
45,884,160.00
2,707,200.00
278,583.93
200,000.00
9,480.00
495,840.00
610,976.52
627,527.00
195,361.00
195,361.00
2,162,638.17
320,500.00
1,915.00
33,000.00
184,940.00
686,826.00
147,071.30
87,872.00
2,929.00
29,900.00
26,504.43
465,360.00
6,734.30
11,702.20
8,214.15
465,360.00
2,724,280.00
2,185,219.04
373,700.00

يوان چ
یورو
یورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يورو
وون کره جنو
وون کره جنو
رو ه هنﺪ
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
درهم امارات
يوان چ
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو

11,260
49,003
50,545
49,630
49,630
6,587
11,200
94,360
70,000
71,985
1,100
50,254
49,676
49,697
50,254
6,596
6,670
50,119
50,254
11,436
6,596
50,254
50,254
6,596
6,596
6,596
49,697
49,697
50,254
52,233
11,362
52,378
53,557
7,183
11,362
6,602
6,602
49,630

کت تول ﺪی و صنع
کت تول ﺪی و صنع ترومل
کت تول ﺪی و صنع
کت تول ﺪی و صنع ترومل
کت تول ﺪی و صنع
کت تول ﺪی و صنع ترومل
کت تول ﺪی و صنع
کت تول ﺪی و صنع ترومل
کت تول ﺪی و صنع
کت تول ﺪی و صنع ترومل
کت تول ﺪی و صنع
کت تول ﺪی و صنع ترومل
کت تول ﺪی و صنع
کت تول ﺪی و صنع ترومل
کت تول ﺪی و صنع
کت تول ﺪی و صنع توسن مﺤرکه ق
کت تول ﺪی و صنع
کت تول ﺪی و صنع توسن مﺤرکه ق
کت تول ﺪی و صنع
کت تول ﺪی و صنع توسن مﺤرکه ق
کت تول ﺪی و صنع
کت تول ﺪی و صنع توسن مﺤرکه ق
کت تول ﺪی و صنع
کت تول ﺪی و صنع جاو ﺪ رنگ پ ا
کت تول ﺪی و صنع
کت تول ﺪی و صنع جاو ﺪ رنگ پ ا
کت تول ﺪی و صنع
کت تول ﺪی و صنع جاو ﺪ رنگ پ ا
کت تول ﺪی و صنع
کت تول ﺪی و صنع خزر ﻼس ک
کت تول ﺪی و صنع
کت تول ﺪی و صنع خزر ﻼس ک
کت تول ﺪی و صنع
کت تول ﺪی و صنع خزر ﻼس ک
کت تول ﺪی و صنع
کت تول ﺪی و صنع خزر ﻼس ک
کت تول ﺪی و صنع
کت تول ﺪی و صنع خزر ﻼس ک
کت تول ﺪی و صنع
کت تول ﺪی و صنع خزر ﻼس ک
کت تول ﺪی و صنع
کت تول ﺪی و صنع رسول اصفهان
کت تول ﺪی و صنع
کت تول ﺪی و صنع سامﺪ
کت تول ﺪی و صنع
کت تول ﺪی و صنع سامﺪ
کت تول ﺪی و صنع
کت تول ﺪی و صنع س نجر از
کت تول ﺪی و صنع
کت تول ﺪی و صنع ش شه ﻃل عه جاودان خراسان
کت تول ﺪی و صنع
کت تول ﺪی و صنع ش شه ﻃل عه جاودان خراسان
کت تول ﺪی و صنع
تول ﺪی صنع ف لول ایران
کت تول ﺪی و صنع
تول ﺪی صنع ف لول ایران
کت تول ﺪی و صنع
کت تول ﺪی و صنع ما ان فوﻻد
کت تول ﺪی و صنع
کت تول ﺪی و صنع ما ان فوﻻد
کت تول ﺪی و صنع
کت تول ﺪی و صنع مﺤورسازان چست
کت تول ﺪی و صنع
کت تول ﺪی و صنع ن و موتور آس ا
کت تول ﺪی و صنع
کت تول ﺪی و صنع ن و موتور ش از
کت تول ﺪی و صنع
کت تول ﺪی و صنع ن و موتور ش از
کت تول ﺪی و صنع
کت تول ﺪی و صنع ن و موتور ش از
کت تول ﺪی و صنع
کت تول ﺪی و صنع وا ا اتری صﺪرا
کت تول ﺪی و صنع
کت تول ﺪی و صنع خساران ایتخت
کت تول ﺪی و صنع
کت تول ﺪی و صنع خساران ایتخت

کت تول ﺪی و صنع
ترومل
کت تول ﺪی و صنع
ترومل
کت تول ﺪی و صنع
ترومل
کت تول ﺪی و صنع
ترومل
کت تول ﺪی و صنع
ترومل
کت تول ﺪی و صنع
ترومل
کت تول ﺪی و صنع
ترومل
توسن مﺤرکهکتقتول ﺪی و صنع
توسن مﺤرکهکتقتول ﺪی و صنع
توسن مﺤرکهکتقتول ﺪی و صنع
توسن مﺤرکهکتقتول ﺪی و صنع
کت تول ﺪی و صنع
جاو ﺪ رنگ پ ا
کت تول ﺪی و صنع
جاو ﺪ رنگ پ ا
کت تول ﺪی و صنع
جاو ﺪ رنگ پ ا
خزر ﻼس ک کت تول ﺪی و صنع
خزر ﻼس ک کت تول ﺪی و صنع
خزر ﻼس ک کت تول ﺪی و صنع
خزر ﻼس ک کت تول ﺪی و صنع
خزر ﻼس ک کت تول ﺪی و صنع
خزر ﻼس ک کت تول ﺪی و صنع
رسول اصفهانکت تول ﺪی و صنع
کت تول ﺪی و صنع
سامﺪ
کت تول ﺪی و صنع
سامﺪ
س نجر از کت تول ﺪی و صنع
صنع
اسان
ﺪی و
جاودان خر
ش شه ﻃل عهکت تول
صنع
اسان
ﺪی و
جاودان خر
ش شه ﻃل عهکت تول
ف لول ایران کت تول ﺪی و صنع
ف لول ایران کت تول ﺪی و صنع
ما ان فوﻻد کت تول ﺪی و صنع
ما ان فوﻻد کت تول ﺪی و صنع
چستﺪی و صنع
مﺤورسازان کت تول
کت تول ﺪی و صنع
ن و موتور آس ا
کت تول ﺪی و صنع
ن و موتور ش از
کت تول ﺪی و صنع
ن و موتور ش از
کت تول ﺪی و صنع
ن و موتور ش از
کت تول ﺪی و صنع
وا ا اتری صﺪرا
کت تول ﺪی و صنع
خساران ایتخت
کت تول ﺪی و صنع
خساران ایتخت

0040032957
ترومل
0040032957
ترومل
0040032957
ترومل
0040032957
ترومل
0040032957
ترومل
0040032957
ترومل
0040032957
ترومل
توسن مﺤرکه ق 4590358263
توسن مﺤرکه ق 4590358263
توسن مﺤرکه ق 4590358263
توسن مﺤرکه ق 4590358263
0452385482
جاو ﺪ رنگ پ ا
0452385482
جاو ﺪ رنگ پ ا
0452385482
جاو ﺪ رنگ پ ا
2594159379
خزر ﻼس ک
2594159379
خزر ﻼس ک
2594159379
خزر ﻼس ک
2594159379
خزر ﻼس ک
2594159379
خزر ﻼس ک
2594159379
خزر ﻼس ک
1288371616
رسول اصفهان
0940353172
سامﺪ
0940353172
سامﺪ
1377742806
س نجر از
0938586262
ش شه ﻃل عه جاودان خراسان
0938586262
ش شه ﻃل عه جاودان خراسان
0941795675
ف لول ایران
0941795675
ف لول ایران
0071126511
ما ان فوﻻد
0071126511
ما ان فوﻻد
2750833728
مﺤورسازان چست
2491057417
ن و موتور آس ا
ن و موتور ش از 0082782415
ن و موتور ش از 0082782415
ن و موتور ش از 0082782415
0075143356
وا ا اتری صﺪرا
خساران ایتخت 0066221951
خساران ایتخت 0066221951

10100778071
10100778071
10100778071
10100778071
10100778071
10100778071
10100778071
14006832416
14006832416
14006832416
14006832416
10100028950
10100028950
10100028950
10102204888
10102204888
10102204888
10102204888
10102204888
10102204888
10101498193
10861385337
10861385337
10101342598
10380389603
10380389603
10100989538
10100989538
10101685205
10101685205
10220179538
10103238180
10102422801
10102422801
10102422801
10590023799
14006165228
14006165228

115,500.00
594,487.36
702,453.60
344,543.80
373,700.00
280,950.00
670,484.80
370,400.00
6,115.20
7,408.00
305,760.00
154,700,000.00
505,500.00
688,900.00
44,773.40
19,830.00
32,274.00
32,274.00
509.00
71,450.00
485,850.00
230,670.00
8,807,040.00
1,293,093.89
24,760.00
81,235.00
81,445,000.00
80,000,000.00
41,150.00
44,590.00
77,662.50
1,520,020.00
935,000.00
985,000.00
730,000.00
119,491.00
2,420,000.00
17,390,000.00

چ
چ
چ
چ

يوان
يوان
يوان
يوان
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
وون کره جنو
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
يورو
ين ژاپن
يوان چ
يورو
يورو
وون کره جنو
وون کره جنو
يورو
يورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
یوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
یورو
يوان چ
يوان چ

6,597
6,470
6,462
11,483
51,020
6,470
6,599
6,588
6,571
6,571
6,588
39,363
6,515
6,596
49,887
50,463
51,562
51,562
50,463
49,807
88,852
49,938
68,928
11,775
49,697
51,189
39,363
39,358
50,254
50,254
13,800
12,849
6,591
6,591
6,591
91,293
11,378
11,378

کت تول ﺪی و صنع
کت تول ﺪی و صنع خساران ایتخت
کت تول ﺪی و صنع
کت تول ﺪی و صنع خساران ایتخت
کت تول ﺪی و مهنﺪ
کت تول ﺪی و مهنﺪ حرارت گس
کت تول ﺪی وخﺪما
کت تول ﺪی وخﺪما زر ن م ج رسانه
کت تول ﺪی وخﺪما
کت تول ﺪی وخﺪما زر ن م ج رسانه
کت تول ﺪی وخﺪما
کت تول ﺪی وخﺪما زر ن م ج رسانه
کت تول ﺪی وخﺪما
کت تول ﺪی وخﺪما زر ن م ج رسانه
کت تول ﺪی وخﺪما
کت تول ﺪی وخﺪما زر ن م ج رسانه
کت تول ﺪی وخﺪما
کت تول ﺪی وخﺪما زر ن م ج رسانه
کت تول ﺪی وخﺪما
کت تول ﺪی وخﺪما زر ن م ج رسانه
کت تول ﺪی وخﺪما
کت تول ﺪی وخﺪما زر ن م ج رسانه
کت تول ﺪی وخﺪما
کت تول ﺪی وخﺪما زر ن م ج رسانه
کت تول ﺪی وصنع
کت تول ﺪی وصنع ارس پیچ
کت تول ﺪی وصنع
کت تول ﺪی وصنع ارس پیچ
کت تول ﺪی وصنع
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت تول ﺪی وصنع
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت تول ﺪی وصنع
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت تول ﺪی وصنع
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت تول ﺪی وصنع
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت تول ﺪی وصنع
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت تول ﺪی وصنع
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت تول ﺪی وصنع
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت تول ﺪی وصنع
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت تول ﺪی وصنع
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت تول ﺪی وصنع
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت تول ﺪی وصنع
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت تول ﺪی وصنع
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت تول ﺪی وصنع
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت تول ﺪی وصنع
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت تول ﺪی وصنع
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت تول ﺪی وصنع
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت تول ﺪی وصنع
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت تول ﺪی وصنع
کت تول ﺪی وصنع ش ازﻻله
کت تول ﺪی وصنع
کت تول ﺪی وصنع ش ازﻻله
کت تول ﺪی وصنع
کت تول ﺪی وصنع ش ازﻻله
کت تول ﺪی وصنع ارخانجات آرد خوشه فارس کت تول ﺪی وصنع
کت تول ﺪی وصنع
کت تول ﺪی وصنع ممتازسهنﺪ
کت تول ﺪی وصنع
کت تول ﺪی وصنع ممتازسهنﺪ

کت تول ﺪی و صنع
خساران ایتخت
کت تول ﺪی و صنع
خساران ایتخت
حرارت گس کت تول ﺪی و مهنﺪ
کت تول ﺪی وخﺪما
زر ن م ج رسانه
کت تول ﺪی وخﺪما
زر ن م ج رسانه
کت تول ﺪی وخﺪما
زر ن م ج رسانه
کت تول ﺪی وخﺪما
زر ن م ج رسانه
کت تول ﺪی وخﺪما
زر ن م ج رسانه
کت تول ﺪی وخﺪما
زر ن م ج رسانه
کت تول ﺪی وخﺪما
زر ن م ج رسانه
کت تول ﺪی وخﺪما
زر ن م ج رسانه
کت تول ﺪی وخﺪما
زر ن م ج رسانه
ارس پیچ کت تول ﺪی وصنع
ارس پیچ کت تول ﺪی وصنع
ت ﻼن ﻃوس کت تول ﺪی وصنع
ت ﻼن ﻃوس کت تول ﺪی وصنع
ت ﻼن ﻃوس کت تول ﺪی وصنع
ت ﻼن ﻃوس کت تول ﺪی وصنع
ت ﻼن ﻃوس کت تول ﺪی وصنع
ت ﻼن ﻃوس کت تول ﺪی وصنع
ت ﻼن ﻃوس کت تول ﺪی وصنع
ت ﻼن ﻃوس کت تول ﺪی وصنع
ت ﻼن ﻃوس کت تول ﺪی وصنع
ت ﻼن ﻃوس کت تول ﺪی وصنع
ت ﻼن ﻃوس کت تول ﺪی وصنع
ت ﻼن ﻃوس کت تول ﺪی وصنع
ت ﻼن ﻃوس کت تول ﺪی وصنع
ت ﻼن ﻃوس کت تول ﺪی وصنع
ت ﻼن ﻃوس کت تول ﺪی وصنع
ت ﻼن ﻃوس کت تول ﺪی وصنع
ت ﻼن ﻃوس کت تول ﺪی وصنع
ت ﻼن ﻃوس کت تول ﺪی وصنع
ش ازﻻله کت تول ﺪی وصنع
ش ازﻻله کت تول ﺪی وصنع
ش ازﻻله کت تول ﺪی وصنع
فارسوصنع
خوشه ﺪی
ارخانجات آردکت تول
ممتازسهنﺪ کت تول ﺪی وصنع
ممتازسهنﺪ کت تول ﺪی وصنع

خساران ایتخت 0066221951
خساران ایتخت 0066221951
2690057697
حرارت گس
0052857352
زر ن م ج رسانه
0052857352
زر ن م ج رسانه
0052857352
زر ن م ج رسانه
0052857352
زر ن م ج رسانه
0052857352
زر ن م ج رسانه
0052857352
زر ن م ج رسانه
0052857352
زر ن م ج رسانه
0052857352
زر ن م ج رسانه
0052857352
زر ن م ج رسانه
0042051096
ارس پیچ
0042051096
ارس پیچ
1261559320
ت ﻼن ﻃوس
1261559320
ت ﻼن ﻃوس
1261559320
ت ﻼن ﻃوس
1261559320
ت ﻼن ﻃوس
1261559320
ت ﻼن ﻃوس
1261559320
ت ﻼن ﻃوس
1261559320
ت ﻼن ﻃوس
1261559320
ت ﻼن ﻃوس
1261559320
ت ﻼن ﻃوس
1261559320
ت ﻼن ﻃوس
1261559320
ت ﻼن ﻃوس
1261559320
ت ﻼن ﻃوس
1261559320
ت ﻼن ﻃوس
1261559320
ت ﻼن ﻃوس
1261559320
ت ﻼن ﻃوس
1261559320
ت ﻼن ﻃوس
1261559320
ت ﻼن ﻃوس
1261559320
ت ﻼن ﻃوس
0061607657
ش ازﻻله
0061607657
ش ازﻻله
0061607657
ش ازﻻله
0054106370
ارخانجات آرد خوشه فارس
1229275721
ممتازسهنﺪ
1229275721
ممتازسهنﺪ

14006165228
14006165228
10101195227
10862087958
10862087958
10862087958
10862087958
10862087958
10862087958
10862087958
10862087958
10862087958
10100918744
10100918744
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
10101512525
10101512525
10101512525
10530099340
10101618890
10101618890

8,051,365.00
5,585,635.00
15,750.00
22,792.00
3,682.00
63,864.00
57,029.65
57.87
112,000.00
8,050.00
102,080.00
84,036.00
548.00
62,494.84
147,071.30
686,826.00
184,940.00
29,900.00
87,872.00
2,929.00
200,000.00
278,583.93
195,361.00
627,527.00
2,162,638.17
320,500.00
195,361.00
33,000.00
1,915.00
9,480.00
610,976.52
495,840.00
61,500.00
100,000.00
61,000.00
11,817.95
116,060.00
39,162,000.00

يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
دﻻر ام ا
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
درهم امارات
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
یورو
يورو
يورو
يوان چ
ين ژاپن

11,523
11,715
91,900
49,701
49,544
49,544
49,630
49,544
91,950
49,415
92,400
42,210
49,798
49,003
6,596
6,596
6,596
50,254
49,697
49,697
49,676
50,254
50,119
6,670
11,436
6,596
50,254
50,254
50,254
49,697
6,596
50,254
49,639
94,000
49,441
49,169
11,672
38,097

سوزن
کت تول ﺪی ومهنﺪ
کت تول ﺪی ونوس شی شه
کت تول ﺪی ونوس شی شه
کت تول ﺪی ونوس شی شه
کت تول ﺪی ونوس شی شه
کت تول ﺪی ونوس شی شه
کت تول ﺪی ونوس شی شه
کت تول ﺪی ونوس شی شه
کت ت ابزار صنعت هرمس
کت ت سان چوب ایران ان
کت ت سان چوب ایران ان
کت ت سان چوب ایران ان
کت ت ﻼ
کت ت نا نگ تجه
کت ت نا نگ تجه
کت ثنا پوشا
کت ثنا پوشا
کت ثنا نور س ﺤان
کت جامع راه جنوب
کت جامع راه جنوب
کت جامع راه جنوب
کت جامع راه جنوب
کت جذب ستاره
کت جلوه گس آذین نماآرا
کت جلوه گس آذین نماآرا
کت جلوه گس آذین نماآرا
کت جلوه گس آذین نماآرا
کت جلوه گس آذین نماآرا
کت جلوه گس آذین نماآرا
کت جلوه گس آذین نماآرا
کت جلوه گس آذین نماآرا
کت جن ل ال ز زراعت زا رس
کت جهان تجارت
کت جهان ف آس ا
کت جهان ﻻس ک ماد ونﺪ
کت جهش ک م ا
کت جهش ک م ا
آي ارس ان
کت

سوزن
کت تول ﺪی ومهنﺪ
کت تول ﺪی ونوس شی شه
کت تول ﺪی ونوس شی شه
کت تول ﺪی ونوس شی شه
کت تول ﺪی ونوس شی شه
کت تول ﺪی ونوس شی شه
کت تول ﺪی ونوس شی شه
کت تول ﺪی ونوس شی شه
کت ت ابزار صنعت هرمس
کت ت سان چوب ایران ان
کت ت سان چوب ایران ان
کت ت سان چوب ایران ان
کت ت ﻼ
کت ت نا نگ تجه
کت ت نا نگ تجه
کت ثنا پوشا
کت ثنا پوشا
کت ثنا نور س ﺤان
کت جامع راه جنوب
کت جامع راه جنوب
کت جامع راه جنوب
کت جامع راه جنوب
کت جذب ستاره
کت جلوه گس آذین نماآرا
کت جلوه گس آذین نماآرا
کت جلوه گس آذین نماآرا
کت جلوه گس آذین نماآرا
کت جلوه گس آذین نماآرا
کت جلوه گس آذین نماآرا
کت جلوه گس آذین نماآرا
کت جلوه گس آذین نماآرا
کت جن ل ال ز زراعت زا رس
کت جهان تجارت
کت جهان ف آس ا
کت جهان ﻻس ک ماد ونﺪ
کت جهش ک م ا
کت جهش ک م ا
آي ارس ان
کت

سوزن
کت تول ﺪی ومهنﺪ
کت تول ﺪی ونوس شی شه
کت تول ﺪی ونوس شی شه
کت تول ﺪی ونوس شی شه
کت تول ﺪی ونوس شی شه
کت تول ﺪی ونوس شی شه
کت تول ﺪی ونوس شی شه
کت تول ﺪی ونوس شی شه
کت ت ابزار صنعت هرمس
کت ت سان چوب ایران ان
کت ت سان چوب ایران ان
کت ت سان چوب ایران ان
کت ت ﻼ
کت ت نا نگ تجه
کت ت نا نگ تجه
کت ثنا پوشا
کت ثنا پوشا
کت ثنا نور س ﺤان
کت جامع راه جنوب
کت جامع راه جنوب
کت جامع راه جنوب
کت جامع راه جنوب
کت جذب ستاره
کت جلوه گس آذین نماآرا
کت جلوه گس آذین نماآرا
کت جلوه گس آذین نماآرا
کت جلوه گس آذین نماآرا
کت جلوه گس آذین نماآرا
کت جلوه گس آذین نماآرا
کت جلوه گس آذین نماآرا
کت جلوه گس آذین نماآرا
کت جن ل ال ز زراعت زا رس
کت جهان تجارت
کت جهان ف آس ا
کت جهان ﻻس ک ماد ونﺪ
کت جهش ک م ا
کت جهش ک م ا
آي ارس ان
کت

2721369466
0793209285
0793209285
0793209285
0793209285
0793209285
0793209285
0793209285
0054872774
0066207991
0066207991
0066207991
1375587161
0063576521
0063576521
1370586183
1370586183
3440808521
1911484273
1911484273
1911484273
1911484273
0051397031
0062272217
0062272217
0062272217
0062272217
0062272217
0062272217
0062272217
0062272217
2200245505
0531973417
0380960664
0052655857
0059341831
0059341831
3255305292

10260285631
10102220280
10102220280
10102220280
10102220280
10102220280
10102220280
10102220280
14005075556
14004249061
14004249061
14004249061
10101420175
10320488263
10320488263
10200115055
10200115055
10320757350
10860815215
10860815215
10860815215
10860815215
10101296184
14005428678
14005428678
14005428678
14005428678
14005428678
14005428678
14005428678
14005428678
14007362808
10100705628
10590030412
14006536098
10101399071
10101399071
10102989182

256,000.00
16,400.00
28,236.59
5,994.00
56,473.46
103,840.00
107,688.44
27,900.00
5,346.87
33,600.00
33,600.00
159,360.00
21,000.00
8,885.16
9,881.12
502,802.00
444,161.00
1,891,061.00
210,000.00
175,500.00
13,926.00
16,040.00
91,562.00
64,360.00
34,500.00
105,466.00
65,030.00
128,000.00
30,000.00
12,000.00
81,200.00
41,600.00
13,400.00
16,072.00
206,000.00
175,000.00
290,000.00
61,039.44

يوان چ
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
ل جﺪ ﺪ ترک ه
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
دﻻر ام ا
دﻻر ام ا
یوان چ
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
یورو

11,938
87,168
87,100
49,408
49,408
49,408
49,169
89,867
49,415
11,570
11,670
11,760
49,179
49,697
49,697
9,312
9,170
6,571
6,558
6,515
49,673
49,673
94,157
49,676
11,690
11,800
11,690
11,150
79,220
80,200
11,300
49,807
49,701
49,703
6,555
51,327
49,568
49,537

آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
کت چاپ و سته بنﺪي مايرملنهوف تهران
کت چاپ و سته بنﺪي مايرملنهوف تهران
کت چاپ و سته بنﺪي مايرملنهوف تهران
کت چاپ و سته بنﺪي مايرملنهوف تهران
کت چاپ و سته بنﺪي مايرملنهوف تهران
ﻃﻼ کوب خراسان
کت چاپ و
ﻃﻼ کوب خراسان
کت چاپ و
کت چا خانه دول ایران
کت چا خانه دول ایران
کت چا خانه دول ایران
کت چای احمﺪ تهران
کت چای احمﺪ تهران
کت چای احمﺪ تهران

آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
آي ارس ان
کت
چاپ و سته بنﺪي مايرملنهوف تهران
کتران
کت چاپ و سته بنﺪي مايرملنهوف ته
چاپ و سته بنﺪي مايرملنهوف تهران
کتران
کت چاپ و سته بنﺪي مايرملنهوف ته
چاپ و سته بنﺪي مايرملنهوف تهران
کتران
کت چاپ و سته بنﺪي مايرملنهوف ته
چاپ و سته بنﺪي مايرملنهوف تهران
کتران
کت چاپ و سته بنﺪي مايرملنهوف ته
چاپ و سته بنﺪي مايرملنهوف تهران
کتران
کت چاپ و سته بنﺪي مايرملنهوف ته
ﻃﻼ کوب خراسان
ﻃﻼ کوب خراسان کت چاپ و
کت چاپ و
ﻃﻼ کوب خراسان
ﻃﻼ کوب خراسان کت چاپ و
کت چاپ و
کت چا خانه دول ایران
کت چا خانه دول ایران
کت چا خانه دول ایران
کت چا خانه دول ایران
کت چا خانه دول ایران
کت چا خانه دول ایران
کت چای احمﺪ تهران
کت چای احمﺪ تهران
کت چای احمﺪ تهران
کت چای احمﺪ تهران
کت چای احمﺪ تهران
کت چای احمﺪ تهران

3255305292
3255305292
3255305292
3255305292
3255305292
3255305292
3255305292
3255305292
3255305292
3255305292
3255305292
3255305292
3255305292
3255305292
3255305292
3255305292
3255305292
3255305292
3255305292
3255305292
3255305292
3255305292
3255305292
3255305292
3255305292
1010389133
1010389133
1010389133
1010389133
1010389133
0945184506
0945184506
0068763271
0068763271
0068763271
1753935113
1753935113
1753935113

10102989182
10102989182
10102989182
10102989182
10102989182
10102989182
10102989182
10102989182
10102989182
10102989182
10102989182
10102989182
10102989182
10102989182
10102989182
10102989182
10102989182
10102989182
10102989182
10102989182
10102989182
10102989182
10102989182
10102989182
10102989182
10103891330
10103891330
10103891330
10103891330
10103891330
10380394578
10380394578
14002244391
14002244391
14002244391
10102120226
10102120226
10102120226

250,145.28
184,599.36
58,784.20
146,886.72
440,660.16
507,240.35
800.64
52,689.92
61,039.44
34,480.44
58,190.00
260,252.16
254,826.81
35,308.26
1,061,446.32
55,090.80
14,575.00
230,749.20
1,018,713.51
140,245.00
190,119.03
63,116.28
125,072.64
323,048.88
657,839.00
80,259.30
268,912.00
78,742.83
38,586.24
50,732.16
295,020.00
180,000.00
4,587.00
34,250.00
19,900.00
5,791.00
34,147.13
64,254.90

يورو
يورو
يورو
یورو
يورو
يورو
یورو
يورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
یورو
یورو
یورو

49,177
49,177
92,920
49,537
87,000
92,920
49,537
49,177
49,537
49,109
49,109
49,177
49,177
49,177
93,900
92,920
49,109
49,177
93,900
49,177
49,177
49,109
49,177
49,177
92,401
94,300
94,300
94,307
94,307
94,308
6,555
6,555
92,920
92,920
92,920
49,647
50,790
50,790

کت چای احمﺪ تهران
کت چای احمﺪ تهران
کت چای احمﺪ تهران
کت چای احمﺪ تهران
کت چای احمﺪ تهران
کت چای احمﺪ تهران
کت چای احمﺪ تهران
کت چسب س نا
کت چسب س نا
کت چسب س نا
کت چسب س نا
کت چسب س نا
کت چسب س نا
کت چسب س نا
کت چسب س نا
کت چهره آرا منطقه آزاد انز
کت چوب ر زان ارس
کت چوب ر زان ارس
کت چوب ر زان ارس
کت چوب ر زان ارس
کت چوب ر زان ارس
کت چوب ر زان ارس
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما

و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و

کت چای احمﺪ تهران
کت چای احمﺪ تهران
کت چای احمﺪ تهران
کت چای احمﺪ تهران
کت چای احمﺪ تهران
کت چای احمﺪ تهران
کت چای احمﺪ تهران
کت چسب س نا
کت چسب س نا
کت چسب س نا
کت چسب س نا
کت چسب س نا
کت چسب س نا
کت چسب س نا
کت چسب س نا
کت چهره آرا منطقه آزاد انز
کت چوب ر زان ارس
کت چوب ر زان ارس
کت چوب ر زان ارس
کت چوب ر زان ارس
کت چوب ر زان ارس
کت چوب ر زان ارس
ق
کت چوب سنگ نگ
ق
کت چوب سنگ نگ
ق
کت چوب سنگ نگ
ق
کت چوب سنگ نگ
ق
کت چوب سنگ نگ
ق
کت چوب سنگ نگ
ق
کت چوب سنگ نگ
ق
کت چوب سنگ نگ
ق
کت چوب سنگ نگ
ق
کت چوب سنگ نگ
ق
کت چوب سنگ نگ
ق
کت چوب سنگ نگ
ق
کت چوب سنگ نگ
ق
کت چوب سنگ نگ
ق
کت چوب سنگ نگ
ق
کت چوب سنگ نگ

کت چای احمﺪ تهران
کت چای احمﺪ تهران
کت چای احمﺪ تهران
کت چای احمﺪ تهران
کت چای احمﺪ تهران
کت چای احمﺪ تهران
کت چای احمﺪ تهران
کت چسب س نا
کت چسب س نا
کت چسب س نا
کت چسب س نا
کت چسب س نا
کت چسب س نا
کت چسب س نا
کت چسب س نا
کت چهره آرا منطقه آزاد انز
کت چوب ر زان ارس
کت چوب ر زان ارس
کت چوب ر زان ارس
کت چوب ر زان ارس
کت چوب ر زان ارس
کت چوب ر زان ارس
ق
کت چوب سنگ نگ
ق
کت چوب سنگ نگ
ق
کت چوب سنگ نگ
ق
کت چوب سنگ نگ
ق
کت چوب سنگ نگ
ق
کت چوب سنگ نگ
ق
کت چوب سنگ نگ
ق
کت چوب سنگ نگ
ق
کت چوب سنگ نگ
ق
کت چوب سنگ نگ
ق
کت چوب سنگ نگ
ق
کت چوب سنگ نگ
ق
کت چوب سنگ نگ
ق
کت چوب سنگ نگ
ق
کت چوب سنگ نگ
ق
کت چوب سنگ نگ

1753935113
1753935113
1753935113
1753935113
1753935113
1753935113
1753935113
3932593847
3932593847
3932593847
3932593847
3932593847
3932593847
3932593847
3932593847
0068180470
5479872461
5479872461
5479872461
5479872461
5479872461
5479872461
0779499913
0779499913
0779499913
0779499913
0779499913
0779499913
0779499913
0779499913
0779499913
0779499913
0779499913
0779499913
0779499913
0779499913
0779499913
0779499913

10102120226
10102120226
10102120226
10102120226
10102120226
10102120226
10102120226
10100301350
10100301350
10100301350
10100301350
10100301350
10100301350
10100301350
10100301350
14004138380
10530254885
10530254885
10530254885
10530254885
10530254885
10530254885
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405

81,000.00
61,200.00
70,000.00
55,342.66
61,200.00
12,270.48
13,793.76
362,295.16
4,686.00
9,238.61
4,884,000.00
4,972,224.00
752,485.62
339,824.00
1,296.00
32,297.00
1,330,000.00
69,292.85
491,040.00
1,330,000.00
332,500.00
76,144.29
147,071.30
686,826.00
184,940.00
29,900.00
87,872.00
2,929.00
610,976.52
495,840.00
9,480.00
33,000.00
1,915.00
627,527.00
195,361.00
195,361.00
2,162,638.17
320,500.00

یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
درهم امارات
يورو
يورو
رو ه هنﺪ
رو ه هنﺪ
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يوان چ
یورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
درهم امارات
يوان چ

49,701
50,790
50,463
50,790
94,275
49,408
49,408
21,900
87,250
49,845
1,137
1,137
11,657
11,878
87,250
49,466
11,300
92,100
11,780
11,300
11,300
89,050
6,596
6,596
6,596
50,254
49,697
49,697
6,596
50,254
49,697
50,254
50,254
6,670
50,119
50,254
11,436
6,596

کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت چوب اران ع ن ن منطقه آزاد انز
کت چوب اران ع ن ن منطقه آزاد انز
کت چوب اران ع ن ن منطقه آزاد انز
کت چوب اران ع ن ن منطقه آزاد انز
کت حافظان م اث ک ر
کت حایر تهران
کت حایرآسا
کت حایرآسا
کت حایرآسا
کت حایرآسا
کت حایرآسا
کت حایرآسا
کت حایرآسا
کت حایرآسا
کت حایرآسا
کت حایرآسا
کت حایرآسا
کت حایرآسا

کت چوب سنگ نگ
ق
کت چوب سنگ نگ
کت چوب سنگ نگ
ق
کت چوب سنگ نگ
چوب اران ع
کتانز
کت چوب اران ع ن ن منطقه آزاد
چوب اران ع
کتانز
کت چوب اران ع ن ن منطقه آزاد
چوب اران ع
کتانز
کت چوب اران ع ن ن منطقه آزاد
چوب اران ع
کتانز
کت چوب اران ع ن ن منطقه آزاد
چوب اران ع
کتانز
کت چوب اران ع ن ن منطقه آزاد
چوب اران ع
کتانز
کت چوب اران ع ن ن منطقه آزاد
چوب اران ع
کتانز
کت چوب اران ع ن ن منطقه آزاد
چوب اران ع
کتانز
کت چوب اران ع ن ن منطقه آزاد
چوب اران ع
کتانز
کت چوب اران ع ن ن منطقه آزاد
چوب اران ع
کتانز
کت چوب اران ع ن ن منطقه آزاد
چوب اران ع
کتانز
کت چوب اران ع ن ن منطقه آزاد
چوب اران ع
کتانز
کت چوب اران ع ن ن منطقه آزاد
چوب اران ع
کتانز
کت چوب اران ع ن ن منطقه آزاد
چوب اران ع
کتانز
کت چوب اران ع ن ن منطقه آزاد
چوب اران ع
کتانز
کت چوب اران ع ن ن منطقه آزاد
چوب اران ع
کتانز
کت چوب اران ع ن ن منطقه آزاد
چوب اران ع
کتانز
کت چوب اران ع ن ن منطقه آزاد
چوب اران ع
کتانز
کت چوب اران ع ن ن منطقه آزاد
چوب اران ع
کتانز
کت چوب اران ع ن ن منطقه آزاد
چوب اران ع
کتانز
کت چوب اران ع ن ن منطقه آزاد
چوب اران ع
کتانز
کت چوب اران ع ن ن منطقه آزاد
چوب اران ع
کتانز
کت چوب اران ع ن ن منطقه آزاد
کت حافظان م اث ک
کت حافظان م اث ک ر
کت حایر تهران
کت حایر تهران
کت حایرآسا
کت حایرآسا
کت حایرآسا
کت حایرآسا
کت حایرآسا
کت حایرآسا
کت حایرآسا
کت حایرآسا
کت حایرآسا
کت حایرآسا
کت حایرآسا
کت حایرآسا
کت حایرآسا
کت حایرآسا
کت حایرآسا
کت حایرآسا
کت حایرآسا
کت حایرآسا
کت حایرآسا
کت حایرآسا
کت حایرآسا
کت حایرآسا
کت حایرآسا
کت حایرآسا

ق
ق
ن منطقه آزاد انز
ن منطقه آزاد انز
ن منطقه آزاد انز
ن منطقه آزاد انز
ن منطقه آزاد انز
ن منطقه آزاد انز
ن منطقه آزاد انز
ن منطقه آزاد انز
ن منطقه آزاد انز
ن منطقه آزاد انز
ن منطقه آزاد انز
ن منطقه آزاد انز
ن منطقه آزاد انز
ن منطقه آزاد انز
ن منطقه آزاد انز
ن منطقه آزاد انز
ن منطقه آزاد انز
ن منطقه آزاد انز
ن منطقه آزاد انز
ن منطقه آزاد انز
ن منطقه آزاد انز
ن منطقه آزاد انز

ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ر

0779499913
0779499913
0054242339
0054242339
0054242339
0054242339
0054242339
0054242339
0054242339
0054242339
0054242339
0054242339
0054242339
0054242339
0054242339
0054242339
0054242339
0054242339
0054242339
0054242339
0054242339
0054242339
0054242339
0054242339
3621964711
1286347858
1284821455
1284821455
1284821455
1284821455
1284821455
1284821455
1284821455
1284821455
1284821455
1284821455
1284821455
1284821455

14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14004950214
14004950214
14004950214
14004950214
10500092036
10101224687
10102107768
10102107768
10102107768
10102107768
10102107768
10102107768
10102107768
10102107768
10102107768
10102107768
10102107768
10102107768

200,000.00
278,583.93
627,527.00
195,361.00
195,361.00
2,162,638.17
320,500.00
1,915.00
33,000.00
610,976.52
495,840.00
9,480.00
278,583.93
200,000.00
2,929.00
87,872.00
29,900.00
147,071.30
184,940.00
686,826.00
25,805.00
357,780.60
21,458.00
60,430,000.00
64,675.00
5,102,303.40
425,806,480.00
1,417,957,007.00
10,527,957.00
3,351,135.60
27,000,000.00
220,700.00
136,332,266.00
124,586.22
485,906.00
152,640.00
156,169,935.00
39,548.00

يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
درهم امارات
يوان چ
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
یورو
يوان چ
یورو
وون کره جنو
يورو
يوان چ
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
يوان چ
وون کره جنو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
وون کره جنو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
وون کره جنو
يوان چ

49,676
50,254
6,670
50,119
50,254
11,436
6,596
50,254
50,254
6,596
50,254
49,697
50,254
49,676
49,697
49,697
50,254
6,596
6,596
6,596
88,040
6,587
88,250
39,012
51,596
11,891
39,358
71,932
39,358
11,891
39,246
12,450
39,358
6,555
11,891
11,053
39,358
6,596

کت حایرآسا
کت حایرآسا
کت حایرآسا
کت حایرآسا
کت حﺪ ﺪ صنعت داران
کت حرارت گس مبنا
کت حرارت گس مبنا
کت حرکت سازان ﻃوس
کت حرکت سازان ﻃوس
کت ح ر پرد س شه ار
کت ح ر ر س اروم ه
کت ح ر ر س اروم ه
کت حسام تجارت ال ز
کت حسان
کت حک م ﻃب آو ژه
کت خانﺪان ماش
کت خﺪمات انفورمات ک سها عام
کت خﺪمات انفورمات ک سها عام
کت خﺪمات ازرا آت تجارت جنوب ارس
کت خﺪمات ازرا آت تجارت جنوب ارس
کت خﺪمات ازرا ش نم تجارت اساوان
کت خﺪمات ازرا فرافوﻻد ثم
کت خﺪمات ازرا کیهان پ ش مرکزی
کت خﺪمات ازرا کیهان پ ش مرکزی
کت خﺪمات س از فروش ایران ترا سفو
کت خﺪمات تکنولوژی هوآوی ایران ان
کت خﺪمات تکنولوژی هوآوی ایران ان
کت خﺪمات تکنولوژی هوآوی ایران ان
کت خﺪمات تکنولوژی هوآوی ایران ان
کت خﺪمات تکنولوژی هوآوی ایران ان
کت خﺪمات تکنولوژی هوآوی ایران ان
کت خﺪمات ش م ا ن ن ش م ار
کت خﺪمات ش م ا ن ن ش م ار
کت خﺪمات ش م ا ن ن ش م ار
کت خﺪمات ش م ا ن ن ش م ار
کت خﺪمات ش م ا ن ن ش م ار
کت خﺪمات ش م ا ن ن ش م ار
کت خﺪمات ش م ا ن ن ش م ار

1284821455
کت حایرآسا
کت حایرآسا
1284821455
کت حایرآسا
کت حایرآسا
1284821455
کت حایرآسا
کت حایرآسا
1284821455
کت حایرآسا
کت حایرآسا
0054203767
کت حﺪ ﺪ صنعت داران
کت حﺪ ﺪ صنعت داران
0063983591
کت حرارت گس مبنا
کت حرارت گس مبنا
0063983591
کت حرارت گس مبنا
کت حرارت گس مبنا
0045715531
کت حرکت سازان ﻃوس
کت حرکت سازان ﻃوس
0045715531
کت حرکت سازان ﻃوس
کت حرکت سازان ﻃوس
1219571865
کت ح ر پرد س شه ار
کت ح ر پرد س شه ار
2851417541
کت ح ر ر س اروم ه
کت ح ر ر س اروم ه
2851417541
کت ح ر ر س اروم ه
کت ح ر ر س اروم ه
1819217485
کت حسام تجارت ال ز
کت حسام تجارت ال ز
0044492278
کت حسان
کت حسان
2872029087
کت حک م ﻃب آو ژه
کت حک م ﻃب آو ژه
0032816235
کت خانﺪان ماش
کت خانﺪان ماش
1010145552
کت خﺪمات انفورمات ک
کت خﺪمات انفورمات ک
2063167788
کت خﺪمات انفورمات ک سها عامکت خﺪمات انفورمات ک سها عام
2296804497
خﺪمات ازرا آت تجارت جنوب ارس
جنوب ارس
کت خﺪمات ازرا آت تجارت کت
2296804497
خﺪمات ازرا آت تجارت جنوب ارس
جنوب ارس
کت خﺪمات ازرا آت تجارت کت
خﺪمات ازرا ش نم تجارت اساوان 3621116672
اساوان
کت خﺪمات ازرا ش نم تجارت کت
0059887842
کت خﺪمات ازرا فرافوﻻد ثم کت خﺪمات ازرا فرافوﻻد ثم
کزی خﺪمات ازرا کیهان پ ش مرکزی 1289165114
کت خﺪمات ازرا کیهان پ ش مرکت
کزی خﺪمات ازرا کیهان پ ش مرکزی 1289165114
کت خﺪمات ازرا کیهان پ ش مرکت
سفوخﺪمات س از فروش ایران ترا سفو 2200440723
کت خﺪمات س از فروش ایران ترا کت
100312743
کت خﺪمات تکنولوژی هوآوی ایران ان
کت خﺪمات تکنولوژی هوآوی ایران ان
100312743
کت خﺪمات تکنولوژی هوآوی ایران ان
کت خﺪمات تکنولوژی هوآوی ایران ان
100312743
کت خﺪمات تکنولوژی هوآوی ایران ان
کت خﺪمات تکنولوژی هوآوی ایران ان
100312743
کت خﺪمات تکنولوژی هوآوی ایران ان
کت خﺪمات تکنولوژی هوآوی ایران ان
100312743
کت خﺪمات تکنولوژی هوآوی ایران ان
کت خﺪمات تکنولوژی هوآوی ایران ان
100312743
کت خﺪمات تکنولوژی هوآوی ایران ان
کت خﺪمات تکنولوژی هوآوی ایران ان
0061444111
کت خﺪمات ش م ا ن ن ش م ار کت خﺪمات ش م ا ن ن ش م ار
0061444111
کت خﺪمات ش م ا ن ن ش م ار کت خﺪمات ش م ا ن ن ش م ار
0061444111
کت خﺪمات ش م ا ن ن ش م ار کت خﺪمات ش م ا ن ن ش م ار
0061444111
کت خﺪمات ش م ا ن ن ش م ار کت خﺪمات ش م ا ن ن ش م ار
0061444111
کت خﺪمات ش م ا ن ن ش م ار کت خﺪمات ش م ا ن ن ش م ار
0061444111
کت خﺪمات ش م ا ن ن ش م ار کت خﺪمات ش م ا ن ن ش م ار
0061444111
کت خﺪمات ش م ا ن ن ش م ار کت خﺪمات ش م ا ن ن ش م ار

10102107768
10102107768
10102107768
10102107768
10861005141
10103896559
10103896559
10101743921
10101743921
10102492043
14005701477
14005701477
14007058210
10101359512
10104047908
10102199931
10101455520
10101455520
10530471808
10530471808
14005146321
10102863897
10780040110
10780040110
10460088935
14003570928
14003570928
14003570928
14003570928
14003570928
14003570928
10102203794
10102203794
10102203794
10102203794
10102203794
10102203794
10102203794

128,754,849.00
20,734,864.00
317,099,700.00
1,363,322,665.00
5,600.00
11,869,456.00
152,808.34
685,200.00
685,200.00
81,116.00
140,000.00
1,222,422.00
1,947,326.69
56,586.97
4,180.00
9,709.74
593,955.00
593,955.00
32,672.50
19,250.00
283,500.00
498,341.40
350,842.63
219,797.45
4,500.00
47,067.31
18,179.13
99,999.97
333,605.10
715,122.95
1,196,427.07
37,460.00
312,500.00
975,130.97
42,000.00
3,871,395.00
2,815,560.00
89,000.00

وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
يورو
وون کره جنو
يورو
يوان چ
يوان چ
يورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
يوان چ
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يورو
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
رو ه هنﺪ
رو ه هنﺪ
رو ه هنﺪ
يوان چ
رو ه هنﺪ
رو ه هنﺪ
یوان چ

71,985
74,687
70,000
74,000
94,000
38,467
49,186
11,100
11,672
91,900
12,597
11,938
20,436
49,441
49,938
87,000
11,466
11,466
49,415
49,415
49,441
49,701
11,568
11,558
49,701
11,774
11,774
49,177
49,177
49,177
49,177
632
632
625
11,236
623
1,102
11,236

0061444111
کت خﺪمات ش م ا ن ن ش م ار کت خﺪمات ش م ا ن ن ش م ار
کت خﺪمات ش م ا ن ن ش م ار
0061444111
کت خﺪمات ش م ا ن ن ش م ار کت خﺪمات ش م ا ن ن ش م ار
کت خﺪمات ش م ا ن ن ش م ار
اغه
1552825213
مهنﺪ و مشاوره ای هم شه بهار مر
شهفبهارومراغه
خﺪمات
کتای هم
خﺪمات ف و مهنﺪ و مشاوره
کتمراغه
کت خﺪمات ف و مهنﺪ و مشاوره ای هم شه بهار
اغه
1552825213
مهنﺪ و مشاوره ای هم شه بهار مر
شهفبهارومراغه
خﺪمات
کتای هم
خﺪمات ف و مهنﺪ و مشاوره
کتمراغه
کت خﺪمات ف و مهنﺪ و مشاوره ای هم شه بهار
خﺪمات ف و ازرا تکسان وی کرمان0061399124
کرمان
کت
کت خﺪمات ف و ازرا تکسان وی
کت خﺪمات ف و ازرا تکسان وی کرمان
خﺪمات ف و ازرا تکسان وی کرمان0061399124
کرمان
کت
کت خﺪمات ف و ازرا تکسان وی
کت خﺪمات ف و ازرا تکسان وی کرمان
خﺪمات ف و ازرا تکسان وی کرمان0061399124
کرمان
کت
کت خﺪمات ف و ازرا تکسان وی
کت خﺪمات ف و ازرا تکسان وی کرمان
خﺪمات ف و ازرا تکسان وی کرمان0061399124
کرمان
کت
کت خﺪمات ف و ازرا تکسان وی
کت خﺪمات ف و ازرا تکسان وی کرمان
خﺪمات ف و ازرا تکسان وی کرمان0061399124
کرمان
کت
کت خﺪمات ف و ازرا تکسان وی
کت خﺪمات ف و ازرا تکسان وی کرمان
خﺪمات ف و ازرا تکسان وی کرمان0061399124
کرمان
کت
کت خﺪمات ف و ازرا تکسان وی
کت خﺪمات ف و ازرا تکسان وی کرمان
1261425405
کت خﺪمات قالی افان ماشی اشانکت خﺪمات قالی افان ماشی اشان
کت خﺪمات قالی افان ماشی اشان
0036346438
رسامهنﺪ انﺪ شه های برتر اﻃﻼع رسا
خﺪمات
کت اﻃﻼع
کت خﺪمات مهنﺪ انﺪ شه های برتر اﻃﻼع رسا کت خﺪمات مهنﺪ انﺪ شه های برتر
4479950222
کت خﺪما ف پرتو گس افق کت خﺪما ف پرتو گس افق
کت خﺪما ف پرتو گس افق
1651785759
کت خرم مهر تجارت
کت خرم مهر تجارت
کت خرم مهر تجارت
5709368441
کت خودروسازی س نا
کت خودروسازی س نا
کت خودروسازی س نا
ادانهرا آماده دام وﻃیور وآب ان فرادانه4679373784
کتر خو
کت خورا آماده دام وﻃیور وآب ان ف
کت خورا آماده دام وﻃیور وآب ان فرادانه
0702461806
کت دات س شخ ص ﻃب
کت دات س شخ ص ﻃب
کت دات س شخ ص ﻃب
0793345278
کت داده پردازی ایران
کت داده پردازی ایران
کت داده پردازی ایران
0793345278
کت داده پردازی ایران
کت داده پردازی ایران
کت داده پردازی ایران
0793345278
کت داده پردازی ایران
کت داده پردازی ایران
کت داده پردازی ایران
0793345278
کت داده پردازی ایران
کت داده پردازی ایران
کت داده پردازی ایران
0793345278
کت داده پردازی ایران
کت داده پردازی ایران
کت داده پردازی ایران
0793345278
کت داده پردازی ایران
کت داده پردازی ایران
کت داده پردازی ایران
0793345278
کت داده پردازی ایران
کت داده پردازی ایران
کت داده پردازی ایران
0793345278
کت داده پردازی ایران
کت داده پردازی ایران
کت داده پردازی ایران
0793345278
کت داده پردازی ایران
کت داده پردازی ایران
کت داده پردازی ایران
0793345278
کت داده پردازی ایران
کت داده پردازی ایران
کت داده پردازی ایران
0793345278
کت داده پردازی ایران
کت داده پردازی ایران
کت داده پردازی ایران
0793345278
کت داده پردازی ایران
کت داده پردازی ایران
کت داده پردازی ایران
0793345278
کت داده پردازی ایران
کت داده پردازی ایران
کت داده پردازی ایران
0793345278
کت داده پردازی ایران
کت داده پردازی ایران
کت داده پردازی ایران
0793345278
کت داده پردازی ایران
کت داده پردازی ایران
کت داده پردازی ایران
0793345278
کت داده پردازی ایران
کت داده پردازی ایران
کت داده پردازی ایران
0793345278
کت داده پردازی ایران
کت داده پردازی ایران
کت داده پردازی ایران
0793345278
کت داده پردازی ایران
کت داده پردازی ایران
کت داده پردازی ایران
0793345278
کت داده پردازی ایران
کت داده پردازی ایران
کت داده پردازی ایران
0793345278
کت داده پردازی ایران
کت داده پردازی ایران
کت داده پردازی ایران
0793345278
کت داده پردازی ایران
کت داده پردازی ایران
کت داده پردازی ایران

10102203794
10102203794
14003622203
14003622203
10860562805
10860562805
10860562805
10860562805
10860562805
10860562805
10260171582
10102283051
10840044552
14004048564
10101275885
10680048627
10104105032
10100978129
10100978129
10100978129
10100978129
10100978129
10100978129
10100978129
10100978129
10100978129
10100978129
10100978129
10100978129
10100978129
10100978129
10100978129
10100978129
10100978129
10100978129
10100978129
10100978129
10100978129

7,742,790.00
200,287.00
270,000.00
2,151,723.54
124,453.50
3,733.60
1,000,000.00
150,000.00
182,062.31
118,004.80
24,290.00
48,866.10
30,000.00
476,270.00
5,735.56
20,420.00
186,420.00
22,100.00
301,800.00
109,225.00
45,700.00
5,450.00
940.00
17,630.00
87,940.00
5,000.00
49,600.00
78,822.50
14,025.00
13,220.00
17,230.00
16,110.00
46,710.00
7,800.00
58,715.00
2,345.00
41,480.00
8,671.00

رو ه هنﺪ
رو ه هنﺪ
يورو
درهم امارات
يورو
يورو
درهم امارات
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو

1,102
625
50,254
11,646
49,466
49,466
11,603
92,920
49,441
49,466
92,150
49,701
90,158
6,596
49,887
91,910
6,602
88,682
51,189
89,224
51,515
50,566
88,682
51,515
49,697
49,697
49,697
88,880
88,682
49,697
49,697
88,880
88,880
88,682
51,326
50,566
50,566
88,880

کت داده پردازی ایران
کت داده پردازی ایران
کت داده پردازی ایران
کت داده پردازی ایران
کت داده را ان گس دوان
کت داده را ان گس دوان
کت داده را ان گس دوان
کت داده را ان گس دوان
کت داده های رسا
کت داده ورزی سﺪاد
کت دارو درمان نوژان
کت دارو سازی بهسا
کت دارو سازی حک م سها عام
کت دارو سازی حک م سها عام
کت دارو ش شه
کت دارو ش شه
کت دارو ش شه
کت دارو ش شه
کت دارو ش شه
کت دارو ش شه
کت دارو ش شه
کت داروسازی ا س
کت داروسازی الﺤاوی
کت داروسازی الﺤاوی
کت داروسازی الﺤاوی
کت داروسازی الﺤاوی
کت داروسازی الﺤاوی
کت داروسازی الﺤاوی
کت داروسازی الﺤاوی
کت داروسازی ام
کت داروسازی تهران ش سها عام
کت داروسازی تهران ش سها عام
کت داروسازی دانا
کت داروسازی دانا
کت داروسازی دانا
کت داروسازی رفسنجان دارو
کت داروسازی رفسنجان دارو
کت داروسازی زهراوی

کت داده پردازی ایران
کت داده پردازی ایران
کت داده پردازی ایران
کت داده پردازی ایران
کت داده را ان گس دوان
کت داده را ان گس دوان
کت داده را ان گس دوان
کت داده را ان گس دوان
کت داده های رسا
کت داده ورزی سﺪاد
کت دارو درمان نوژان
کت دارو سازی بهسا
کت دارو سازی حک م سها عام
کت دارو سازی حک م سها عام
کت دارو ش شه
کت دارو ش شه
کت دارو ش شه
کت دارو ش شه
کت دارو ش شه
کت دارو ش شه
کت دارو ش شه
کت داروسازی ا س
کت داروسازی الﺤاوی
کت داروسازی الﺤاوی
کت داروسازی الﺤاوی
کت داروسازی الﺤاوی
کت داروسازی الﺤاوی
کت داروسازی الﺤاوی
کت داروسازی الﺤاوی
کت داروسازی ام
کت داروسازی تهران ش سها
کت داروسازی تهران ش سها
کت داروسازی دانا
کت داروسازی دانا
کت داروسازی دانا
کت داروسازی رفسنجان دارو
کت داروسازی رفسنجان دارو
کت داروسازی زهراوی

کت داده پردازی ایران
کت داده پردازی ایران
کت داده پردازی ایران
کت داده پردازی ایران
کت داده را ان گس دوان
کت داده را ان گس دوان
کت داده را ان گس دوان
کت داده را ان گس دوان
کت داده های رسا
کت داده ورزی سﺪاد
کت دارو درمان نوژان
کت دارو سازی بهسا
کت دارو سازی حک م سها عام
کت دارو سازی حک م سها عام
کت دارو ش شه
کت دارو ش شه
کت دارو ش شه
کت دارو ش شه
کت دارو ش شه
کت دارو ش شه
کت دارو ش شه
کت داروسازی ا س
کت داروسازی الﺤاوی
کت داروسازی الﺤاوی
کت داروسازی الﺤاوی
کت داروسازی الﺤاوی
کت داروسازی الﺤاوی
کت داروسازی الﺤاوی
کت داروسازی الﺤاوی
کت داروسازی ام
کت داروسازی تهران ش سها عام
عام
کت داروسازی تهران ش سها عام
عام
کت داروسازی دانا
کت داروسازی دانا
کت داروسازی دانا
کت داروسازی رفسنجان دارو
کت داروسازی رفسنجان دارو
کت داروسازی زهراوی

0793345278
0793345278
0793345278
0793345278
2371862738
2371862738
2371862738
2371862738
4072216526
1010194286
1754325963
0532941756
0450985751
0450985751
1460915941
1460915941
1460915941
1460915941
1460915941
1460915941
1460915941
5169840268
1189336294
1189336294
1189336294
1189336294
1189336294
1189336294
1189336294
1377100952
0039429768
0039429768
1375647113
1375647113
1375647113
3051039950
3051039950
0320101185

10100978129
10100978129
10100978129
10100978129
14003503023
14003503023
14003503023
14003503023
10101959787
10101942864
10103720880
10780030571
10100359861
10100359861
10100855228
10100855228
10100855228
10100855228
10100855228
10100855228
10100855228
10100999659
10100428084
10100428084
10100428084
10100428084
10100428084
10100428084
10100428084
10260063258
10100348754
10100348754
10860393596
10860393596
10860393596
10860523525
10860523525
10102328820

55,705.00
14,915.00
19,598.00
67,050.00
197,795.00
12,845.00
59,400.00
350,000.00
262,820.00
211,843.35
74,675.00
23,600.29
1,450.00
11,467.00
22,827.00
11,394.00
78,735.00
45,250.00
232,879.00
134,640.00
9,395.19
129,276.00
283,200.00
517,848.65
235,575.00
6,517.65
8,910.27
1,173,600.00
768.73
92,700.00
1,153,004.00
4,813.50
7,854.00
33,202.00
2,352,000.00
145,720.00
291.44
67,877.20

يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
درهم امارات
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
رو ه هنﺪ
يورو
يورو
يورو

49,697
49,697
88,880
51,326
6,470
11,783
6,438
6,462
49,109
92,617
50,119
89,090
49,639
49,537
92,383
49,329
88,000
92,590
90,000
49,673
51,404
51,327
11,260
49,179
49,673
49,179
49,703
49,703
49,703
6,460
6,596
93,128
49,177
50,566
1,108
49,807
49,807
88,040

کت داروسازی ﻃب مف ﺪ ن ان
کت داروسازی مﺪاوا
کت دارو ه ان ش
کت دارو خش رازی
کت دارو زرد بنﺪ
کت دارو آرافارمﺪ
کت دارو آرافارمﺪ
کت دارو به تام روزامﺪ
کت دارو به تام روزامﺪ
کت دار وش در ن ارس
کت دار وش در ن ارس
کت دار وش در ن ارس
کت دار وش در ن ارس
کت دار وش در ن ارس
کت دار وش در ن ارس
کت دار وش در ن ارس
کت دار وش در ن ارس
کت دار وش در ن ارس
کت دا ش اتصال ا ل
کت دا ش اتصال ا ل
کت دا ش اتصال ا ل
کت دا ش اتصال ا ل
کت دا ش اتصال ا ل
کت دا ش اتصال ا ل
کت داه ان تجه مهران
کت داو ن سﻼمت گس
کت دایو ارس
کت د ش س گس
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما

و
و
و
و
و
و
و
و
و
و

کت داروسازی ﻃب مف ﺪ ن ان
کت داروسازی مﺪاوا
کت دارو ه ان ش
کت دارو خش رازی
کت دارو زرد بنﺪ
کت دارو آرافارمﺪ
کت دارو آرافارمﺪ
کت دارو به تام روزامﺪ
کت دارو به تام روزامﺪ
کت دار وش در ن ارس
کت دار وش در ن ارس
کت دار وش در ن ارس
کت دار وش در ن ارس
کت دار وش در ن ارس
کت دار وش در ن ارس
کت دار وش در ن ارس
کت دار وش در ن ارس
کت دار وش در ن ارس
کت دا ش اتصال ا ل
کت دا ش اتصال ا ل
کت دا ش اتصال ا ل
کت دا ش اتصال ا ل
کت دا ش اتصال ا ل
کت دا ش اتصال ا ل
کت داه ان تجه مهران
کت داو ن سﻼمت گس
کت دایو ارس
کت د ش س گس
کت درخشان میوه روزار
کت درخشان میوه روزار
کت درخشان میوه روزار
کت درخشان میوه روزار
کت درخشان میوه روزار
کت درخشان میوه روزار
کت درخشان میوه روزار
کت درخشان میوه روزار
کت درخشان میوه روزار
کت درخشان میوه روزار

کت داروسازی ﻃب مف ﺪ ن ان
کت داروسازی مﺪاوا
کت دارو ه ان ش
کت دارو خش رازی
کت دارو زرد بنﺪ
کت دارو آرافارمﺪ
کت دارو آرافارمﺪ
کت دارو به تام روزامﺪ
کت دارو به تام روزامﺪ
کت دار وش در ن ارس
کت دار وش در ن ارس
کت دار وش در ن ارس
کت دار وش در ن ارس
کت دار وش در ن ارس
کت دار وش در ن ارس
کت دار وش در ن ارس
کت دار وش در ن ارس
کت دار وش در ن ارس
کت دا ش اتصال ا ل
کت دا ش اتصال ا ل
کت دا ش اتصال ا ل
کت دا ش اتصال ا ل
کت دا ش اتصال ا ل
کت دا ش اتصال ا ل
کت داه ان تجه مهران
کت داو ن سﻼمت گس
کت دایو ارس
کت د ش س گس
کت درخشان میوه روزار
کت درخشان میوه روزار
کت درخشان میوه روزار
کت درخشان میوه روزار
کت درخشان میوه روزار
کت درخشان میوه روزار
کت درخشان میوه روزار
کت درخشان میوه روزار
کت درخشان میوه روزار
کت درخشان میوه روزار

2292032279
0043256740
2690586940
0051186594
0450527141
0039122972
0039122972
2619702828
2619702828
5479926519
5479926519
5479926519
5479926519
5479926519
5479926519
5479926519
5479926519
5479926519
1261775775
1261775775
1261775775
1261775775
1261775775
1261775775
0064267105
1377372091
0066472504
0051811901
4320685741
4320685741
4320685741
4320685741
4320685741
4320685741
4320685741
4320685741
4320685741
4320685741

14006093316
10100602399
10700151415
10103565458
10861684637
10102995656
10102995656
10103647991
10103647991
14006651430
14006651430
14006651430
14006651430
14006651430
14006651430
14006651430
14006651430
14006651430
10260222057
10260222057
10260222057
10260222057
10260222057
10260222057
14003745936
14005793125
14005914122
10102763128
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405

2,000.00
8,200.00
13,727.00
150,000.00
2,330.00
56,375.00
2,255.00
104,200.00
937,800.00
209,584.00
184,189.00
76,105.01
418,008.20
220,145.10
471,690.12
203,239.60
124,386.84
63,459.89
20,494.00
14,200.00
20,000.00
17,403.50
5,800.00
205.00
1,098.00
40,850.21
22,377.50
86,287.25
686,826.00
184,940.00
147,071.30
2,929.00
87,872.00
29,900.00
200,000.00
278,583.93
1,915.00
33,000.00

رو ه هنﺪ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يوان چ
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو

625
49,798
50,119
51,515
49,697
49,177
49,701
48,599
48,599
11,466
11,494
11,466
11,994
21,358
11,868
11,994
11,908
49,415
49,258
50,463
93,120
93,120
50,463
49,003
49,329
50,168
51,347
49,466
6,596
6,596
6,596
49,697
49,697
50,254
49,676
50,254
50,254
50,254

کت زر ن میوه
کت زر ن میوه
کت زر ن میوه
کت زر ن میوه

ازران منطقه آزادما
ازران منطقه آزادما
ازران منطقه آزادما
ازران منطقه آزادما

و
و
و
و

کت درخشان میوه روزار
کت درخشان میوه روزار
کت درخشان میوه روزار
کت درخشان میوه روزار

کت درخشان میوه روزار
کت درخشان میوه روزار
کت درخشان میوه روزار

4320685741
4320685741
4320685741

195,361.00 14006509405
320,500.00 14006509405
2,162,638.17 14006509405

يورو
يوان چ
درهم امارات

50,254
6,596
11,436

کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت درسان ﻃب ارس
کت درسان ﻃب ارس
کت در اب صنعت مت
کت در اب صنعت مت
کت دستان گس
کت دستکش ح ر ایران
کت دستکش ح ر ایران
کت دستکش ح ر ایران
کت دستکش ح ر ایران
کت دستکش ح ر ایران
کت دستکش ح ر ایران
کت دستکش ح ر ایران
کت دستکش ح ر ایران
کت دستکش ح ر ایران
کت دستکش گ ﻼن
کت دفع آفات ال ز ه سم
کت دقیق تراش پنج ت ز
کت دقیق ش
کت دل اری نو
کت دلتا ارس کن ل
کت دلتا همراه پرداز ق
کت دلتا همراه پرداز ق
کت دلتا همراه پرداز ق
کت دلتا همراه پرداز ق
کت دماونﺪ ام دل جان
کت دماونﺪ ل مر اﻻ
کت دماونﺪ سف ﺪ ارس ان
کت دماونﺪ سف ﺪ ارس ان
کت دمنﺪه
کت دمنﺪه

و
و
و
و

کت دمنﺪه
کت دمنﺪه
کت دنا سام تجارت
کت دنا سام تجارت
کت دنا سام تجارت
کت دنا سام تجارت
کت دنﺪان ﻃب ﻼن
کت دنﺪان ﻃب ﻼن
کت دنﺪان ﻃب ﻼن
کت دن ازاد تجارت گ ﻼن
کت دن ازاد تجارت گ ﻼن
کت دن ای پردازش
کت دن ای پردازش
کت دن ای پردازش
کت دن ای پردازش
کت دن ل ک ش
کت دورود ل ﺪبرق
کت دومان ش ت ز
کت دی ا فراز آرن
کت دینافام پرد س
کت دینام ک ا ش صنایع آذر ا جان
کت دینام ک ا ش صنایع آذر ا جان
کت دینام ک ا ش صنایع آذر ا جان
کت ذوب روی افق
کت ذوب و نورد زر فام
کت راب مرکب کوشا
کت راحل ز تون ن ن
کت رادپ ش ار
کت رادمان ا انرژی
کت رادمان تجارت آرن ا
کت رادمان تجارت آرن ا
کت رادمان تجارت آرن ا
کت رادمان تجارت آرن ا
کت رادمان تجارت آرن ا
کت رادین ﻼست اوان
کت رادین ک ا پ ما
کت رادین ک ا پ ما
کت رادین ک ا پ ما

کت دمنﺪه
کت دمنﺪه
کت دمنﺪه
کت دمنﺪه
کت دنا سام تجارت
کت دنا سام تجارت
کت دنا سام تجارت
کت دنا سام تجارت
کت دنا سام تجارت
کت دنا سام تجارت
کت دنا سام تجارت
کت دنا سام تجارت
کت دنﺪان ﻃب ﻼن
کت دنﺪان ﻃب ﻼن
کت دنﺪان ﻃب ﻼن
کت دنﺪان ﻃب ﻼن
کت دنﺪان ﻃب ﻼن
کت دنﺪان ﻃب ﻼن
کت دن ازاد تجارت گ ﻼن
کت دن ازاد تجارت گ ﻼن
کت دن ازاد تجارت گ ﻼن
کت دن ازاد تجارت گ ﻼن
کت دن ای پردازش
کت دن ای پردازش
کت دن ای پردازش
کت دن ای پردازش
کت دن ای پردازش
کت دن ای پردازش
کت دن ای پردازش
کت دن ای پردازش
کت دن ل ک ش
کت دن ل ک ش
کت دورود ل ﺪبرق
کت دورود ل ﺪبرق
کت دومان ش ت ز
کت دومان ش ت ز
کت دی ا فراز آرن
کت دی ا فراز آرن
کت دینافام پرد س
کت دینافام پرد س
کت دینام ک ا ش صنایع آذر ا جانکت دینام ک ا ش صنایع آذر ا جان
کت دینام ک ا ش صنایع آذر ا جانکت دینام ک ا ش صنایع آذر ا جان
کت دینام ک ا ش صنایع آذر ا جانکت دینام ک ا ش صنایع آذر ا جان
کت ذوب روی افق
کت ذوب روی افق
کت ذوب و نورد زر فام
کت ذوب و نورد زر فام
کت راب مرکب کوشا
کت راب مرکب کوشا
کت راحل ز تون ن ن
کت راحل ز تون ن ن
کت رادپ ش ار
کت رادپ ش ار
کت رادمان ا انرژی
کت رادمان ا انرژی
کت رادمان تجارت آرن ا
کت رادمان تجارت آرن ا
کت رادمان تجارت آرن ا
کت رادمان تجارت آرن ا
کت رادمان تجارت آرن ا
کت رادمان تجارت آرن ا
کت رادمان تجارت آرن ا
کت رادمان تجارت آرن ا
کت رادمان تجارت آرن ا
کت رادمان تجارت آرن ا
کت رادین ﻼست اوان
کت رادین ﻼست اوان
کت رادین ک ا پ ما
کت رادین ک ا پ ما
کت رادین ک ا پ ما
کت رادین ک ا پ ما
کت رادین ک ا پ ما
کت رادین ک ا پ ما

0032799527
0032799527
2572639645
2572639645
2572639645
2572639645
0071178740
0071178740
0071178740
0071546421
0071546421
4431467890
4431467890
4431467890
4431467890
0040750213
0059973961
1379096383
0053677269
2750687829
1372237658
1372237658
1372237658
2830069838
100422724
2572152738
1379837731
0059805447
0011125306
4410941917
4410941917
4410941917
4410941917
4410941917
2122195223
0385217447
0385217447
0385217447

10100998147
10100998147
14006905105
14006905105
14006905105
14006905105
10103270974
10103270974
10103270974
14004003751
14004003751
10101532898
10101532898
10101532898
10101532898
10861524711
10101976044
10200265833
10720276331
14004424474
10200377933
10200377933
10200377933
10101334709
10860149602
14004967082
10101796488
10480070237
14006910479
10320307110
10320307110
10320307110
10320307110
10320307110
10700194060
10103176633
10103176633
10103176633

97,200.00
5,193.20
102,506.00
79,839.00
2,385.00
3,062.00
28,600.00
57,200.00
71,780.00
40,068.00
60,030.64
10,386.00
393,954.00
1,136,222.08
982,589.14
144,729.62
777,000.00
23,700.00
66,500.00
32,394,671.00
22,170.00
19,860.00
500,000.00
12,625.20
8,000,000.00
11,517.98
93,000.00
347,263.80
9,514.00
130,900.00
130,900.00
130,900.00
130,900.00
130,900.00
71,820.00
147,600.00
115,930.00
3,700.00

یورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
درهم امارات
يوان چ
يورو
يورو
وون کره جنو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
رو ه هنﺪ
يورو
يورو
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو

89,890
106,250
49,186
49,186
49,186
49,186
51,596
51,596
87,930
50,254
50,254
49,568
12,810
11,835
11,579
11,451
10,962
51,047
49,537
40,240
6,599
6,599
6,599
6,596
1,114
88,147
92,600
11,466
49,441
49,701
49,568
92,820
92,820
87,971
6,587
49,813
49,813
49,813

کت رادین ک ا پ ما
کت راس ار ال ز
کت راس ار ال ز
کت راس ار ال ز
کت راس ار ال ز
کت راس ار ال ز
کت راس ار ال ز
کت راس ار ال ز
کت راس ار ال ز
کت راس ار ال ز
کت راس ار ال ز
کت راس ار ال ز
کت راس ار ال ز
کت راست رز ن اهر
کت راست رز ن اهر
کت را پ ان فﻼت
کت را پ ان فﻼت
کت راما مهر آرا
کت رامت اورانوس
رامک خودرو
رامک خودرو
رامک خودرو
رامک خودرو
رامک خودرو
رامک خودرو
رامک خودرو
رامک خودرو
کت راه آهن جمهوری اسﻼ ایران
کت راه آهن جمهوری اسﻼ ایران
کت راه ار تجارت هونام
کت راه ارهای هوشمنﺪ ارت ا ام ﺪ
کت راو س پرداز
کت راو س پرداز
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و

کت رادین ک ا پ ما
کت رادین ک ا پ ما
کت راس ار ال ز
کت راس ار ال ز
کت راس ار ال ز
کت راس ار ال ز
کت راس ار ال ز
کت راس ار ال ز
کت راس ار ال ز
کت راس ار ال ز
کت راس ار ال ز
کت راس ار ال ز
کت راس ار ال ز
کت راس ار ال ز
کت راس ار ال ز
کت راس ار ال ز
کت راس ار ال ز
کت راس ار ال ز
کت راس ار ال ز
کت راس ار ال ز
کت راس ار ال ز
کت راس ار ال ز
کت راس ار ال ز
کت راس ار ال ز
کت راس ار ال ز
کت راس ار ال ز
کت راست رز ن اهر
کت راست رز ن اهر
کت راست رز ن اهر
کت راست رز ن اهر
کت را پ ان فﻼت
کت را پ ان فﻼت
کت را پ ان فﻼت
کت را پ ان فﻼت
کت راما مهر آرا
کت راما مهر آرا
کت رامت اورانوس
کت رامت اورانوس
کت رامک خودرو
کت رامک خودرو
کت رامک خودرو
کت رامک خودرو
کت رامک خودرو
کت رامک خودرو
کت رامک خودرو
کت رامک خودرو
کت رامک خودرو
کت رامک خودرو
کت رامک خودرو
کت رامک خودرو
کت رامک خودرو
کت رامک خودرو
کت رامک خودرو
کت رامک خودرو
کت راه آهن جمهوری اسﻼ ایران کت راه آهن جمهوری اسﻼ ایران
کت راه آهن جمهوری اسﻼ ایران کت راه آهن جمهوری اسﻼ ایران
کت راه ار تجارت هونام
کت راه ار تجارت هونام
کت راه ارهای هوشمنﺪ ارت ا ام ﺪ
کت راه ارهای هوشمنﺪ ارت ا ام ﺪ
کت راو س پرداز
کت راو س پرداز
کت راو س پرداز
کت راو س پرداز
کت راو س پرداز
کت راو س پرداز
کت راو س پرداز
کت راو س پرداز
کت راو س پرداز
کت راو س پرداز
کت راو س پرداز
کت راو س پرداز
کت راو س پرداز
کت راو س پرداز

0385217447
1086146266
1086146266
1086146266
1086146266
1086146266
1086146266
1086146266
1086146266
1086146266
1086146266
1086146266
1086146266
0068611791
0068611791
1219890340
1219890340
0380625210
0872462013
0532942752
0532942752
0532942752
0532942752
0532942752
0532942752
0532942752
0532942752
1010115574
1010115574
0067319203
1063927161
2141815746
2141815746
2141815746
2141815746
2141815746
2141815746
2141815746

10103176633
10861462667
10861462667
10861462667
10861462667
10861462667
10861462667
10861462667
10861462667
10861462667
10861462667
10861462667
10861462667
14004775916
14004775916
14005092873
14005092873
10860158342
10380591603
10102768439
10102768439
10102768439
10102768439
10102768439
10102768439
10102768439
10102768439
10101155744
10101155744
10320292538
14005497571
10103067798
10103067798
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405

157,640.00
563,472.00
6,040.00
808,086.32
103,220.00
808,086.32
373,872.00
1,068,669.00
3,087,288.00
908,795.40
1,882,200.00
510,000.00
165,862.50
236,000.00
302,534.00
35,441.25
5.00
33,365.66
138,500.00
900,000.00
1,276,878.79
1,925,333.93
3,500,000.00
1,276,878.79
1,030,465.99
1,274,929.72
5,000,000.00
875,702.75
875,702.75
243,880.00
6,534.72
2,872.00
10,200.67
29,900.00
87,872.00
2,929.00
147,071.30
686,826.00

يورو
یوان
یوان
یوان
یوان
یوان
یوان
یوان
یوان
یوان
یوان
یوان
یوان
يوان
يوان
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
يورو
يورو
درهم امارات
يورو
درهم امارات
يورو
درهم امارات
يورو
يورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ

49,813
15,030
6,555
6,555
12,760
15,030
15,030
15,030
6,588
6,588
13,120
6,588
15,030
6,555
6,587
50,423
88,513
93,500
49,177
20,640
49,109
49,408
21,191
49,109
11,466
49,109
21,191
92,381
92,381
93,320
49,798
49,329
48,599
50,254
49,697
49,697
6,596
6,596

کت زر ن میوه
کت زر ن میوه
کت زر ن میوه
کت زر ن میوه
کت زر ن میوه
کت زر ن میوه

ازران منطقه آزادما
ازران منطقه آزادما
ازران منطقه آزادما
ازران منطقه آزادما
ازران منطقه آزادما
ازران منطقه آزادما

و
و
و
و
و
و

کت راو س پرداز
کت راو س پرداز
کت راو س پرداز
کت راو س پرداز
کت راو س پرداز
کت راو س پرداز

کت راو س پرداز
کت راو س پرداز
کت راو س پرداز
کت راو س پرداز
کت راو س پرداز

2141815746
2141815746
2141815746
2141815746
2141815746

14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405

184,940.00
278,583.93
200,000.00
495,840.00
610,976.52

يوان چ
يورو
يورو
يورو
يوان چ

6,596
50,254
49,676
50,254
6,596

کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت را انه همراه ک ان
کت را انه همراه ک ان
کت را انه همراه ک ان
کت رزنفام
کت رزنفام
کت رزنفام
کت رزنفام
کت رزنفام
کت رزنفام
کت رسام ن ار جاو ﺪ
کت رسام ن ار جاو ﺪ
کت رسام ن ار جاو ﺪ
کت رسام ن ار جاو ﺪ
کت رسام ن ار جاو ﺪ
کت رسام ن ار جاو ﺪ
کت رسام ن ار جاو ﺪ
کت رسام ن ار جاو ﺪ
کت رشﺪوتوسعه صنعت ارس
کت رشﺪوتوسعه صنعت ارس
کت رنگ ورز ن فراز پ شه
کت رنگرزی زمرد مشهﺪ
کت رنگرزی زمرد مشهﺪ
کت رنگرزی زمرد مشهﺪ
کت رنگرزی مشهﺪ
کت رنگهای صنع پرتو فوﻻد فام

و
و
و
و
و
و
و

کت رنگ پروف ل ک ر
کت رنگ پروف ل ک ر
کت رنگ پروف ل ک ر
کت رنگ پروف ل ک ر
ق
کت رنگ مان ه
کت رنگ نخ مع گرمسار
کت رنگ نخ مع گرمسار
کت رن ارس
کت ره آورد ساینای دل جان
کت ره آورد ساینای دل جان
کت ره آورد ساینای دل جان
کت ره آورد ساینای دل جان
کت ره آورد ساینای دل جان
کت ره آورد ساینای دل جان
کت ره آورد ساینای دل جان
کت رها ازران نوتاش
رهاورد دا ش پزش
کت رهرو تا ش او ان
کت رهرو تا ش او ان
کت رهرو تا ش او ان
کت رهروان رو ش س
کت رهشاد ال ک
کت رهنمون فناوری اﻃﻼعات
کت رهنمون فناوری اﻃﻼعات
کت روژان درمان
کت روژان درمان
کت روژان درمان
کت روژ ن حمﺪ آرا
کت روژ ن حمﺪ آرا
کت روژ ن حمﺪ آرا
کت روشن تجارت سهنﺪ
کت روشن تجارت سهنﺪ
کت روشن تجارت سهنﺪ
کت روشن نهاد حک م
کت روشن نهاد حک م
کت روشن نهاد حک م
کت روشن نهاد حک م
کت رونا گس آس ا

کت رنگ پروف ل ک ر
کت رنگ پروف ل ک ر
کت رنگ پروف ل ک ر
کت رنگ پروف ل ک ر
ق
کت رنگ مان ه
کت رنگ نخ مع گرمسار
کت رنگ نخ مع گرمسار
کت رن ارس
کت ره آورد ساینای دل جان
کت ره آورد ساینای دل جان
کت ره آورد ساینای دل جان
کت ره آورد ساینای دل جان
کت ره آورد ساینای دل جان
کت ره آورد ساینای دل جان
کت ره آورد ساینای دل جان
کت رها ازران نوتاش
کت رهاورد دا ش پزش
کت رهرو تا ش او ان
کت رهرو تا ش او ان
کت رهرو تا ش او ان
کت رهروان رو ش س
کت رهشاد ال ک
کت رهنمون فناوری اﻃﻼعات
کت رهنمون فناوری اﻃﻼعات
کت روژان درمان
کت روژان درمان
کت روژان درمان
کت روژ ن حمﺪ آرا
کت روژ ن حمﺪ آرا
کت روژ ن حمﺪ آرا
کت روشن تجارت سهنﺪ
کت روشن تجارت سهنﺪ
کت روشن تجارت سهنﺪ
کت روشن نهاد حک م
کت روشن نهاد حک م
کت روشن نهاد حک م
کت روشن نهاد حک م
کت رونا گس آس ا

کت رنگ پروف ل ک ر
کت رنگ پروف ل ک ر
کت رنگ پروف ل ک ر
کت رنگ پروف ل ک ر
ق
کت رنگ مان ه
کت رنگ نخ مع گرمسار
کت رنگ نخ مع گرمسار
کت رن ارس
کت ره آورد ساینای دل جان
کت ره آورد ساینای دل جان
کت ره آورد ساینای دل جان
کت ره آورد ساینای دل جان
کت ره آورد ساینای دل جان
کت ره آورد ساینای دل جان
کت ره آورد ساینای دل جان
کت رها ازران نوتاش
کت رهاورد دا ش پزش
کت رهرو تا ش او ان
کت رهرو تا ش او ان
کت رهرو تا ش او ان
کت رهروان رو ش س
کت رهشاد ال ک
کت رهنمون فناوری اﻃﻼعات
کت رهنمون فناوری اﻃﻼعات
کت روژان درمان
کت روژان درمان
کت روژان درمان
کت روژ ن حمﺪ آرا
کت روژ ن حمﺪ آرا
کت روژ ن حمﺪ آرا
کت روشن تجارت سهنﺪ
کت روشن تجارت سهنﺪ
کت روشن تجارت سهنﺪ
کت روشن نهاد حک م
کت روشن نهاد حک م
کت روشن نهاد حک م
کت روشن نهاد حک م
کت رونا گس آس ا

4590954621
4590954621
4590954621
4590954621
0051162288
1718377363
1718377363
0040222624
0579708314
0579708314
0579708314
0579708314
0579708314
0579708314
0579708314
1752896254
0042876494
0532159047
0532159047
0532159047
0322373948
1288308515
0061782661
0061782661
1729746667
1729746667
1729746667
1376741199
1376741199
1376741199
0063810816
0063810816
0063810816
3875445643
3875445643
3875445643
3875445643
0070378924

10480040949
10480040949
10480040949
10480040949
10103213815
10480027965
10480027965
10102641933
10780041294
10780041294
10780041294
10780041294
10780041294
10780041294
10780041294
14004711690
10102197638
14006699776
14006699776
14006699776
10100462355
10101146322
10102382796
10102382796
10101975039
10101975039
10101975039
10200432031
10200432031
10200432031
10320548544
10320548544
10320548544
14004751650
14004751650
14004751650
14004751650
10320587765

14,276.23
19,870.47
11,975.45
10,665.00
1,720,000.00
796,886.38
123,000.00
101,313.79
9,801.60
13,688.00
11,283.00
674,830.50
6,768.00
6,525.00
212,600.00
554,630.24
27,000.00
277,000.00
312,512.00
21,157.00
56,285.60
34,756.38
7,991.00
33,104.30
7,659.35
7,865.47
79,403.10
554,045.00
42,619.00
255,713.00
2,350.77
631,755.00
78,359.00
481,394.35
488,816.00
481,394.35
483,144.60
300,000.00

يورو
يورو
يورو
يورو
يوان
يوان
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان
يورو
يورو
يوان
يوان
يورو
يوان
يوان
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان
يوان
يوان
يورو
يوان
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو

چ
چ

چ

چ
چ
چ
چ

چ
چ
چ
چ

50,463
49,003
50,463
51,326
6,587
11,890
92,100
49,177
49,408
49,329
49,441
11,868
49,329
49,441
11,868
6,555
49,258
6,470
6,584
49,639
49,700
49,003
49,798
49,697
49,537
49,647
49,647
6,375
6,555
6,596
49,639
6,599
49,568
51,249
50,566
51,249
49,109
49,466

کت روی گﺪاز زنجان
کت رو ا
کت رو ا
کت رو ا
کت رو ا
کت رو ا
کت رو ا
کت رو ا
کت رو اﻃ ح داخ
کت رو ان دارو
کت رو ان دارو
کت رو ان دارو
کت رو ان دارو
کت رو ان دارو
کت رو ان دارو
کت رو ان دارو
کت رو ان دارو
کت رﺤان تجارت فردا
کت رﺤان تجارت فردا
کت رﺤان تجارت فردا
کت ر ﺤان ک م ا
کت ر ﺤان ک م ا
کت رخته گری دقیق پوﻻدیر
کت ر سنﺪ بهار رس اصفهان
کت ر سنﺪ بهار رس اصفهان
کت ر سنﺪ بهار رس اصفهان
کت ر سنﺪ بهار رس اصفهان
کت ر سنﺪ ارس نخ یزد
کت ر سنﺪ ارس نخ یزد
کت ر سنﺪ گ ﻼن
کت ر سنﺪ گ ﻼن
کت ر سنﺪ گ ﻼن
کت ر سنﺪ و افنﺪ زرتار اشان
کت ر سنﺪ و افنﺪ نخ ان
کت ر سنﺪ و افنﺪ نخ ان
کت ر سنﺪ و افنﺪ نخ ان
کت ر سنﺪ و افنﺪ ن ل ون یزد
کت ر سنﺪ و افنﺪ ن ل ون یزد

کت روی گﺪاز زنجان
کت روی گﺪاز زنجان
کت رو ا
کت رو ا
کت رو ا
کت رو ا
کت رو ا
کت رو ا
کت رو ا
کت رو ا
کت رو ا
کت رو ا
کت رو ا
کت رو ا
کت رو ا
کت رو ا
کت رو اﻃ ح داخ
کت رو اﻃ ح داخ
کت رو ان دارو
کت رو ان دارو
کت رو ان دارو
کت رو ان دارو
کت رو ان دارو
کت رو ان دارو
کت رو ان دارو
کت رو ان دارو
کت رو ان دارو
کت رو ان دارو
کت رو ان دارو
کت رو ان دارو
کت رو ان دارو
کت رو ان دارو
کت رو ان دارو
کت رو ان دارو
کت رﺤان تجارت فردا
کت رﺤان تجارت فردا
کت رﺤان تجارت فردا
کت رﺤان تجارت فردا
کت رﺤان تجارت فردا
کت رﺤان تجارت فردا
کت ر ﺤان ک م ا
کت ر ﺤان ک م ا
کت ر ﺤان ک م ا
کت ر ﺤان ک م ا
کت رخته گری دقیق پوﻻدیر
کت رخته گری دقیق پوﻻدیر
کت ر سنﺪ بهار رس اصفهان کت ر سنﺪ بهار رس اصفهان
کت ر سنﺪ بهار رس اصفهان کت ر سنﺪ بهار رس اصفهان
کت ر سنﺪ بهار رس اصفهان کت ر سنﺪ بهار رس اصفهان
کت ر سنﺪ بهار رس اصفهان کت ر سنﺪ بهار رس اصفهان
کت ر سنﺪ ارس نخ یزد
کت ر سنﺪ ارس نخ یزد
کت ر سنﺪ ارس نخ یزد
کت ر سنﺪ ارس نخ یزد
کت ر سنﺪ گ ﻼن
کت ر سنﺪ گ ﻼن
کت ر سنﺪ گ ﻼن
کت ر سنﺪ گ ﻼن
کت ر سنﺪ گ ﻼن
کت ر سنﺪ گ ﻼن
کت ر سنﺪ و افنﺪ زرتار اشان کت ر سنﺪ و افنﺪ زرتار اشان
کت ر سنﺪ و افنﺪ نخ ان
کت ر سنﺪ و افنﺪ نخ ان
کت ر سنﺪ و افنﺪ نخ ان
کت ر سنﺪ و افنﺪ نخ ان
کت ر سنﺪ و افنﺪ نخ ان
کت ر سنﺪ و افنﺪ نخ ان
کت ر سنﺪ و افنﺪ ن ل ون یزد کت ر سنﺪ و افنﺪ ن ل ون یزد
کت ر سنﺪ و افنﺪ ن ل ون یزد کت ر سنﺪ و افنﺪ ن ل ون یزد

4280681058
2161583931
2161583931
2161583931
2161583931
2161583931
2161583931
2161583931
0382063831
3258298017
3258298017
3258298017
3258298017
3258298017
3258298017
3258298017
3258298017
4391835789
4391835789
4391835789
0043889689
0043889689
0043633102
1091925781
1091925781
1091925781
1091925781
4430590877
4430590877
4391084597
4391084597
4391084597
0063751518
2121833927
2121833927
2121833927
4432587474
4432587474

10460063999
10100997127
10100997127
10100997127
10100997127
10100997127
10100997127
10100997127
10860984187
10480096022
10480096022
10480096022
10480096022
10480096022
10480096022
10480096022
10480096022
14005071172
14005071172
14005071172
10103304364
10103304364
10100925195
10260164300
10260164300
10260164300
10260164300
10860132329
10860132329
10720122094
10720122094
10720122094
10260141880
10100900246
10100900246
10100900246
10860112655
10860112655

177,500.00
420,682,500.00
342,847,512.00
38,094,168.00
40,850,788.00
310,896.00
57,890.00
507,987,564.00
211,984.83
830,000.00
2,864.50
161,568,000.00
41,850.00
850,000.00
264,264.00
17,952,000.00
85,000.00
76,800.00
413,100.00
476,800.00
256,410.00
6,410.00
45,495.00
1,189.10
3,564.36
2,734,000.00
1,821.82
47,387.66
2,004.58
2,385,000.00
1,395,000.00
1,395,000.00
967,500.00
630,000.00
231,980.00
374,400.00
3,285,693.56
371,700.00

يوان چ
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
یورو
يورو
وون کره جنو
درهم امارات
يورو
يورو
وون کره جنو
يوان چ
يورو
يورو
وون کره جنو
يورو
يورو
يورو
يورو
دﻻر ام ا
یورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
ل جﺪ ﺪ ترک ه
ل جﺪ ﺪ ترک ه
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو

11,870
70,000
70,000
70,000
70,000
91,800
93,823
72,627
11,466
51,189
51,596
38,094
11,173
51,189
51,189
38,286
50,463
49,701
49,177
49,701
79,830
90,500
51,189
49,938
49,798
11,663
49,537
51,249
93,926
12,312
12,312
12,312
91,466
91,466
91,466
91,466
11,891
91,466

1971128767
رسو افنﺪ نخ ارچه وت م ل مان رس
سنﺪ
ل رمان
کت ر سنﺪ و افنﺪ نخ ارچه وت م ل مان رس کت ر سنﺪ و افنﺪ نخ ارچه وت مکت
2281068031
کت زا رس تجارت کشاورز
کت زا رس تجارت کشاورز
کت زا رس تجارت کشاورز
2281068031
کت زا رس تجارت کشاورز
کت زا رس تجارت کشاورز
کت زا رس تجارت کشاورز
2281068031
کت زا رس تجارت کشاورز
کت زا رس تجارت کشاورز
کت زا رس تجارت کشاورز
2281068031
کت زا رس تجارت کشاورز
کت زا رس تجارت کشاورز
کت زا رس تجارت کشاورز
0059691441
کت زا رس چوب سام
کت زا رس چوب سام
کت زا رس چوب سام
5239847381
کت زام اد
کت زام اد
کت زام اد
5239847381
کت زام اد
کت زام اد
کت زام اد
5239847381
کت زام اد
کت زام اد
کت زام اد
5239847381
کت زام اد
کت زام اد
کت زام اد
5239847381
کت زام اد
کت زام اد
کت زام اد
5239847381
کت زام اد
کت زام اد
کت زام اد
0084188901
کت زرچهرآف ﺪآرا
کت زرچهرآف ﺪآرا
کت زرچهرآف ﺪآرا
0065821874
کت زر ن ارس ع مﺤمﺪی
کت زر ن ارس ع مﺤمﺪی
کت زر ن ارس ع مﺤمﺪی
0065821874
کت زر ن ارس ع مﺤمﺪی
کت زر ن ارس ع مﺤمﺪی
کت زر ن ارس ع مﺤمﺪی
0065821874
کت زر ن ارس ع مﺤمﺪی
کت زر ن ارس ع مﺤمﺪی
کت زر ن ارس ع مﺤمﺪی
0532842091
کت زر ن پروف ل ارا
کت زر ن پروف ل ارا
کت زر ن پروف ل ارا
0532842091
کت زر ن پروف ل ارا
کت زر ن پروف ل ارا
کت زر ن پروف ل ارا
0066027802
کت زر ن ترنج ارس
کت زر ن ترنج ارس
کت زر ن ترنج ارس
0066027802
کت زر ن ترنج ارس
کت زر ن ترنج ارس
کت زر ن ترنج ارس
0066027802
کت زر ن ترنج ارس
کت زر ن ترنج ارس
کت زر ن ترنج ارس
0066027802
کت زر ن ترنج ارس
کت زر ن ترنج ارس
کت زر ن ترنج ارس
0066027802
کت زر ن ترنج ارس
کت زر ن ترنج ارس
کت زر ن ترنج ارس
2371891959
کت زر ن دانه شهر س ازرون کت زر ن دانه شهر س ازرون
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
2371891959
کت زر ن دانه شهر س ازرون کت زر ن دانه شهر س ازرون
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
2371891959
کت زر ن دانه شهر س ازرون کت زر ن دانه شهر س ازرون
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
2371891959
کت زر ن دانه شهر س ازرون کت زر ن دانه شهر س ازرون
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
2371891959
کت زر ن دانه شهر س ازرون کت زر ن دانه شهر س ازرون
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
2371891959
کت زر ن دانه شهر س ازرون کت زر ن دانه شهر س ازرون
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
2371891959
کت زر ن دانه شهر س ازرون کت زر ن دانه شهر س ازرون
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
2371891959
کت زر ن دانه شهر س ازرون کت زر ن دانه شهر س ازرون
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
2371891959
کت زر ن دانه شهر س ازرون کت زر ن دانه شهر س ازرون
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
2371891959
کت زر ن دانه شهر س ازرون کت زر ن دانه شهر س ازرون
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
2371891959
کت زر ن دانه شهر س ازرون کت زر ن دانه شهر س ازرون
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
2371891959
کت زر ن دانه شهر س ازرون کت زر ن دانه شهر س ازرون
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
2371891959
کت زر ن دانه شهر س ازرون کت زر ن دانه شهر س ازرون
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
2371891959
کت زر ن دانه شهر س ازرون کت زر ن دانه شهر س ازرون
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
2371891959
کت زر ن دانه شهر س ازرون کت زر ن دانه شهر س ازرون
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و

10101501441
14006248192
14006248192
14006248192
14006248192
14006129067
10100370594
10100370594
10100370594
10100370594
10100370594
10100370594
14004405307
14002985473
14002985473
14002985473
10780076921
10780076921
10320767788
10320767788
10320767788
10320767788
10320767788
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405

60,000.00
525,500.00
260,000.00
122,000.00
1,240,000.00
75,000.00
923,870.00
13,690.00
123,210.00
123,210.00
1,686,880.00
13,690.00
8,296.14
2,047.32
45,942.06
68,244.05
137,200.00
100,000.00
12,566.16
91,500.00
76,503.00
78,500.00
258,412.00
200,000.00
278,583.93
9,480.00
610,976.52
495,840.00
33,000.00
1,915.00
320,500.00
195,361.00
195,361.00
2,162,638.17
627,527.00
686,826.00
184,940.00
147,071.30

يورو
يوان چ
يوان چ
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
درهم امارات
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ

91,466
7,151
6,538
49,466
7,151
6,587
6,598
49,408
51,179
49,408
6,598
49,186
49,639
49,639
49,798
49,329
50,463
49,701
50,566
6,587
50,566
49,177
6,462
49,676
50,254
49,697
6,596
50,254
50,254
50,254
6,596
50,254
50,119
11,436
6,670
6,596
6,596
6,596

کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن رو ا
کت زر ن رو ا
کت زر ن رو ا
کت زرن قظعه یزد
کت زرن قظعه یزد
کت زر ن مهﺪ ش
کت زغالسنگ پروده ﻃ س
کت زغالسنگ پروده ﻃ س
کت زغالسنگ پروده ﻃ س
کت زغالسنگ پروده ﻃ س
کت زغالسنگ پروده ﻃ س
کت زغالسنگ پروده ﻃ س
کت زمه ر ک ش
کت زمه ر ک ش
کت زمه ر ک ش
کت زمه ر ک ش
کت زمه ر ک ش
کت زنجان نخج
کت زنج ه ﻃﻼ تجارت
کت ز ا ار روز
کت ز ا ار روز
کت ز ا ار روز
کت ز را
کت ز را
کت ژنانوش روژ هﻼت
کت ژنانوش روژ هﻼت
کت ژنانوش روژ هﻼت
کت ژنانوش روژ هﻼت
کت ژنانوش روژ هﻼت
کت ساپرا تجارت ار
کت سارا نمـ
کت سارا نمـ
کت سارا نمـ
کت سازه اس ان تﺤک م
کت سازه ا ﺪار اله ه

ازرون
ازرون
ازرون

کت زر ن دانه شهر س
کت زر ن دانه شهر س
کت زر ن دانه شهر س
کت زر ن رو ا
کت زر ن رو ا
کت زر ن رو ا
کت زرن قظعه یزد
کت زرن قظعه یزد
کت زر ن مهﺪ ش
کت زغالسنگ پروده ﻃ س
کت زغالسنگ پروده ﻃ س
کت زغالسنگ پروده ﻃ س
کت زغالسنگ پروده ﻃ س
کت زغالسنگ پروده ﻃ س
کت زغالسنگ پروده ﻃ س
کت زمه ر ک ش
کت زمه ر ک ش
کت زمه ر ک ش
کت زمه ر ک ش
کت زمه ر ک ش
کت زنجان نخج
کت زنج ه ﻃﻼ تجارت
کت ز ا ار روز
کت ز ا ار روز
کت ز ا ار روز
کت ز را
کت ز را
کت ژنانوش روژ هﻼت
کت ژنانوش روژ هﻼت
کت ژنانوش روژ هﻼت
کت ژنانوش روژ هﻼت
کت ژنانوش روژ هﻼت
کت ساپرا تجارت ار
کت سارا نمـ
کت سارا نمـ
کت سارا نمـ
کت سازه اس ان تﺤک م
کت سازه ا ﺪار اله ه

ازرون
ازرون
ازرون

کت زر ن دانه شهر س
کت زر ن دانه شهر س
کت زر ن دانه شهر س
کت زر ن رو ا
کت زر ن رو ا
کت زر ن رو ا
کت زرن قظعه یزد
کت زرن قظعه یزد
کت زر ن مهﺪ ش
کت زغالسنگ پروده ﻃ س
کت زغالسنگ پروده ﻃ س
کت زغالسنگ پروده ﻃ س
کت زغالسنگ پروده ﻃ س
کت زغالسنگ پروده ﻃ س
کت زغالسنگ پروده ﻃ س
کت زمه ر ک ش
کت زمه ر ک ش
کت زمه ر ک ش
کت زمه ر ک ش
کت زمه ر ک ش
کت زنجان نخج
کت زنج ه ﻃﻼ تجارت
کت ز ا ار روز
کت ز ا ار روز
کت ز ا ار روز
کت ز را
کت ز را
کت ژنانوش روژ هﻼت
کت ژنانوش روژ هﻼت
کت ژنانوش روژ هﻼت
کت ژنانوش روژ هﻼت
کت ژنانوش روژ هﻼت
کت ساپرا تجارت ار
کت سارا نمـ
کت سارا نمـ
کت سارا نمـ
کت سازه اس ان تﺤک م
کت سازه ا ﺪار اله ه

2371891959
2371891959
2371891959
0440115868
0440115868
0440115868
0062936190
0062936190
4590922401
0839470665
0839470665
0839470665
0839470665
0839470665
0839470665
4650623847
4650623847
4650623847
4650623847
4650623847
5899291311
4849320686
0056239866
0056239866
0056239866
0054884039
0054884039
0452766443
0452766443
0452766443
0452766443
0452766443
0076275329
2296736671
2296736671
2296736671
0042718589
0071207856

14006509405
14006509405
14006509405
14006699529
14006699529
14006699529
10840058677
10840058677
10101960496
10840053064
10840053064
10840053064
10840053064
10840053064
10840053064
10861559397
10861559397
10861559397
10861559397
10861559397
10460042342
10103220057
10102239434
10102239434
10102239434
10101287691
10101287691
14006983171
14006983171
14006983171
14006983171
14006983171
10320866745
10530209532
10530209532
10530209532
14003565396
10103214417

2,929.00
29,900.00
87,872.00
585,000.00
585,000.00
585,000.00
1,540,000.00
770,000.00
34,340.00
50,960.00
181,531.49
27,801.00
46,200.00
179,813.18
9,033.62
544,792.50
263,000.00
2,205,653.68
293,000.00
230,000.00
77,450.00
36,560.00
321,990.80
162,000.00
100,000.00
50,983.20
4,175.00
10,452.03
1,330,000.00
49,758.00
500,000.00
520,000.00
2,170,600.00
1,067,000.00
8,360,000.00
2,932,500.00
3,869,200.00
28,080.00

يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یوان چ
يوان چ
یوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
يوان چ
رو ه هنﺪ
يوان چ
يوان چ
يورو

49,697
50,254
49,697
49,109
49,109
49,329
6,596
6,599
49,186
50,423
51,047
49,807
87,617
50,423
87,617
12,060
6,599
6,586
6,587
6,599
92,100
50,866
88,000
88,000
92,383
21,190
21,190
49,268
90,160
49,177
49,887
50,463
11,499
6,587
627
6,596
11,672
94,300

کت سازه ا ﺪار اله ه
کت سازه ا ﺪار اله ه
کت سازه ا ﺪار اله ه
کت سازه ا ﺪار اله ه
کت سازه پ ش
کت سازه پ ش
کت سازه پ ش
کت سازه پ ش
کت سازه پ ش
کت سازه پ ش
کت سازه پ ش
کت سازه پ ش
کت سازه پ ش
کت سازه پ ش
کت سازه پ ش
کت سازه ام ک و مواد ایران ان
کت سازه ام ک و مواد ایران ان
کت سازه ام ک و مواد ایران ان
کت سازه ام ک و مواد ایران ان
کت سازه های فلزی و جرثق ل فسان
کت ساع ان ارت اط آینﺪه پ و
کت ساﻻر تجارت منطقه آزاد ما و
کت ساﻻر تجارت منطقه آزاد ما و
کت سالم تجارت آس ا
کت سالم تجارت علقمه
کت سامان آف ن تجارت
کت سامان برکه جام
کت سامان ا ﺪار ن ﺪ
کت سامان ا ﺪار ن ﺪ
کت سامان تجه آرشام
کت سامان صنعت ﺪک ت ز
کت سامان صنعت ﺪک ت ز
کت سامفر
کت سانا تجارت ارس ان خزر
کت سانا تجارت ارس ان خزر
کت سا ان ارت
کت سا ان مهر کیهان
کت سا ان مهر کیهان

کت سازه ا ﺪار اله ه
کت سازه ا ﺪار اله ه
کت سازه ا ﺪار اله ه
کت سازه ا ﺪار اله ه
کت سازه ا ﺪار اله ه
کت سازه ا ﺪار اله ه
کت سازه ا ﺪار اله ه
کت سازه ا ﺪار اله ه
کت سازه پ ش
کت سازه پ ش
کت سازه پ ش
کت سازه پ ش
کت سازه پ ش
کت سازه پ ش
کت سازه پ ش
کت سازه پ ش
کت سازه پ ش
کت سازه پ ش
کت سازه پ ش
کت سازه پ ش
کت سازه پ ش
کت سازه پ ش
کت سازه پ ش
کت سازه پ ش
کت سازه پ ش
کت سازه پ ش
کت سازه پ ش
کت سازه پ ش
کت سازه پ ش
کت سازه پ ش
کت سازه ام ک و مواد ایران ان کت سازه ام ک و مواد ایران ان
کت سازه ام ک و مواد ایران ان کت سازه ام ک و مواد ایران ان
کت سازه ام ک و مواد ایران ان کت سازه ام ک و مواد ایران ان
کت سازه ام ک و مواد ایران ان کت سازه ام ک و مواد ایران ان
کت سازه های فلزی و جرثق ل فسانکت سازه های فلزی و جرثق ل فسان
کت ساع ان ارت اط آینﺪه پ و کت ساع ان ارت اط آینﺪه پ و
کت ساﻻر تجارت منطقه آزاد ما و کت ساﻻر تجارت منطقه آزاد ما و
کت ساﻻر تجارت منطقه آزاد ما و کت ساﻻر تجارت منطقه آزاد ما و
کت سالم تجارت آس ا
کت سالم تجارت آس ا
کت سالم تجارت علقمه
کت سالم تجارت علقمه
کت سامان آف ن تجارت
کت سامان آف ن تجارت
کت سامان برکه جام
کت سامان برکه جام
کت سامان ا ﺪار ن ﺪ
کت سامان ا ﺪار ن ﺪ
کت سامان ا ﺪار ن ﺪ
کت سامان ا ﺪار ن ﺪ
کت سامان تجه آرشام
کت سامان تجه آرشام
کت سامان صنعت ﺪک ت ز
کت سامان صنعت ﺪک ت ز
کت سامان صنعت ﺪک ت ز
کت سامان صنعت ﺪک ت ز
کت سامفر
کت سامفر
کت سانا تجارت ارس ان خزر
کت سانا تجارت ارس ان خزر
کت سانا تجارت ارس ان خزر
کت سانا تجارت ارس ان خزر
کت سا ان ارت
کت سا ان ارت
کت سا ان مهر کیهان
کت سا ان مهر کیهان
کت سا ان مهر کیهان
کت سا ان مهر کیهان

0071207856
0071207856
0071207856
0071207856
0071228251
0071228251
0071228251
0071228251
0071228251
0071228251
0071228251
0071228251
0071228251
0071228251
0071228251
0049738259
0049738259
0049738259
0049738259
4723263594
0011373581
2830824245
2830824245
0070807809
1229321705
0061269522
0074858130
5599781313
5599781313
0082989281
1379960061
1379960061
2991263504
1750399504
1750399504
0792231041
0043203973
0043203973

10103214417
10103214417
10103214417
10103214417
10101754741
10101754741
10101754741
10101754741
10101754741
10101754741
10101754741
10101754741
10101754741
10101754741
10101754741
10103122409
10103122409
10103122409
10103122409
10103171185
14005949154
14002814417
14002814417
10320318191
10102671143
10103096353
14005329974
10320571843
10320571843
14005243057
14005512275
14005512275
10480031282
14006286015
14006286015
10102077117
10103435234
10103435234

98,093.00
51,281.00
157,220.00
32,968.00
108,300.00
70,801.92
61,764.91
226,778.57
442,745.46
119,269.72
62,778.24
132,673.30
710,658.92
439,452.00
49,180.00
63,654.50
9,118.78
47,740.88
13,061.02
326,705.00
7,833.00
84,195.00
71,228.00
241,500.00
111,137.50
155,020.00
92,980.00
60,696.00
22,155.00
79,000.00
412,411.50
85,368.00
5,151.00
78,375.00
78,375.00
3,320,000.00
41,614.50
1,664.58

یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
یورو
يورو
يورو
یورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
یورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو

49,109
49,673
49,127
94,300
49,441
49,109
49,003
49,177
48,599
49,441
48,599
49,647
49,703
49,938
49,109
49,003
92,150
93,020
49,329
51,596
50,463
49,568
49,109
51,189
90,158
49,408
49,441
49,441
49,441
49,701
8,971
92,450
49,829
49,109
49,701
11,421
49,441
49,441

کت سای ادیزل
کت سای ادیزل
کت سای ادیزل
کت سای ادیزل
کت سا ﺪون صنعت آرا
کت سا ﺪون صنعت آرا
کت س ﺤان ل مر آس ا
کت س پ ان پرد س رو ش
کت س پ ان پرد س رو ش
کت س پ ان پرد س رو ش
کت س پ ان پرد س رو ش
کت س پ ان پرد س رو ش
کت س ﻼس ک جنوب
کت س ﻼس ک جنوب
کت س اهان زر نخ
کت س اهان زر نخ
کت س اهان ل ف
کت س اهان ل ف
کت س اهان ل ف
کت س اهان ل ف
کت س اهان ل ف
کت سپهر چرم خاورم انه
کت سپهر ش ا سات س
کت سپهر صنعت آس ا خزر
کت سپهر صنعت آس ا خزر
کت سپهر صنعت آس ا خزر
کت سپهر صنعت آس ا خزر
کت سپهر صنعت آس ا خزر
کت سپهر صنعت آس ا خزر
کت سپهر صنعت آس ا خزر
کت سپهر صنعت آس ا خزر
کت سپهر صنعت آس ا خزر
کت سپهر صنعت آس ا خزر
کت سپهر صنعت آس ا خزر
کت س ﺪ تجارت اج ارونﺪ
کت س ﺪ تجارت اج ارونﺪ
کت س ﺪ تجارت اج ارونﺪ
کت س ﺪ تجارت اج ارونﺪ

کت سای ا دیزل
کت سای ا دیزل
کت سای ادیزل
کت سای ادیزل
کت سا ﺪون صنعت آرا
کت سا ﺪون صنعت آرا
کت س ﺤان ل مر آس ا
کت س پ ان پرد س رو ش
کت س پ ان پرد س رو ش
کت س پ ان پرد س رو ش
کت س پ ان پرد س رو ش
کت س پ ان پرد س رو ش
کت س ﻼس ک جنوب
کت س ﻼس ک جنوب
کت س اهان زر نخ
کت س اهان زر نخ
کت س اهان ل ف
کت س اهان ل ف
کت س اهان ل ف
کت س اهان ل ف
کت س اهان ل ف
کت سپهر چرم خاورم انه
کت سپهر ش ا سات س
کت سپهر صنعت آس ا خزر
کت سپهر صنعت آس ا خزر
کت سپهر صنعت آس ا خزر
کت سپهر صنعت آس ا خزر
کت سپهر صنعت آس ا خزر
کت سپهر صنعت آس ا خزر
کت سپهر صنعت آس ا خزر
کت سپهر صنعت آس ا خزر
کت سپهر صنعت آس ا خزر
کت سپهر صنعت آس ا خزر
کت سپهر صنعت آس ا خزر
کت س ﺪ تجارت اج ارونﺪ
کت س ﺪ تجارت اج ارونﺪ
کت س ﺪ تجارت اج ارونﺪ
کت س ﺪ تجارت اج ارونﺪ

کت سای ا دیزل
کت سای ا دیزل
کت سای ادیزل
کت سای ادیزل
کت سا ﺪون صنعت آرا
کت سا ﺪون صنعت آرا
کت س ﺤان ل مر آس ا
کت س پ ان پرد س رو ش
کت س پ ان پرد س رو ش
کت س پ ان پرد س رو ش
کت س پ ان پرد س رو ش
کت س پ ان پرد س رو ش
کت س ﻼس ک جنوب
کت س ﻼس ک جنوب
کت س اهان زر نخ
کت س اهان زر نخ
کت س اهان ل ف
کت س اهان ل ف
کت س اهان ل ف
کت س اهان ل ف
کت س اهان ل ف
کت سپهر چرم خاورم انه
کت سپهر ش ا سات س
کت سپهر صنعت آس ا خزر
کت سپهر صنعت آس ا خزر
کت سپهر صنعت آس ا خزر
کت سپهر صنعت آس ا خزر
کت سپهر صنعت آس ا خزر
کت سپهر صنعت آس ا خزر
کت سپهر صنعت آس ا خزر
کت سپهر صنعت آس ا خزر
کت سپهر صنعت آس ا خزر
کت سپهر صنعت آس ا خزر
کت سپهر صنعت آس ا خزر
کت س ﺪ تجارت اج ارونﺪ
کت س ﺪ تجارت اج ارونﺪ
کت س ﺪ تجارت اج ارونﺪ
کت س ﺪ تجارت اج ارونﺪ

1010040562
1010040562
0041645741
0041645741
3874456145
3874456145
0933961154
0310434548
0310434548
0310434548
0310434548
0310434548
2249640361
2249640361
1092017801
1092017801
1281606642
1281606642
1281606642
1281606642
1281606642
0039389782
5030045511
2630863190
2630863190
2630863190
2630863190
2630863190
2630863190
2630863190
2630863190
2630863190
2630863190
2630863190
2360337688
2360337688
2360337688
2360337688

10100405629
10100405629
10100405629
10100405629
10820097270
10820097270
14005036067
14005896181
14005896181
14005896181
14005896181
14005896181
10102506796
10102506796
14003492580
14003492580
10861152741
10861152741
10861152741
10861152741
10861152741
10102344770
10860182890
14005278984
14005278984
14005278984
14005278984
14005278984
14005278984
14005278984
14005278984
14005278984
14005278984
14005278984
14006884712
14006884712
14006884712
14006884712

239,904.00
162,478.35
162,478.35
239,904.00
30,226,000.00
60,930.00
83,000.00
38,850.00
16,500.00
38,850.00
12,911.15
12,911.15
7,545,600.00
7,545,600.00
943,800.00
429,000.00
10,517.06
13,800.00
140,000.00
4,000.00
7,500.00
258,500.00
107,510,990.00
1,485,091.00
621,666.00
1,036,110.00
828,888.00
897,962.00
1,001,573.00
95,400.00
967,036.00
493,879.10
1,429,831.80
759,814.00
64,600.00
340,000.00
10,100.00
45,700.00

يورو
يورو
يورو
يورو
وون کره جنو
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
يورو
يورو
ين ژاپن
ين ژاپن
يوان چ
يوان چ
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
درهم امارات
وون کره جنو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یورو
يوان چ
یورو
یورو

48,599
48,599
48,599
48,599
72,500
90,270
49,177
95,000
49,807
51,047
51,326
95,000
71,679
71,679
11,362
11,780
51,189
90,450
92,100
88,000
87,980
11,823
70,000
21,465
11,949
11,761
11,583
11,583
11,583
49,329
11,761
11,583
21,448
21,525
49,647
6,467
49,408
49,408

اج ارونﺪ

کت س ﺪ تجارت
کت س ﺪ اغذ ص ا
کت س ﺪ اغذ ص ا
کت س ﺪ اغذ ص ا
کت س ﺪ نام زا رس
س ﺪمطهر انتخاب
س ﺪمطهر انتخاب
س ﺪمطهر انتخاب
س ﺪمطهر انتخاب
س ﺪمطهر انتخاب
س ﺪمطهر انتخاب
س ﺪمطهر انتخاب
کت س ان سهنﺪ آذر ا جان
کت ستاره اﻻ ه
کت ستاره اﻻ ه
کت ستاره ل مر ل ا ان
کت ستاره جاو ﺪان ن بوشهر
کت ستاره جاو ﺪان ن بوشهر
کت ستاره فام ارس ان
کت ستاره فام ارس ان
کت ستاره فام ارس ان
کت سخت کوشان آژنﺪ
کت اج صنعت
کت اج صنعت
کت ام ک نقش یزد
کت ام ک نقش یزد
کت ام ک نقش یزد
کت ام کهای صنع ارد ان سها عام
کت دساز خودرو
کت عت س لت کث
کت ما ه گذاری سپهر جاو ﺪ قشم
کت ما ه گذاری سپهر جاو ﺪ قشم
کت و ارس گردش
کت و س آس ا
کت وش ذوب هومان
کت وش ذوب هومان
کت ــع ار گ ﻼن
کت ــع ار گ ﻼن

2360337688
کت س ﺪ تجارت اج ارونﺪ
کت س ﺪ تجارت اج ارونﺪ
0061799203
کت س ﺪ اغذ ص ا
کت س ﺪ اغذ ص ا
0061799203
کت س ﺪ اغذ ص ا
کت س ﺪ اغذ ص ا
0061799203
کت س ﺪ اغذ ص ا
کت س ﺪ اغذ ص ا
1817463586
کت س ﺪ نام زا رس
کت س ﺪ نام زا رس
1285862821
کت س ﺪمطهر انتخاب
کت س ﺪمطهر انتخاب
1285862821
کت س ﺪمطهر انتخاب
کت س ﺪمطهر انتخاب
1285862821
کت س ﺪمطهر انتخاب
کت س ﺪمطهر انتخاب
1285862821
کت س ﺪمطهر انتخاب
کت س ﺪمطهر انتخاب
1285862821
کت س ﺪمطهر انتخاب
کت س ﺪمطهر انتخاب
1285862821
کت س ﺪمطهر انتخاب
کت س ﺪمطهر انتخاب
1285862821
کت س ﺪمطهر انتخاب
کت س ﺪمطهر انتخاب
1689539331
کت س ان سهنﺪ آذر ا جان
کت س ان سهنﺪ آذر ا جان
1282204521
کت ستاره اﻻ ه
کت ستاره اﻻ ه
1282204521
کت ستاره اﻻ ه
کت ستاره اﻻ ه
0559013027
کت ستاره ل مر ل ا ان
کت ستاره ل مر ل ا ان
5839493074
کت ستاره جاو ﺪان ن بوشهر کت ستاره جاو ﺪان ن بوشهر
5839493074
کت ستاره جاو ﺪان ن بوشهر کت ستاره جاو ﺪان ن بوشهر
0044459106
کت ستاره فام ارس ان
کت ستاره فام ارس ان
0044459106
کت ستاره فام ارس ان
کت ستاره فام ارس ان
0044459106
کت ستاره فام ارس ان
کت ستاره فام ارس ان
0038189038
کت سخت کوشان آژنﺪ
کت سخت کوشان آژنﺪ
0043313914
کت اج صنعت
کت اج صنعت
0043313914
کت اج صنعت
کت اج صنعت
0060786345
کت ام ک نقش یزد
کت ام ک نقش یزد
0060786345
کت ام ک نقش یزد
کت ام ک نقش یزد
0060786345
کت ام ک نقش یزد
کت ام ک نقش یزد
عام ام کهای صنع ارد ان سها عام 1289334889
کت ام کهای صنع ارد ان سها کت
1086009638
کت دساز خودرو
کت دساز خودرو
0055437850
کت عت س لت کث
کت عت س لت کث
3391554983
کت ما ه گذاری سپهر جاو ﺪ قشمکت ما ه گذاری سپهر جاو ﺪ قشم
3391554983
کت ما ه گذاری سپهر جاو ﺪ قشمکت ما ه گذاری سپهر جاو ﺪ قشم
0068090595
کت و ارس گردش
کت و ارس گردش
4433298204
کت و س آس ا
کت و س آس ا
3801356043
کت وش ذوب هومان
کت وش ذوب هومان
3801356043
کت وش ذوب هومان
کت وش ذوب هومان
2677557428
کت ــع ار گ ﻼن
کت ــع ار گ ﻼن
2677557428
کت ــع ار گ ﻼن
کت ــع ار گ ﻼن

14006884712
10102818048
10102818048
10102818048
10340074167
10260621070
10260621070
10260621070
10260621070
10260621070
10260621070
10260621070
14003479666
10260366171
10260366171
14005971925
14005244461
14005244461
14005723240
14005723240
14005723240
10102204041
10101200553
10101200553
14004095579
14004095579
14004095579
10840024608
10860096380
10860982829
10980285920
10980285920
10103469529
10840445033
14006658670
14006658670
10720166379
10720166379

53,000.00
41,385,000.00
41,385,000.00
372,465,000.00
75,816.00
1,551,127.50
1,545,741.00
114,762,160.00
230,558,760.00
215,959,104.00
67,400,000.00
1,344,192.00
25,000.00
228,964.00
42,678.28
336,550.00
102,883.00
123,129.00
88,875.00
88,875.00
19,425,000.00
9,587.52
3,928.81
13,000.00
1,270.00
81,000.00
2,700.00
10,231.00
22,416.00
1,070,000.00
684,000.10
605,412.00
292,145.28
49,472.40
1,683,200.00
1,698,435.00
200,000.00
24,600.00

یوان چ
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
يوان چ
يوان چ
یوان چ
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
یوان چ
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
وون کره جنو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو

6,500
71,000
71,000
81,000
6,555
11,891
11,420
73,950
70,000
70,000
73,950
11,750
50,566
11,700
11,483
6,571
49,639
49,639
6,555
11,739
38,978
88,000
49,639
49,639
49,466
50,119
49,466
51,596
92,900
6,571
11,090
11,090
49,109
49,177
21,700
22,220
49,177
50,119

کت ــع ار گ ﻼن
کت ــع ار گ ﻼن
کت ــع ار گ ﻼن
کت ــع ار گ ﻼن
کت ــع ار گ ﻼن
کت ــع ار گ ﻼن
کت ــع ار گ ﻼن
کت سف ان تجارت ام ﺪ آستارا
کت سل سام آرا
کت سل سام آرا
کت سل سام آرا
کت سل سام آرا
کت سل سام آرا
کت سﻼمت تجارت ارونﺪ
کت سﻼمت سازان ارس بوع
کت سﻼمت سازان ارس بوع
کت سما نور گس ایران ان
کت سنگ م ا ش ست
کت سنگ ماش ا ستا
کت سنگ ماش ا ستا
کت سنگ ماش ا ستا
کت سها صنعت افرا
کت سها خاص ﻃل ع تجارت کهن
کت سها خاص گواه
کت سهنﺪ آسان اوج
کت سهنﺪ آوای اران
کت سهنﺪ آوای اران
کت سهنﺪ آوای اران
کت سهنﺪ آوای اران
کت سهنﺪ آوای اران
کت سهنﺪ آوای اران
کت سهنﺪ آوای اران
کت سهنﺪ تایر ارور
کت سهنﺪ صنعت رستا
کت سهنﺪدرب سلماس
کت سه ل اقتصاد
کت س ر ارزن
کت س ر ارزن

کت ــع ار گ ﻼن
کت ــع ار گ ﻼن
کت ــع ار گ ﻼن
کت ــع ار گ ﻼن
کت ــع ار گ ﻼن
کت ــع ار گ ﻼن
کت ــع ار گ ﻼن
کت ــع ار گ ﻼن
کت ــع ار گ ﻼن
کت ــع ار گ ﻼن
کت ــع ار گ ﻼن
کت ــع ار گ ﻼن
کت ــع ار گ ﻼن
کت ــع ار گ ﻼن
کت سف ان تجارت ام ﺪ آستارا کت سف ان تجارت ام ﺪ آستارا
کت سل سام آرا
کت سل سام آرا
کت سل سام آرا
کت سل سام آرا
کت سل سام آرا
کت سل سام آرا
کت سل سام آرا
کت سل سام آرا
کت سل سام آرا
کت سل سام آرا
کت سﻼمت تجارت ارونﺪ
کت سﻼمت تجارت ارونﺪ
کت سﻼمت سازان ارس بوع
کت سﻼمت سازان ارس بوع
کت سﻼمت سازان ارس بوع
کت سﻼمت سازان ارس بوع
کت سما نور گس ایران ان
کت سما نور گس ایران ان
کت سنگ م ا ش ست
کت سنگ م ا ش ست
کت سنگ ماش ا ستا
کت سنگ ماش ا ستا
کت سنگ ماش ا ستا
کت سنگ ماش ا ستا
کت سنگ ماش ا ستا
کت سنگ ماش ا ستا
کت سها صنعت افرا
کت سها صنعت افرا
کت سها خاص ﻃل ع تجارت کهنکت سها خاص ﻃل ع تجارت کهن
کت سها خاص گواه
کت سها خاص گواه
کت سهنﺪ آسان اوج
کت سهنﺪ آسان اوج
کت سهنﺪ آوای اران
کت سهنﺪ آوای اران
کت سهنﺪ آوای اران
کت سهنﺪ آوای اران
کت سهنﺪ آوای اران
کت سهنﺪ آوای اران
کت سهنﺪ آوای اران
کت سهنﺪ آوای اران
کت سهنﺪ آوای اران
کت سهنﺪ آوای اران
کت سهنﺪ آوای اران
کت سهنﺪ آوای اران
کت سهنﺪ آوای اران
کت سهنﺪ آوای اران
کت سهنﺪ تایر ارور
کت سهنﺪ تایر ارور
کت سهنﺪ صنعت رستا
کت سهنﺪ صنعت رستا
کت سهنﺪدرب سلماس
کت سهنﺪدرب سلماس
کت سه ل اقتصاد
کت سه ل اقتصاد
کت س ر ارزن
کت س ر ارزن
کت س ر ارزن
کت س ر ارزن

2677557428
2677557428
2677557428
2677557428
2677557428
2677557428
2677557428
1465309217
0061767591
0061767591
0061767591
0061767591
0061767591
2150074141
2390527159
2390527159
0042415306
1261416139
5059693759
5059693759
5059693759
0082823308
1288022654
0056765339
0730103218
2181111111
2181111111
2181111111
2181111111
2181111111
2181111111
2181111111
2754449043
1229623167
2851145711
0052008428
2668924871
2668924871

10720166379
10720166379
10720166379
10720166379
10720166379
10720166379
10720166379
14004528358
10320663910
10320663910
10320663910
10320663910
10320663910
14000021548
14005691642
14005691642
14004646463
10102134340
10320609845
10320609845
10320609845
14005474303
14005605873
10100408241
10380425271
10101635882
10101635882
10101635882
10101635882
10101635882
10101635882
10101635882
14005618792
14006425763
10980070500
10102639537
10101753210
10101753210

70,000.00
16,500.00
150,000.00
40,500.00
27,000.00
26,600.00
105,000.00
35,205.14
173,593.00
138,885.00
172,602.00
253,663.00
294,411.00
118,697.06
174,100.00
365,900.00
201,500.00
99,961.00
349,800.00
733.46
221,700.00
3,836,895.00
130,000.00
132,440.00
70,000.00
117,150.00
496,000.00
305,000.00
101,500.00
190,000.00
259,000.00
11,300.00
830,860.00
10,342,773.00
349,367.30
415,523,360.00
213,396.30
213,396.30

يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
يورو
يورو
درهم امارات
يورو
يوان چ
يورو
يوان چ
یوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يورو
يوان چ
يوان چ
يورو
يوان چ
يوان چ
ل جﺪ ﺪ ترک ه
وون کره جنو
يوان چ
يوان چ

88,008
49,109
49,537
49,109
49,177
49,109
49,441
49,701
92,920
92,920
92,920
87,000
92,920
11,994
49,415
49,415
11,475
49,887
6,588
49,673
6,588
11,700
6,571
11,000
50,463
49,408
11,084
11,128
49,408
11,128
11,128
49,408
6,558
6,538
9,064
70,594
12,100
12,100

کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت سوﻻر صنعت ف وزه
کت سوﻻر صنعت ف وزه
کت سوﻻر صنعت ف وزه
کت سوله سازان حﺪ ﺪ اران کرمان
کت س ب ﻃﻼ هوشمنﺪ
کت س اموتور
کت س اموتور
کت س اموتور

کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت سوﻻر صنعت ف وزه
کت سوﻻر صنعت ف وزه
کت سوﻻر صنعت ف وزه
کت سوﻻر صنعت ف وزه
کت سوﻻر صنعت ف وزه
کت سوﻻر صنعت ف وزه
کت سوله سازان حﺪ ﺪ اران کرمان کت سوله سازان حﺪ ﺪ اران کرمان
کت س ب ﻃﻼ هوشمنﺪ
کت س ب ﻃﻼ هوشمنﺪ
کت س اموتور
کت س اموتور
کت س اموتور
کت س اموتور
کت س اموتور
کت س اموتور

1375661108
1375661108
1375661108
1375661108
1375661108
1375661108
1375661108
1375661108
1375661108
1375661108
1375661108
1375661108
1375661108
1375661108
1375661108
1375661108
1375661108
1375661108
1375661108
1375661108
1375661108
1375661108
1375661108
1375661108
1375661108
1375661108
1375661108
1375661108
1375661108
1375661108
1062921070
1062921070
1062921070
2991038810
0071700250
4323368038
4323368038
4323368038

10861495283
10861495283
10861495283
10861495283
10861495283
10861495283
10861495283
10861495283
10861495283
10861495283
10861495283
10861495283
10861495283
10861495283
10861495283
10861495283
10861495283
10861495283
10861495283
10861495283
10861495283
10861495283
10861495283
10861495283
10861495283
10861495283
10861495283
10861495283
10861495283
10861495283
10980101923
10980101923
10980101923
10630114805
14005823626
10102681970
10102681970
10102681970

11,940.00
201,643.60
271,305.55
91,863.85
77,505.38
64,149.30
77,993.12
9,419.96
218,172.40
48,629.22
34,128.38
99,823.00
86,075.76
105,785.00
60,606.00
51,279.54
132,130.00
23,452.00
271,831.10
67,000.00
135,232.00
305,100.00
349,491.00
26,873.45
339,752.00
84,995.22
58,177.22
18,520.00
45,731.23
48,413.12
44,828.00
15,239.72
40,663.07
30,098,142.00
325,229.00
4,440,388.80
93,596.00
4,875,822.00

یورو
يورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يوان
يورو
یوان
یوان
یوان

چ
چ
چ
چ

51,515
49,109
49,258
91,000
49,639
49,639
50,566
49,639
49,109
49,639
91,000
49,258
50,566
91,000
51,515
51,515
51,515
51,515
49,258
49,258
49,639
50,566
50,566
92,500
93,500
104,500
51,515
51,515
91,000
50,566
49,703
96,000
96,000
11,581
49,568
10,926
11,730
11,730

کت س س آرنگ ک ان
کت س سارون ش
کت س سارون ش
س ستم و خﺪمات ارکسون
کت س ل س ارا
کت س ل س ارا
کت س م ﻻ ک ر یزد
کت س م ﻻ ک ر یزد
کت س م و ا ل یزد
کت س م و ا ل یزد
کت س م و ا ل مغان
کت س ما اذر سهنﺪ
کت س ما سازان سﺪ ﺪ تهران
کت س ما سازان سﺪ ﺪ تهران
کت س ما سازان سﺪ ﺪ تهران
کت س ما سازان سﺪ ﺪ تهران
کت س ما سازان سﺪ ﺪ تهران
کت س ما سازان سﺪ ﺪ تهران
کت س ما سازان سﺪ ﺪ تهران
کت س ماران
کت س ماران
کت س ماران
کت س مان اروم ه سها عام
کت س مان جنورد
کت س مان جنورد
کت س مان جنورد
کت س مان خاش
کت س مان اوان بو ان
کت س مان ک ر اشان
کت س مکو
کت س مکو
کت س مکو
کت س مکو
کت س مکو
کت س مکو
کت س م تجارت روژان
کت س نا ارس ارا
کت س نا تجارت پ ش ام

کت س س آرنگ ک ان
کت س سارون ش
کت س سارون ش
کت س ستم وخﺪمات ارکسون
کت س ل س ارا
کت س ل س ارا
کت س م ﻻ ک ر یزد
کت س م ﻻ ک ر یزد
کت س م و ا ل یزد
کت س م و ا ل یزد
کت س م و ا ل مغان
کت س ما اذر سهنﺪ
کت س ما سازان سﺪ ﺪ تهران
کت س ما سازان سﺪ ﺪ تهران
کت س ما سازان سﺪ ﺪ تهران
کت س ما سازان سﺪ ﺪ تهران
کت س ما سازان سﺪ ﺪ تهران
کت س ما سازان سﺪ ﺪ تهران
کت س ما سازان سﺪ ﺪ تهران
کت س ماران
کت س ماران
کت س ماران
کت س مان اروم ه سها عام
کت س مان جنورد
کت س مان جنورد
کت س مان جنورد
کت س مان خاش
کت س مان اوان بو ان
کت س مان ک ر اشان
کت س مکو
کت س مکو
کت س مکو
کت س مکو
کت س مکو
کت س مکو
کت س م تجارت روژان
کت س نا ارس ارا
کت س نا تجارت پ ش ام

کت س س آرنگ ک ان
کت س سارون ش
کت س سارون ش
کت س ستم وخﺪمات ارکسون
کت س ل س ارا
کت س ل س ارا
کت س م ﻻ ک ر یزد
کت س م ﻻ ک ر یزد
کت س م و ا ل یزد
کت س م و ا ل یزد
کت س م و ا ل مغان
کت س ما اذر سهنﺪ
کت س ما سازان سﺪ ﺪ تهران
کت س ما سازان سﺪ ﺪ تهران
کت س ما سازان سﺪ ﺪ تهران
کت س ما سازان سﺪ ﺪ تهران
کت س ما سازان سﺪ ﺪ تهران
کت س ما سازان سﺪ ﺪ تهران
کت س ما سازان سﺪ ﺪ تهران
کت س ماران
کت س ماران
کت س ماران
کت س مان اروم ه سها عام
کت س مان جنورد
کت س مان جنورد
کت س مان جنورد
کت س مان خاش
کت س مان اوان بو ان
کت س مان ک ر اشان
کت س مکو
کت س مکو
کت س مکو
کت س مکو
کت س مکو
کت س مکو
کت س م تجارت روژان
کت س نا ارس ارا
کت س نا تجارت پ ش ام

0069128979
1063485061
1063485061
1281852465
3620863547
3620863547
4432382570
4432382570
4431266402
4431266402
4591001725
6039744839
2610076101
2610076101
2610076101
2610076101
2610076101
2610076101
2610076101
1285297504
1285297504
1285297504
3256139221
3873312131
3873312131
3873312131
2371859419
2750413648
2249696268
0043613160
0043613160
0043613160
0043613160
0043613160
0043613160
0941144445
0073077097
0451174968

14004155028
10380165441
10380165441
10102552284
10460004458
10460004458
10840066101
10840066101
10861493564
10861493564
10480033664
10101507791
10320598513
10320598513
10320598513
10320598513
10320598513
10320598513
10320598513
10101176286
10101176286
10101176286
10220016318
10101013009
10101013009
10101013009
10101054217
10220100844
10260210386
10100690588
10100690588
10100690588
10100690588
10100690588
10100690588
14006778563
10102563524
10103744427

828,000.00
848,161.00
441,325.50
1,390,599.77
3,283,805.95
48,384.00
28,000.00
85,755.00
105,500.00
1,031,800.00
12,663.50
6,133.65
471,894.60
419,103.38
944,932.80
42,800.00
2,354.00
35,623.79
168,636.17
20,520.00
5,181.30
6,774.07
326,973.44
1,970.00
5,200.00
3,770.00
2,974.50
75,281.00
3,175.20
14,712.00
102,114.00
23,408.00
178,080.00
53,480,400.00
18,300.00
1,417,088.82
70,000.00
37,331.24

يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
رو ه هنﺪ
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
یورو
یورو
يورو
يورو
يورو
یورو
یوان چ
یورو
یوان چ
وون کره جنو
یورو
يوان چ
يورو
يورو

11,938
12,200
11,837
49,109
1,144
50,463
51,249
51,515
6,469
11,134
88,400
50,566
6,588
49,568
6,588
6,588
6,588
49,568
48,599
93,420
91,500
91,500
49,177
92,000
92,000
92,600
88,040
49,177
49,441
93,374
11,500
93,374
12,450
72,000
90,450
11,300
49,408
49,639

کت س نا تجارت پ ش ام
کت س نا ترابر ارت
کت س نا حمﺪ آرا
کت س نا حمﺪ آرا
کت س نا حمﺪ آرا
کت س نا راد اﻻ
کت س نا صنعت شمال
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت شب ش
کت شب ش
کت شتاب ار
کت شتاب ار
کت شتاب ار
کت ق صنعت ن شابور خراسان
کت کت اران تجارت پورا
کت کت اران تجارت پورا
کت کت اران تجارت پورا
کت کت اران تجارت پورا
کت کت اران تجارت پورا
کت کت اران تجارت پورا
کت کت اران تجارت پورا

و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و

کت س نا تجارت پ ش ام
کت س نا تجارت پ ش ام
کت س نا ترابر ارت
کت س نا ترابر ارت
کت س نا حمﺪ آرا
کت س نا حمﺪ آرا
کت س نا حمﺪ آرا
کت س نا حمﺪ آرا
کت س نا حمﺪ آرا
کت س نا حمﺪ آرا
کت س نا راد اﻻ
کت س نا راد اﻻ
کت س نا صنعت شمال
کت س نا صنعت شمال
کت شاه چراغ ارس ان آراد
کت شاه چراغ ارس ان آراد
کت شاه چراغ ارس ان آراد
کت شاه چراغ ارس ان آراد
کت شاه چراغ ارس ان آراد
کت شاه چراغ ارس ان آراد
کت شاه چراغ ارس ان آراد
کت شاه چراغ ارس ان آراد
کت شاه چراغ ارس ان آراد
کت شاه چراغ ارس ان آراد
کت شاه چراغ ارس ان آراد
کت شاه چراغ ارس ان آراد
کت شاه چراغ ارس ان آراد
کت شاه چراغ ارس ان آراد
کت شاه چراغ ارس ان آراد
کت شاه چراغ ارس ان آراد
کت شاه چراغ ارس ان آراد
کت شاه چراغ ارس ان آراد
کت شاه چراغ ارس ان آراد
کت شاه چراغ ارس ان آراد
کت شاه چراغ ارس ان آراد
کت شاه چراغ ارس ان آراد
کت شاه چراغ ارس ان آراد
کت شاه چراغ ارس ان آراد
کت شاه چراغ ارس ان آراد
کت شاه چراغ ارس ان آراد
کت شاه چراغ ارس ان آراد
کت شاه چراغ ارس ان آراد
کت شاه چراغ ارس ان آراد
کت شاه چراغ ارس ان آراد
کت شاه چراغ ارس ان آراد
کت شاه چراغ ارس ان آراد
کت شاه چراغ ارس ان آراد
کت شاه چراغ ارس ان آراد
کت شاه چراغ ارس ان آراد
کت شاه چراغ ارس ان آراد
کت شب ش
کت شب ش
کت شب ش
کت شب ش
کت شتاب ار
کت شتاب ار
کت شتاب ار
کت شتاب ار
کت شتاب ار
کت شتاب ار
کت ق صنعت ن شابور خراسان کت ق صنعت ن شابور خراسان
کت کت اران تجارت پورا
کت کت اران تجارت پورا
کت کت اران تجارت پورا
کت کت اران تجارت پورا
کت کت اران تجارت پورا
کت کت اران تجارت پورا
کت کت اران تجارت پورا
کت کت اران تجارت پورا
کت کت اران تجارت پورا
کت کت اران تجارت پورا
کت کت اران تجارت پورا
کت کت اران تجارت پورا
کت کت اران تجارت پورا
کت کت اران تجارت پورا

0451174968
3874742288
1709551917
1709551917
1709551917
0041878655
2161535757
6439931611
6439931611
6439931611
6439931611
6439931611
6439931611
6439931611
6439931611
6439931611
6439931611
6439931611
6439931611
6439931611
6439931611
6439931611
6439931611
6439931611
6439931611
0452159830
0452159830
2295214939
2295214939
2295214939
0056997973
3849106470
3849106470
3849106470
3849106470
3849106470
3849106470
3849106470

10103744427
10103136844
10200332740
10200332740
10200332740
10102769157
10760374899
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
10102660129
10102660129
10100956945
10100956945
10100956945
14006422756
10980013562
10980013562
10980013562
10980013562
10980013562
10980013562
10980013562

62,621.38
138,200.00
58,902.10
19,832.00
48,046.32
235,676.00
4,395.00
610,976.52
495,840.00
9,480.00
195,361.00
2,162,638.17
320,500.00
195,361.00
627,527.00
1,915.00
33,000.00
200,000.00
278,583.93
147,071.30
184,940.00
686,826.00
2,929.00
29,900.00
87,872.00
718,000.00
186,706.00
82,025.00
6,960,000.00
1,336,954.00
37,294.85
505,750.00
727,000.00
1,253,105.00
2,577,913.15
339,410.00
361,925.00
356,340.00

يورو
يورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
يوان چ
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
ل جﺪ ﺪ ترک ه
ل جﺪ ﺪ ترک ه
یوان چ
یورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
یوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ

49,829
49,676
6,040
49,177
49,177
49,441
49,697
6,596
50,254
49,697
50,254
11,436
6,596
50,119
6,670
50,254
50,254
49,676
50,254
6,596
6,596
6,596
49,697
50,254
49,697
6,571
6,431
9,085
12,204
11,580
49,163
11,119
6,462
11,119
11,076
6,453
6,599
6,462

کت کت اران تجارت پورا
کت کت اران تجارت پورا
کت کت اران تجارت پورا
کت کت اران تجارت پورا
کت کت بناب ال ون ک
کت کت تول ﺪی صنایع یزد پول ا
کت کت جهان همتا س لت بناب
کت کت جهان همتا س لت بناب
کت کت جهان همتا س لت بناب
کت کت جهان همتا س لت بناب
کت کت جهان همتا س لت بناب
کت کت جهان همتا س لت بناب
کت کت جهان همتا س لت بناب
کت کت جهان همتا س لت بناب
کت کت صنایع برق زاو ر
کت کت صنعت خش مژده
کت کت صنعت خش مژده
کت کت صنعت خش مژده
کت کت صنعت خش مژده
کت کت صنعت خش مژده
کت کت صنعت خش مژده
کت کت صنعت خشک ار وزان
کت کت ف فتح
کت کت ا عمارت یزد
کت کت ا و ام ک ستاره می ﺪ
کت کت ل پودر لستان
کت کت مجتمع ا می ﺪ
کت کت مجتمع ا می ﺪ
کت کت مجتمع ا می ﺪ
کت کت مهنﺪ التون رای
کت کت یزد پیچ
کت ﻒ آذر ارس
کت ش ﻼت پرنﺪ
کت ش ﻼت پرنﺪ
کت ش ﻼت پرنﺪ
کت ش ﻼت پرنﺪ
کت ش ﻼت پرنﺪ
کت ش ﻼت پرنﺪ

کت کت اران تجارت پورا
کت کت اران تجارت پورا
کت کت اران تجارت پورا
کت کت اران تجارت پورا
کت کت اران تجارت پورا
کت کت اران تجارت پورا
کت کت اران تجارت پورا
کت کت اران تجارت پورا
کت کت بناب ال ون ک
کت کت بناب ال ون ک
کت کت تول ﺪی صنایع یزد پول اکت کت تول ﺪی صنایع یزد پول ا
کت کت جهان همتا س لت بنابکت کت جهان همتا س لت بناب
کت کت جهان همتا س لت بنابکت کت جهان همتا س لت بناب
کت کت جهان همتا س لت بنابکت کت جهان همتا س لت بناب
کت کت جهان همتا س لت بنابکت کت جهان همتا س لت بناب
کت کت جهان همتا س لت بنابکت کت جهان همتا س لت بناب
کت کت جهان همتا س لت بنابکت کت جهان همتا س لت بناب
کت کت جهان همتا س لت بنابکت کت جهان همتا س لت بناب
کت کت جهان همتا س لت بنابکت کت جهان همتا س لت بناب
کت کت صنایع برق زاو ر
کت کت صنایع برق زاو ر
کت کت صنعت خش مژده
کت کت صنعت خش مژده
کت کت صنعت خش مژده
کت کت صنعت خش مژده
کت کت صنعت خش مژده
کت کت صنعت خش مژده
کت کت صنعت خش مژده
کت کت صنعت خش مژده
کت کت صنعت خش مژده
کت کت صنعت خش مژده
کت کت صنعت خش مژده
کت کت صنعت خش مژده
کت کت صنعت خشک ار وزان کت کت صنعت خشک ار وزان
کت کت ف فتح
کت کت ف فتح
کت کت ا عمارت یزد
کت کت ا عمارت یزد
کت کت ا و ام ک ستاره می ﺪ
کت کت ا و ام ک ستاره می ﺪ
کت کت ل پودر لستان
کت کت ل پودر لستان
کت کت مجتمع ا می ﺪ
کت کت مجتمع ا می ﺪ
کت کت مجتمع ا می ﺪ
کت کت مجتمع ا می ﺪ
کت کت مجتمع ا می ﺪ
کت کت مجتمع ا می ﺪ
کت کت مهنﺪ التون رای
کت کت مهنﺪ التون رای
کت کت یزد پیچ
کت کت یزد پیچ
کت ﻒ آذر ارس
کت ﻒ آذر ارس
کت ش ﻼت پرنﺪ
کت ش ﻼت پرنﺪ
کت ش ﻼت پرنﺪ
کت ش ﻼت پرنﺪ
کت ش ﻼت پرنﺪ
کت ش ﻼت پرنﺪ
کت ش ﻼت پرنﺪ
کت ش ﻼت پرنﺪ
کت ش ﻼت پرنﺪ
کت ش ﻼت پرنﺪ
کت ش ﻼت پرنﺪ
کت ش ﻼت پرنﺪ

3849106470
3849106470
3849106470
3849106470
1688796827
4432136162
1689518431
1689518431
1689518431
1689518431
1689518431
1689518431
1689518431
1689518431
4432174137
3761594364
3761594364
3761594364
3761594364
3761594364
3761594364
3762314764
2002844331
4489698852
4489652550
2411096089
4489651074
4489651074
4489651074
4432238569
0040575543
0063985314
1728374774
1728374774
1728374774
1728374774
1728374774
1728374774

10980013562
10980013562
10980013562
10980013562
10860371158
10860043537
10860368618
10860368618
10860368618
10860368618
10860368618
10860368618
10860368618
10860368618
10840067894
10320297319
10320297319
10320297319
10320297319
10320297319
10320297319
10980239536
10861752296
10840056525
10861578984
10700038800
10840010097
10840010097
10840010097
10840067690
10840041414
14001927639
10101593750
10101593750
10101593750
10101593750
10101593750
10101593750

384,785.00
5,397,197.00
190,360.20
755,820.00
1,000,500.00
39,400.00
1,340,000.00
639,559.60
1,497,500.00
480,000.00
3,842,000.00
1,260,000.00
1,265,085.55
1,167,200.00
93,352.60
14,137.20
14,137.20
14,137.20
190,440.00
14,137.20
14,137.20
400,000.00
15,850,000.00
124,000.00
53,000.00
50,000.00
137,430.00
394,588.00
53,154.00
46,167.50
1,457.56
80,000.00
481.55
22,493.00
162,000.00
301,000.00
18,480.00
240,000.00

چ
چ
چ
چ
چ

يوان
یوان
يوان
يوان
يوان
يورو
یوان چ
يوان چ
درهم امارات
یوان چ
یوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
وون کره جنو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يوان چ
يورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو

6,596
11,076
11,040
11,173
6,375
89,090
11,160
6,587
11,908
11,160
11,200
11,435
6,587
11,774
11,329
49,567
49,568
49,568
49,568
49,568
49,568
51,326
38,978
51,596
49,544
48,599
87,617
6,469
88,513
6,555
49,466
50,463
94,783
49,798
49,169
49,169
49,798
93,080

0930731646
کت شکوفا م ش
کت شکوفا م ش
کت شکوفا م ش
0930731646
کت شکوفا م ش
کت شکوفا م ش
کت شکوفا م ش
0930731646
کت شکوفا م ش
کت شکوفا م ش
کت شکوفا م ش
0930731646
کت شکوفا م ش
کت شکوفا م ش
کت شکوفا م ش
0932201679
کت شمس جاو ﺪ ارونﺪ
کت شمس جاو ﺪ ارونﺪ
کت شمس جاو ﺪ ارونﺪ
0054852821
کت شم م سﻼمت اساراد
کت شم م سﻼمت اساراد
کت شم م سﻼمت اساراد
0054852821
کت شم م سﻼمت اساراد
کت شم م سﻼمت اساراد
کت شم م سﻼمت اساراد
0067450555
کت شهاب آسا ب الملل
کت شهاب آسا ب الملل
کت شهاب آسا ب الملل
6199609069
کت شهاب فرش ب ﺪ ل
کت شهاب فرش ب ﺪ ل
کت شهاب فرش ب ﺪ ل
3539782699
کت شول تجارت ارونﺪ
کت شول تجارت ارونﺪ
کت شول تجارت ارونﺪ
3539782699
کت شول تجارت ارونﺪ
کت شول تجارت ارونﺪ
کت شول تجارت ارونﺪ
3539782699
کت شول تجارت ارونﺪ
کت شول تجارت ارونﺪ
کت شول تجارت ارونﺪ
0069501637
کت ش ﺪ سان راد
کت ش ﺪ سان راد
کت ش ﺪ سان راد
2291210513
کت ش از دینا
کت ش از دینا
کت ش از دینا
0066834708ﺪ
بهﺪاش آو وﺪ ساختما آر انا صنعت آر اداد آو
آﻻتآر اداد
صنعت
انا ش
کت
آﻻت بهﺪاش و ساختما آر
ادادشآو ﺪ
کت ش آﻻت بهﺪاش و ساختما آر انا صنعت آرکت
0066834708ﺪ
بهﺪاش آو وﺪ ساختما آر انا صنعت آر اداد آو
آﻻتآر اداد
صنعت
انا ش
کت
آﻻت بهﺪاش و ساختما آر
ادادشآو ﺪ
کت ش آﻻت بهﺪاش و ساختما آر انا صنعت آرکت
0532057341
کت ش سازی پ و فجر مرکزی
کت ش سازی پ و فجر مرکزی
کت ش سازی پ و فجر مرکزی
1287910947
کت ش از اساراد
کت ش از اساراد
کت ش از اساراد
1287910947
کت ش از اساراد
کت ش از اساراد
کت ش از اساراد
0051701881
کت ش های ساختما وصنع ایران
کت ش های ساختما وصنع ایران
کت ش های ساختما وصنع ایران
1372914889
کت ش ن ن ن خاورم انه
کت ش ن ن ن خاورم انه
کت ش ن ن ن خاورم انه
0045646661
کت ش شه اوه فلوت
کت ش شه اوه فلوت
کت ش شه اوه فلوت
0045646661
کت ش شه اوه فلوت
کت ش شه اوه فلوت
کت ش شه اوه فلوت
0045646661
کت ش شه اوه فلوت
کت ش شه اوه فلوت
کت ش شه اوه فلوت
0045646661
کت ش شه اوه فلوت
کت ش شه اوه فلوت
کت ش شه اوه فلوت
0384173624
کت ش ما مهر ارس ان
کت ش ما مهر ارس ان
کت ش ما مهر ارس ان
0384173624
کت ش ما مهر ارس ان
کت ش ما مهر ارس ان
کت ش ما مهر ارس ان
0384173624
کت ش ما مهر ارس ان
کت ش ما مهر ارس ان
کت ش ما مهر ارس ان
0384173624
کت ش ما مهر ارس ان
کت ش ما مهر ارس ان
کت ش ما مهر ارس ان
1971136174
کت ش م ار
کت ش م ار
کت ش م ار
1971136174
کت ش م ار
کت ش م ار
کت ش م ار
1971136174
کت ش م ار
کت ش م ار
کت ش م ار
1971136174
کت ش م ار
کت ش م ار
کت ش م ار
1971136174
کت ش م ار
کت ش م ار
کت ش م ار
1971136174
کت ش م ار
کت ش م ار
کت ش م ار
1971136174
کت ش م ار
کت ش م ار
کت ش م ار
1971136174
کت ش م ار
کت ش م ار
کت ش م ار
1971136174
کت ش م ار
کت ش م ار
کت ش م ار

10103476900
10103476900
10103476900
10103476900
14006143115
10103903074
10103903074
10102267018
10260204030
14005761339
14005761339
14005761339
10320486428
10103000887
14005789905
14005789905
10780096555
14004658018
14004658018
10100981579
10480034710
10102136800
10102136800
10102136800
10102136800
10590021666
10590021666
10590021666
10590021666
10100914356
10100914356
10100914356
10100914356
10100914356
10100914356
10100914356
10100914356
10100914356

1,124,793.66
88,452.82
331,119.04
125,985.92
62,107.00
39,092.00
14,499.00
16,750.00
13,188.00
497,940.00
24,100.00
398,569.00
35,285.62
22,415,449.00
76,310.00
64,061.00
13,029.53
37,500.00
33,750.00
60,866.70
4,435,000.00
500,000.00
500,000.00
202,020.00
295,000.00
120,860.00
60,205.00
770,090.00
87,475.00
48,174.00
8,800.00
2,055,000.00
2,779.00
2,153.00
86,155.00
161,200.00
8,800.00
6,288.40

یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
ین ژاپن
يورو
يورو
يورو
يوان چ
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
رو ه هنﺪ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو

49,639
49,639
49,177
11,482
49,568
50,562
49,697
49,639
88,880
50,067
50,067
50,067
49,791
38,415
51,249
93,256
49,639
11,231
91,800
92,500
49,703
94,500
94,500
96,000
91,000
6,470
6,470
6,587
6,596
49,085
88,040
627
49,441
49,085
49,085
49,466
88,040
88,040

کت ش م ار
کت ش اذرجام
ﻼس ک یزد
کت ش
ﻼس ک یزد
کت ش
ل مر ارس ایران ان
کت ش
کت ش دارو نوترون
کت ش دارو نوترون
اران سهنﺪ
کت ش
کت ش یزد
کت ش یزد
کت ش م ا ب اسپ
کت ش م ا ارس ل ان
کت ش م ا ارس ل ان
کت ش م ا ارس ل ان
کت ش م ا ارس ل ان
کت ش م ا ارس ل ان
کت ش م ا ارس ل ان
کت ش م ا ل سم گران
کت ش م ا ل سم گران
کت ش م ا انرژی سمنان
کت ش م ا انرژی سمنان
کت ش م ا انرژی سمنان
کت ش م ا انرژی سمنان
کت صادرا پ ا راد اشان
کت صادرا پ ا راد اشان
کت صادرا پ ا راد اشان
کت صادرا پ ا راد اشان
کت صادرا پ ا راد اشان
کت صادرا پ ا راد اشان
کت صادق تجارت زاهﺪان
کت صادق تجارت زاهﺪان
کت صادق تجارت زاهﺪان
کت صادق تجارت وح ﺪ
کت صادق تجارت وح ﺪ
کت صادق تجارت وح ﺪ
کت صادق تجارت وح ﺪ
کت صادق تجارت وح ﺪ
کت صادق تجارت وح ﺪ

کت ش م ار
کت ش اذرجام
ﻼس ک یزد
کت ش
ﻼس ک یزد
کت ش
ل مر ارس ایران ان
کت ش
کت ش دارو نوترون
کت ش دارو نوترون
اران سهنﺪ
کت ش
کت ش یزد
کت ش یزد
کت ش م ا ب اسپ
کت ش م ا ارس ل ان
کت ش م ا ارس ل ان
کت ش م ا ارس ل ان
کت ش م ا ارس ل ان
کت ش م ا ارس ل ان
کت ش م ا ارس ل ان
کت ش م ا ل سم گران
کت ش م ا ل سم گران
کت ش م ا انرژی سمنان
کت ش م ا انرژی سمنان
کت ش م ا انرژی سمنان
کت ش م ا انرژی سمنان
کت صادرا پ ا راد اشان
کت صادرا پ ا راد اشان
کت صادرا پ ا راد اشان
کت صادرا پ ا راد اشان
کت صادرا پ ا راد اشان
کت صادرا پ ا راد اشان
کت صادق تجارت زاهﺪان
کت صادق تجارت زاهﺪان
کت صادق تجارت زاهﺪان
کت صادق تجارت وح ﺪ
کت صادق تجارت وح ﺪ
کت صادق تجارت وح ﺪ
کت صادق تجارت وح ﺪ
کت صادق تجارت وح ﺪ
کت صادق تجارت وح ﺪ

کت ش م ار
کت ش اذرجام
ﻼس ک یزد
کت ش
ﻼس ک یزد
کت ش
ل مر ارس ایران ان
کت ش
کت ش دارو نوترون
کت ش دارو نوترون
اران سهنﺪ
کت ش
کت ش یزد
کت ش یزد
کت ش م ا ب اسپ
کت ش م ا ارس ل ان
کت ش م ا ارس ل ان
کت ش م ا ارس ل ان
کت ش م ا ارس ل ان
کت ش م ا ارس ل ان
کت ش م ا ارس ل ان
کت ش م ا ل سم گران
کت ش م ا ل سم گران
کت ش م ا انرژی سمنان
کت ش م ا انرژی سمنان
کت ش م ا انرژی سمنان
کت ش م ا انرژی سمنان
کت صادرا پ ا راد اشان
کت صادرا پ ا راد اشان
کت صادرا پ ا راد اشان
کت صادرا پ ا راد اشان
کت صادرا پ ا راد اشان
کت صادرا پ ا راد اشان
کت صادق تجارت زاهﺪان
کت صادق تجارت زاهﺪان
کت صادق تجارت زاهﺪان
کت صادق تجارت وح ﺪ
کت صادق تجارت وح ﺪ
کت صادق تجارت وح ﺪ
کت صادق تجارت وح ﺪ
کت صادق تجارت وح ﺪ
کت صادق تجارت وح ﺪ

1971136174
0074633112
4431099638
4431099638
0052085562
1532558759
1532558759
0054731135
4432465174
4432465174
1287871887
0046029796
0046029796
0046029796
0046029796
0046029796
0046029796
2121333851
2121333851
0041603052
0041603052
0041603052
0041603052
1262291070
1262291070
1262291070
1262291070
1262291070
1262291070
6119938672
6119938672
6119938672
6239719625
6239719625
6239719625
6239719625
6239719625
6239719625

10100914356
10102617745
10840068025
10840068025
14003956803
14005188930
14005188930
10320794113
10861606516
10861606516
10260382542
10101442955
10101442955
10101442955
10101442955
10101442955
10101442955
10700079643
10700079643
10480038538
10480038538
10480038538
10480038538
10260203988
10260203988
10260203988
10260203988
10260203988
10260203988
10500080405
10500080405
10500080405
10103574392
10103574392
10103574392
10103574392
10103574392
10103574392

16,671.62
87,085.00
105,390.00
166,530.00
540,000.00
12,000.00
764.00
43,450.44
27,800.00
201,235.00
14,863.02
189.09
150,640.00
252,000.00
19,584.94
130,625.00
1,154,869.23
188,048.52
32,325.00
1,095,000.00
374,000.00
563,040.00
339,300.00
517.00
1,621.00
1,954.00
16,140.00
50,640.00
61,048.00
520,502.44
349,307.29
520,502.44
160,840.00
94,260.00
200,000.00
116,637.10
119,062.40
10,299.36

يورو
يوان چ
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يورو
يوان چ
درهم امارات
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يوان چ
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو

88,040
6,555
88,072
49,186
11,128
49,186
49,408
50,119
49,466
49,466
93,823
93,900
11,770
11,770
87,406
11,200
20,422
49,109
49,109
11,362
11,159
11,362
11,362
93,020
87,856
87,856
94,000
87,856
87,856
11,494
11,494
11,494
6,460
51,047
51,047
6,460
49,415
49,329

کت صادق تجارت وح ﺪ
کت صادق تجارت وح ﺪ
کت صادق تجارت وح ﺪ
کت صادق تجارت وح ﺪ
کت صادق تجارت وح ﺪ
کت صادق تجارت وح ﺪ
کت صادق تجارت وح ﺪ
کت صادق تجارت وح ﺪ
کت صادق تجارت وح ﺪ
کت صادق تجارت وح ﺪ
کت صادق تجارت وح ﺪ
کت صاف آب ایران
کت صاف آب ایران
کت صاف آب ایران
کت صاف ف لم ن ن آذر ا جان
کت صاف ف لم ن ن آذر ا جان
کت صاف ف لم ن ن آذر ا جان
کت صا سازان صفا
کت صا سازان صفا
کت ص ا جم ا سات س
کت ص ا جم ا سات س
کت ص ا جم ا سات س
کت ص ا جم ا سات س
کت صﺪر ابزار سهنﺪ
کت صﺪر ال ون ک اساراد
کت صﺪرا ل نگ ارس ان
کت صﺪرا پروف ل تهران
کت صﺪرا راه کهن
کت صﺪرا راه کهن
کت صﺪرا راه کهن
کت صﺪرا راه کهن
کت صفا ست ساز
کت صفا ست ساز
کت صفا تجارت جنوب
کت صفا تجارت جنوب
کت صفا گس ش ﻼت ایران ان
کت صنایع سنگش ارس
کت صنایع سنگش ارس

کت صادق تجارت وح ﺪ
کت صادق تجارت وح ﺪ
کت صادق تجارت وح ﺪ
کت صادق تجارت وح ﺪ
کت صادق تجارت وح ﺪ
کت صادق تجارت وح ﺪ
کت صادق تجارت وح ﺪ
کت صادق تجارت وح ﺪ
کت صادق تجارت وح ﺪ
کت صادق تجارت وح ﺪ
کت صادق تجارت وح ﺪ
کت صاف آب ایران
کت صاف آب ایران
کت صاف آب ایران
کت صاف ف لم ن ن آذر ا جان
کت صاف ف لم ن ن آذر ا جان
کت صاف ف لم ن ن آذر ا جان
کت صا سازان صفا
کت صا سازان صفا
کت ص ا جم ا سات س
کت ص ا جم ا سات س
کت ص ا جم ا سات س
کت ص ا جم ا سات س
کت صﺪر ابزار سهنﺪ
کت صﺪر ال ون ک اساراد
کت صﺪرا ل نگ ارس ان
کت صﺪرا پروف ل تهران
کت صﺪرا راه کهن
کت صﺪرا راه کهن
کت صﺪرا راه کهن
کت صﺪرا راه کهن
کت صفا ست ساز
کت صفا ست ساز
کت صفا تجارت جنوب
کت صفا تجارت جنوب
کت صفا گس ش ﻼت ایران ان
کت صنايع سنگش ارس
کت صنايع سنگش ارس

کت صادق تجارت وح ﺪ
کت صادق تجارت وح ﺪ
کت صادق تجارت وح ﺪ
کت صادق تجارت وح ﺪ
کت صادق تجارت وح ﺪ
کت صادق تجارت وح ﺪ
کت صادق تجارت وح ﺪ
کت صادق تجارت وح ﺪ
کت صادق تجارت وح ﺪ
کت صادق تجارت وح ﺪ
کت صادق تجارت وح ﺪ
کت صاف آب ایران
کت صاف آب ایران
کت صاف آب ایران
کت صاف ف لم ن ن آذر ا جان
کت صاف ف لم ن ن آذر ا جان
کت صاف ف لم ن ن آذر ا جان
کت صا سازان صفا
کت صا سازان صفا
کت ص ا جم ا سات س
کت ص ا جم ا سات س
کت ص ا جم ا سات س
کت ص ا جم ا سات س
کت صﺪر ابزار سهنﺪ
کت صﺪر ال ون ک اساراد
کت صﺪرا ل نگ ارس ان
کت صﺪرا پروف ل تهران
کت صﺪرا راه کهن
کت صﺪرا راه کهن
کت صﺪرا راه کهن
کت صﺪرا راه کهن
کت صفا ست ساز
کت صفا ست ساز
کت صفا تجارت جنوب
کت صفا تجارت جنوب
کت صفا گس ش ﻼت ایران ان
کت صنايع سنگش ارس
کت صنايع سنگش ارس

6239719625
6239719625
6239719625
6239719625
6239719625
6239719625
6239719625
6239719625
6239719625
6239719625
6239719625
0938393091
0938393091
0938393091
1375256981
1375256981
1375256981
4283394130
4283394130
0054597080
0054597080
0054597080
0054597080
1284796256
0053163850
0055019511
0491035098
0532409876
0532409876
0532409876
0532409876
0370760611
0370760611
6499845256
6499845256
0064622576
3873190109
3873190109

10103574392
10103574392
10103574392
10103574392
10103574392
10103574392
10103574392
10103574392
10103574392
10103574392
10103574392
10100760654
10100760654
10100760654
10200266682
10200266682
10200266682
14004327490
14004327490
10320526767
10320526767
10320526767
10320526767
10260577930
10320599396
10320416504
10102323274
14004500881
14004500881
14004500881
14004500881
10862136152
10862136152
10800158372
10800158372
10320531767
10820065085
10820065085

8,662.60
11,260.00
87,646.40
18,400.00
245,548.00
35,175.00
1,020,823.28
21,115.00
126,875.68
36,500.00
7,856.64
332,500.00
252,125.00
92,941.10
195,000.00
339.50
105,960.00
2,208.10
19,872.90
20,085.28
71,839.20
20,085.28
603.00
58,055.00
784,000.00
268,800.00
11,751,728.80
485,000.00
500,000.00
500,000.00
480,000.00
100,635.00
21,840.00
2,171,842.87
2,163,573.48
47,535.00
68,000.00
246,446.00

يورو
يورو
يورو
یورو
يورو
يورو
يوان چ
دﻻر ام ا
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
يورو
یوان چ
یوان چ

49,441
49,415
49,109
88,060
49,177
49,568
6,600
81,500
51,047
49,258
49,109
50,119
50,119
50,119
92,590
49,697
89,450
48,599
48,599
49,329
49,466
49,466
49,798
49,329
6,588
6,587
6,453
50,119
49,466
49,466
50,119
49,003
49,798
11,437
11,437
49,701
11,600
11,200

10100543499
1840396822
کت صنایع ا س ن دلوار فراز
کت صنایع ا س ن دلوار فراز
کت صنایع ا س ن دلوار فراز
10100543499
1840396822
کت صنایع ا س ن دلوار فراز
کت صنایع ا س ن دلوار فراز
کت صنایع ا س ن دلوار فراز
10102065391
صﺪ و نود و نه
0320173917
کنهبهینه سازان هزار و نه
نود و
صﺪ و ون
ک و ال
صنایعهالزار و نه
کتسازان
ک و ال ون ک بهینه
صنایعو النود و نه
نه صﺪ
کت
کت صنایع ال ک و ال ون ک بهینه سازان هزار و
10102065391
صﺪ و نود و نه
0320173917
کنهبهینه سازان هزار و نه
نود و
صﺪ و ون
ک و ال
صنایعهالزار و نه
کتسازان
ک و ال ون ک بهینه
صنایعو النود و نه
نه صﺪ
کت
کت صنایع ال ک و ال ون ک بهینه سازان هزار و
10103652364
0534002961
کت صنایع آلوم رول ن ن
کت صنایع آلوم رول ن ن
کت صنایع آلوم رول ن ن
10103652364
0534002961
کت صنایع آلوم رول ن ن
کت صنایع آلوم رول ن ن
کت صنایع آلوم رول ن ن
10103652364
0534002961
کت صنایع آلوم رول ن ن
کت صنایع آلوم رول ن ن
کت صنایع آلوم رول ن ن
10103652364
0534002961
کت صنایع آلوم رول ن ن
کت صنایع آلوم رول ن ن
کت صنایع آلوم رول ن ن
10780008575
0041059158
کت صنایع سته بنﺪی دارو ات ق
کت صنایع سته بنﺪی دارو ات ق
کت صنایع سته بنﺪی دارو ات ق
10780008575
0041059158
کت صنایع سته بنﺪی دارو ات ق
کت صنایع سته بنﺪی دارو ات ق
کت صنایع سته بنﺪی دارو ات ق
10380230190
1062234030
کت صنایع سته بنﺪی روس ه
کت صنایع سته بنﺪی روس ه
کت صنایع سته بنﺪی روس ه
10380490703
0059620250
کت صنایع سته بنﺪی فلزی آذین قو
کت صنایع سته بنﺪی فلزی آذین قو
کت صنایع سته بنﺪی فلزی آذین قو
10700191150
لستانصنایع سته بنﺪی کتا ظرف لستان 2120480699
کت صنایع سته بنﺪی کتا ظرف کت
کت صنایع سته بنﺪی کتا ظرف لستان
10700191150
لستانصنایع سته بنﺪی کتا ظرف لستان 2120480699
کت صنایع سته بنﺪی کتا ظرف کت
کت صنایع سته بنﺪی کتا ظرف لستان
10102239945
4230136021
کت صنایع بهﺪاش ساینا
کت صنایع بهﺪاش ساینا
کت صنایع بهﺪاش ساینا
10102239945
4230136021
کت صنایع بهﺪاش ساینا
کت صنایع بهﺪاش ساینا
کت صنایع بهﺪاش ساینا
10102239945
4230136021
کت صنایع بهﺪاش ساینا
کت صنایع بهﺪاش ساینا
کت صنایع بهﺪاش ساینا
10460101525
0067774458
کت صنایع پ وش زنجان
کت صنایع پ وش زنجان
کت صنایع پ وش زنجان
10460101525
0067774458
کت صنایع پ وش زنجان
کت صنایع پ وش زنجان
کت صنایع پ وش زنجان
10460101525
0067774458
کت صنایع پ وش زنجان
کت صنایع پ وش زنجان
کت صنایع پ وش زنجان
10460101525
0067774458
کت صنایع پ وش زنجان
کت صنایع پ وش زنجان
کت صنایع پ وش زنجان
10460101525
0067774458
کت صنایع پ وش زنجان
کت صنایع پ وش زنجان
کت صنایع پ وش زنجان
10102952581
1816902314
کت صنایع پزش فارمﺪ
کت صنایع پزش فارمﺪ
کت صنایع پزش فارمﺪ
10102952581
1816902314
کت صنایع پزش فارمﺪ
کت صنایع پزش فارمﺪ
کت صنایع پزش فارمﺪ
کت صنایع پزش فارمﺪ
کت صنایع پزش فارمﺪ
کت صنایع پزش فارمﺪ

50,920.00
1,869,550.00
665,932.00
332,335.00
1,020.00
9,150.00
25,000.00
164,000.00
64,852.00
565,824.00
300,000.00
48,440.00
87,740.00
79,600.00
21,907.00
38,872.55
158,730.00
5,000,000.00
20,337,660.00
1,450,676.90
5,000,000.00
1,000,000.00
106,420.00
2,800.00

يورو
رو ه هنﺪ
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يوان چ
یورو
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
کت صنایع
کت صنایع
کت صنایع
کت صنایع
کت صنایع
کت صنایع
کت صنایع
کت صنایع
کت صنایع
کت صنایع
کت صنایع
کت صنایع
کت صنایع

49,268
636
7,183
11,362
49,630
50,463
88,150
11,522
90,600
11,801
11,362
50,463
49,408
49,962
49,701
49,177
49,177
51,596
51,596
93,640
51,596
51,562
87,930
50,562
ﻼس ک تک ظرف آذر ا جان
ﻼس ک تک ظرف آذر ا جان
ﻼس ک تک ظرف آذر ا جان
ﻼس ک تک ظرف آذر ا جان
ﻼس ک تک ظرف آذر ا جان
ﻼس ک و سته بنﺪی مﺤب قزو ن
ﻼس ک و سته بنﺪی مﺤب قزو ن
ات لن آ ام س واران
ات لن آ ام س واران
ات لن آ ام س واران
ات لن آ ام س واران
ات لن آ ام س واران
ات لن آ ام س واران

3020025532
کت صنایع ات لن آ ام س واران کت صنایع ات لن آ ام س واران
کت صنایع ات لن آ ام س واران
3020025532
کت صنایع ات لن آ ام س واران کت صنایع ات لن آ ام س واران
کت صنایع ات لن آ ام س واران
3020025532
کت صنایع ات لن آ ام س واران کت صنایع ات لن آ ام س واران
کت صنایع ات لن آ ام س واران
3020025532
کت صنایع ات لن آ ام س واران کت صنایع ات لن آ ام س واران
کت صنایع ات لن آ ام س واران
0651645697
کت صنایع مپ ان
کت صنایع مپ ان
کت صنایع مپ ان
3934374794
کت صنایع پ وتک ارس ان
کت صنایع پ وتک ارس ان
کت صنایع پ وتک ارس ان
3934374794
کت صنایع پ وتک ارس ان
کت صنایع پ وتک ارس ان
کت صنایع پ وتک ارس ان
1261569199
کت صنایع تاب سان اشان
کت صنایع تاب سان اشان
کت صنایع تاب سان اشان
1261569199
کت صنایع تاب سان اشان
کت صنایع تاب سان اشان
کت صنایع تاب سان اشان
1400440617
کت صنایع ته ه لﺪیران
کت صنایع ته ه لﺪیران
کت صنایع ته ه لﺪیران
1400440617
کت صنایع ته ه لﺪیران
کت صنایع ته ه لﺪیران
کت صنایع ته ه لﺪیران
1400440617
کت صنایع ته ه لﺪیران
کت صنایع ته ه لﺪیران
کت صنایع ته ه لﺪیران
1400440617
کت صنایع ته ه لﺪیران
کت صنایع ته ه لﺪیران
کت صنایع ته ه لﺪیران
1400440617
کت صنایع ته ه لﺪیران
کت صنایع ته ه لﺪیران
کت صنایع ته ه لﺪیران
1400440617
کت صنایع ته ه لﺪیران
کت صنایع ته ه لﺪیران
کت صنایع ته ه لﺪیران
1400440617
کت صنایع ته ه لﺪیران
کت صنایع ته ه لﺪیران
کت صنایع ته ه لﺪیران
0055082440
کت صنایع ته ه لﺪیران ارس کت صنایع ته ه لﺪیران ارس
کت صنایع ته ه لﺪیران
0055082440
کت صنایع ته ه لﺪیران ارس کت صنایع ته ه لﺪیران ارس
کت صنایع ته ه لﺪیران
0055082440
کت صنایع ته ه لﺪیران ارس کت صنایع ته ه لﺪیران ارس
کت صنایع ته ه لﺪیران
0055082440
کت صنایع ته ه لﺪیران ارس کت صنایع ته ه لﺪیران ارس
کت صنایع ته ه لﺪیران
0055082440
کت صنایع ته ه لﺪیران ارس کت صنایع ته ه لﺪیران ارس
کت صنایع ته ه لﺪیران
0055082440
کت صنایع ته ه لﺪیران ارس کت صنایع ته ه لﺪیران ارس
کت صنایع ته ه لﺪیران
0055082440
کت صنایع ته ه لﺪیران ارس کت صنایع ته ه لﺪیران ارس
کت صنایع ته ه لﺪیران
0057675503
کت صنایع توسعه ساختمان آروشا کت صنایع توسعه ساختمان آروشا
کت صنایع توسعه ساختمان آروشا
0057675503
کت صنایع توسعه ساختمان آروشا کت صنایع توسعه ساختمان آروشا
کت صنایع توسعه ساختمان آروشا
0057675503
کت صنایع توسعه ساختمان آروشا کت صنایع توسعه ساختمان آروشا
کت صنایع توسعه ساختمان آروشا
0057675503
کت صنایع توسعه ساختمان آروشا کت صنایع توسعه ساختمان آروشا
کت صنایع توسعه ساختمان آروشا
0061929204
لنه ﺪی ش شه عینک عادل خاور م لنه
صنایع تول
کتخاور م
کت صنایع تول ﺪی ش شه عینک عادل خاور م لنهکت صنایع تول ﺪی ش شه عینک عادل
0061929204
لنه ﺪی ش شه عینک عادل خاور م لنه
صنایع تول
کتخاور م
کت صنایع تول ﺪی ش شه عینک عادل خاور م لنهکت صنایع تول ﺪی ش شه عینک عادل
0061929204
لنه ﺪی ش شه عینک عادل خاور م لنه
صنایع تول
کتخاور م
کت صنایع تول ﺪی ش شه عینک عادل خاور م لنهکت صنایع تول ﺪی ش شه عینک عادل
1378980001
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
1378980001
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
1378980001
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
1378980001
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
1378980001
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
1378980001
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
1378980001
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
1378980001
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز

14005177706
14005177706
14005177706
14005177706
10102904747
10103063678
10103063678
10260227484
10260227484
14004406175
14004406175
14004406175
14004406175
14004406175
14004406175
14004406175
14004406175
14004406175
14004406175
14004406175
14004406175
14004406175
14004406175
10181500337
10181500337
10181500337
10181500337
14003341770
14003341770
14003341770
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619

492,800.00
450,000.00
470,000.00
492,800.00
375,000.00
3,940.93
151,574.40
5,796.00
16,123.00
543,057,966.00
2,962,379.38
531,360,380.00
315,412,455.00
17,565,840.00
437,906,432.00
702,901,920.00
437,906,432.00
702,901,920.00
315,412,455.00
531,360,380.00
17,565,840.00
543,057,966.00
2,962,379.38
99,746.00
187,464.40
52,623.00
159,737.66
100,000.00
100,000.00
12,610.00
2,260,000.00
77,873.98
52,983.00
118,000.00
164,681.26
130,306,120.00
292,494,045.00
1,744.32

يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
وون کره جنو
درهم امارات
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
درهم امارات
یورو
يورو
یورو
يورو
يورو
يورو
یورو
يوان چ
یورو
یورو
یورو
يورو
وون کره جنو
وون کره جنو
يورو

49,466
49,466
49,446
49,466
89,133
49,441
49,441
88,880
50,463
38,982
11,466
39,358
39,358
39,149
38,868
38,982
38,868
38,982
39,358
39,358
39,149
38,982
11,466
92,450
93,120
49,109
89,890
49,962
88,500
49,329
11,000
49,537
49,408
50,545
49,703
39,403
39,403
49,109

کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز

کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز

کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز

1378980001
1378980001
1378980001
1378980001
1378980001
1378980001
1378980001
1378980001
1378980001
1378980001
1378980001
1378980001
1378980001
1378980001
1378980001
1378980001
1378980001
1378980001
1378980001
1378980001
1378980001
1378980001
1378980001
1378980001
1378980001
1378980001
1378980001
1378980001
1378980001
1378980001
1378980001
1378980001
1378980001
1378980001
1378980001
1378980001
1378980001
1378980001

10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619

257,075.08
122,304.00
119,812.50
300,000.00
1,290.00
965,084.00
108,000.00
3,266.00
114,080,000.00
21,760,000.00
8,590.03
15,834,000.00
119,729.63
110,010.72
24,746.00
18,900,000.00
1,377.40
422,000.00
12,485.80
86.14
163,487.00
21,323.15
380,317.60
123,428.18
93,701.00
70,813.75
263,419.20
2,295,201.80
67,995.45
100,000.00
58,329.00
100,000.00
796,160.00
2,831.50
7,652.27
480,514.66
10,957.56
520,288.00

يوان چ
یورو
يوان چ
یورو
یورو
وون کره جنو
يوان چ
یورو
وون کره جنو
وون کره جنو
يورو
وون کره جنو
یورو
يوان چ
یورو
وون کره جنو
يورو
یورو
یوان چ
يورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یوان چ
يوان چ
یورو
یورو
يورو
يورو
وون کره جنو
یورو
یورو
يورو
یورو
یوان چ

6,588
50,545
11,260
49,537
49,845
39,403
6,588
49,329
39,403
69,020
93,823
38,113
49,630
6,515
49,647
38,113
93,823
50,866
11,800
93,823
87,250
94,540
49,703
49,537
49,630
49,703
11,800
6,588
49,647
49,647
49,109
101,700
38,113
49,845
92,480
87,000
49,703
11,800

کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی نما اران هزاره سوم
کت صنایع تول ﺪی نما اران هزاره سوم
کت صنایع تول ﺪی نما اران هزاره سوم
کت صنایع تول ﺪی نما اران هزاره سوم
کت صنایع تول ﺪی نما اران هزاره سوم
کت صنایع تول ﺪی نما اران هزاره سوم
کت صنایع چوب رسان اس ای م انه
کت صنایع چوب رسان اس ای م انه
کت صنایع چوب رسان اس ای م انه
کت صنایع چوب سنﺪل گران
کت صنایع چوب اس بنﺪر کنگ
کت صنایع چوب اس بنﺪر کنگ
کت صنایع چوب اس بنﺪر کنگ
کت صنایع چوب اس بنﺪر کنگ
کت صنایع چو شادان گس لستان
کت صنایع راما ارس ان
کت صنایع ران
کت صنایع ران
کت صنایع ران
کت صنایع ران
کت صنایع ران
کت صنایع ران
کت صنایع ران

کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی نما اران هزاره سوم
کت صنایع تول ﺪی نما اران هزاره سوم
کت صنایع تول ﺪی نما اران هزاره سوم
کت صنایع تول ﺪی نما اران هزاره سوم
کت صنایع تول ﺪی نما اران هزاره سوم
کت صنایع تول ﺪی نما اران هزاره سوم
کت صنایع تول ﺪی نما اران هزاره سوم
کت صنایع تول ﺪی نما اران هزاره سوم
کت صنایع تول ﺪی نما اران هزاره سوم
کت صنایع تول ﺪی نما اران هزاره سوم
کت صنایع تول ﺪی نما اران هزاره سوم
کت صنایع تول ﺪی نما اران هزاره سوم
کت صنایع چوب رسان اس ای م انهکت صنایع چوب رسان اس ای م انه
کت صنایع چوب رسان اس ای م انهکت صنایع چوب رسان اس ای م انه
کت صنایع چوب رسان اس ای م انهکت صنایع چوب رسان اس ای م انه
کت صنایع چوب سنﺪل گران
کت صنایع چوب سنﺪل گران
کت صنایع چوب اس بنﺪر کنگ کت صنایع چوب اس بنﺪر کنگ
کت صنایع چوب اس بنﺪر کنگ کت صنایع چوب اس بنﺪر کنگ
کت صنایع چوب اس بنﺪر کنگ کت صنایع چوب اس بنﺪر کنگ
کت صنایع چوب اس بنﺪر کنگ کت صنایع چوب اس بنﺪر کنگ
کت صنایع چو شادان گس لستان
کت صنایع چو شادان گس لستان
کت صنایع راما ارس ان
کت صنایع راما ارس ان
کت صنایع ران
کت صنایع ران
کت صنایع ران
کت صنایع ران
کت صنایع ران
کت صنایع ران
کت صنایع ران
کت صنایع ران
کت صنایع ران
کت صنایع ران
کت صنایع ران
کت صنایع ران
کت صنایع ران
کت صنایع ران

1378980001
1378980001
1378980001
1378980001
1378980001
1378980001
1378980001
1378980001
1378980001
1378980001
1378980001
1378980001
1378980001
1378980001
1378980001
2754376951
2754376951
2754376951
2754376951
2754376951
2754376951
2219782646
2219782646
2219782646
2121421416
3440132730
3440132730
3440132730
3440132730
2121368256
1709313870
0383591538
0383591538
0383591538
0383591538
0383591538
0383591538
0383591538

10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10220174246
10220174246
10220174246
10220174246
10220174246
10220174246
10720135788
10720135788
10720135788
10700083925
10800033412
10800033412
10800033412
10800033412
10700134398
10101944832
10101602643
10101602643
10101602643
10101602643
10101602643
10101602643
10101602643

367,600.00
59,650.00
33,120.00
50,928.40
110,010.72
9,975,000.00
7,093.46
20,509.00
5,522.98
2,869,002.20
51,364,720.00
51,500.00
355,269.60
329,495.00
100,000,000.00
610,703.75
112,082.10
28,500.00
610,703.75
91,500.00
112,082.10
11,700.00
75,000.00
21,775.00
4,455.00
23,156.00
54,780.00
38,025.00
23,156.00
154,000.00
170,280.00
402,280.00
10,795.00
47,000.00
100.00
37,900.00
66,000.00
154,225.00

یوان چ
یورو
يورو
يورو
يوان چ
وون کره جنو
یورو
یورو
یورو
يوان چ
وون کره جنو
يوان چ
يوان چ
يورو
وون کره جنو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
يورو
يورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو

11,800
49,630
49,703
50,545
6,515
38,113
49,630
49,647
50,866
6,588
39,403
11,200
11,260
87,120
69,020
12,550
87,200
88,440
12,550
50,463
87,200
49,177
49,177
49,466
49,177
51,326
49,568
51,515
51,515
49,329
91,640
51,515
51,326
51,562
49,647
88,513
50,423
51,189

کت صنایع ران
کت صنایع ران
کت صنایع ران
کت صنایع رنگ و رز ن ﻃ ﻒ سای ا
کت صنایع رنگ و رز ن ﻃ ﻒ سای ا
کت صنایع رنگ و رز ن ﻃ ﻒ سای ا
کت صنایع رنگسازی ارس اشن
کت صنایع رنگسازی ارس اشن
کت صنایع رنگسازی ارس اشن
کت صنایع رنگسازی ارس اشن
کت صنایع رنگسازی ارس اشن
کت صنایع زرر سان ام کب اشان
کت صنایع زرن تورفلز
کت صنایع ز ار س می ﺪ
کت صنایع ز ار س می ﺪ
کت صنایع سلولزی د انا اغذ همﺪان
کت صنایع سلولزی مارناسان
کت صنایع سلولزی مارناسان
کت صنایع سلولزی مارناسان
کت صنایع سلولزی مارناسان
کت صنایع سلولزی مارناسان
کت صنایع سلولزی مارناسان
کت صنایع سلولزی مارناسان
کت صنایع سلولزی مارناسان
کت صنایع سلولزی مارناسان
کت صنایع سلولزی مارناسان
کت صنایع سلولزی مارناسان
کت صنایع سلولزی مارناسان
کت صنایع سلولزی مارناسان
کت صنایع سلولزی مارناسان
کت صنایع سلولزی مارناسان
کت صنایع سلولزی مارناسان
کت صنایع سلولزی مارناسان
کت صنایع سلولزی مارناسان
کت صنایع سنجش انرژی بهینه سازان توس
کت صنایع سنﺪن ایران ان
کت صنایع سنﺪن ایران ان
کت صنایع سنﺪن ایران ان

0383591538
کت صنایع ران
کت صنایع ران
0383591538
کت صنایع ران
کت صنایع ران
0383591538
کت صنایع ران
کت صنایع ران
4839740569
کت صنایع رنگ و رز ن ﻃ ﻒ سای اکت صنایع رنگ و رز ن ﻃ ﻒ سای ا
4839740569
کت صنایع رنگ و رز ن ﻃ ﻒ سای اکت صنایع رنگ و رز ن ﻃ ﻒ سای ا
4839740569
کت صنایع رنگ و رز ن ﻃ ﻒ سای اکت صنایع رنگ و رز ن ﻃ ﻒ سای ا
5309777873
کت صنایع رنگسازی ارس اشن کت صنایع رنگسازی ارس اشن
5309777873
کت صنایع رنگسازی ارس اشن کت صنایع رنگسازی ارس اشن
5309777873
کت صنایع رنگسازی ارس اشن کت صنایع رنگسازی ارس اشن
5309777873
کت صنایع رنگسازی ارس اشن کت صنایع رنگسازی ارس اشن
5309777873
کت صنایع رنگسازی ارس اشن کت صنایع رنگسازی ارس اشن
1262267226
کت صنایع زرر سان ام کب اشان کت صنایع زرر سان ام کب اشان
0047939850
کت صنایع زرن تورفلز
کت صنایع زرن تورفلز
4489264275
کت صنایع ز ار س می ﺪ
کت صنایع ز ار س می ﺪ
4489264275
کت صنایع ز ار س می ﺪ
کت صنایع ز ار س می ﺪ
3873956632
کت صنایع سلولزی د انا اغذ همﺪان
کت صنایع سلولزی د انا اغذ همﺪان
1860301290
کت صنایع سلولزی مارناسان
کت صنایع سلولزی مارناسان
1860301290
کت صنایع سلولزی مارناسان
کت صنایع سلولزی مارناسان
1860301290
کت صنایع سلولزی مارناسان
کت صنایع سلولزی مارناسان
1860301290
کت صنایع سلولزی مارناسان
کت صنایع سلولزی مارناسان
1860301290
کت صنایع سلولزی مارناسان
کت صنایع سلولزی مارناسان
1860301290
کت صنایع سلولزی مارناسان
کت صنایع سلولزی مارناسان
1860301290
کت صنایع سلولزی مارناسان
کت صنایع سلولزی مارناسان
1860301290
کت صنایع سلولزی مارناسان
کت صنایع سلولزی مارناسان
1860301290
کت صنایع سلولزی مارناسان
کت صنایع سلولزی مارناسان
1860301290
کت صنایع سلولزی مارناسان
کت صنایع سلولزی مارناسان
1860301290
کت صنایع سلولزی مارناسان
کت صنایع سلولزی مارناسان
1860301290
کت صنایع سلولزی مارناسان
کت صنایع سلولزی مارناسان
1860301290
کت صنایع سلولزی مارناسان
کت صنایع سلولزی مارناسان
1860301290
کت صنایع سلولزی مارناسان
کت صنایع سلولزی مارناسان
1860301290
کت صنایع سلولزی مارناسان
کت صنایع سلولزی مارناسان
1860301290
کت صنایع سلولزی مارناسان
کت صنایع سلولزی مارناسان
1860301290
کت صنایع سلولزی مارناسان
کت صنایع سلولزی مارناسان
1860301290
کت صنایع سلولزی مارناسان
کت صنایع سلولزی مارناسان
صنایع سنجش انرژی بهینه سازان توس0931498503
کتتوس
کت صنایع سنجش انرژی بهینه سازان
1086143005
کت صنایع سنﺪن ایران ان
کت صنایع سنﺪن ایران ان
1086143005
کت صنایع سنﺪن ایران ان
کت صنایع سنﺪن ایران ان
1086143005
کت صنایع سنﺪن ایران ان
کت صنایع سنﺪن ایران ان

10101602643
10101602643
10101602643
10101821250
10101821250
10101821250
10480010210
10480010210
10480010210
10480010210
10480010210
10980113039
10101037434
10840021206
10840021206
10820067944
10103513206
10103513206
10103513206
10103513206
10103513206
10103513206
10103513206
10103513206
10103513206
10103513206
10103513206
10103513206
10103513206
10103513206
10103513206
10103513206
10103513206
10103513206
10380448936
10861430053
10861430053
10861430053

100.00
154,000.00
823.20
62,007.00
246,268,800.00
62,007.00
2,603,254.50
144,480.00
1,894,445.00
834,000.00
2,840,000.00
8,520.00
97,000.00
202,500.00
292,500.00
10,065.57
120,384.00
60,800,000.00
343,000.00
40,214.40
162,219.79
36,000.00
128,624.84
40,450.00
239,200.00
299,581.88
136,865.66
169,310.52
223,290.00
3,250.00
136,865.66
3,250.00
36,145.81
136,865.66
25,797.00
46,830.35
43,986.40
1,118,400.00

يورو
يورو
يورو
يورو
وون کره جنو
يورو
يوان چ
یورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
یورو
ین ژاپن
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
يورو
يورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یوان چ
يوان چ
يوان چ

49,647
50,423
49,845
50,168
71,810
50,119
11,159
87,870
11,205
10,935
11,159
49,408
11,700
92,617
92,617
49,441
87,000
74,398
93,300
89,500
49,109
93,300
89,500
87,200
93,300
49,177
87,000
89,500
93,300
49,177
49,177
89,500
89,500
87,000
49,177
11,370
11,370
6,555

کت صنایع سنﺪن ایران ان
کت صنایع سنﺪن ایران ان
کت صنایع سنﺪن ایران ان
کت صنایع سنﺪن ایران ان
کت صنایع سنﺪن ایران ان
کت صنایع سنﺪن ایران ان
کت صنایع سنﺪن ایران ان
کت صنایع سنﺪن ایران ان
کت صنایع سنﺪن ایران ان
کت صنایع سنﺪن ایران ان
کت صنایع سنﺪن ایران ان
کت صنایع سنﺪن ایران ان
کت صنایع سنﺪن ایران ان
کت صنایع سنﺪن ایران ان
کت صنایع سنﺪن ایران ان
کت صنایع سنﺪن ایران ان
کت صنایع س م و ا ل مشهﺪ
کت صنایع س م و ا ل مشهﺪ
کت صنایع س م و ا ل مشهﺪ
کت صنایع س مان زا ل
کت صنایع س مان زا ل
کت صنایع ش فجر آسا قوچان
کت صنایع ش فجر گن ﺪ
کت صنایع ش فجر گن ﺪ
کت صنایع ش پوشش رنگ
کت صنایع ش م ا غفاری
کت صنایع ش م ا غفاری
کت صنایع ش م ا غفاری
کت صنایع ش م ا غفاری
کت صنایع عوجان ایران ان
کت صنایع عوجان ایران ان
کت صنایع عوجان ایران ان
کت صنایع عوجان ایران ان
کت صنایع عوجان ایران ان
کت صنایع عوجان ایران ان

کت صنایع سنﺪن ایران ان
کت صنایع سنﺪن ایران ان
کت صنایع سنﺪن ایران ان
کت صنایع سنﺪن ایران ان
کت صنایع سنﺪن ایران ان
کت صنایع سنﺪن ایران ان
کت صنایع سنﺪن ایران ان
کت صنایع سنﺪن ایران ان
کت صنایع سنﺪن ایران ان
کت صنایع سنﺪن ایران ان
کت صنایع سنﺪن ایران ان
کت صنایع سنﺪن ایران ان
کت صنایع سنﺪن ایران ان
کت صنایع سنﺪن ایران ان
کت صنایع سنﺪن ایران ان
کت صنایع سنﺪن ایران ان
کت صنایع سنﺪن ایران ان
کت صنایع سنﺪن ایران ان
کت صنایع سنﺪن ایران ان
کت صنایع سنﺪن ایران ان
کت صنایع سنﺪن ایران ان
کت صنایع سنﺪن ایران ان
کت صنایع سنﺪن ایران ان
کت صنایع سنﺪن ایران ان
کت صنایع سنﺪن ایران ان
کت صنایع سنﺪن ایران ان
کت صنایع سنﺪن ایران ان
کت صنایع سنﺪن ایران ان
کت صنایع سنﺪن ایران ان
کت صنایع سنﺪن ایران ان
کت صنایع سنﺪن ایران ان
کت صنایع سنﺪن ایران ان
کت صنایع س م و ا ل مشهﺪ
کت صنایع س م و ا ل مشهﺪ
کت صنایع س م و ا ل مشهﺪ
کت صنایع س م و ا ل مشهﺪ
کت صنایع س م و ا ل مشهﺪ
کت صنایع س م و ا ل مشهﺪ
کت صنایع س مان زا ل
کت صنایع س مان زا ل
کت صنایع س مان زا ل
کت صنایع س مان زا ل
کت صنایع ش فجر آسا قوچان کت صنایع ش فجر آسا قوچان
کت صنایع ش فجر گن ﺪ
کت صنایع ش فجر گن ﺪ
کت صنایع ش فجر گن ﺪ
کت صنایع ش فجر گن ﺪ
کت صنایع ش پوشش رنگ
کت صنایع ش پوشش رنگ
کت صنایع ش م ا غفاری
کت صنایع ش م ا غفاری
کت صنایع ش م ا غفاری
کت صنایع ش م ا غفاری
کت صنایع ش م ا غفاری
کت صنایع ش م ا غفاری
کت صنایع ش م ا غفاری
کت صنایع ش م ا غفاری
کت صنایع عوجان ایران ان
کت صنایع عوجان ایران ان
کت صنایع عوجان ایران ان
کت صنایع عوجان ایران ان
کت صنایع عوجان ایران ان
کت صنایع عوجان ایران ان
کت صنایع عوجان ایران ان
کت صنایع عوجان ایران ان
کت صنایع عوجان ایران ان
کت صنایع عوجان ایران ان
کت صنایع عوجان ایران ان

1086143005
1086143005
1086143005
1086143005
1086143005
1086143005
1086143005
1086143005
1086143005
1086143005
1086143005
1086143005
1086143005
1086143005
1086143005
1086143005
0939499266
0939499266
0939499266
3620963096
3620963096
0638985560
2030967734
2030967734
4839366179
0450338258
0450338258
0450338258
0450338258
100022409
100022409
100022409
100022409
100022409

10861430053
10861430053
10861430053
10861430053
10861430053
10861430053
10861430053
10861430053
10861430053
10861430053
10861430053
10861430053
10861430053
10861430053
10861430053
10861430053
10380228501
10380228501
10380228501
10102497204
10102497204
10380087767
10700087057
10700087057
10100014553
10101257094
10101257094
10101257094
10101257094
10103000114
10103000114
10103000114
10103000114
10103000114

133,601.43
256,023.53
438,600.00
167,001.90
358,004.70
3,460,538.80
146,713.11
15,705.00
249,426.67
418,263.90
243,601.48
196,463.19
60,694.15
768,900.00
273,965.40
447,416.26
61,470.30
672,144.68
75,169.00
43,740.00
209,000.00
82,662.74
27,528.25
20,991.31
65,008.00
108,500.00
48,056.25
44,000.00
108,500.00
120,524.29
186,872.40
10,207.04
172,788.80
14,661.65

يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
یوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
درهم امارات
يورو
یورو
درهم امارات

49,466
49,807
49,537
49,466
49,466
6,587
49,441
51,515
49,537
49,703
49,466
49,109
11,370
6,587
49,441
49,415
88,880
11,847
6,587
51,326
51,327
49,701
49,845
49,845
92,200
50,545
50,545
50,545
51,189
87,900
22,110
49,639
105,930
22,110

کت صنایع عوجان ایران ان
کت صنایع عوجان ایران ان
کت صنایع عوجان ایران ان

کت صنایع عوجان ایران ان
کت صنایع عوجان ایران ان
کت صنایع عوجان ایران ان
کت صنایع عوجان ایران ان
کت صنایع عوجان ایران ان
کت صنایع عوجان ایران ان
کت صنایع عوجان ایران ان
کت صنایع عوجان ایران ان
کت صنایع عوجان ایران ان
کت صنایع عوجان ایران ان
کت صنایع عوجان ایران ان
کت صنایع عوجان ایران ان
کت صنایع غذا ترش و ش ن س اهان
کت صنایع غذا ترش و ش ن س اهان
کت صنایع غذا ترش و ش ن س اهان
کت صنایع غذا ترش و ش ن س اهان
کت صنایع غذا ترش و ش ن س اهان
کت صنایع غذا ترش و ش ن س اهان
کت صنایع غذا ترش و ش ن س اهان
کت صنایع غذا ترش و ش ن س اهان
کت صنایع غذا ترش و ش ن س اهان
کت صنایع غذا ترش و ش ن س اهان
کت صنایع غذا ترش و ش ن س اهان
کت صنایع غذا ل شهﺪ
کت صنایع غذا ل شهﺪ
کت صنایع غذا مزرعه آفتاب د انا
کت صنایع غذا مزرعه آفتاب د انا
کت صنایع غذا مزرعه آفتاب د انا
کت ازرا س ن اران آنام س
کت ازرا س ن اران آنام س
کت ازرا س ن اران آنام س
کت ازرا س ن اران آنام س
کت ازرا س ن اران آنام س
کت ازرا س ن اران آنام س
کت ازرا س ن اران آنام س
کت ازرا س ن اران آنام س
کت ازرا س ن اران آنام س
کت ازرا س ن اران آنام س

100022409
کت صنایع عوجان ایران ان
کت صنایع عوجان ایران ان
100022409
کت صنایع عوجان ایران ان
کت صنایع عوجان ایران ان
100022409
کت صنایع عوجان ایران ان
کت صنایع عوجان ایران ان
100022409
کت صنایع عوجان ایران ان
کت صنایع عوجان ایران ان
100022409
کت صنایع عوجان ایران ان
کت صنایع عوجان ایران ان
100022409
کت صنایع عوجان ایران ان
کت صنایع عوجان ایران ان
100022409
کت صنایع عوجان ایران ان
کت صنایع عوجان ایران ان
100022409
کت صنایع عوجان ایران ان
کت صنایع عوجان ایران ان
100022409
کت صنایع عوجان ایران ان
کت صنایع عوجان ایران ان
100022409
کت صنایع عوجان ایران ان
کت صنایع عوجان ایران ان
100022409
کت صنایع عوجان ایران ان
کت صنایع عوجان ایران ان
100022409
کت صنایع عوجان ایران ان
کت صنایع عوجان ایران ان
اهان صنایع غذا ترش و ش ن س اهان 1289301476
کت صنایع غذا ترش و ش ن س کت
اهان صنایع غذا ترش و ش ن س اهان 1289301476
کت صنایع غذا ترش و ش ن س کت
اهان صنایع غذا ترش و ش ن س اهان 1289301476
کت صنایع غذا ترش و ش ن س کت
اهان صنایع غذا ترش و ش ن س اهان 1289301476
کت صنایع غذا ترش و ش ن س کت
اهان صنایع غذا ترش و ش ن س اهان 1289301476
کت صنایع غذا ترش و ش ن س کت
اهان صنایع غذا ترش و ش ن س اهان 1289301476
کت صنایع غذا ترش و ش ن س کت
اهان صنایع غذا ترش و ش ن س اهان 1289301476
کت صنایع غذا ترش و ش ن س کت
اهان صنایع غذا ترش و ش ن س اهان 1289301476
کت صنایع غذا ترش و ش ن س کت
اهان صنایع غذا ترش و ش ن س اهان 1289301476
کت صنایع غذا ترش و ش ن س کت
اهان صنایع غذا ترش و ش ن س اهان 1289301476
کت صنایع غذا ترش و ش ن س کت
اهان صنایع غذا ترش و ش ن س اهان 1289301476
کت صنایع غذا ترش و ش ن س کت
5459005884
کت صنایع غذا ل شهﺪ
کت صنایع غذا ل شهﺪ
5459005884
کت صنایع غذا ل شهﺪ
کت صنایع غذا ل شهﺪ
0068872488
کت صنایع غذا مزرعه آفتاب د اناکت صنایع غذا مزرعه آفتاب د انا
0068872488
کت صنایع غذا مزرعه آفتاب د اناکت صنایع غذا مزرعه آفتاب د انا
0068872488
کت صنایع غذا مزرعه آفتاب د اناکت صنایع غذا مزرعه آفتاب د انا
0071361073
غذا و سته بنﺪی عسل دخت شهﺪ
شهﺪ
صنایع
دخت
کت
کت صنایع غذا و سته بنﺪی عسل
0071361073
غذا و سته بنﺪی عسل دخت شهﺪ
شهﺪ
صنایع
دخت
کت
کت صنایع غذا و سته بنﺪی عسل
0071361073
غذا و سته بنﺪی عسل دخت شهﺪ
شهﺪ
صنایع
دخت
کت
کت صنایع غذا و سته بنﺪی عسل
0071361073
غذا و سته بنﺪی عسل دخت شهﺪ
شهﺪ
صنایع
دخت
کت
کت صنایع غذا و سته بنﺪی عسل
0071361073
غذا و سته بنﺪی عسل دخت شهﺪ
شهﺪ
صنایع
دخت
کت
کت صنایع غذا و سته بنﺪی عسل
0071361073
غذا و سته بنﺪی عسل دخت شهﺪ
شهﺪ
صنایع
دخت
کت
کت صنایع غذا و سته بنﺪی عسل
0071361073
غذا و سته بنﺪی عسل دخت شهﺪ
شهﺪ
صنایع
دخت
کت
کت صنایع غذا و سته بنﺪی عسل
0071361073
غذا و سته بنﺪی عسل دخت شهﺪ
شهﺪ
صنایع
دخت
کت
کت صنایع غذا و سته بنﺪی عسل
0071361073
غذا و سته بنﺪی عسل دخت شهﺪ
شهﺪ
صنایع
دخت
کت
کت صنایع غذا و سته بنﺪی عسل
0071361073
غذا و سته بنﺪی عسل دخت شهﺪ
شهﺪ
صنایع
دخت
کت
کت صنایع غذا و سته بنﺪی عسل

10103000114
10103000114
10103000114
10103000114
10103000114
10103000114
10103000114
10103000114
10103000114
10103000114
10103000114
10103000114
10260535053
10260535053
10260535053
10260535053
10260535053
10260535053
10260535053
10260535053
10260535053
10260535053
10260535053
10101563932
10101563932
10320183692
10320183692
10320183692
14006931751
14006931751
14006931751
14006931751
14006931751
14006931751
14006931751
14006931751
14006931751
14006931751

236,190.00
359,203.92
235,418.49
23,641.60
44,893.00
544,128.00
2,583.68
48,168.56
151,915.00
283,910.36
299,152.40
2,000,000.00
157,300.00
97,446.00
108,000.00
108,000.00
229,000.00
226,000.00
580,000.00
121,000.00
1,175,780.00
2,390,500.00
162,500.00
93,000.00
30,112.00
19,733.02
97,311.50
160,002.00
463,835.04
310,084.29
160,417.64
180,013.37
183,805.82
393,768.65
37,974.62
550,570.65
477,321.14
93,492.77

یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
درهم امارات
يورو
یورو
یورو
يورو
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يورو
يوان چ
يوان چ
يورو
یورو
یورو
يورو
يورو
يورو
یوان چ
درهم امارات
یوان چ
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یوان چ
درهم امارات
یوان چ

92,000
92,000
92,000
105,930
92,370
105,930
22,110
49,639
92,000
105,930
49,446
11,551
49,408
49,329
49,703
49,408
49,109
6,470
6,584
51,020
6,470
6,470
49,408
49,701
49,003
49,845
49,630
49,441
11,796
11,482
11,796
11,482
11,494
11,482
11,494
11,796
21,600
11,796

کت ازرا س ن اران آنام س
کت ازرا س ن اران آنام س
کت ازرا س ن اران آنام س
کت صنایع غذا دراژه
کت صنایع فردان آران
کت صنایع فلزی مازنﺪ
کت صنایع فلزی مازنﺪ
کت صنایع فناور ﻼس ک س اهان
کت صنایع فناور ﻼس ک س اهان
کت صنایع فناور ﻼس ک س اهان
کت صنایع قهوه ارت سازان
کت صنایع قهوه ارت سازان
کت صنایع قهوه ارت سازان
کت صنایع قهوه ارت سازان
کت صنایع قو ت ز
کت صنایع قو ت ز
کت صنایع قو ت ز
کت صنایع قو ت ز
کت صنایع قو ت ز
کت صنایع قو ت ز
کت صنایع قو ت ز
کت صنایع قو ت ز
کت صنایع قو ت ز
کت صنایع قو ت ز
کت صنایع قو ت ز
کت صنایع قو ت ز
کت صنایع قو ت ز
کت صنایع ا و ام ک س نا
کت صنایع ا و ام ک س نا
کت صنایع ا و ام ک فرزاد
کت صنایع کرک یزد
کت صنایع کرک یزد
کت صنایع کرک یزد
کت صنایع لرد آرا
کت صنایع لرد آرا
کت صنایع لرد آرا
کت صنایع لرد آرا
کت صنایع لرد آرا

0071361073
غذا و سته بنﺪی عسل دخت شهﺪ
شهﺪ
صنایع
دخت
کت
کت صنایع غذا و سته بنﺪی عسل
0071361073
غذا و سته بنﺪی عسل دخت شهﺪ
شهﺪ
صنایع
دخت
کت
کت صنایع غذا و سته بنﺪی عسل
0071361073
غذا و سته بنﺪی عسل دخت شهﺪ
شهﺪ
صنایع
دخت
کت
کت صنایع غذا و سته بنﺪی عسل
4431765026
کت صنایع غذا دراژه
کت صنایع غذا دراژه
0042918200
کت صنایع فردان آران
کت صنایع فردان آران
1062552369
کت صنایع فلزی مازنﺪ
کت صنایع فلزی مازنﺪ
1062552369
کت صنایع فلزی مازنﺪ
کت صنایع فلزی مازنﺪ
1288384734
کت صنایع فناور ﻼس ک س اهان کت صنایع فناور ﻼس ک س اهان
1288384734
کت صنایع فناور ﻼس ک س اهان کت صنایع فناور ﻼس ک س اهان
1288384734
کت صنایع فناور ﻼس ک س اهان کت صنایع فناور ﻼس ک س اهان
0901132284
کت صنایع قهوه ارت سازان
کت صنایع قهوه ارت سازان
0901132284
کت صنایع قهوه ارت سازان
کت صنایع قهوه ارت سازان
0901132284
کت صنایع قهوه ارت سازان
کت صنایع قهوه ارت سازان
0901132284
کت صنایع قهوه ارت سازان
کت صنایع قهوه ارت سازان
1375709550
کت صنایع قو ت ز
کت صنایع قو ت ز
1375709550
کت صنایع قو ت ز
کت صنایع قو ت ز
1375709550
کت صنایع قو ت ز
کت صنایع قو ت ز
1375709550
کت صنایع قو ت ز
کت صنایع قو ت ز
1375709550
کت صنایع قو ت ز
کت صنایع قو ت ز
1375709550
کت صنایع قو ت ز
کت صنایع قو ت ز
1375709550
کت صنایع قو ت ز
کت صنایع قو ت ز
1375709550
کت صنایع قو ت ز
کت صنایع قو ت ز
1375709550
کت صنایع قو ت ز
کت صنایع قو ت ز
1375709550
کت صنایع قو ت ز
کت صنایع قو ت ز
1375709550
کت صنایع قو ت ز
کت صنایع قو ت ز
1375709550
کت صنایع قو ت ز
کت صنایع قو ت ز
1375709550
کت صنایع قو ت ز
کت صنایع قو ت ز
4130857517
کت صنایع ا و ام ک س نا کت صنایع ا و ام ک س نا
4130857517
کت صنایع ا و ام ک س نا کت صنایع ا و ام ک س نا
0651796083
کت صنایع ا و ام ک فرزاد کت صنایع ا و ام ک فرزاد
4431401717
کت صنایع کرک یزد
کت صنایع کرک یزد
4431401717
کت صنایع کرک یزد
کت صنایع کرک یزد
4431401717
کت صنایع کرک یزد
کت صنایع کرک یزد
3256532276
کت صنایع لرد آرا
کت صنایع لرد آرا
3256532276
کت صنایع لرد آرا
کت صنایع لرد آرا
3256532276
کت صنایع لرد آرا
کت صنایع لرد آرا
3256532276
کت صنایع لرد آرا
کت صنایع لرد آرا
3256532276
کت صنایع لرد آرا
کت صنایع لرد آرا

14006931751
14006931751
14006931751
10861624528
10101538587
10760018843
10760018843
10260459390
10260459390
10260459390
10380336173
10380336173
10380336173
10380336173
10200143952
10200143952
10200143952
10200143952
10200143952
10200143952
10200143952
10200143952
10200143952
10200143952
10200143952
10200143952
10200143952
10101178687
10101178687
10360036638
10840064606
10840064606
10840064606
10660085592
10660085592
10660085592
10660085592
10660085592

701,387.10
381,680.00
242,220.00
74,680.00
495,000.00
7,566.00
18,721.00
278,627.00
263,068.00
296,695.50
155,972.00
126,172.80
285,618.00
285,618.00
4,007,500.00
30,930.90
94,600.00
72,350.00
147,500.00
71,450.69
322,889.60
80,206.00
81,027.60
71,160.80
77,487.30
43,845.00
3,952,250.00
11,149.68
100,347.07
75,799.46
19,759.75
130,000.00
24,147.99
500,000.00
536,000.00
536,000.00
218,000.00
475,500.00

درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
یورو
يورو
یورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ

11,494
11,494
11,494
91,466
51,189
51,347
49,268
6,452
6,477
6,452
49,676
49,639
93,374
92,450
11,421
49,807
92,967
92,967
49,639
49,329
6,596
92,967
92,967
92,967
51,249
49,329
11,421
49,169
92,510
92,600
51,596
88,513
49,807
6,571
6,587
6,602
6,447
6,470

کت صنایع لرد آرا
کت صنایع لرد آرا
کت صنایع لرد آرا
کت صنایع ماش نهای اداری ایران
کت صنایع ماش نهای اداری ایران
کت صنایع ماش نهای اداری ایران
کت صنایع ماش نهای اداری ایران
کت صنایع ماش نهای اداری ایران
کت صنایع ماش نهای اداری ایران
کت صنایع ماش نهای اداری ایران
کت صنایع ماش نهای اداری ایران
کت صنایع ماش نهای اداری ایران
کت صنایع ماش نهای اداری ایران
کت صنایع ماش نهای اداری ایران
کت صنایع مس شه ﺪ اه سها عام
کت صنایع مس شه ﺪ اه سها عام
کت صنایع مس شه ﺪ اه سها عام
کت صنایع مس شه ﺪ اه سها عام
کت صنایع مس شه ﺪ اه سها عام
کت صنایع مس شه ﺪ اه سها عام
کت صنایع مس شه ﺪ اه سها عام
کت صنایع مس شه ﺪ اه سها عام
کت صنایع سا شم م ارد ان
کت صنایع سا شم م ارد ان
کت صنایع سا شم م ارد ان
کت صنایع لﺪای ک ر
کت صنایع لﺪای ک ر
کت صنعت ابزار س ه
کت صنعت ال ک ایران ان ارونﺪ
کت صنعت ال ک ایران ان ارونﺪ
کت صنعت ال ک ایران ان ارونﺪ
کت صنعت ال ک ایران ان ارونﺪ
کت صنعت ال ک ایران ان ارونﺪ
کت صنعت ال ک ایران ان ارونﺪ
کت صنعت آف ن ماهان
کت صنعت آف ن ماهان
کت صنعت آف ن ماهان
کت صنعت آف ن ماهان

کت صنایع لرد آرا
کت صنایع لرد آرا
کت صنایع لرد آرا
کت صنایع لرد آرا
کت صنایع لرد آرا
کت صنایع لرد آرا
کت صنایع ماش نهای اداری ایران کت صنایع ماش نهای اداری ایران
کت صنایع ماش نهای اداری ایران کت صنایع ماش نهای اداری ایران
کت صنایع ماش نهای اداری ایران کت صنایع ماش نهای اداری ایران
کت صنایع ماش نهای اداری ایران کت صنایع ماش نهای اداری ایران
کت صنایع ماش نهای اداری ایران کت صنایع ماش نهای اداری ایران
کت صنایع ماش نهای اداری ایران کت صنایع ماش نهای اداری ایران
کت صنایع ماش نهای اداری ایران کت صنایع ماش نهای اداری ایران
کت صنایع ماش نهای اداری ایران کت صنایع ماش نهای اداری ایران
کت صنایع ماش نهای اداری ایران کت صنایع ماش نهای اداری ایران
کت صنایع ماش نهای اداری ایران کت صنایع ماش نهای اداری ایران
کت صنایع ماش نهای اداری ایران کت صنایع ماش نهای اداری ایران
کت صنایع مس شه ﺪ اه سها عام
کت صنایع مس شه ﺪ اه سها عام
کت صنایع مس شه ﺪ اه سها عام
کت صنایع مس شه ﺪ اه سها عام
کت صنایع مس شه ﺪ اه سها عام
کت صنایع مس شه ﺪ اه سها عام
کت صنایع مس شه ﺪ اه سها عام
کت صنایع مس شه ﺪ اه سها عام
کت صنایع مس شه ﺪ اه سها عام
کت صنایع مس شه ﺪ اه سها عام
کت صنایع مس شه ﺪ اه سها عام
کت صنایع مس شه ﺪ اه سها عام
کت صنایع مس شه ﺪ اه سها عام
کت صنایع مس شه ﺪ اه سها عام
کت صنایع مس شه ﺪ اه سها عام
کت صنایع مس شه ﺪ اه سها عام
کت صنایع سا شم م ارد ان کت صنایع سا شم م ارد ان
کت صنایع سا شم م ارد ان کت صنایع سا شم م ارد ان
کت صنایع سا شم م ارد ان کت صنایع سا شم م ارد ان
کت صنایع لﺪای ک ر
کت صنایع لﺪای ک ر
کت صنایع لﺪای ک ر
کت صنایع لﺪای ک ر
کت صنعت ابزار س ه
کت صنعت ابزار س ه
کت صنعت ال ک ایران ان ارونﺪ کت صنعت ال ک ایران ان ارونﺪ
کت صنعت ال ک ایران ان ارونﺪ کت صنعت ال ک ایران ان ارونﺪ
کت صنعت ال ک ایران ان ارونﺪ کت صنعت ال ک ایران ان ارونﺪ
کت صنعت ال ک ایران ان ارونﺪ کت صنعت ال ک ایران ان ارونﺪ
کت صنعت ال ک ایران ان ارونﺪ کت صنعت ال ک ایران ان ارونﺪ
کت صنعت ال ک ایران ان ارونﺪ کت صنعت ال ک ایران ان ارونﺪ
کت صنعت آف ن ماهان
کت صنعت آف ن ماهان
کت صنعت آف ن ماهان
کت صنعت آف ن ماهان
کت صنعت آف ن ماهان
کت صنعت آف ن ماهان
کت صنعت آف ن ماهان
کت صنعت آف ن ماهان

3256532276
3256532276
3256532276
4322771203
4322771203
4322771203
4322771203
4322771203
4322771203
4322771203
4322771203
4322771203
4322771203
4322771203
0452006201
0452006201
0452006201
0452006201
0452006201
0452006201
0452006201
0452006201
4449561252
4449561252
4449561252
1261815173
1261815173
0450101312
1819643794
1819643794
1819643794
1819643794
1819643794
1819643794
0059507969
0059507969
0059507969
0059507969

10660085592
10660085592
10660085592
10101086742
10101086742
10101086742
10101086742
10101086742
10101086742
10101086742
10101086742
10101086742
10101086742
10101086742
10100941473
10100941473
10100941473
10100941473
10100941473
10100941473
10100941473
10100941473
10840034562
10840034562
10840034562
10260147867
10260147867
10102677514
14003894706
14003894706
14003894706
14003894706
14003894706
14003894706
10100504550
10100504550
10100504550
10100504550

301,000.00
536,000.00
536,000.00
680.29
441,247.10
530,075.00
678,774.00
9,605,286.85
4,754,154.15
594,269.35
762.68
4,240,597.10
1,665,805.75
1,782,502.00
11,560,310.00
14,650.00
16,000,000.00
16,579,680.00
17,000,000.00
17,000,000.00
17,000,000.00
17,000,000.00
88,812.00
342,855.00
56,339.00
476,010.00
416,592,000.00
9,714.60
715,800.00
488,000.00
220,520.00
67,480.00
361,488.00
88,571.00
1,194,250.00
1,379,250.00
1,664,250.00
1,707,300.00

يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
یوان چ
يوان چ
درهم امارات
یوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يوان چ
درهم امارات
درهم امارات
رو ه هنﺪ
يورو
رو ه هنﺪ
رو ه هنﺪ
رو ه هنﺪ
رو ه هنﺪ
رو ه هنﺪ
رو ه هنﺪ
يورو
يورو
يورو
يورو
وون کره جنو
يورو
یوان چ
يوان چ
يوان چ
یوان چ
یوان چ
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يوان چ

6,470
6,470
6,470
49,673
12,170
6,588
11,471
12,170
12,000
6,588
49,673
12,000
11,471
11,466
1,106
50,463
1,106
1,106
1,087
1,087
1,087
1,079
92,617
91,466
91,412
91,466
70,000
50,545
6,491
11,770
11,770
6,491
6,491
50,695
11,503
11,503
11,451
11,820

کت صنعت آف ن ماهان
کت صنعت آف ن ماهان
کت صنعت آف ن ماهان
کت صنعت آف ن ماهان
کت صنعت تجارت و سمن
کت صنعت سازه س م پ ش
کت صنعت ش آﻻت قهرمان
کت صنعت ش آﻻت قهرمان
کت صنعت ش آﻻت قهرمان
کت صنعت فی آرا
کت صنعت فی آرا
کت صنعت فی آرا
کت صنعت فی آرا
کت صنعت فی آرا
کت صنعت فی آرا
کت صنعت فی آرا
کت صنعت فی و نا
کت صنعت فی و نا
کت صنعت گس الونﺪ راش
کت صنع ال ش از
کت صنع ال ش از
کت صنع ام ﺪ ف
کت صنع ام ﺪ ف
کت صنع ام ﺪ ف
کت صنع ام ﺪ ف
کت صنع ام ﺪ ف
کت صنع ام ﺪ ف
کت صنع آدو ن ﻼس ک پرش
کت صنع آدو ن ﻼس ک پرش
کت صنع آدو ن ﻼس ک پرش
کت صنع آدو ن ﻼس ک پرش
کت صنع آدو ن ﻼس ک پرش
کت صنع آدو ن ﻼس ک پرش
کت صنع آدو ن ﻼس ک پرش
کت صنع آدو ن ﻼس ک پرش
کت صنع آدو ن ﻼس ک پرش
کت صنع آدو ن ﻼس ک پرش
کت صنع آدو ن ﻼس ک پرش

کت صنعت آف ن ماهان
کت صنعت آف ن ماهان
کت صنعت آف ن ماهان
کت صنعت آف ن ماهان
کت صنعت تجارت و سمن
کت صنعت سازه س م پ ش
کت صنعت ش آﻻت قهرمان
کت صنعت ش آﻻت قهرمان
کت صنعت ش آﻻت قهرمان
کت صنعت فی آرا
کت صنعت فی آرا
کت صنعت فی آرا
کت صنعت فی آرا
کت صنعت فی آرا
کت صنعت فی آرا
کت صنعت فی آرا
کت صنعت فی و نا
کت صنعت فی و نا
کت صنعت گس الونﺪ راش
کت صنع ال ش از
کت صنع ال ش از
کت صنع ام ﺪ ف
کت صنع ام ﺪ ف
کت صنع ام ﺪ ف
کت صنع ام ﺪ ف
کت صنع ام ﺪ ف
کت صنع ام ﺪ ف
کت صنع آدو ن ﻼس ک پرش
کت صنع آدو ن ﻼس ک پرش
کت صنع آدو ن ﻼس ک پرش
کت صنع آدو ن ﻼس ک پرش
کت صنع آدو ن ﻼس ک پرش
کت صنع آدو ن ﻼس ک پرش
کت صنع آدو ن ﻼس ک پرش
کت صنع آدو ن ﻼس ک پرش
کت صنع آدو ن ﻼس ک پرش
کت صنع آدو ن ﻼس ک پرش
کت صنع آدو ن ﻼس ک پرش

کت صنعت آف ن ماهان
کت صنعت آف ن ماهان
کت صنعت آف ن ماهان
کت صنعت آف ن ماهان
کت صنعت تجارت و سمن
کت صنعت سازه س م پ ش
کت صنعت ش آﻻت قهرمان
کت صنعت ش آﻻت قهرمان
کت صنعت ش آﻻت قهرمان
کت صنعت فی آرا
کت صنعت فی آرا
کت صنعت فی آرا
کت صنعت فی آرا
کت صنعت فی آرا
کت صنعت فی آرا
کت صنعت فی آرا
کت صنعت فی و نا
کت صنعت فی و نا
کت صنعت گس الونﺪ راش
کت صنع ال ش از
کت صنع ال ش از
کت صنع ام ﺪ ف
کت صنع ام ﺪ ف
کت صنع ام ﺪ ف
کت صنع ام ﺪ ف
کت صنع ام ﺪ ف
کت صنع ام ﺪ ف
کت صنع آدو ن ﻼس ک پرش
کت صنع آدو ن ﻼس ک پرش
کت صنع آدو ن ﻼس ک پرش
کت صنع آدو ن ﻼس ک پرش
کت صنع آدو ن ﻼس ک پرش
کت صنع آدو ن ﻼس ک پرش
کت صنع آدو ن ﻼس ک پرش
کت صنع آدو ن ﻼس ک پرش
کت صنع آدو ن ﻼس ک پرش
کت صنع آدو ن ﻼس ک پرش
کت صنع آدو ن ﻼس ک پرش

0059507969
0059507969
0059507969
0059507969
0064035931
0934630781
1621747794
1621747794
1621747794
0439568307
0439568307
0439568307
0439568307
0439568307
0439568307
0439568307
0066881455
0066881455
0079922155
1380565278
1380565278
0385574924
0385574924
0385574924
0385574924
0385574924
0385574924
1378671317
1378671317
1378671317
1378671317
1378671317
1378671317
1378671317
1378671317
1378671317
1378671317
1378671317

10100504550
10100504550
10100504550
10100504550
10103682218
14003702118
10980210850
10980210850
10980210850
10102779930
10102779930
10102779930
10102779930
10102779930
10102779930
10102779930
10320337930
10320337930
10320436390
10100397040
10100397040
10100952371
10100952371
10100952371
10100952371
10100952371
10100952371
10104007986
10104007986
10104007986
10104007986
10104007986
10104007986
10104007986
10104007986
10104007986
10104007986
10104007986

1,549,905.00
71,820.00
7,980.00
1,664,250.00
50,026.30
49,797.03
93,000.00
183,780.00
216,969.00
170,800.00
85,300.00
276,805.35
277,596.65
44,971.08
499,043.80
85,300.00
691,002.34
202,000.00
31,195.00
155,400.00
50,530.00
3,542,600.00
56,150.00
54,260,000.00
196,199.00
880,000.00
800,253.00
141,900.00
590,200.00
33,400.00
174,216.00
276,000.00
122,100.00
153,300.00
122,100.00
122,100.00
276,000.00
451,608.00

درهم امارات
یوان چ
یوان چ
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
درهم امارات
یورو
درهم امارات
ل جﺪ ﺪ ترک ه
يورو
رو ه هنﺪ
يورو
وون کره جنو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یوان چ

11,908
6,571
6,571
11,451
93,120
49,441
49,329
49,177
49,003
49,701
49,466
91,800
91,800
91,800
49,537
49,798
12,014
50,790
11,543
13,292
90,158
1,114
92,967
39,363
11,938
11,938
11,938
50,463
92,740
97,000
50,119
50,216
97,000
92,740
92,740
92,740
50,216
6,500

کت صنع
کت صنع
کت صنع
کت صنع
کت صنع
کت صنع
کت صنع
کت صنع
کت صنع
کت صنع
کت صنع
کت صنع
کت صنع
کت صنع
کت صنع
کت صنع
کت صنع
کت صنع
کت صنع
کت صنع
کت صنع
کت صنع
کت صنع
کت صنع
کت صنع
کت صنع
کت صنع
کت صنع
کت صنع
کت صنع
کت صنع
کت صنع
کت صنع
کت صنع
کت صنع
کت صنع
کت صنع
کت صنع

ﻼس
ﻼس
ﻼس
ﻼس
ﻼس
ام ﺪ

ک پرش
ک پرش
ک پرش
ک پرش
ک پرش

آدو ن
آدو ن
آدو ن
آدو ن
آدو ن
آل اژ ف
آما
آما
ازرا ک م ا ا ت ارا
ازرا ک م ا ا ت ارا
ازرا مارون صنعت تهران
بهشهر
بهشهر
بهشهر
بهشهر
بهشهر
بهشهر
بهشهر
بهشهر
بهشهر
بهشهر
بهشهر
بهشهر
بهشهر
ارس مینو
ارس مینو
ارس مینو
ارس مینو
ارس مینو
ارس مینو
ارس مینو
ارس مینو
ارس مینو
پ اچخ
تﻼش
تﻼش
تﻼش
تﻼش

کت صنع
کت صنع
کت صنع
کت صنع
کت صنع
کت صنع
کت صنع
کت صنع
کت صنع
کت صنع
کت صنع
کت صنع
کت صنع
کت صنع
کت صنع
کت صنع
کت صنع
کت صنع
کت صنع
کت صنع
کت صنع
کت صنع
کت صنع
کت صنع
کت صنع
کت صنع
کت صنع
کت صنع
کت صنع
کت صنع
کت صنع
کت صنع
کت صنع
کت صنع
کت صنع
کت صنع
کت صنع
کت صنع

آدو ن ﻼس ک پرش کت صنع
آدو ن ﻼس ک پرش کت صنع
آدو ن ﻼس ک پرش کت صنع
آدو ن ﻼس ک پرش کت صنع
آدو ن ﻼس ک پرش کت صنع
کت صنع
آل اژ ف ام ﺪ
کت صنع
آما
کت صنع
آما
ازرا ک م ا ا ت ارا کت صنع
ازرا ک م ا ا ت ارا کت صنع
ان صنع
کت
ازرا مارون صنعت تهر
کت صنع
بهشهر
کت صنع
بهشهر
کت صنع
بهشهر
کت صنع
بهشهر
کت صنع
بهشهر
کت صنع
بهشهر
کت صنع
بهشهر
کت صنع
بهشهر
کت صنع
بهشهر
کت صنع
بهشهر
کت صنع
بهشهر
کت صنع
بهشهر
کت صنع
بهشهر
ارس مینو سها عام کت صنع
ارس مینو سها عام کت صنع
ارس مینو سها عام کت صنع
ارس مینو سها عام کت صنع
ارس مینو سها عام کت صنع
ارس مینو سها عام کت صنع
ارس مینو سها عام کت صنع
ارس مینو سها عام کت صنع
ارس مینو سها عام کت صنع
کت صنع
پ اچخ
کت صنع
تﻼش
کت صنع
تﻼش
کت صنع
تﻼش
کت صنع
تﻼش

1378671317
آدو ن ﻼس ک پرش
1378671317
آدو ن ﻼس ک پرش
1378671317
آدو ن ﻼس ک پرش
1378671317
آدو ن ﻼس ک پرش
1378671317
آدو ن ﻼس ک پرش
0382709195
آل اژ ف ام ﺪ
1010032269
آما
1010032269
آما
1239864515
ازرا ک م ا ا ت ارا
1239864515
ازرا ک م ا ا ت ارا
ازرا مارون صنعت تهران 1284709566
3110969750
بهشهر
3110969750
بهشهر
3110969750
بهشهر
3110969750
بهشهر
3110969750
بهشهر
3110969750
بهشهر
3110969750
بهشهر
3110969750
بهشهر
3110969750
بهشهر
3110969750
بهشهر
3110969750
بهشهر
3110969750
بهشهر
3110969750
بهشهر
0055394086
ارس مینو سها عام
0055394086
ارس مینو سها عام
0055394086
ارس مینو سها عام
0055394086
ارس مینو سها عام
0055394086
ارس مینو سها عام
0055394086
ارس مینو سها عام
0055394086
ارس مینو سها عام
0055394086
ارس مینو سها عام
0055394086
ارس مینو سها عام
0047751584
پ اچخ
4910861041
تﻼش
4910861041
تﻼش
4910861041
تﻼش
4910861041
تﻼش

10104007986
10104007986
10104007986
10104007986
10104007986
10103804313
10100322690
10100322690
10260225993
10260225993
10101525649
10100218034
10100218034
10100218034
10100218034
10100218034
10100218034
10100218034
10100218034
10100218034
10100218034
10100218034
10100218034
10100218034
10100320247
10100320247
10100320247
10100320247
10100320247
10100320247
10100320247
10100320247
10100320247
10861447020
10102439270
10102439270
10102439270
10102439270

322,299.60
1,792,098.00
26,167.00
122,100.00
912,100.00
1,753,756.18
26,928.00
19,648.58
86,403.00
39,000.00
55,000.00
191,100.00
50,250.00
191,100.00
198,450.00
31,096.00
38,934.00
38,934.00
50.00
377,600.00
20,100.00
236,000.00
4,774.00
46,200.00
55,351.89
109,751.04
17,730.00
10,800.00
3,557.00
2,421.00
59,218.00
27,800.00
120,960.00
270,000.00
14,536.00
64,565.50
158,635.00
43,476.00

يورو
یوان چ
یورو
یورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
يوان چ
یورو
یورو
يوان چ
يوان چ
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
يوان چ
يورو
يورو
يوان چ
يورو

88,262
6,500
50,463
97,000
14,000
11,739
50,790
51,189
6,558
6,571
88,000
88,930
88,930
90,500
90,500
88,930
90,500
88,930
93,900
90,500
88,930
90,500
88,930
88,930
49,169
49,109
88,440
49,177
87,210
49,639
87,200
49,798
49,639
6,588
49,415
49,415
6,587
49,415

کت صنع تول ﺪی انﺪ شه ا م خودرو

کت صنع تول ﺪی انﺪ شه ا م خودرو
صنع تیوا گس درخشان
کت صنع چرخش مﺤور ارس ان
کت صنع چرخش مﺤور ارس ان
کت صنع دف ل اﻻ
کت صنع ره آف ن مطلوب
کت صنع زمان آوران آرا
کت صنع ام ارا
کت صنع لوله ل مر راونﺪ
کت صنع ن ومﺤرکه
کت صنع ن ومﺤرکه
کت صنع ن ومﺤرکه
کت صنع ن ومﺤرکه
کت صنع ن ل افت س اهان
کت صنع ن ل افت س اهان
کت صنع و تول ﺪی جهانرو
کت صنع و ش م ا رنگ زره
کت صنع و ش م ا رنگ زره
کت صنع و ش م ا رنگ زره
کت صنع و ش م ا رنگ زره
کت صنع و معﺪ ا ال ارس ان سن
کت صنع و معﺪ ا ال ارس ان سن
کت صنع و معﺪ ا ال ارس ان سن
کت صنع و معﺪ ا ال ارس ان سن
کت صنع و معﺪ ا ال ارس ان سن
کت صنع و معﺪ ا ال ارس ان سن
کت صنع و معﺪ ا ال ارس ان سن
کت صنع و معﺪ ا ال ارس ان سن
کت صنع و معﺪ ا ال ارس ان سن
کت صنع و معﺪ ا ال ارس ان سن
کت صنع و معﺪ ا ال ارس ان سن
کت صنع و معﺪ ا ال ارس ان سن
کت صنع و معﺪ ا ال ارس ان سن
کت صنع و معﺪ ا ال ارس ان سن
کت صنع و معﺪ ا ال ارس ان سن
کت صنع و معﺪ ا ال ارس ان سن
کت صنع و معﺪ ا ال ارس ان سن
کت صنع و معﺪ ا ال ارس ان سن

ان
ان
ان
ان
ان
ان
ان
ان
ان
ان
ان
ان
ان
ان
ان
ان
ان
ان

انصنع و معﺪ ا ال ارس ان سن ان 4320682467
کت صنع و معﺪ ا ال ارس ان سنکت
کت صنع و معﺪ ا ال ارس ان سن ان
5089280649
کت صنع ومعﺪ ام خرمﺪشتکت صنع ومعﺪ ام خرمﺪشت
کت صنع ومعﺪ ام خرمﺪشت
5089280649
کت صنع ومعﺪ ام خرمﺪشتکت صنع ومعﺪ ام خرمﺪشت
کت صنع ومعﺪ ام خرمﺪشت
3390521291
کت صو شان خلیج فارس
کت صو شان خلیج فارس
کت صو شان خلیج فارس
0074856911
کت ﻃب سﻼمت اسپ
کت ﻃب سﻼمت اسپ
کت ﻃب سﻼمت اسپ
0074856911
کت ﻃب سﻼمت اسپ
کت ﻃب سﻼمت اسپ
کت ﻃب سﻼمت اسپ
1400465736
کت ﻃراحان ا ﺪه و صنعت ارا
کت ﻃراحان ا ﺪه و صنعت ارا
کت تول ﺪی ﻃراحان ا ﺪه و صنعت ارا
1400465736
کت ﻃراحان ا ﺪه و صنعت ارا
کت ﻃراحان ا ﺪه و صنعت ارا
کت تول ﺪی ﻃراحان ا ﺪه و صنعت ارا
1400465736
کت ﻃراحان ا ﺪه و صنعت ارا
کت ﻃراحان ا ﺪه و صنعت ارا
کت تول ﺪی ﻃراحان ا ﺪه و صنعت ارا
1400465736
کت ﻃراحان ا ﺪه و صنعت ارا
کت ﻃراحان ا ﺪه و صنعت ارا
کت تول ﺪی ﻃراحان ا ﺪه و صنعت ارا
1400465736
کت ﻃراحان ا ﺪه و صنعت ارا
کت ﻃراحان ا ﺪه و صنعت ارا
کت تول ﺪی ﻃراحان ا ﺪه و صنعت ارا
1400465736
کت ﻃراحان ا ﺪه و صنعت ارا
کت ﻃراحان ا ﺪه و صنعت ارا
کت تول ﺪی ﻃراحان ا ﺪه و صنعت ارا
1400465736
کت ﻃراحان ا ﺪه و صنعت ارا
کت ﻃراحان ا ﺪه و صنعت ارا
کت تول ﺪی ﻃراحان ا ﺪه و صنعت ارا
1400465736
کت ﻃراحان ا ﺪه و صنعت ارا
کت ﻃراحان ا ﺪه و صنعت ارا
کت تول ﺪی ﻃراحان ا ﺪه و صنعت ارا
1400465736
کت ﻃراحان ا ﺪه و صنعت ارا
کت ﻃراحان ا ﺪه و صنعت ارا
کت تول ﺪی ﻃراحان ا ﺪه و صنعت ارا
1400465736
کت ﻃراحان ا ﺪه و صنعت ارا
کت ﻃراحان ا ﺪه و صنعت ارا
کت تول ﺪی ﻃراحان ا ﺪه و صنعت ارا
1400465736
کت ﻃراحان ا ﺪه و صنعت ارا
کت ﻃراحان ا ﺪه و صنعت ارا
کت تول ﺪی ﻃراحان ا ﺪه و صنعت ارا
1400465736
کت ﻃراحان ا ﺪه و صنعت ارا
کت ﻃراحان ا ﺪه و صنعت ارا
کت تول ﺪی ﻃراحان ا ﺪه و صنعت ارا
0063758695
کت ﻃراحان ش که آرا
کت ﻃراحان ش که آرا
کت ﻃراحان ش که آرا
1285832280
کت ﻃرا فرآینﺪهای ش م ا فراتک
کت ﻃرا فرآینﺪهای ش م ا فراتک
کت ﻃرا فرآینﺪهای ش م ا فراتک
1285832280
کت ﻃرا فرآینﺪهای ش م ا فراتک
کت ﻃرا فرآینﺪهای ش م ا فراتک
کت ﻃرا فرآینﺪهای ش م ا فراتک
شﻃرا مهنﺪ را ان خودرو انﺪ ش 0039425363
کت ﻃرا مهنﺪ را ان خودرو انﺪکت
کت ﻃرا مهنﺪ را ان خودرو انﺪ ش
شﻃرا مهنﺪ را ان خودرو انﺪ ش 0039425363
کت ﻃرا مهنﺪ را ان خودرو انﺪکت
کت ﻃرا مهنﺪ را ان خودرو انﺪ ش
اهانﻃرا مهنﺪ ص ا ال ک س اهان 6609158886
کت ﻃرا مهنﺪ ص ا ال ک سکت
کت ﻃرا مهنﺪ ص ا ال ک س اهان
0519929616
مهنﺪ و تأم قطعات ایران خودرو
کترانﻃراخودرو
کت ﻃرا مهنﺪ و تأم قطعات ایران خودرو کت ﻃرا مهنﺪ و تأم قطعات ای
0519929616
مهنﺪ و تأم قطعات ایران خودرو
کترانﻃراخودرو
کت ﻃرا مهنﺪ و تأم قطعات ایران خودرو کت ﻃرا مهنﺪ و تأم قطعات ای
0519929616
مهنﺪ و تأم قطعات ایران خودرو
کترانﻃراخودرو
کت ﻃرا مهنﺪ و تأم قطعات ایران خودرو کت ﻃرا مهنﺪ و تأم قطعات ای
0519929616
مهنﺪ و تأم قطعات ایران خودرو
کترانﻃراخودرو
کت ﻃرا مهنﺪ و تأم قطعات ایران خودرو کت ﻃرا مهنﺪ و تأم قطعات ای
0519929616
مهنﺪ و تأم قطعات ایران خودرو
کترانﻃراخودرو
کت ﻃرا مهنﺪ و تأم قطعات ایران خودرو کت ﻃرا مهنﺪ و تأم قطعات ای
0519929616
مهنﺪ و تأم قطعات ایران خودرو
کترانﻃراخودرو
کت ﻃرا مهنﺪ و تأم قطعات ایران خودرو کت ﻃرا مهنﺪ و تأم قطعات ای
0519929616
مهنﺪ و تأم قطعات ایران خودرو
کترانﻃراخودرو
کت ﻃرا مهنﺪ و تأم قطعات ایران خودرو کت ﻃرا مهنﺪ و تأم قطعات ای
0519929616
مهنﺪ و تأم قطعات ایران خودرو
کترانﻃراخودرو
کت ﻃرا مهنﺪ و تأم قطعات ایران خودرو کت ﻃرا مهنﺪ و تأم قطعات ای
0519929616
مهنﺪ و تأم قطعات ایران خودرو
کترانﻃراخودرو
کت ﻃرا مهنﺪ و تأم قطعات ایران خودرو کت ﻃرا مهنﺪ و تأم قطعات ای
0519929616
مهنﺪ و تأم قطعات ایران خودرو
کترانﻃراخودرو
کت ﻃرا مهنﺪ و تأم قطعات ایران خودرو کت ﻃرا مهنﺪ و تأم قطعات ای
0519929616
مهنﺪ و تأم قطعات ایران خودرو
کترانﻃراخودرو
کت ﻃرا مهنﺪ و تأم قطعات ایران خودرو کت ﻃرا مهنﺪ و تأم قطعات ای
0519929616
مهنﺪ و تأم قطعات ایران خودرو
کترانﻃراخودرو
کت ﻃرا مهنﺪ و تأم قطعات ایران خودرو کت ﻃرا مهنﺪ و تأم قطعات ای
0519929616
مهنﺪ و تأم قطعات ایران خودرو
کترانﻃراخودرو
کت ﻃرا مهنﺪ و تأم قطعات ایران خودرو کت ﻃرا مهنﺪ و تأم قطعات ای
0519929616
مهنﺪ و تأم قطعات ایران خودرو
کترانﻃراخودرو
کت ﻃرا مهنﺪ و تأم قطعات ایران خودرو کت ﻃرا مهنﺪ و تأم قطعات ای

14005139427
10862117781
10862117781
14005403315
14003902938
14003902938
14004657361
14004657361
14004657361
14004657361
14004657361
14004657361
14004657361
14004657361
14004657361
14004657361
14004657361
14004657361
10190047010
10260411073
10260411073
10102152918
10102152918
10260440173
10100820988
10100820988
10100820988
10100820988
10100820988
10100820988
10100820988
10100820988
10100820988
10100820988
10100820988
10100820988
10100820988
10100820988

86,850.00
77,000.00
58,988.16
507,862.80
151,492.14
79,619.10
273,247.00
14,186.70
83,243.00
81,848.00
41,183.00
16,502.72
22,600.00
81,521.00
43,160.00
215,000.00
205,000.00
166,574.00
22,550.00
224,890.00
1,811,627.00
5,963.34
63,267.98
2,236,050.00
3,300,000.00
3,609,720.00
4,332,178.00
4,332,178.00
9,000,000.00
3,609,720.00
29,120,000.00
14,627,763.83
4,332,178.00
4,322,178.00
4,332,178.00
4,000,000.00
18,500,000.00
4,332,181.00

يورو
يوان چ
يورو
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
وون کره جنو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ

50,790
6,596
49,267
11,510
49,630
114,691
49,568
49,701
50,254
50,545
49,807
49,701
49,568
49,568
49,807
49,415
49,568
50,545
6,587
11,883
11,833
49,697
49,887
6,588
11,325
6,555
11,128
11,128
11,700
11,173
71,932
11,868
11,053
11,128
11,128
11,700
11,362
11,090

0519929616
مهنﺪ و تأم قطعات ایران خودرو
کترانﻃراخودرو
کت ﻃرا مهنﺪ و تأم قطعات ایران خودرو کت ﻃرا مهنﺪ و تأم قطعات ای
0519929616
مهنﺪ و تأم قطعات ایران خودرو
کترانﻃراخودرو
کت ﻃرا مهنﺪ و تأم قطعات ایران خودرو کت ﻃرا مهنﺪ و تأم قطعات ای
0519929616
مهنﺪ و تأم قطعات ایران خودرو
کترانﻃراخودرو
کت ﻃرا مهنﺪ و تأم قطعات ایران خودرو کت ﻃرا مهنﺪ و تأم قطعات ای
0519929616
مهنﺪ و تأم قطعات ایران خودرو
کترانﻃراخودرو
کت ﻃرا مهنﺪ و تأم قطعات ایران خودرو کت ﻃرا مهنﺪ و تأم قطعات ای
0519929616
مهنﺪ و تأم قطعات ایران خودرو
کترانﻃراخودرو
کت ﻃرا مهنﺪ و تأم قطعات ایران خودرو کت ﻃرا مهنﺪ و تأم قطعات ای
0519929616
مهنﺪ و تأم قطعات ایران خودرو
کترانﻃراخودرو
کت ﻃرا مهنﺪ و تأم قطعات ایران خودرو کت ﻃرا مهنﺪ و تأم قطعات ای
0055875432
ساخت قطعات داخ خودرو سای ا آذین
خودرو سایوا آذین
آذین ﻃرا و ساخت قطعات داخ کت ﻃرا
کت ﻃرا و ساخت قطعات داخ خودرو سای ا کت
2679530071
آسا و صنع لوازم خان ارس زرآسا
کتزرﻃرا
کت ﻃرا و صنع لوازم خان ارس
کت ﻃرا و صنع لوازم خان ارس زرآسا
2679530071
آسا و صنع لوازم خان ارس زرآسا
کتزرﻃرا
کت ﻃرا و صنع لوازم خان ارس
کت ﻃرا و صنع لوازم خان ارس زرآسا
2679530071
آسا و صنع لوازم خان ارس زرآسا
کتزرﻃرا
کت ﻃرا و صنع لوازم خان ارس
کت ﻃرا و صنع لوازم خان ارس زرآسا
2679530071
آسا و صنع لوازم خان ارس زرآسا
کتزرﻃرا
کت ﻃرا و صنع لوازم خان ارس
کت ﻃرا و صنع لوازم خان ارس زرآسا
2679530071
آسا و صنع لوازم خان ارس زرآسا
کتزرﻃرا
کت ﻃرا و صنع لوازم خان ارس
کت ﻃرا و صنع لوازم خان ارس زرآسا
2679530071
آسا و صنع لوازم خان ارس زرآسا
کتزرﻃرا
کت ﻃرا و صنع لوازم خان ارس
کت ﻃرا و صنع لوازم خان ارس زرآسا
2679530071
آسا و صنع لوازم خان ارس زرآسا
کتزرﻃرا
کت ﻃرا و صنع لوازم خان ارس
کت ﻃرا و صنع لوازم خان ارس زرآسا
2679530071
آسا و صنع لوازم خان ارس زرآسا
کتزرﻃرا
کت ﻃرا و صنع لوازم خان ارس
کت ﻃرا و صنع لوازم خان ارس زرآسا
2679530071
آسا و صنع لوازم خان ارس زرآسا
کتزرﻃرا
کت ﻃرا و صنع لوازم خان ارس
کت ﻃرا و صنع لوازم خان ارس زرآسا
2679530071
آسا و صنع لوازم خان ارس زرآسا
کتزرﻃرا
کت ﻃرا و صنع لوازم خان ارس
کت ﻃرا و صنع لوازم خان ارس زرآسا
2679530071
آسا و صنع لوازم خان ارس زرآسا
کتزرﻃرا
کت ﻃرا و صنع لوازم خان ارس
کت ﻃرا و صنع لوازم خان ارس زرآسا
2679530071
آسا و صنع لوازم خان ارس زرآسا
کتزرﻃرا
کت ﻃرا و صنع لوازم خان ارس
کت ﻃرا و صنع لوازم خان ارس زرآسا
2679530071
آسا و صنع لوازم خان ارس زرآسا
کتزرﻃرا
کت ﻃرا و صنع لوازم خان ارس
کت ﻃرا و صنع لوازم خان ارس زرآسا
2679530071
آسا و صنع لوازم خان ارس زرآسا
کتزرﻃرا
کت ﻃرا و صنع لوازم خان ارس
کت ﻃرا و صنع لوازم خان ارس زرآسا
2679530071
آسا و صنع لوازم خان ارس زرآسا
کتزرﻃرا
کت ﻃرا و صنع لوازم خان ارس
کت ﻃرا و صنع لوازم خان ارس زرآسا
2679530071
آسا و صنع لوازم خان ارس زرآسا
کتزرﻃرا
کت ﻃرا و صنع لوازم خان ارس
کت ﻃرا و صنع لوازم خان ارس زرآسا
2679530071
آسا و صنع لوازم خان ارس زرآسا
کتزرﻃرا
کت ﻃرا و صنع لوازم خان ارس
کت ﻃرا و صنع لوازم خان ارس زرآسا
2679530071
آسا و صنع لوازم خان ارس زرآسا
کتزرﻃرا
کت ﻃرا و صنع لوازم خان ارس
کت ﻃرا و صنع لوازم خان ارس زرآسا
2679530071
آسا و صنع لوازم خان ارس زرآسا
کتزرﻃرا
کت ﻃرا و صنع لوازم خان ارس
کت ﻃرا و صنع لوازم خان ارس زرآسا
2679530071
آسا و صنع لوازم خان ارس زرآسا
کتزرﻃرا
کت ﻃرا و صنع لوازم خان ارس
کت ﻃرا و صنع لوازم خان ارس زرآسا
2679530071
آسا و صنع لوازم خان ارس زرآسا
کتزرﻃرا
کت ﻃرا و صنع لوازم خان ارس
کت ﻃرا و صنع لوازم خان ارس زرآسا
2679530071
آسا و صنع لوازم خان ارس زرآسا
کتزرﻃرا
کت ﻃرا و صنع لوازم خان ارس
کت ﻃرا و صنع لوازم خان ارس زرآسا
2679530071
آسا و صنع لوازم خان ارس زرآسا
کتزرﻃرا
کت ﻃرا و صنع لوازم خان ارس
کت ﻃرا و صنع لوازم خان ارس زرآسا
2679530071
آسا و صنع لوازم خان ارس زرآسا
کتزرﻃرا
کت ﻃرا و صنع لوازم خان ارس
کت ﻃرا و صنع لوازم خان ارس زرآسا
2679530071
آسا و صنع لوازم خان ارس زرآسا
کتزرﻃرا
کت ﻃرا و صنع لوازم خان ارس
کت ﻃرا و صنع لوازم خان ارس زرآسا
2679530071
آسا و صنع لوازم خان ارس زرآسا
کتزرﻃرا
کت ﻃرا و صنع لوازم خان ارس
کت ﻃرا و صنع لوازم خان ارس زرآسا
2679530071
آسا و صنع لوازم خان ارس زرآسا
کتزرﻃرا
کت ﻃرا و صنع لوازم خان ارس
کت ﻃرا و صنع لوازم خان ارس زرآسا
2679530071
آسا و صنع لوازم خان ارس زرآسا
کتزرﻃرا
کت ﻃرا و صنع لوازم خان ارس
کت ﻃرا و صنع لوازم خان ارس زرآسا
0041643178
اس درا
اس درا کت ﻃرا و مهنﺪ
کت ﻃرا و مهنﺪ
اس درا
کت ﻃرا و مهنﺪ
0036468819
کت ﻃراوت افزا تهران
کت ﻃراوت افزا تهران
کت ﻃراوت افزا تهران
0491982739
کت ﻃراوت رو ان ﻃب عت
کت ﻃراوت رو ان ﻃب عت
کت ﻃراوت رو ان ﻃب عت

10100820988
10100820988
10100820988
10100820988
10100820988
10100820988
10101336846
10102158075
10102158075
10102158075
10102158075
10102158075
10102158075
10102158075
10102158075
10102158075
10102158075
10102158075
10102158075
10102158075
10102158075
10102158075
10102158075
10102158075
10102158075
10102158075
10102158075
10102158075
10102158075
10102158075
10102158075
10102158075
10102158075
10102158075
10102158075
14003702876
10102220051
10104080743

10,000.00
72,085.02
206,569,842.00
4,322,178.00
6,353,996.17
2,855,871.28
701,472,300.00
43,730.00
10,850.00
12,055.68
6,705.00
5,800.00
59,412.50
3,246.00
24,703.00
1,524.00
19,800.00
4,889.00
35,841.30
11,850.00
32,840.18
14,086.50
19,516.00
2,030.00
58,236.00
14,625.00
104,959.26
27,650.00
260,292.00
2,692.00
110,040.00
48,955.00
7,020.00
9,605.00
26,855.20
43,318,800.00
105,000.00
6,018.00

يوان چ
يورو
وون کره جنو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
وون کره جنو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
وون کره جنو
يورو
يورو

11,076
111,100
38,047
11,128
11,483
11,173
71,574
49,798
49,639
49,639
49,408
49,441
49,441
49,537
50,463
49,887
49,807
49,537
50,463
49,639
49,798
49,807
49,887
49,537
49,109
49,639
49,109
49,639
9,146
49,887
49,798
49,639
49,639
49,441
49,109
38,978
49,415
49,466

کت ﻃ ح تجارت درا
کت ﻃ ح و تجه رادین
کت ﻃﻼ ه داران صنعت فراینﺪ
کت ﻃﻼ ه داران صنعت فراینﺪ
کت ﻃل ع ساحل برنا
کت ﻃل ع ساحل برنا
کت ﻃوس فﺪک
کت عاج سا ایران ان
کت عاج سا ایران ان
کت عادﻻن تجارت ن ﺪ تفتان
کت عادﻻن تجارت ن ﺪ تفتان
کت عا پ ام
کت عا پ ام
کت عا پ ام
کت عال فرد
کت عال فرد
کت عال فرد
کت عال فرد
کت عال فرد
کت عال فرد
ارس
کت عایق های ال
کت عقیق سنگ آب ﺪر
کت عقیق سنگ آب ﺪر
کت عکس خود ار ایران ان
کت عل سازﺪک
کت عماد گس ن ار ارتا ا اتان
کت عماد گس ن ار ارتا ا اتان
کت عماد گس ن ار ارتا ا اتان
کت عمران تاس سات ماهان
کت عمران تاس سات ماهان
کت عمران تاس سات ماهان
کت عمران تاس سات ماهان
کت عمران تاس سات ماهان
کت عمران تاس سات ماهان
کت عمران تاس سات ماهان
کت عمران تاس سات ماهان
کت عمران تاس سات ماهان
کت عمران تاس سات ماهان

کت ﻃ ح تجارت درا
کت ﻃ ح تجارت درا
کت ﻃ ح و تجه رادین
کت ﻃ ح و تجه رادین
کت ﻃﻼ ه داران صنعت فراینﺪ کت ﻃﻼ ه داران صنعت فراینﺪ
کت ﻃﻼ ه داران صنعت فراینﺪ کت ﻃﻼ ه داران صنعت فراینﺪ
کت ﻃل ع ساحل برنا
کت ﻃل ع ساحل برنا
کت ﻃل ع ساحل برنا
کت ﻃل ع ساحل برنا
کت ﻃوس فﺪک
کت ﻃوس فﺪک
کت عاج سا ایران ان
کت عاج سا ایران ان
کت عاج سا ایران ان
کت عاج سا ایران ان
کت عادﻻن تجارت ن ﺪ تفتان
کت عادﻻن تجارت ن ﺪ تفتان
کت عادﻻن تجارت ن ﺪ تفتان
کت عادﻻن تجارت ن ﺪ تفتان
کت عا پ ام
کت عا پ ام
کت عا پ ام
کت عا پ ام
کت عا پ ام
کت عا پ ام
کت عال فرد
کت عال فرد
کت عال فرد
کت عال فرد
کت عال فرد
کت عال فرد
کت عال فرد
کت عال فرد
کت عال فرد
کت عال فرد
کت عال فرد
کت عال فرد
ارس
کت عایق های ال
ارس
کت عایق های ال
کت عقیق سنگ آب ﺪر
کت عقیق سنگ آب ﺪر
کت عقیق سنگ آب ﺪر
کت عقیق سنگ آب ﺪر
کت عکس خود ار ایران ان
کت عکس خود ار ایران ان
کت عل سازﺪک
کت عل سازﺪک
کت عماد گس ن ار ارتا ا اتان کت عماد گس ن ار ارتا ا اتان
کت عماد گس ن ار ارتا ا اتان کت عماد گس ن ار ارتا ا اتان
کت عماد گس ن ار ارتا ا اتان کت عماد گس ن ار ارتا ا اتان
کت عمران تاس سات ماهان
کت عمران تاس سات ماهان
کت عمران تاس سات ماهان
کت عمران تاس سات ماهان
کت عمران تاس سات ماهان
کت عمران تاس سات ماهان
کت عمران تاس سات ماهان
کت عمران تاس سات ماهان
کت عمران تاس سات ماهان
کت عمران تاس سات ماهان
کت عمران تاس سات ماهان
کت عمران تاس سات ماهان
کت عمران تاس سات ماهان
کت عمران تاس سات ماهان
کت عمران تاس سات ماهان
کت عمران تاس سات ماهان
کت عمران تاس سات ماهان
کت عمران تاس سات ماهان
کت عمران تاس سات ماهان
کت عمران تاس سات ماهان

0052365735
3762002398
0057281971
0057281971
3149126010
3149126010
0938513524
0054485584
0054485584
6119912061
6119912061
0042576784
0042576784
0042576784
6279772098
6279772098
6279772098
6279772098
6279772098
6279772098
4284269135
3859806777
3859806777
5189362914
0042697638
1288997256
1288997256
1288997256
2630394417
2630394417
2630394417
2630394417
2630394417
2630394417
2630394417
2630394417
2630394417
2630394417

14006258923
14004351561
10100043050
10100043050
10320291478
10320291478
10380220709
10103047366
10103047366
14006242938
14006242938
10101597108
10101597108
10101597108
10100757179
10100757179
10100757179
10100757179
10100757179
10100757179
10460089123
14000112671
14000112671
10320629728
10101531523
14006669280
14006669280
14006669280
10103962655
10103962655
10103962655
10103962655
10103962655
10103962655
10103962655
10103962655
10103962655
10103962655

60,000.00
45,786.50
50,163.00
48,370.00
343,620,000.00
38,180,000.00
135,743.20
164,526.00
196,780.00
181,800.00
133,500.00
104,775.00
12,750.00
83,310.00
49,400.00
58,750.00
93,000.00
198,450.00
50,144.74
226,800.00
51,110.00
391,000.00
391,000.00
12,300.00
97,200.00
30,741.04
22,222.00
1,542,571.13
402,000.00
499,902.00
2,220.00
1,030,215.00
4,220,466.00
32,436.00
57,000.00
150,078.90
454,500.00
302,000.00

يورو
يورو
يورو
يوان چ
وون کره جنو
وون کره جنو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
یوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
درهم امارات
يوان چ
يوان چ

49,408
49,415
50,659
11,938
73,000
73,000
49,109
49,798
49,798
49,109
49,441
51,047
51,047
92,922
100,850
51,047
49,639
51,596
51,596
51,596
49,829
51,326
91,910
50,119
11,436
49,798
49,798
11,566
6,584
6,515
49,415
6,587
6,587
49,415
49,329
11,473
6,599
6,584

کت عمران تاس سات ماهان
کت عمران تاس سات ماهان
کت عمران تاس سات ماهان
کت عمران خشت صﺪر
کت غرب فلز
کت غرب فلز
کت فاخر صنعت فرتا
کت فاخر صنعت فرتا
کت فاخر صنعت فرتا
کت فارس آت ه راه س ﺪ
کت فارس آت ه راه س ﺪ
کت فارس آت ه راه س ﺪ
کت فارس آت ه راه س ﺪ
کت فارس آت ه راه س ﺪ
کت فارس دیزل
کت فارس دیزل
کت فام آرای کتا
کت فرا ازار اصفهان
کت فرا ازار اصفهان
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ

کت عمران تاس سات ماهان
کت عمران تاس سات ماهان
کت عمران تاس سات ماهان
کت عمران خشت صﺪر
کت غرب فلز
کت غرب فلز
کت فاخر صنعت فرتا
کت فاخر صنعت فرتا
کت فاخر صنعت فرتا
کت فارس آت ه راه س ﺪ
کت فارس آت ه راه س ﺪ
کت فارس آت ه راه س ﺪ
کت فارس آت ه راه س ﺪ
کت فارس آت ه راه س ﺪ
کت فارس دیزل
کت فارس دیزل
کت فام آرای کتا
کت فرا ازار اصفهان
کت فرا ازار اصفهان
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ

کت عمران تاس سات ماهان
کت عمران تاس سات ماهان
کت عمران تاس سات ماهان
کت عمران خشت صﺪر
کت غرب فلز
کت غرب فلز
کت فاخر صنعت فرتا
کت فاخر صنعت فرتا
کت فاخر صنعت فرتا
کت فارس آت ه راه س ﺪ
کت فارس آت ه راه س ﺪ
کت فارس آت ه راه س ﺪ
کت فارس آت ه راه س ﺪ
کت فارس آت ه راه س ﺪ
کت فارس دیزل
کت فارس دیزل
کت فام آرای کتا
کت فرا ازار اصفهان
کت فرا ازار اصفهان
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ

2630394417
2630394417
2630394417
0013850237
3821100291
3821100291
0492162468
0492162468
0492162468
0071067205
0071067205
0071067205
0071067205
0071067205
3051832065
3051832065
0070084688
1281003999
1281003999
1810298121
1810298121
1810298121
1810298121
1810298121
1810298121
1810298121
1810298121
1810298121
1810298121
1810298121
1810298121
1810298121
1810298121
1810298121
1810298121
1810298121
1810298121
1810298121

10103962655
10103962655
10103962655
14005978313
10660025770
10660025770
10320830478
10320830478
10320830478
10103881623
10103881623
10103881623
10103881623
10103881623
10101273961
10101273961
10320339795
10260459731
10260459731
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172

37,000.00
37,740.00
192,420.00
201,553.70
8,294.00
14,147.46
344,282.40
79,300.00
79,300.00
249,800.00
255,700.00
248,600.00
468,275.76
443,800.00
125,303.00
24,500.00
36,316.74
65,960.00
62,729.00
145,646.00
87,787.50
75,302.76
306,300.00
114,781.80
44,400.00
43,287.06
276,532.48
75,500.00
155,744.27
282,592.64
128,951.08
56,506.00
197,700.00
13,064.00
153,197.00
75,444.72
72,376.12
273,992.37

يورو
یورو
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
درهم امارات
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
يورو

49,415
49,798
6,587
6,587
49,738
49,738
11,483
49,329
49,003
49,676
50,254
50,250
49,676
49,676
87,971
51,189
48,599
6,587
6,587
49,109
49,639
49,639
21,710
21,190
49,639
49,085
49,109
49,177
21,190
11,823
50,566
49,127
11,437
49,085
49,177
11,823
11,783
51,249

کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز نامور مب
کت فراز نامور مب
کت فرازگس کیهان خاورم انه
کت فراسوی تجارت قرن
کت فرا گس خاورم انه
کت فرام ﺪ تجارت
کت فرام ﺪ تجارت
کت فرام ﺪ تجارت
کت فرام ﺪ تجارت
کت فرام ﺪ تجارت
کت فرام ﺪ تجارت
کت فراورده های دیر گﺪاز مهر آران فارس
کت تول ﺪ فراورده های گوش اله آمل

1810298121
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
1810298121
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
1810298121
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
1810298121
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
1810298121
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
1810298121
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
1810298121
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
1810298121
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
1810298121
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
1810298121
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
1810298121
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
1810298121
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
1810298121
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
1810298121
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
1810298121
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
1810298121
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
1810298121
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
1810298121
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
1810298121
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
1810298121
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
1810298121
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
1810298121
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
1810298121
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
1810298121
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
1810298121
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
کت فراز تجارت فخرارونﺪ
0068375085
کت فراز نامور مب
کت فراز نامور مب
0068375085
کت فراز نامور مب
کت فراز نامور مب
0451659473
کت فرازگس کیهان خاورم انه
کت فرازگس کیهان خاورم انه
0073227080
کت فراسوی تجارت قرن
کت فراسوی تجارت قرن
5319789467
کت فرا گس خاورم انه
کت فرا گس خاورم انه
2121882618
کت فرام ﺪ تجارت
کت فرام ﺪ تجارت
2121882618
کت فرام ﺪ تجارت
کت فرام ﺪ تجارت
2121882618
کت فرام ﺪ تجارت
کت فرام ﺪ تجارت
2121882618
کت فرام ﺪ تجارت
کت فرام ﺪ تجارت
2121882618
کت فرام ﺪ تجارت
کت فرام ﺪ تجارت
2121882618
کت فرام ﺪ تجارت
کت فرام ﺪ تجارت
فارسراورده های دیر گﺪاز مهر آران فارس 2370722215
کت فراورده های دیر گﺪاز مهر آرانکت ف
1076008275
کت فراورده های گوش اله
کت فراورده های گوش اله

14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14006787172
14005240453
14005240453
14004227913
14005189380
14006864450
10102919839
10102919839
10102919839
10102919839
10102919839
10102919839
10530451978
10760082757

7,498.46
22,520.00
13,196.30
53,054.16
49,957.52
482,508.15
64,912.32
53,333.20
142,082.06
31,833.00
158,861.92
317,322.88
466,225.20
368,043.88
314,652.70
184,364.31
7,302.80
278,050.00
24,967.20
82,407.71
200,000.00
161,326.40
45,050.00
70,100.00
54,930.00
300,000.00
511,800.00
14,022.80
151,000.00
54,000.00
6,831.25
70,051.68
28,059.13
114,178.75
118,356.74
56,300.10
1,276,000.00
478,125.00

درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
يورو
درهم امارات
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
یوان چ
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
یورو

21,190
49,109
49,085
49,408
87,870
20,705
11,783
52,233
21,190
49,169
21,190
21,190
20,644
21,190
11,783
11,823
49,647
6,538
49,697
49,186
49,177
21,710
49,697
49,177
49,639
6,599
6,453
49,466
49,003
49,537
49,697
49,268
49,647
49,268
49,268
49,169
11,590
49,807

کت فرآورده هاي سوز مهر گﺪاز
کت فرآورده هاي سوز مهر گﺪاز
کت فرآورده هاي سوز مهر گﺪاز
کت فرآورده هاي سوز مهر گﺪاز
کت فرآورده های دیرگﺪاز ایران
کت فرآورده های دیرگﺪاز ایران
کت فرآورده های دیرگﺪاز ایران
کت فرآورده های دیرگﺪاز ایران
کت فرآورده های ش م ا آذر ﺪ ﺪ سمنان
کت فرآورده های ائولن س اهان مهر
کت فرآورده های ائولن س اهان مهر
کت فرآورده های ائولن س اهان مهر
کت فرآورده های ائولن س اهان مهر
کت فرآورده های ائولن س اهان مهر
کت فرآورده های ائولن س اهان مهر
کت فرآورده های ائولن س اهان مهر
کت فرآورده های ائولن س اهان مهر
کت فرآورده های ائولن س اهان مهر
کت فرآورده های ائولن س اهان مهر
کت فرآورده های ائولن س اهان مهر
کت فرآورده های ائولن س اهان مهر
کت فرآورده های ائولن س اهان مهر
کت فرآورده های ائولن س اهان مهر
کت فرآورده های ائولن س اهان مهر
کت فرآورده های ائولن س اهان مهر
کت فرآورده های سوز ایران سها عام
کت فرآورده های سوز ایران سها عام
کت فرآوری سبوس کنﺪوج
کت فرآوری سبوس کنﺪوج
کت فرآوری سبوس کنﺪوج
کت فرآوری سبوس کنﺪوج
کت فرآوری سبوس کنﺪوج
کت فرآوری سبوس کنﺪوج
کت فرآوری معﺪ ا ال ا ارس
کت فرآوری معﺪ ا ال ا ارس
کت فرآوری معﺪ ا ال ا ارس
کت فرآوری معﺪ ا ال ا ارس
کت فرآوری و ساخت قطعات خودروی ایران

4433005991
کت فرآورده هاي سوز مهر گﺪاز کت فرآورده هاي سوز مهر گﺪاز
4433005991
کت فرآورده هاي سوز مهر گﺪاز کت فرآورده هاي سوز مهر گﺪاز
4433005991
کت فرآورده هاي سوز مهر گﺪاز کت فرآورده هاي سوز مهر گﺪاز
4433005991
کت فرآورده هاي سوز مهر گﺪاز کت فرآورده هاي سوز مهر گﺪاز
0041708113
کت فرآورده های دیرگﺪاز ایران
کت فرآورده های دیرگﺪاز ایران
0041708113
کت فرآورده های دیرگﺪاز ایران
کت فرآورده های دیرگﺪاز ایران
0041708113
کت فرآورده های دیرگﺪاز ایران
کت فرآورده های دیرگﺪاز ایران
0041708113
کت فرآورده های دیرگﺪاز ایران
کت فرآورده های دیرگﺪاز ایران
سمنانرآورده های ش م ا آذر ﺪ ﺪ سمنان 0410072141
کت فرآورده های ش م ا آذر ﺪ ﺪ کت ف
1092230912
کت فرآورده های ائولن س اهان مهرکت فرآورده های ائولن س اهان مهر
1092230912
کت فرآورده های ائولن س اهان مهرکت فرآورده های ائولن س اهان مهر
1092230912
کت فرآورده های ائولن س اهان مهرکت فرآورده های ائولن س اهان مهر
1092230912
کت فرآورده های ائولن س اهان مهرکت فرآورده های ائولن س اهان مهر
1092230912
کت فرآورده های ائولن س اهان مهرکت فرآورده های ائولن س اهان مهر
1092230912
کت فرآورده های ائولن س اهان مهرکت فرآورده های ائولن س اهان مهر
1092230912
کت فرآورده های ائولن س اهان مهرکت فرآورده های ائولن س اهان مهر
1092230912
کت فرآورده های ائولن س اهان مهرکت فرآورده های ائولن س اهان مهر
1092230912
کت فرآورده های ائولن س اهان مهرکت فرآورده های ائولن س اهان مهر
1092230912
کت فرآورده های ائولن س اهان مهرکت فرآورده های ائولن س اهان مهر
1092230912
کت فرآورده های ائولن س اهان مهرکت فرآورده های ائولن س اهان مهر
1092230912
کت فرآورده های ائولن س اهان مهرکت فرآورده های ائولن س اهان مهر
1092230912
کت فرآورده های ائولن س اهان مهرکت فرآورده های ائولن س اهان مهر
1092230912
کت فرآورده های ائولن س اهان مهرکت فرآورده های ائولن س اهان مهر
1092230912
کت فرآورده های ائولن س اهان مهرکت فرآورده های ائولن س اهان مهر
1092230912
کت فرآورده های ائولن س اهان مهرکت فرآورده های ائولن س اهان مهر
عام فرآورده های سوز ایران سها عام 1286654467
کت فرآورده های سوز ایران سها کت
عام فرآورده های سوز ایران سها عام 1286654467
کت فرآورده های سوز ایران سها کت
0045633071
کت فرآوری سبوس کنﺪوج
کت فرآوری سبوس کنﺪوج
0045633071
کت فرآوری سبوس کنﺪوج
کت فرآوری سبوس کنﺪوج
0045633071
کت فرآوری سبوس کنﺪوج
کت فرآوری سبوس کنﺪوج
0045633071
کت فرآوری سبوس کنﺪوج
کت فرآوری سبوس کنﺪوج
0045633071
کت فرآوری سبوس کنﺪوج
کت فرآوری سبوس کنﺪوج
0045633071
کت فرآوری سبوس کنﺪوج
کت فرآوری سبوس کنﺪوج
4322812694
کت فرآوری معﺪ ا ال ا ارس کت فرآوری معﺪ ا ال ا ارس
4322812694
کت فرآوری معﺪ ا ال ا ارس کت فرآوری معﺪ ا ال ا ارس
4322812694
کت فرآوری معﺪ ا ال ا ارس کت فرآوری معﺪ ا ال ا ارس
4322812694
کت فرآوری معﺪ ا ال ا ارس کت فرآوری معﺪ ا ال ا ارس
2709597012
آوری و ساخت قطعات خودروی ایران
خودروی فایران
کت
کت فرآوری و ساخت قطعات

10260338982
10260338982
10260338982
10260338982
10101009958
10101009958
10101009958
10101009958
10480085483
10260517835
10260517835
10260517835
10260517835
10260517835
10260517835
10260517835
10260517835
10260517835
10260517835
10260517835
10260517835
10260517835
10260517835
10260517835
10260517835
10100592890
10100592890
10103064153
10103064153
10103064153
10103064153
10103064153
10103064153
10103210000
10103210000
10103210000
10103210000
10861329084

51,276.00
1,729,000.00
189,270.00
132,000.00
1,915,875.00
1,380,000.00
2,190,456.00
2,400,000.00
8,638.15
169,516.14
206,000.00
2,184,727.00
2,293,815.00
648,049.40
167,006.00
808,650.00
46,356.00
42,727.00
104,178.45
102,205.00
236,958.00
335,450.00
245,754.60
112,387.00
113,000.00
24,820.00
1,304,000.00
8,300,000.00
500,000.00
500,000.00
3,300,000.00
5,000,000.00
92,453.03
557,900.00
26,000.00
820,000.00
1,244,350.27
1,565,632.11

یورو
یوان
یوان
یوان
يوان
يوان
يوان
يوان
يورو
يوان
يوان
يوان
يوان
يوان
يوان
يوان
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان
يوان
يوان
يورو
يوان
يورو
يوان
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یوان

چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ

چ
چ
چ
چ
چ

چ

91,891
11,527
11,503
11,503
11,581
11,789
11,789
11,789
49,703
6,470
6,584
6,515
6,467
6,599
6,470
6,599
49,003
51,020
51,199
49,673
6,599
6,558
6,470
49,703
6,584
88,682
11,173
48,599
49,441
49,441
49,003
49,329
49,630
49,163
51,189
51,189
49,807
11,730

کت فرآوری و ساخت قطعات خودروی ایران
کت فرآینﺪ سازان ن ن
کت فردوس اران ام ﺪ
کت فرسان ﻃب آرا
کت فرش الماس ک ر کرمان
کت فرش افته مشهﺪ اردهال
کت فرش افته مشهﺪ اردهال
کت فرش افته مشهﺪ اردهال
کت فرش افته مشهﺪ اردهال
کت فرش افته مشهﺪ اردهال
کت فرش افته مشهﺪ اردهال
کت فرش افته مشهﺪ اردهال
کت فرش افته مشهﺪ اردهال
کت فرش افته مشهﺪ اردهال
کت فرش افته مشهﺪ اردهال
کت فرش افته مشهﺪ اردهال
کت فرش افته مشهﺪ اردهال
کت فرش افته مشهﺪ اردهال
کت فرش افته مشهﺪ اردهال
کت فرش افته مشهﺪ اردهال
کت فرش افته مشهﺪ اردهال
کت فرش افته مشهﺪ اردهال
کت فرش افته مشهﺪ اردهال
کت فرش افته مشهﺪ اردهال
کت فرش افته مشهﺪ اردهال
کت فرش گنجینه ه مشهﺪ
کت فرش م س اهان
کت فرش م س اهان
کت فرش م س اهان
کت فرش م س اهان
کت فروزنﺪه مهر تجارت ارونﺪ
کت فروزنﺪه مهر تجارت ارونﺪ
کت فروزنﺪه مهر تجارت ارونﺪ
کت فستو پ یوماتک
کت فﻼت ایران
کت فﻼت ایران
کت فﻼمک ماش
کت فلز سازه ارا

2709597012
آوری و ساخت قطعات خودروی ایران
خودروی فایران
کت
کت فرآوری و ساخت قطعات
2297893396
کت فرآینﺪ سازان ن ن
کت فرآینﺪ سازان ن ن
6269424690
کت فردوس اران ام ﺪ
کت فردوس اران ام ﺪ
0012055441
کت فرسان ﻃب آرا
کت فرسان ﻃب آرا
2992490504
کت فرش الماس ک ر کرمان
کت فرش الماس ک ر کرمان
1262307058
کت فرش افته مشهﺪ اردهال
کت فرش افته مشهﺪ اردهال
1262307058
کت فرش افته مشهﺪ اردهال
کت فرش افته مشهﺪ اردهال
1262307058
کت فرش افته مشهﺪ اردهال
کت فرش افته مشهﺪ اردهال
1262307058
کت فرش افته مشهﺪ اردهال
کت فرش افته مشهﺪ اردهال
1262307058
کت فرش افته مشهﺪ اردهال
کت فرش افته مشهﺪ اردهال
1262307058
کت فرش افته مشهﺪ اردهال
کت فرش افته مشهﺪ اردهال
1262307058
کت فرش افته مشهﺪ اردهال
کت فرش افته مشهﺪ اردهال
1262307058
کت فرش افته مشهﺪ اردهال
کت فرش افته مشهﺪ اردهال
1262307058
کت فرش افته مشهﺪ اردهال
کت فرش افته مشهﺪ اردهال
1262307058
کت فرش افته مشهﺪ اردهال
کت فرش افته مشهﺪ اردهال
1262307058
کت فرش افته مشهﺪ اردهال
کت فرش افته مشهﺪ اردهال
1262307058
کت فرش افته مشهﺪ اردهال
کت فرش افته مشهﺪ اردهال
1262307058
کت فرش افته مشهﺪ اردهال
کت فرش افته مشهﺪ اردهال
1262307058
کت فرش افته مشهﺪ اردهال
کت فرش افته مشهﺪ اردهال
1262307058
کت فرش افته مشهﺪ اردهال
کت فرش افته مشهﺪ اردهال
1262307058
کت فرش افته مشهﺪ اردهال
کت فرش افته مشهﺪ اردهال
1262307058
کت فرش افته مشهﺪ اردهال
کت فرش افته مشهﺪ اردهال
1262307058
کت فرش افته مشهﺪ اردهال
کت فرش افته مشهﺪ اردهال
1262307058
کت فرش افته مشهﺪ اردهال
کت فرش افته مشهﺪ اردهال
1262307058
کت فرش افته مشهﺪ اردهال
کت فرش افته مشهﺪ اردهال
6199743687
کت فرش گنجینه ه مشهﺪ
کت فرش گنجینه ه مشهﺪ
1285666951
کت فرش م س اهان
کت فرش م س اهان
1285666951
کت فرش م س اهان
کت فرش م س اهان
1285666951
کت فرش م س اهان
کت فرش م س اهان
1285666951
کت فرش م س اهان
کت فرش م س اهان
0079801714
کت فروزنﺪه مهر تجارت ارونﺪ
کت فروزنﺪه مهر تجارت ارونﺪ
0079801714
کت فروزنﺪه مهر تجارت ارونﺪ
کت فروزنﺪه مهر تجارت ارونﺪ
0079801714
کت فروزنﺪه مهر تجارت ارونﺪ
کت فروزنﺪه مهر تجارت ارونﺪ
1284572277
کت فستو پ یوماتک
کت فستو پ یوماتک
0043630758
کت فﻼت ایران
کت فﻼت ایران
0043630758
کت فﻼت ایران
کت فﻼت ایران
0039655466
کت فﻼمک ماش
کت فﻼمک ماش
0532112555
کت فلز سازه ارا
کت فلز سازه ارا

10861329084
10102213810
10102204231
14005507655
10630135731
10260213982
10260213982
10260213982
10260213982
10260213982
10260213982
10260213982
10260213982
10260213982
10260213982
10260213982
10260213982
10260213982
10260213982
10260213982
10260213982
10260213982
10260213982
10260213982
10260213982
10260157365
10260363111
10260363111
10260363111
10260363111
14007196743
14007196743
14007196743
10100665312
10100433352
10100433352
10101527499
10780033633

1,785,369.95
8,555.00
23,144,918.00
19,126.20
307,400.00
321,176.00
321,176.00
321,176.00
6,500.00
321,176.00
321,176.00
321,176.00
6,550.00
321,176.00
321,176.00
321,176.00
321,176.00
321,176.00
321,176.00
321,176.00
321,176.00
321,176.00
321,176.00
321,176.00
321,176.00
21,658.00
241.50
7,728,000.00
1,932,000.00
966.24
136,143.00
203,935.00
94,550.40
15,761.30
90,600.00
306,950.00
111,885.80
28,320.00

یوان چ
يورو
ين ژاپن
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
رو ه هنﺪ
رو ه هنﺪ
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو

11,730
49,807
68,269
48,599
51,189
49,639
51,596
51,404
49,109
49,738
49,738
49,003
49,738
49,798
48,599
49,003
49,109
48,599
51,596
51,596
48,599
49,186
48,599
49,003
51,596
93,120
49,701
636
622
92,920
7,183
7,183
7,183
49,109
49,163
49,639
49,441
49,163

کت فن اذرخش
کت فن اذرخش
کت فن اذرخش
کت فن اذرخش
کت فن اذرخش
کت فن اذرخش
کت فن ا س و را
کت فن اوران انرژی ارت
کت فن اوران انرژی ارت
کت فن اوران انرژی ارت
کت فن اوران انرژی ارت
کت فن اوران انرژی ارت
کت فن اوران انرژی ارت
کت فن اوران انرژی ارت
کت فن اوران انرژی ارت
کت فن اوران انرژی ارت
کت فن اوران انرژی ارت
کت فن آوران ته ه پ ام
کت فن آوران ته ه پ ام
کت فن آوران ته ه پ ام
کت فن آوران ته ه پ ام
کت فن آوران ته ه پ ام
کت فن آوران ته ه پ ام
کت فن آوران ته ه پ ام
کت فن آوران ته ه پ ام
کت فن آوران ته ه پ ام
کت فن آوران ته ه پ ام
کت فن آوران ته ه پ ام
کت فن آوران ته ه پ ام
کت فن آوران ته ه پ ام
کت فن آوران ور افزار
کت فن آوران مال ارس
کت فن آوران گوهر ق
کت فن آوران گوهر ق
کت فن آوران گوهر ق
کت فن آوری ز س ﻃب عت گرا
کت فناوران نفت ابزار نقش جهان
کت فناوری امن ت اﻃﻼعات خوارز

کت فن اذرخش
کت فن اذرخش
کت فن اذرخش
کت فن اذرخش
کت فن اذرخش
کت فن اذرخش
کت فن اذرخش
کت فن اذرخش
کت فن اذرخش
کت فن اذرخش
کت فن اذرخش
کت فن اذرخش
کت فن ا س و را
کت فن ا س و را
کت فن اوران انرژی ارت
کت فن اوران انرژی ارت
کت فن اوران انرژی ارت
کت فن اوران انرژی ارت
کت فن اوران انرژی ارت
کت فن اوران انرژی ارت
کت فن اوران انرژی ارت
کت فن اوران انرژی ارت
کت فن اوران انرژی ارت
کت فن اوران انرژی ارت
کت فن اوران انرژی ارت
کت فن اوران انرژی ارت
کت فن اوران انرژی ارت
کت فن اوران انرژی ارت
کت فن اوران انرژی ارت
کت فن اوران انرژی ارت
کت فن اوران انرژی ارت
کت فن اوران انرژی ارت
کت فن اوران انرژی ارت
کت فن اوران انرژی ارت
کت فن آوران ته ه پ ام
کت فن آوران ته ه پ ام
کت فن آوران ته ه پ ام
کت فن آوران ته ه پ ام
کت فن آوران ته ه پ ام
کت فن آوران ته ه پ ام
کت فن آوران ته ه پ ام
کت فن آوران ته ه پ ام
کت فن آوران ته ه پ ام
کت فن آوران ته ه پ ام
کت فن آوران ته ه پ ام
کت فن آوران ته ه پ ام
کت فن آوران ته ه پ ام
کت فن آوران ته ه پ ام
کت فن آوران ته ه پ ام
کت فن آوران ته ه پ ام
کت فن آوران ته ه پ ام
کت فن آوران ته ه پ ام
کت فن آوران ته ه پ ام
کت فن آوران ته ه پ ام
کت فن آوران ته ه پ ام
کت فن آوران ته ه پ ام
کت فن آوران ته ه پ ام
کت فن آوران ته ه پ ام
کت فن آوران ته ه پ ام
کت فن آوران ته ه پ ام
کت فن آوران ور افزار
کت فن آوران ور افزار
کت فن آوران مال ارس
کت فن آوران مال ارس
کت فن آوران گوهر ق
کت فن آوران گوهر ق
کت فن آوران گوهر ق
کت فن آوران گوهر ق
کت فن آوران گوهر ق
کت فن آوران گوهر ق
کت فن آوری ز س ﻃب عت گرا کت فن آوری ز س ﻃب عت گرا
کت فناوران نفت ابزار نقش جهان کت فناوران نفت ابزار نقش جهان
کت فناوری امن ت اﻃﻼعات خوارزکت فناوری امن ت اﻃﻼعات خوارز

0069816441
0069816441
0069816441
0069816441
0069816441
0069816441
2909655075
0043981100
0043981100
0043981100
0043981100
0043981100
0043981100
0043981100
0043981100
0043981100
0043981100
0036918369
0036918369
0036918369
0036918369
0036918369
0036918369
0036918369
0036918369
0036918369
0036918369
0036918369
0036918369
0036918369
0037226436
0071603239
4579285743
4579285743
4579285743
4132874893
1290802416
0066999227

10101049975
10101049975
10101049975
10101049975
10101049975
10101049975
10320157640
10102411975
10102411975
10102411975
10102411975
10102411975
10102411975
10102411975
10102411975
10102411975
10102411975
10100316364
10100316364
10100316364
10100316364
10100316364
10100316364
10100316364
10100316364
10100316364
10100316364
10100316364
10100316364
10100316364
10320493282
14001903689
10480054172
10480054172
10480054172
10102036521
10260591710
10103091670

926,049.29
20,800.00
230,780.00
913,338.49
114,250.00
115,940.00
38,630.00
430.00
198,002.71
7,950.63
7,165.00
227,502.50
386,620.45
13,238.59
45,216.04
63,381.56
355,847.55
337,868.23
1,312,091.88
79,748.51
669,592.16
650,711.76
419,994.04
488,297.80
626,655.05
782,236.62
650,711.76
710,163.76
924,167.26
468,501.52
113,600.00
68,627,592.00
476.79
2,379.41
23,839.24
37,321.87
437,396.80
11,000.00

يوان چ
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
يوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
يورو
وون کره جنو
يورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو

11,084
51,189
51,189
11,084
49,807
50,545
50,168
49,408
49,845
51,347
49,408
49,845
49,845
49,845
51,515
49,845
49,845
11,808
11,808
11,799
11,799
11,374
11,500
11,799
11,236
11,374
11,374
11,236
11,799
11,374
50,254
38,978
49,329
91,200
49,109
50,562
50,423
49,441

کت فناوری ﻃب پ فته
کت فناوری ﻃب پ فته
ا ا افزار فلز
کت ف مهنﺪ
ا ا افزار فلز
کت ف مهنﺪ
کت ف مهنﺪ تهران تمام
کت ف مهنﺪ تهران تمام
کت ف مهنﺪ توان ازما ان
کت ف مهنﺪ سامان صنعت اس ادانا
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ ش که سل ن ن
کت ف و مهنﺪ ظ ﻒ افزار

4620895644
کت فناوری ﻃب پ فته
کت فناوری ﻃب پ فته
4620895644
کت فناوری ﻃب پ فته
کت فناوری ﻃب پ فته
0056792735
ا ا افزار فلز
کت ف مهنﺪ
ا ا افزار فلز
کت ف مهنﺪ
0056792735
ا ا افزار فلز
کت ف مهنﺪ
ا ا افزار فلز
کت ف مهنﺪ
0043735525
کت ف مهنﺪ تهران تمام
کت ف مهنﺪ تهران تمام
0043735525
کت ف مهنﺪ تهران تمام
کت ف مهنﺪ تهران تمام
2594091464
کت ف مهنﺪ توان ازما ان
کت ف مهنﺪ توان ازما ان
اداناف مهنﺪ سامان صنعت اس ادانا 1288144288
کت ف مهنﺪ سامان صنعت اسکت
2620371422
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
2620371422
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
2620371422
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
2620371422
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
2620371422
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
2620371422
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
2620371422
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
2620371422
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
2620371422
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
2620371422
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
2620371422
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
2620371422
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
2620371422
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
2620371422
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
2620371422
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
2620371422
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
2620371422
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
2620371422
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
2620371422
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
2620371422
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
2620371422
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
2620371422
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
2620371422
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
2620371422
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
2620371422
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
2620371422
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
2620371422
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
2620371422
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
1730168620
کت ف و مهنﺪ ش که سل ن نکت ف و مهنﺪ ش که سل ن ن
2291840754
کت ف و مهنﺪ ظ ﻒ افزار کت ف و مهنﺪ ظ ﻒ افزار

10102536903
10102536903
10320811558
10320811558
10101332711
10101332711
10101486524
10260475338
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
10102459533
10530158863

100,000.00
43,050.00
23,360.75
35,000.00
84,444.04
61,000.00
41,160.00
26,750.66
225,645.00
318,061.26
290,239.01
340,000.00
90,311.00
112,791.00
156,318.00
21,950.00
126,375.00
85,339.20
156,297.00
131,897.00
131,229.56
309,208.11
174,340.00
37,707.20
35,120.82
55,658.00
337,991.51
30,997.00
100,050.00
125,534.00
209,147.00
171,493.18
174,356.82
45,483.00
230,600.00
90,140.00
59,500.00
78,721.10

يورو
يورو
يورو
يوان چ
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
يورو
یورو
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
يورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ

49,630
49,630
51,189
11,173
21,358
49,466
49,179
49,003
21,770
11,783
49,697
6,584
49,109
49,639
49,639
11,990
49,408
49,177
49,329
49,697
11,783
11,499
20,680
11,783
49,179
49,697
11,783
22,200
49,639
49,639
49,798
11,783
49,109
49,179
49,329
49,329
49,537
6,546

فوﻻد ا ا
ارت اعت ار فارس
ارت اعت ار فارس
ارت اعت ار فارس
ارت اعت ار فارس
ارس
ارس
ارس
ارس
ارس
ارس
ارس
ارس
ارس
ارس
ارس
ارس
ارس
ارس
ارس
ارس

کت ف و مهنﺪ
کت ف و مهنﺪ
کت ف و مهنﺪ
کت ف و مهنﺪ
کت ف و مهنﺪ
کت فورس ا آذین
کت فورس ا آذین
کت فورس ا آذین
کت فورس ا آذین
کت فورس ا آذین
کت فورس ا آذین
کت فورس ا آذین
کت فورس ا آذین
کت فورس ا آذین
کت فورس ا آذین
کت فورس ا آذین
کت فورس ا آذین
کت فورس ا آذین
کت فورس ا آذین
کت فورس ا آذین
کت فورس ا آذین
کت فوژان فراز
کت فوژان فراز
کت فوژان فراز
کت فوﻻام کب اشان
کت فوﻻام کب اشان
کت فوﻻام کب اشان
کت فوﻻام کب اشان
کت فوﻻام کب اشان
کت فوﻻام کب اشان
كت فوﻻد جهان ارا ارونﺪ
كت فوﻻد جهان ارا ارونﺪ
كت فوﻻد جهان ارا ارونﺪ
كت فوﻻد جهان ارا ارونﺪ
کت فوﻻد سازان کیوان یزد
کت فوﻻد سازان کیوان یزد
کت فوﻻد سازان کیوان یزد
کت فوﻻد سازان کیوان یزد

فوﻻد ا ا
ارت اعت ار فارس
ارت اعت ار فارس
ارت اعت ار فارس
ارت اعت ار فارس
ارس
ارس
ارس
ارس
ارس
ارس
ارس
ارس
ارس
ارس
ارس
ارس
ارس
ارس
ارس
ارس

کت ف و مهنﺪ
کت ف و مهنﺪ فوﻻد ا ا
کت ف و مهنﺪ
ارت اعت ار فارس
کت ف و مهنﺪ
کت ف و مهنﺪ
ارت اعت ار فارس
کت ف و مهنﺪ
کت ف و مهنﺪ
ارت اعت ار فارس
کت ف و مهنﺪ
کت ف و مهنﺪ
ارت اعت ار فارس
کت ف و مهنﺪ
کت فورس ا آذین
کت فورس ا آذین ارس
کت فورس ا آذین
کت فورس ا آذین ارس
کت فورس ا آذین
کت فورس ا آذین ارس
کت فورس ا آذین
کت فورس ا آذین ارس
کت فورس ا آذین
کت فورس ا آذین ارس
کت فورس ا آذین
کت فورس ا آذین ارس
کت فورس ا آذین
کت فورس ا آذین ارس
کت فورس ا آذین
کت فورس ا آذین ارس
کت فورس ا آذین
کت فورس ا آذین ارس
کت فورس ا آذین
کت فورس ا آذین ارس
کت فورس ا آذین
کت فورس ا آذین ارس
کت فورس ا آذین
کت فورس ا آذین ارس
کت فورس ا آذین
کت فورس ا آذین ارس
کت فورس ا آذین
کت فورس ا آذین ارس
کت فورس ا آذین
کت فورس ا آذین ارس
کت فورس ا آذین
کت فورس ا آذین ارس
کت فوژان فراز
کت فوژان فراز
کت فوژان فراز
کت فوژان فراز
کت فوژان فراز
کت فوژان فراز
کت فوﻻام کب اشان
کت فوﻻام کب اشان
کت فوﻻام کب اشان
کت فوﻻام کب اشان
کت فوﻻام کب اشان
کت فوﻻام کب اشان
کت فوﻻام کب اشان
کت فوﻻام کب اشان
کت فوﻻام کب اشان
کت فوﻻام کب اشان
کت فوﻻام کب اشان
کت فوﻻام کب اشان
کت فوﻻد جهان آرا ارونﺪ
کت فوﻻد جهان آرا ارونﺪ
کت فوﻻد جهان آرا ارونﺪ
کت فوﻻد جهان آرا ارونﺪ
کت فوﻻد جهان آرا ارونﺪ
کت فوﻻد جهان آرا ارونﺪ
کت فوﻻد جهان آرا ارونﺪ
کت فوﻻد جهان آرا ارونﺪ
کت فوﻻد سازان کیوان یزد
کت فوﻻد سازان کیوان یزد
کت فوﻻد سازان کیوان یزد
کت فوﻻد سازان کیوان یزد
کت فوﻻد سازان کیوان یزد
کت فوﻻد سازان کیوان یزد
کت فوﻻد سازان کیوان یزد
کت فوﻻد سازان کیوان یزد

4819513591
2529602001
2529602001
2529602001
2529602001
77618882
77618882
77618882
77618882
77618882
77618882
77618882
77618882
77618882
77618882
77618882
77618882
77618882
77618882
77618882
77618882
0049172204
0049172204
0049172204
1751623361
1751623361
1751623361
1751623361
1751623361
1751623361
0058290265
0058290265
0058290265
0058290265
53324380
53324380
53324380
53324380

10860710077
10530197039
10530197039
10530197039
10530197039
10103435063
10103435063
10103435063
10103435063
10103435063
10103435063
10103435063
10103435063
10103435063
10103435063
10103435063
10103435063
10103435063
10103435063
10103435063
10103435063
10101535472
10101535472
10101535472
10260206130
10260206130
10260206130
10260206130
10260206130
10260206130
14004572302
14004572302
14004572302
14004572302
10860068963
10860068963
10860068963
10860068963

114,281.00
7,853.00
9,041.00
24,410.00
103,128.00
3,945.15
22.41
89,281.33
1,946.86
5,632.80
3,445.56
95,885.67
74,627.08
3,741.49
97,324.00
7,500.00
16,844.51
560.40
3,628.65
3,397.32
80,050.00
43,274.88
60,800.57
62,737.60
85,989.75
129,092.00
2,185.80
154,876.00
9,204.00
35,344.40
122,000.00
141,240.00
384,263.75
284,311.00
10,780,000.00
10,780,000.00
10,780,000.00
21,560,000.00

يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
رو ه هنﺪ
رو ه هنﺪ
رو ه هنﺪ
رو ه هنﺪ

49,177
49,085
49,085
49,085
11,040
49,177
49,408
49,186
50,566
49,807
51,596
49,186
49,109
51,596
50,463
50,463
49,109
49,109
51,596
51,596
88,040
93,420
93,420
49,807
51,189
51,189
51,189
87,617
87,617
88,880
49,003
92,600
92,600
49,177
1,100
1,100
1,100
1,100

کت فوﻻد سازان کیوان یزد
کت فوﻻدچﺪن اذر
کت فوﻻدم ارکه سها عام
کت فوﻻدم ارکه سها عام
کت فوﻻدم ارکه سها عام
کت فوﻻدم ارکه سها عام
کت فوﻻدم ارکه سها عام
کت فوﻻدم ارکه سها عام
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت فومن ش
کت ف ﺪار گس سم
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس

و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و

کت فوﻻد سازان کیوان یزد
کت فوﻻدچﺪن اذر
کت فوﻻدم ارکه سها عام
کت فوﻻدم ارکه سها عام
کت فوﻻدم ارکه سها عام
کت فوﻻدم ارکه سها عام
کت فوﻻدم ارکه سها عام
کت فوﻻدم ارکه سها عام
کت فوﻻدین ذوب آمل
کت فوﻻدین ذوب آمل
کت فوﻻدین ذوب آمل
کت فوﻻدین ذوب آمل
کت فوﻻدین ذوب آمل
کت فوﻻدین ذوب آمل
کت فوﻻدین ذوب آمل
کت فوﻻدین ذوب آمل
کت فوﻻدین ذوب آمل
کت فوﻻدین ذوب آمل
کت فوﻻدین ذوب آمل
کت فوﻻدین ذوب آمل
کت فوﻻدین ذوب آمل
کت فوﻻدین ذوب آمل
کت فوﻻدین ذوب آمل
کت فوﻻدین ذوب آمل
کت فوﻻدین ذوب آمل
کت فوﻻدین ذوب آمل
کت فومن ش
کت ف ﺪار گس سم
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس

کت فوﻻد سازان کیوان یزد
کت فوﻻدچﺪن اذر
کت فوﻻدم ارکه سها عام
کت فوﻻدم ارکه سها عام
کت فوﻻدم ارکه سها عام
کت فوﻻدم ارکه سها عام
کت فوﻻدم ارکه سها عام
کت فوﻻدم ارکه سها عام
کت فوﻻدین ذوب آمل
کت فوﻻدین ذوب آمل
کت فوﻻدین ذوب آمل
کت فوﻻدین ذوب آمل
کت فوﻻدین ذوب آمل
کت فوﻻدین ذوب آمل
کت فوﻻدین ذوب آمل
کت فوﻻدین ذوب آمل
کت فوﻻدین ذوب آمل
کت فوﻻدین ذوب آمل
کت فوﻻدین ذوب آمل
کت فوﻻدین ذوب آمل
کت فوﻻدین ذوب آمل
کت فوﻻدین ذوب آمل
کت فوﻻدین ذوب آمل
کت فوﻻدین ذوب آمل
کت فوﻻدین ذوب آمل
کت فوﻻدین ذوب آمل
کت فومن ش
کت ف ﺪار گس سم
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس

53324380
0051130564
1284469271
1284469271
1284469271
1284469271
1284469271
1284469271
2141836743
2141836743
2141836743
2141836743
2141836743
2141836743
2141836743
2141836743
2141836743
2141836743
2141836743
2141836743
2141836743
2141836743
2141836743
2141836743
2141836743
2141836743
2471167993
1239766823
2939905045
2939905045
2939905045
2939905045
2939905045
2939905045
2939905045
2939905045
2939905045
2939905045

10860068963
10102345923
10260289464
10260289464
10260289464
10260289464
10260289464
10260289464
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
10720179100
14004062990
14006500498
14006500498
14006500498
14006500498
14006500498
14006500498
14006500498
14006500498
14006500498
14006500498

10,780,000.00
83,700.49
11,498.53
132,872,742.00
209,475,926.00
7,081,900.00
39,630,800.00
155,855.70
320,500.00
1,915.00
195,361.00
195,361.00
2,162,638.17
627,527.00
33,000.00
610,976.52
9,480.00
495,840.00
200,000.00
278,583.93
686,826.00
184,940.00
147,071.30
87,872.00
29,900.00
2,929.00
6,300.00
16,020.00
15,600.00
220,304.00
466,206.00
103,583.77
511,784.00
31,320.00
39,176.45
16,700.00
397,072.50
634,675.00

رو ه هنﺪ
يورو
يورو
وون کره جنو
وون کره جنو
رو ه هنﺪ
وون کره جنو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
يوان چ
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
یورو
یوان چ
یورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ

1,100
49,887
50,119
38,467
38,467
625
38,467
49,415
6,596
50,254
50,254
50,119
11,436
6,670
50,254
6,596
49,697
50,254
49,676
50,254
6,596
6,596
6,596
49,697
50,254
49,697
49,109
49,329
51,199
6,470
6,470
93,230
11,940
93,522
49,568
49,329
6,584
6,598

کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت قاسم ایران
کت قا شاه ار صف ه
کت قا شاه ار صف ه
کت قطعات خودرو فرآینﺪ پیچ ق
کت قطعات خودرو فرآینﺪ پیچ ق
کت قطعات و تجه ات و ن و ش از
کت قطعات و تجه ات و ن و ش از
کت قطعات و تجه ات و ن و ش از
کت قطعات و تجه ات و ن و ش از
کت قطعات و تجه ات و ن و ش از
کت قطعات و تجه ات و ن و ش از
کت قطعات و تجه ات و ن و ش از
کت قطعات و تجه ات و ن و ش از
کت قطعات و تجه ات و ن و ش از
کت قطعات و تجه ات و ن و ش از
کت قطعات و تجه ات و ن و ش از
کت قطعات و تجه ات و ن و ش از
کت قطعات و تجه ات و ن و ش از
کت قطعات و تجه ات و ن و ش از
کت قطعات و تجه ات و ن و ش از
کت قطعات و تجه ات و ن و ش از
کت قطعات و تجه ات و ن و ش از

کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت ف وزه تجارت امن ارس
کت قاسم ایران
کت قاسم ایران
کت قا شاه ار صف ه
کت قا شاه ار صف ه
کت قا شاه ار صف ه
کت قا شاه ار صف ه
کت قطعات خودرو فرآینﺪ پیچ ق
کت قطعات خودرو فرآینﺪ پیچ ق
کت قطعات خودرو فرآینﺪ پیچ ق
کت قطعات خودرو فرآینﺪ پیچ ق
کت قطعات و تجه ات و ن و ش از
کت قطعات و تجه ات و ن و ش از
کت قطعات و تجه ات و ن و ش از
کت قطعات و تجه ات و ن و ش از
کت قطعات و تجه ات و ن و ش از
کت قطعات و تجه ات و ن و ش از
کت قطعات و تجه ات و ن و ش از
کت قطعات و تجه ات و ن و ش از
کت قطعات و تجه ات و ن و ش از
کت قطعات و تجه ات و ن و ش از
کت قطعات و تجه ات و ن و ش از
کت قطعات و تجه ات و ن و ش از
کت قطعات و تجه ات و ن و ش از
کت قطعات و تجه ات و ن و ش از
کت قطعات و تجه ات و ن و ش از
کت قطعات و تجه ات و ن و ش از
کت قطعات و تجه ات و ن و ش از
کت قطعات و تجه ات و ن و ش از
کت قطعات و تجه ات و ن و ش از
کت قطعات و تجه ات و ن و ش از
کت قطعات و تجه ات و ن و ش از
کت قطعات و تجه ات و ن و ش از
کت قطعات و تجه ات و ن و ش از
کت قطعات و تجه ات و ن و ش از
کت قطعات و تجه ات و ن و ش از
کت قطعات و تجه ات و ن و ش از
کت قطعات و تجه ات و ن و ش از
کت قطعات و تجه ات و ن و ش از
کت قطعات و تجه ات و ن و ش از
کت قطعات و تجه ات و ن و ش از
کت قطعات و تجه ات و ن و ش از
کت قطعات و تجه ات و ن و ش از
کت قطعات و تجه ات و ن و ش از
کت قطعات و تجه ات و ن و ش از

2939905045
2939905045
2939905045
2939905045
2939905045
2939905045
2939905045
2939905045
2939905045
2939905045
2939905045
2939905045
2939905045
2939905045
2939905045
2939905045
0043455441
1261405463
1261405463
0602574056
0602574056
1053041996
1053041996
1053041996
1053041996
1053041996
1053041996
1053041996
1053041996
1053041996
1053041996
1053041996
1053041996
1053041996
1053041996
1053041996
1053041996
1053041996

14006500498
14006500498
14006500498
14006500498
14006500498
14006500498
14006500498
14006500498
14006500498
14006500498
14006500498
14006500498
14006500498
14006500498
14006500498
14006500498
10100984757
10260230425
10260230425
10102999310
10102999310
10530419962
10530419962
10530419962
10530419962
10530419962
10530419962
10530419962
10530419962
10530419962
10530419962
10530419962
10530419962
10530419962
10530419962
10530419962
10530419962
10530419962

207,000.00
39,776.00
459,305.00
102,750.00
25,500.00
101,246.40
14,920.50
207,000.00
2,525.00
420,840.00
10,700.00
30,200.00
66,625.64
222,792.00
7,700.00
384,722.50
62,678.67
250,000.00
252,500.00
227,650.00
63,473.00
516,179.00
3,493,061.00
3,308,037.00
78,093.00
79,480.00
2,835,190.00
2,120,287.00
5,370.00
1,561,475.00
463,076.00
2,100.00
2,620.00
961,848.00
975,288.00
1,853,224.00
61,000.00
3,000,257.00

يورو
يورو
يوان
يورو
يورو
يورو
یورو
يورو
يورو
يوان
يورو
يورو
يورو
يوان
يورو
يوان
يورو
يورو
يورو
يوان
يوان
يوان
يوان
يوان
يوان
يوان
يوان
يوان
يوان
يوان
يوان
يوان
يورو
يوان
يوان
يوان
يوان
يوان

چ

چ

چ
چ

چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ

51,562
49,703
6,587
50,659
49,408
49,415
90,500
51,020
49,568
6,599
49,329
49,441
49,703
11,483
49,408
6,598
49,177
91,910
51,515
11,847
6,462
11,847
11,847
11,090
11,040
6,571
11,090
11,847
11,847
11,847
11,090
6,571
49,085
11,847
11,847
11,847
11,847
11,090

کت ققنوس تجارت ستاره ارونﺪ
کت ققنوس تجارت ستاره ارونﺪ
راه اب ش
کت قهوه و ش
کت قو سازی آلومی یوم اوه
کت قو سازی آلومی یوم اوه
کت قو سازی آلومی یوم اوه
کت قو سازی آلومی یوم اوه
کت قو سازی آلومی یوم اوه
کت قو سازی آلومی یوم اوه
کت قو سازی آلومی یوم اوه
کت قو سازی آلومی یوم اوه
کت قو سازی آلومی یوم اوه
کت قو سازی آلومی یوم اوه
کت قو سازی آلومی یوم اوه
کت قو سازی آلومی یوم اوه
کت قو سازی آلومی یوم اوه
کت قو سازی آلومی یوم اوه
کت قوی ساز ن و
کت ا ل خودرو س وار
کت ا ل س نا
کت ا ل س نا
کت ا ل س نا
کت ابوک درب اساراد
کت ابوک سازان جنوب
کت ابوک سازان جنوب
کت ار آمای
کت ار آمای
کت ار آمای
کت ار و انﺪ شه
کت ار و انﺪ شه
کت ار و انﺪ شه
کت ار و انﺪ شه
کت ار و انﺪ شه
کت ار و انﺪ شه
کت ار و انﺪ شه
کت ار و انﺪ شه
کت ار و تجارت ب الملل ایران ان زما
کت ار و تجارت ب الملل ایران ان زما

کت ققنوس تجارت ستاره ارونﺪ کت ققنوس تجارت ستاره ارونﺪ
کت ققنوس تجارت ستاره ارونﺪ کت ققنوس تجارت ستاره ارونﺪ
راه اب ش
کت قهوه و ش
راه اب ش
کت قهوه و ش
کت قو سازی آلومی یوم اوه کت قو سازی آلومی یوم اوه
کت قو سازی آلومی یوم اوه کت قو سازی آلومی یوم اوه
کت قو سازی آلومی یوم اوه کت قو سازی آلومی یوم اوه
کت قو سازی آلومی یوم اوه کت قو سازی آلومی یوم اوه
کت قو سازی آلومی یوم اوه کت قو سازی آلومی یوم اوه
کت قو سازی آلومی یوم اوه کت قو سازی آلومی یوم اوه
کت قو سازی آلومی یوم اوه کت قو سازی آلومی یوم اوه
کت قو سازی آلومی یوم اوه کت قو سازی آلومی یوم اوه
کت قو سازی آلومی یوم اوه کت قو سازی آلومی یوم اوه
کت قو سازی آلومی یوم اوه کت قو سازی آلومی یوم اوه
کت قو سازی آلومی یوم اوه کت قو سازی آلومی یوم اوه
کت قو سازی آلومی یوم اوه کت قو سازی آلومی یوم اوه
کت قو سازی آلومی یوم اوه کت قو سازی آلومی یوم اوه
کت قو سازی آلومی یوم اوه کت قو سازی آلومی یوم اوه
کت قوی ساز ن و
کت قوی ساز ن و
کت ا ل خودرو س وار
کت ا ل خودرو س وار
کت ا ل س نا
کت ا ل س نا
کت ا ل س نا
کت ا ل س نا
کت ا ل س نا
کت ا ل س نا
کت ابوک درب اساراد
کت ابوک درب اساراد
کت ابوک سازان جنوب
کت ابوک سازان جنوب
کت ابوک سازان جنوب
کت ابوک سازان جنوب
کت ار آمای
کت ار آمای
کت ار آمای
کت ار آمای
کت ار آمای
کت ار آمای
کت ار و انﺪ شه
کت ار و انﺪ شه
کت ار و انﺪ شه
کت ار و انﺪ شه
کت ار و انﺪ شه
کت ار و انﺪ شه
کت ار و انﺪ شه
کت ار و انﺪ شه
کت ار و انﺪ شه
کت ار و انﺪ شه
کت ار و انﺪ شه
کت ار و انﺪ شه
کت ار و انﺪ شه
کت ار و انﺪ شه
کت ار و انﺪ شه
کت ار و انﺪ شه
کت ار و تجارت ب الملل ایران ان زما
کت ار و تجارت ب الملل ایران ان زما
کت ار و تجارت ب الملل ایران ان زما
کت ار و تجارت ب الملل ایران ان زما

2300839784
2300839784
94340288
91508374
91508374
91508374
91508374
91508374
91508374
91508374
91508374
91508374
91508374
91508374
91508374
91508374
91508374
1461251291
0450423964
0071151087
0071151087
0071151087
2297797176
2295402360
2295402360
0052179575
0052179575
0052179575
0322951100
0322951100
0322951100
0322951100
0322951100
0322951100
0322951100
0322951100
0068585764
0068585764

14007285200
14007285200
14005367212
10103048941
10103048941
10103048941
10103048941
10103048941
10103048941
10103048941
10103048941
10103048941
10103048941
10103048941
10103048941
10103048941
10103048941
10101389229
10380275651
10780009673
10780009673
10780009673
14005960442
10530275429
10530275429
10102824828
10102824828
10102824828
10100922802
10100922802
10100922802
10100922802
10100922802
10100922802
10100922802
10100922802
14004915415
14004915415

255,573.12
14,613.37
16,640.48
18,860.66
1,105,807.71
2,210,269.82
1,228,108.84
10,299,577.36
728,679.08
645,900.88
1,675,006.46
6,224,528.48
2,087,588.23
4,175,171.57
24,309.74
1,020,955.45
1,522,865.99
175,160.00
624,000.00
80,000.00
464,059,200.00
100,000.00
1,588,784.70
925,410.30
2,000,772.40
216,610.00
48,721.18
216,610.00
24,400.00
2,300,380.00
219,600.00
335,610.00
4,432,100.00
335,610.00
335,610.00
335,610.00
9,608.00
19,216.00

درهم امارات
درهم امارات
يورو
یورو
درهم امارات
يورو
يورو
يوان چ
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یورو
یوان چ
درهم امارات
يورو
يوان چ
يورو
وون کره جنو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يوان چ
ین ژاپن
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو

11,804
11,804
49,415
49,329
21,191
49,466
49,441
11,672
21,996
21,996
11,823
11,880
11,881
11,880
49,408
11,881
21,996
51,189
11,710
51,249
40,350
49,938
6,599
6,587
11,090
49,415
49,415
51,404
49,630
11,466
49,630
11,200
38,415
11,260
11,260
11,260
49,177
49,003

کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت

الملل ایران ان زما
الملل ایران ان زما

ار و تجارت ب
ار و تجارت ب
ارا آل تک پ ا
ارا آل تک پ ا
ارا ل مر اوه
ارا ف ﺪار رادمان فراز
ارا گس راژان
ارا گس راژان
ارا گس راژان
ارا گس راژان
ارامﺪان هم ا
ارانﺪ شه تا ش
ارانﺪ شه تا ش
اررد فن اوشن
اررد فن اوشن
ارخانجات ات س پوشا
ارخانجات ات س پوشا
ارخانجات پ له سها عام
ارخانجات پ له سها عام
ارخانجات پ له سها عام
ارخانجات پ له سها عام
ارخانجات تول ﺪی ن و ترا سفو
ارخانجات چی بهﺪاش مروارﺪ
ارخانجات دارو خش
ارخانجات دارو خش
ارخانجات ر سنﺪ و افنﺪ و پوشا
ارخانجات سپهر ل مر س اهان
ارخانجات سپهر ل مر س اهان
ارخانجات صنایع سا ارد ان
ارخانجات ا ماهان ام مي ﺪ
ارخانجات ا ارچ می ﺪ
ارخانجات ا ارچ می ﺪ
ارخانجات ا ارچ می ﺪ
ارخانجات ا ارچ می ﺪ
ارخانجات ا ارچ می ﺪ
ارخانجات ا و ام ک سعﺪی
ارخانجات سا فردوس
ارخانجات سا فردوس

کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
جامعهکت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت

کت ار و تجارت ب الملل ایران ان زما 0068585764
ار و تجارت ب الملل ایران ان زما
کت ار و تجارت ب الملل ایران ان زما 0068585764
ار و تجارت ب الملل ایران ان زما
0053011406
کت ارا آل تک پ ا
ارا آل تک پ ا
0053011406
کت ارا آل تک پ ا
ارا آل تک پ ا
0013851209
کت ارا ل مر اوه
ارا ل مر اوه
0385994974
کت ارا ف ﺪار رادمان فراز
ارا ف ﺪار رادمان فراز
0035399430
کت ارا گس راژان
ارا گس راژان
0035399430
کت ارا گس راژان
ارا گس راژان
0035399430
کت ارا گس راژان
ارا گس راژان
0035399430
کت ارا گس راژان
ارا گس راژان
0046475389
کت ارامﺪان هم ا
ارامﺪان هم ا
1550940554
کت ارانﺪ شه تا ش
ارانﺪ شه تا ش
1550940554
کت ارانﺪ شه تا ش
ارانﺪ شه تا ش
0041818180
کت اررد فن اوشن
اررد فن اوشن
0041818180
کت اررد فن اوشن
اررد فن اوشن
0492643784
کت ارخانجات ات س پوشا
ارخانجات ات س پوشا
0492643784
کت ارخانجات ات س پوشا
ارخانجات ات س پوشا
1284350959
ارخانجات پ له سها عام کت ارخانجات پ له سها عام
1284350959
ارخانجات پ له سها عام کت ارخانجات پ له سها عام
1284350959
ارخانجات پ له سها عام کت ارخانجات پ له سها عام
1284350959
ارخانجات پ له سها عام کت ارخانجات پ له سها عام
0071354867
ارخانجات تول ﺪی ن و ترا سفوکت ارخانجات تول ﺪی ن و ترا سفو
کت ارخانجات چی بهﺪاش مروارﺪ 4459628538
ارخانجات چی بهﺪاش مروارﺪ
0384140734
کت ارخانجات دارو خش
ارخانجات دارو خش
0384140734
کت ارخانجات دارو خش
ارخانجات دارو خش
0038748347
جامعه ر سنﺪ و افنﺪ و پوشا جامعه
پوشاارخانجات
ارخانجات ر سنﺪ و افنﺪ وکت
1287902642
ارخانجات سپهر ل مر س اهانکت ارخانجات سپهر ل مر س اهان
1287902642
ارخانجات سپهر ل مر س اهانکت ارخانجات سپهر ل مر س اهان
4459510758
ارخانجات صنایع سا ارد انکت ارخانجات صنایع سا ارد ان
کت ارخانجات ا ماهان ام مي ﺪ 4489668686
ارخانجات ا ماهان ام مي ﺪ
4489273411
ارخانجات ا ارچ می ﺪ کت ارخانجات ا ارچ می ﺪ
4489273411
ارخانجات ا ارچ می ﺪ کت ارخانجات ا ارچ می ﺪ
4489273411
ارخانجات ا ارچ می ﺪ کت ارخانجات ا ارچ می ﺪ
4489273411
ارخانجات ا ارچ می ﺪ کت ارخانجات ا ارچ می ﺪ
4489273411
ارخانجات ا ارچ می ﺪ کت ارخانجات ا ارچ می ﺪ
سعﺪی ارخانجات ا و ام ک سعﺪی 0035429372
ارخانجات ا و ام ک کت
1465141405
ارخانجات سا فردوس کت ارخانجات سا فردوس
1465141405
ارخانجات سا فردوس کت ارخانجات سا فردوس

14004915415
14004915415
10102119880
10102119880
14005453829
14006335343
14005711680
14005711680
14005711680
14005711680
10101431867
10102213123
10102213123
10102896382
10102896382
14007306156
14007306156
10100485590
10100485590
10100485590
10100485590
10100730169
10101231032
10101823437
10101823437
10102185247
10260520472
10260520472
10860036744
10861485922
10840021755
10840021755
10840021755
10840021755
10840021755
10100353754
10102404097
10102404097

21,856.00
9,608.00
762,123.60
762,123.60
693,000.00
176,195.00
2,751,400.00
2,750,000.00
5,475,600.00
2,630,000.00
5,265.00
568,414.80
310,226.00
12,430.05
249.00
977,378.00
205,010.00
114,873.00
52,404.00
57,785.92
80,720.60
260,850.00
14,955.00
208,800.00
313,200.00
22,487.00
128,677,410.00
368,590.00
7,031.02
32,400.00
199,800.00
169,500.00
525,050.00
106,200.00
39,864.00
200,000.00
5,000.00
6,024.40

يورو
يورو
رو ه هنﺪ
رو ه هنﺪ
يوان چ
درهم امارات
ل جﺪ ﺪ ترک ه
ل جﺪ ﺪ ترک ه
ل جﺪ ﺪ ترک ه
ل جﺪ ﺪ ترک ه
يورو
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يورو
وون کره جنو
يوان چ
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو

49,329
49,003
618
618
6,587
22,065
8,937
8,939
9,210
9,434
49,639
6,588
6,588
49,258
49,177
49,703
49,703
51,189
51,189
49,703
49,703
94,157
49,639
6,571
6,515
88,150
70,924
6,571
51,020
119,148
6,470
6,470
6,470
6,470
6,596
49,807
49,639
49,798

کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت

1465141405
کت ارخانجات سا فردوس کت ارخانجات سا فردوس
ارخانجات سا فردوس
1465141405
کت ارخانجات سا فردوس کت ارخانجات سا فردوس
ارخانجات سا فردوس
1465141405
کت ارخانجات سا فردوس کت ارخانجات سا فردوس
ارخانجات سا فردوس
1465141405
کت ارخانجات سا فردوس کت ارخانجات سا فردوس
ارخانجات سا فردوس
1465141405
کت ارخانجات سا فردوس کت ارخانجات سا فردوس
ارخانجات سا فردوس
1465141405
کت ارخانجات سا فردوس کت ارخانجات سا فردوس
ارخانجات سا فردوس
0938558791رنگ
پروف ل و تول ﺪ درب و پنجره بهﺪر
بهﺪرورنگ
پنجره نورد
ارخانجات
کتدرب و
ارخانجات نورد و پروف ل و تول ﺪ
بهﺪر رنگ
ارخانجات نورد و پروف ل و تول ﺪ درب و پنجرهکت
0938558791رنگ
پروف ل و تول ﺪ درب و پنجره بهﺪر
بهﺪرورنگ
پنجره نورد
ارخانجات
کتدرب و
ارخانجات نورد و پروف ل و تول ﺪ
بهﺪر رنگ
ارخانجات نورد و پروف ل و تول ﺪ درب و پنجرهکت
2295388066
کت ارو و ژن سﻼمت
کت ارو و ژن سﻼمت
ارو و ژن سﻼمت
2295388066
کت ارو و ژن سﻼمت
کت ارو و ژن سﻼمت
ارو و ژن سﻼمت
1753428092
کت ارون خوزستان
کت ارون خوزستان
ارون خوزستان
1753428092
کت ارون خوزستان
کت ارون خوزستان
ارون خوزستان
1753428092
کت ارون خوزستان
کت ارون خوزستان
ارون خوزستان
1753428092
کت ارون خوزستان
کت ارون خوزستان
ارون خوزستان
1753428092
کت ارون خوزستان
کت ارون خوزستان
ارون خوزستان
1753428092
کت ارون خوزستان
کت ارون خوزستان
ارون خوزستان
2593386061
کت ارنا صنعت مهستان شمال کت ارنا صنعت مهستان شمال
ارنا صنعت مهستان شمال
2631230698
کت اسپ ارس و ژن
کت اسپ ارس و ژن
اسپ ارس و ژن
2631230698
کت اسپ ارس و ژن
کت اسپ ارس و ژن
اسپ ارس و ژن
2631230698
کت اسپ ارس و ژن
کت اسپ ارس و ژن
اسپ ارس و ژن
2294078535
کت اسپ تجارت پورا
کت اسپ تجارت پورا
اسپ تجارت پورا
0035167841
کت اسپ کوهﺪشت
کت اسپ کوهﺪشت
اسپ کوهﺪشت
0035167841
کت اسپ کوهﺪشت
کت اسپ کوهﺪشت
اسپ کوهﺪشت
4489593953
اساراد ام آ اده
کت ا
اساراد ام آ اده
کت ا
اساراد ام آ اده
ا
4489478471
کت ا خ ام می ﺪ
کت ا خ ام می ﺪ
ا خ ام می ﺪ
4489677571
کت ا ر اط می ﺪ
کت ا ر اط می ﺪ
ا ر اط می ﺪ
4489677571
کت ا ر اط می ﺪ
کت ا ر اط می ﺪ
ا ر اط می ﺪ
4459933047
کت ا کوروش می ﺪ
کت ا کوروش می ﺪ
ا کوروش می ﺪ
4489949340
لچ می ﺪ
کت ا
لچ می ﺪ
کت ا
لچ می ﺪ
ا
4489949340
لچ می ﺪ
کت ا
لچ می ﺪ
کت ا
لچ می ﺪ
ا
1198909447
کت ا مرجان
کت ا مرجان
ا مرجان
1198909447
کت ا مرجان
کت ا مرجان
ا مرجان
1198909447
کت ا مرجان
کت ا مرجان
ا مرجان
1198909447
کت ا مرجان
کت ا مرجان
ا مرجان
1198909447
کت ا مرجان
کت ا مرجان
ا مرجان
1198909447
کت ا مرجان
کت ا مرجان
ا مرجان
1198909447
کت ا مرجان
کت ا مرجان
ا مرجان
1198909447
کت ا مرجان
کت ا مرجان
ا مرجان

10102404097
10102404097
10102404097
10102404097
10102404097
10102404097
10380128427
10380128427
14006124480
14006124480
10420196521
10420196521
10420196521
10420196521
10420196521
10420196521
14006535614
14004710232
14004710232
14004710232
10103294107
10103190808
10103190808
10861235230
10840022279
10861494677
10861494677
10861486636
10861579208
10861579208
10260279820
10260279820
10260279820
10260279820
10260279820
10260279820
10260279820
10260279820

3,092.50
1,550.00
6,936.66
9,335.45
12,545,789.75
16,016.95
187,000.00
375,000.00
86,697.00
43,557.10
3,831.80
6,560.50
72,798.00
8,358.00
17,254.00
10,728.00
8,618.69
920,168.20
781,512.70
857,143.00
1,666,253.16
29,369.79
370,544.68
56,920.00
479,952.00
137,930.00
2,758.60
2,147,750.00
2,383,000.00
137,515.00
1,042.00
1,074.11
66,070.37
1,695.00
17,444.00
396.00
211,462.40
85,236.56

يورو
يورو
يورو
يورو
رو ه هنﺪ
يورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
ل جﺪ ﺪ ترک ه
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
يوان چ
يوان چ
يوان چ
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
رو ه هنﺪ
یوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
یورو

87,870
87,870
49,177
49,807
1,100
87,870
12,367
12,603
49,697
49,697
51,347
51,347
51,562
51,562
51,562
51,562
20,980
6,467
6,467
6,467
11,458
49,127
49,673
88,072
6,584
49,258
49,003
642
11,863
92,590
49,408
49,639
49,109
49,441
87,617
87,617
11,128
92,942

کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت

ا مرجان
ا مرجان
ا مرجان
ا مرجان
ا مرجان
ا مرجان
ا مرجان
ا مرجان
ا مرجان
ا مرجان
ا مرجان
ا مرجان
ا مرجان
ا مرجان
ا مرجان
ا مرجان
اغذ پ ک فراز
اغذ پ ک فراز
اغذسازی که زک سها
اغذسازی که زک سها
اغذسازی که زک سها
اغذسازی که زک سها
اﻻ رنگ پ ا
اﻻ رنگ پ ا
اﻻی بهار اساراد
اﻻی بهار اساراد
اﻻی بهار اساراد
اﻻی بهار اساراد
اﻻی پزش زک ای کب
اﻻی خانه ا ا ارس
اﻻی خانه ا ا ارس
اﻻی خانه ا ا ارس
اﻻی م اب ایران ان
اﻻی م اب ایران ان
اﻻی م اب ایران ان
اﻻی م اب ایران ان
اﻻی م اب ایران ان
اﻻی م اب ایران ان

خاص
خاص
خاص
خاص

کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت

ا مرجان
ا مرجان
ا مرجان
ا مرجان
ا مرجان
ا مرجان
ا مرجان
ا مرجان
ا مرجان
ا مرجان
ا مرجان
ا مرجان
ا مرجان
ا مرجان
ا مرجان
ا مرجان
اغذ پ ک فراز
اغذ پ ک فراز
اغذسازی که زک سها
اغذسازی که زک سها
اغذسازی که زک سها
اغذسازی که زک سها
اﻻ رنگ پ ا
اﻻ رنگ پ ا
اﻻی بهار اساراد
اﻻی بهار اساراد
اﻻی بهار اساراد
اﻻی بهار اساراد
اﻻی پزش زک ای کب
اﻻی خانه ا ا ارس
اﻻی خانه ا ا ارس
اﻻی خانه ا ا ارس
اﻻی م اب ایران ان
اﻻی م اب ایران ان
اﻻی م اب ایران ان
اﻻی م اب ایران ان
اﻻی م اب ایران ان
اﻻی م اب ایران ان

کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
خاصکت
خاصکت
خاصکت
خاصکت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت

ا مرجان
ا مرجان
ا مرجان
ا مرجان
ا مرجان
ا مرجان
ا مرجان
ا مرجان
ا مرجان
ا مرجان
ا مرجان
ا مرجان
ا مرجان
ا مرجان
ا مرجان
ا مرجان
اغذ پ ک فراز
اغذ پ ک فراز
اغذسازی که زک سها
اغذسازی که زک سها
اغذسازی که زک سها
اغذسازی که زک سها
اﻻ رنگ پ ا
اﻻ رنگ پ ا
اﻻی بهار اساراد
اﻻی بهار اساراد
اﻻی بهار اساراد
اﻻی بهار اساراد
اﻻی پزش زک ای کب
اﻻی خانه ا ا ارس
اﻻی خانه ا ا ارس
اﻻی خانه ا ا ارس
اﻻی م اب ایران ان
اﻻی م اب ایران ان
اﻻی م اب ایران ان
اﻻی م اب ایران ان
اﻻی م اب ایران ان
اﻻی م اب ایران ان

خاص
خاص
خاص
خاص

1198909447
1198909447
1198909447
1198909447
1198909447
1198909447
1198909447
1198909447
1198909447
1198909447
1198909447
1198909447
1198909447
1198909447
1198909447
1198909447
0053524055
1010144670
0491141106
0491141106
0491141106
0491141106
0451073657
0451073657
3149930464
3149930464
3149930464
3149930464
1010264697
1286859107
1286859107
1286859107
4911645180
4911645180
4911645180
4911645180
4911645180
4911645180

10260279820
10260279820
10260279820
10260279820
10260279820
10260279820
10260279820
10260279820
10260279820
10260279820
10260279820
10260279820
10260279820
10260279820
10260279820
10260279820
10101446701
10101446701
10100284995
10100284995
10100284995
10100284995
10320731717
10320731717
10320882151
10320882151
10320882151
10320882151
10102646976
10260375521
10260375521
10260375521
14006114340
14006114340
14006114340
14006114340
14006114340
14006114340

136,050.73
16,410.80
35,270.00
53,235.00
41,546.53
3,848.00
352,340.00
35,939.40
8,667.00
2,288.00
32,568.52
5,107.00
54,900.00
406,400.00
6,998.00
2,219.00
157,740.00
157,740.00
46,175.20
20,506.59
184,559.32
66,536.62
10,804.50
10,485.75
41,031,220.00
45,502,700.00
41,031,220.00
41,031,220.00
5,815.00
1,320,000.00
1,800,000.00
1,000,000.00
695,455.00
315,700.00
133,803.34
341,166.00
10,420.00
737,234.50

یورو
يورو
يورو
يوان چ
یورو
يورو
درهم امارات
یورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
یورو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
يورو
یوان چ
یوان چ
یوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
یوان چ

92,942
51,515
49,845
6,587
92,942
49,537
22,000
93,539
51,515
6,587
88,147
88,147
6,587
11,128
87,617
6,587
51,515
51,515
6,587
6,596
6,555
6,587
93,128
93,850
73,000
73,000
73,000
73,000
50,545
12,325
12,325
11,236
6,447
6,452
6,462
6,470
51,562
11,527

کت اﻻی م اب ایران ان
کت اﻻی م اب ایران ان
کت امپوز ت اس ا
کت امپوز ت اس ا
کت امپوز ت اس ا
کت امپوز ت اس ا
کت انون فلز
کت انون فلز
کت اوش ل مر ال ز
کت اوش ل مر ال ز
کت اوش داده پردازان سف
کت اوش داده پردازان سف
کت اوش ش توسعه صنع پ ا
کت اوه گس مل ان
کت ک نات سﺪ م سمنان
کت ک نات سﺪ م اوه
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور

کت اﻻی م اب ایران ان
کت اﻻی م اب ایران ان
کت اﻻی م اب ایران ان
کت اﻻی م اب ایران ان
کت امپوز ت اس ا
کت امپوز ت اس ا
کت امپوز ت اس ا
کت امپوز ت اس ا
کت امپوز ت اس ا
کت امپوز ت اس ا
کت امپوز ت اس ا
کت امپوز ت اس ا
کت انون فلز
کت انون فلز
کت انون فلز
کت انون فلز
کت اوش ل مر ال ز
کت اوش ل مر ال ز
کت اوش ل مر ال ز
کت اوش ل مر ال ز
کت اوش داده پردازان سف
کت اوش داده پردازان سف
کت اوش داده پردازان سف
کت اوش داده پردازان سف
کت اوش ش توسعه صنع پ اکت اوش ش توسعه صنع پ ا
کت اوه گس مل ان
کت اوه گس مل ان
کت ک نات سﺪ م سمنان
کت ک نات سﺪ م سمنان
کت ک نات سﺪ م اوه
کت ک نات سﺪ م اوه
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور

4911645180
4911645180
2559497255
2559497255
2559497255
2559497255
0040569251
0040569251
0793425859
0793425859
0079497209
0079497209
3501112343
5078802568
0491543001
1261845838
0064193144
0064193144
0064193144
0064193144
0064193144
0064193144
0064193144
0064193144
0064193144
0064193144
0064193144
0064193144
0064193144
0064193144
0064193144
0064193144
0064193144
0064193144
0064193144
1010155197
1010155197
1010155197

14006114340
14006114340
10102477277
10102477277
10102477277
10102477277
10100764833
10100764833
10102271017
10102271017
10103877658
10103877658
14005894686
10860342632
10102241811
10102939838
10101551974
10101551974
10101551974
10101551974
10101551974
10101551974
10101551974
10101551974
10101551974
10101551974
10101551974
10101551974
10101551974
10101551974
10101551974
10101551974
10101551974
10101551974
10101551974
10101551974
10101551974
10101551974

348,053.00
142,440.00
230,042.96
148,060.00
139,070.40
324,497.60
1,641,839.40
1,900,000.00
4,412.00
69,115.00
611,443.80
2,070,767.84
394,494.00
749,000.00
167,000.00
67,500.00
900,000,000.00
1,390,000,000.00
1,100,000,000.00
1,300,000,000.00
1,000,000,000.00
1,400,000,000.00
1,250,000,000.00
1,280,000,000.00
3,245,000,000.00
1,400,000,000.00
1,270,000,000.00
5,282,960,630.00
168,000.00
900,000,000.00
1,600,000,000.00
1,150,000,000.00
1,360,000,000.00
1,100,000,000.00
1,462,611,186.00
1,300,000,000.00
1,100,000,000.00
900,000,000.00

چ
چ
چ
چ
چ
چ

يوان
يوان
يوان
يوان
يوان
يوان
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
یوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
یورو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
يورو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو

6,515
6,447
6,596
6,596
6,596
6,555
49,109
49,109
49,798
49,798
11,053
11,960
6,470
6,453
51,327
94,500
74,470
74,470
74,470
73,164
72,688
74,150
74,470
73,164
71,841
74,150
73,164
38,094
51,199
74,150
74,150
73,164
74,470
74,150
73,164
73,164
74,470
74,470

1010155197
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
1010155197
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
1010155197
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
1010155197
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
1010155197
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
1010155197
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
1010155197
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
1010155197
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
1010155197
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
1010155197
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
1010155197
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
1010155197
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
1010155197
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
1010155197
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
1010155197
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
1010155197
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
کت کرمان موتور
0074919466
کت ک ی مهر توسعه ا ﺪار
کت ک ی مهر توسعه ا ﺪار
کت ک ی مهر توسعه ا ﺪار
کشاورزی تول ﺪی مبنا شت ارس ان 0043840841
کت ان
کت کشاورزی تول ﺪی مبنا شت ارس
کت کشاورزی تول ﺪی مبنا شت ارس ان
کشاورزی تول ﺪی مبنا شت ارس ان 0043840841
کت ان
کت کشاورزی تول ﺪی مبنا شت ارس
کت کشاورزی تول ﺪی مبنا شت ارس ان
کشاورزی تول ﺪی مبنا شت ارس ان 0043840841
کت ان
کت کشاورزی تول ﺪی مبنا شت ارس
کت کشاورزی تول ﺪی مبنا شت ارس ان
0043848370
کت کشاورزی حاصل ن ن
کت کشاورزی حاصل ن ن
کت کشاورزی حاصل ن ن
0054561132
کت کش ار تجارت پ ا
کت کش ار تجارت پ ا
کت کش ار تجارت پ ا
0054561132
کت کش ار تجارت پ ا
کت کش ار تجارت پ ا
کت کش ار تجارت پ ا
کتوکشت گس آرو ن منطقه آزاد ما و 4929421152
کت کشت گس آرو ن منطقه آزاد ما
کت کشت گس آرو ن منطقه آزاد ما و
کتوکشت گس آرو ن منطقه آزاد ما و 4929421152
کت کشت گس آرو ن منطقه آزاد ما
کت کشت گس آرو ن منطقه آزاد ما و
کتوکشت گس آرو ن منطقه آزاد ما و 4929421152
کت کشت گس آرو ن منطقه آزاد ما
کت کشت گس آرو ن منطقه آزاد ما و
کتوکشت گس آرو ن منطقه آزاد ما و 4929421152
کت کشت گس آرو ن منطقه آزاد ما
کت کشت گس آرو ن منطقه آزاد ما و
3341255168
کت کشت و صنعت شاخص لهر کت کشت و صنعت شاخص لهر
کت کشت و صنعت شاخص لهر
3341255168
کت کشت و صنعت شاخص لهر کت کشت و صنعت شاخص لهر
کت کشت و صنعت شاخص لهر
3071655398
صنعت و گردشگری فجر صفا لرستان
لرستان
کشت و
کتصفا
کت کشت و صنعت و گردشگری فجر صفا لرستانکت کشت و صنعت و گردشگری فجر
3071655398
صنعت و گردشگری فجر صفا لرستان
لرستان
کشت و
کتصفا
کت کشت و صنعت و گردشگری فجر صفا لرستانکت کشت و صنعت و گردشگری فجر
3071655398
صنعت و گردشگری فجر صفا لرستان
لرستان
کشت و
کتصفا
کت کشت و صنعت و گردشگری فجر صفا لرستانکت کشت و صنعت و گردشگری فجر
3071655398
صنعت و گردشگری فجر صفا لرستان
لرستان
کشت و
کتصفا
کت کشت و صنعت و گردشگری فجر صفا لرستانکت کشت و صنعت و گردشگری فجر
3071655398
صنعت و گردشگری فجر صفا لرستان
لرستان
کشت و
کتصفا
کت کشت و صنعت و گردشگری فجر صفا لرستانکت کشت و صنعت و گردشگری فجر
3071655398
صنعت و گردشگری فجر صفا لرستان
لرستان
کشت و
کتصفا
کت کشت و صنعت و گردشگری فجر صفا لرستانکت کشت و صنعت و گردشگری فجر
3071655398
صنعت و گردشگری فجر صفا لرستان
لرستان
کشت و
کتصفا
کت کشت و صنعت و گردشگری فجر صفا لرستانکت کشت و صنعت و گردشگری فجر
3071655398
صنعت و گردشگری فجر صفا لرستان
لرستان
کشت و
کتصفا
کت کشت و صنعت و گردشگری فجر صفا لرستانکت کشت و صنعت و گردشگری فجر
0382823125
کت کشت و فرآوری مهرسا داروی اس
کت کشت و فرآوری مهرسا داروی اس
کت کشت و فرآوری مهرسا داروی اس

10101551974
10101551974
10101551974
10101551974
10101551974
10101551974
10101551974
10101551974
10101551974
10101551974
10101551974
10101551974
10101551974
10101551974
10101551974
10101551974
10590045620
10320550410
10320550410
10320550410
10101875218
10103056507
10103056507
14003437934
14003437934
14003437934
14003437934
14004623670
14004623670
10861259797
10861259797
10861259797
10861259797
10861259797
10861259797
10861259797
10861259797
14006457068

1,390,000,000.00
3,245,000,000.00
1,280,000,000.00
1,000,000,000.00
1,250,000,000.00
1,400,000,000.00
1,462,611,186.00
1,360,000,000.00
1,100,000,000.00
1,270,000,000.00
1,400,000,000.00
168,000.00
5,282,960,630.00
900,000,000.00
1,600,000,000.00
1,150,000,000.00
139,220.00
50,000.00
50,000.00
29,000.00
238,000.00
197,136,000.00
151,552,800.00
5,400.00
30,900.00
4,735.00
9,280.00
121,800.00
498,000.00
485,000.00
490,000.00
475,000.00
490,000.00
460,000.00
480,000.00
488,000.00
487,000.00
52,000.00

وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
يورو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
وون کره جنو
وون کره جنو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو

74,470
71,841
73,164
72,688
74,470
74,150
73,164
74,470
74,150
73,164
74,150
51,199
38,094
74,150
74,150
73,164
11,300
49,466
49,415
49,441
9,343
38,467
38,467
51,515
51,515
49,186
49,177
49,938
51,199
49,568
49,003
49,186
49,568
49,186
49,186
49,109
49,109
88,072

کت کشت و فرآوری مهرسا داروی اس
کت ﻼن چوب مانﺪ ار ارس
کت ﻼن چوب مانﺪ ار ارس
کت ﻼن چوب مانﺪ ار ارس
کت م سورهای ن ن هوا و از او ن
کت م سورهای ن ن هوا و از او ن
کت م سان
کت م سان
کت م سان
کت م سان
کت م سان
کت م سان
کت م سان
کت کن صنعت آذین
کت کناف گچ
کت کناف گچ
کت کناف گچ
کت کناف گچ
کت کن ل دینام ک ارس
کت کنﺪر
کت کهن دژ اروم ه
کت ک ر چوب ارس ان
کت ک ر چوب ارس ان
کت ک ر چوب ارس ان
کت کوشا آرمان فردا
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و

کت کشت و فرآوری مهرسا داروی اس
کت کشت و فرآوری مهرسا داروی اس
کت ﻼن چوب مانﺪ ار ارس
کت ﻼن چوب مانﺪ ار ارس
کت ﻼن چوب مانﺪ ار ارس
کت ﻼن چوب مانﺪ ار ارس
کت ﻼن چوب مانﺪ ار ارس
کت ﻼن چوب مانﺪ ار ارس
کت م سورهای ن ن هوا و از او نکت م سورهای ن ن هوا و از او ن
کت م سورهای ن ن هوا و از او نکت م سورهای ن ن هوا و از او ن
کت م سان
کت م سان
کت م سان
کت م سان
کت م سان
کت م سان
کت م سان
کت م سان
کت م سان
کت م سان
کت م سان
کت م سان
کت م سان
کت م سان
کت کن صنعت آذین
کت کن صنعت آذین
کت کناف گچ
کت کناف گچ
کت کناف گچ
کت کناف گچ
کت کناف گچ
کت کناف گچ
کت کناف گچ
کت کناف گچ
کت کن ل دینام ک ارس
کت کن ل دینام ک ارس
کت کنﺪر
کت کنﺪر
کت کهن دژ اروم ه
کت کهن دژ اروم ه
کت ک ر چوب ارس ان
کت ک ر چوب ارس ان
کت ک ر چوب ارس ان
کت ک ر چوب ارس ان
کت ک ر چوب ارس ان
کت ک ر چوب ارس ان
کت کوشا آرمان فردا
کت کوشا آرمان فردا
کت کوه زران ارس ب شاپور
کت کوه زران ارس ب شاپور
کت کوه زران ارس ب شاپور
کت کوه زران ارس ب شاپور
کت کوه زران ارس ب شاپور
کت کوه زران ارس ب شاپور
کت کوه زران ارس ب شاپور
کت کوه زران ارس ب شاپور
کت کوه زران ارس ب شاپور
کت کوه زران ارس ب شاپور
کت کوه زران ارس ب شاپور
کت کوه زران ارس ب شاپور
کت کوه زران ارس ب شاپور
کت کوه زران ارس ب شاپور
کت کوه زران ارس ب شاپور
کت کوه زران ارس ب شاپور
کت کوه زران ارس ب شاپور
کت کوه زران ارس ب شاپور
کت کوه زران ارس ب شاپور
کت کوه زران ارس ب شاپور
کت کوه زران ارس ب شاپور
کت کوه زران ارس ب شاپور
کت کوه زران ارس ب شاپور
کت کوه زران ارس ب شاپور
کت کوه زران ارس ب شاپور
کت کوه زران ارس ب شاپور

0382823125
2851306634
2851306634
2851306634
0030139899
0030139899
0064993264
0064993264
0064993264
0064993264
0064993264
0064993264
0064993264
2802397044
1010069696
1010069696
1291171584
1291171584
0059270357
0558915779
2750439841
0452486981
0452486981
0452486981
0074596950
2372529757
2372529757
2372529757
2372529757
2372529757
2372529757
2372529757
2372529757
2372529757
2372529757
2372529757
2372529757
2372529757

14006457068
14004402853
14004402853
14004402853
14003180610
14003180610
10101300393
10101300393
10101300393
10101300393
10101300393
10101300393
10101300393
10320562607
10100696963
10100696963
10100696963
10100696963
10103786700
10101275087
10220064207
10320735096
10320735096
10320735096
14005874522
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405

285,998.00
126,189.10
4,997,650.00
100,000.00
16,612.07
6,008.60
400,000.00
468,000.00
100,000.00
1,000,000.00
700,000.00
70,000.00
535,000.00
13,700.00
57,652.00
168,998.64
168,998.64
57,652.00
137,700.00
2,070.60
33,360.00
69,940.97
42,035.70
34,852.16
32,944.40
495,840.00
9,480.00
610,976.52
627,527.00
2,162,638.17
195,361.00
1,915.00
195,361.00
320,500.00
33,000.00
200,000.00
278,583.93
87,872.00

يورو
يورو
رو ل جﺪ ﺪ روس ه
يورو
یورو
یورو
يوان چ
يوان چ
يورو
يوان چ
يوان چ
یوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو

88,147
87,195
680
87,195
51,326
51,199
11,231
11,650
50,168
11,640
11,640
11,730
11,640
90,158
49,798
49,441
49,441
49,798
49,676
92,381
49,441
49,177
49,441
49,568
49,466
50,254
49,697
6,596
6,670
11,436
50,119
50,254
50,254
6,596
50,254
49,676
50,254
49,697

کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت ک م ا فلز آذر
کت ک م ا فلز آذر
کت ک م ا فلز آذر
کت ک م ا فلز آذر
کت ک م ا فلز آذر
کت ک م ا فلز آذر
کت ک م ا فلز آذر
کت ک م ا فلز آذر
کت ک م ا اﻻ
کت ک م ا اﻻ
کت ک م ا اﻻ
کت ک م ا اﻻ
کت ک م ا اﻻ
کت ک م ا اﻻ
کت ک م ا اﻻ
کت ک م ا اﻻ
کت ک م ا اﻻ
کت ک م ا اﻻ
کت ک م ا اﻻ
کت ک م ا اﻻ
کت ک م ا اﻻ
کت
کت ک ا ل نگ ت ز
کت ک ا ل نگ ت ز
کت ک ا مﺤور آرا
کت ک ا مﺤور آرا
کت ک ادیزل اس ادان
کت ک اراد تجارت اردان
کت ک اراد تجارت اردان
کت ک اراد تجارت اردان
کت ک اراد تجارت اردان
کت ک اراد تجارت اردان
کت ک اراد تجارت اردان

و
و
و
و
و

کت کوه زران ارس ب شاپور
کت کوه زران ارس ب شاپور
کت کوه زران ارس ب شاپور
کت کوه زران ارس ب شاپور
کت کوه زران ارس ب شاپور
کت ک م ا فلز آذر
کت ک م ا فلز آذر
کت ک م ا فلز آذر
کت ک م ا فلز آذر
کت ک م ا فلز آذر
کت ک م ا فلز آذر
کت ک م ا فلز آذر
کت ک م ا فلز آذر
کت ک م ا اﻻ
کت ک م ا اﻻ
کت ک م ا اﻻ
کت ک م ا اﻻ
کت ک م ا اﻻ
کت ک م ا اﻻ
کت ک م ا اﻻ
کت ک م ا اﻻ
کت ک م ا اﻻ
کت ک م ا اﻻ
کت ک م ا اﻻ
کت ک م ا اﻻ
کت ک م ا اﻻ
کت
کت ک ا ل نگ ت ز
کت ک ا ل نگ ت ز
کت ک ا مﺤور آرا
کت ک ا مﺤور آرا
کت ک ادیزل اس ادان
کت ک اراد تجارت اردان
کت ک اراد تجارت اردان
کت ک اراد تجارت اردان
کت ک اراد تجارت اردان
کت ک اراد تجارت اردان
کت ک اراد تجارت اردان

کت کوه زران ارس ب شاپور
کت کوه زران ارس ب شاپور
کت کوه زران ارس ب شاپور
کت کوه زران ارس ب شاپور
کت کوه زران ارس ب شاپور
کت ک م ا فلز آذر
کت ک م ا فلز آذر
کت ک م ا فلز آذر
کت ک م ا فلز آذر
کت ک م ا فلز آذر
کت ک م ا فلز آذر
کت ک م ا فلز آذر
کت ک م ا فلز آذر
کت ک م ا اﻻ
کت ک م ا اﻻ
کت ک م ا اﻻ
کت ک م ا اﻻ
کت ک م ا اﻻ
کت ک م ا اﻻ
کت ک م ا اﻻ
کت ک م ا اﻻ
کت ک م ا اﻻ
کت ک م ا اﻻ
کت ک م ا اﻻ
کت ک م ا اﻻ
کت ک م ا اﻻ
کت
کت ک ا ل نگ ت ز
کت ک ا ل نگ ت ز
کت ک ا مﺤور آرا
کت ک ا مﺤور آرا
کت ک ادیزل اس ادان
کت ک اراد تجارت اردان
کت ک اراد تجارت اردان
کت ک اراد تجارت اردان
کت ک اراد تجارت اردان
کت ک اراد تجارت اردان
کت ک اراد تجارت اردان

2372529757
2372529757
2372529757
2372529757
2372529757
1020013354
1020013354
1020013354
1020013354
1020013354
1020013354
1020013354
1020013354
0064030660
0064030660
0064030660
0064030660
0064030660
0064030660
0064030660
0064030660
0064030660
0064030660
0064030660
0064030660
0064030660
2594206822
2754645810
2754645810
1293206891
1293206891
1282808397
4180085364
4180085364
4180085364
4180085364
4180085364
4180085364

14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
10200133544
10200133544
10200133544
10200133544
10200133544
10200133544
10200133544
10200133544
10101877885
10101877885
10101877885
10101877885
10101877885
10101877885
10101877885
10101877885
10101877885
10101877885
10101877885
10101877885
10101877885
10861220664
14006007551
14006007551
14006887675
14006887675
10260417328
14004935792
14004935792
14004935792
14004935792
14004935792
14004935792

29,900.00
2,929.00
184,940.00
686,826.00
147,071.30
100,000.00
93,600.00
99,600.00
4,809.00
154,605.00
304,605.00
150,000.00
100,000.00
748,805.00
1,480,199.65
315,000.00
121,352.00
1,460,683.86
694,340.40
2,537,253.32
1,249,477.90
18,200,000.00
374,165.18
731,753.90
42,600.00
1,018,604.00
39,396,000.00
46,806.16
25,576.00
46,080.94
117,389.98
2,219,091.66
409,078.80
367,015.67
52,450.24
535,335.03
347,101.12
233,095.79

يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یورو
یوان چ
يوان چ
یوان چ
يوان چ
وون کره جنو
یوان چ
یوان چ
یورو
یوان چ
رو ه هنﺪ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات

50,254
49,697
6,596
6,596
6,596
51,347
88,880
51,347
51,047
87,870
93,640
87,474
51,347
6,455
6,514
6,666
49,179
6,589
11,362
11,640
11,362
38,334
6,514
6,589
49,169
6,589
1,082
6,571
49,109
50,254
50,119
11,437
11,783
11,510
11,503
11,503
11,510
11,503

اردان
اردان
اردان
اردان
اردان
اردان
اردان
اردان
اردان
اردان
اردان
اردان
اردان
اردان
اردان
اردان
اردان

کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اروان ار
کت ک اروان ار
ک ان مپ بهسا
ک ان مپ بهسا
ک ان مپ بهسا
ک ان مپ بهسا
ک ان مپ بهسا
ک ان مپ بهسا
کت ک ان پ ش غرب
کت ک ان تجارت آژ را
کت ک ان تجارت آژ را
کت ک ان تجارت آژ را
کت ک ان جامه ایران ان
کت ک ان ک ر کهن
کت ک ان ک ر کهن
کت ک ان گس توسعه ارس ان
کت ک ان گی ایران ان
کت ک ان مﺪ آوا
کت ک ان نور ارس ان
کت ک ان نور ارس ان
کت ک ان نور ارس ان

اردان
اردان
اردان
اردان
اردان
اردان
اردان
اردان
اردان
اردان
اردان
اردان
اردان
اردان
اردان
اردان
اردان

کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اروان ار
کت ک اروان ار
کت ک ان مپ بهسا
کت ک ان مپ بهسا
کت ک ان مپ بهسا
کت ک ان مپ بهسا
کت ک ان مپ بهسا
کت ک ان مپ بهسا
کت ک ان پ ش غرب
کت ک ان تجارت آژ را
کت ک ان تجارت آژ را
کت ک ان تجارت آژ را
کت ک ان جامه ایران ان
کت ک ان ک ر کهن
کت ک ان ک ر کهن
کت ک ان گس توسعه ارس ان
کت ک ان گی ایران ان
کت ک ان مﺪ آوا
کت ک ان نور ارس ان
کت ک ان نور ارس ان
کت ک ان نور ارس ان

اردان
اردان
اردان
اردان
اردان
اردان
اردان
اردان
اردان
اردان
اردان
اردان
اردان
اردان
اردان
اردان
اردان

کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اراد تجارت
کت ک اروان ار
کت ک اروان ار
کت ک ان مپ بهسا
کت ک ان مپ بهسا
کت ک ان مپ بهسا
کت ک ان مپ بهسا
کت ک ان مپ بهسا
کت ک ان مپ بهسا
کت ک ان پ ش غرب
کت ک ان تجارت آژ را
کت ک ان تجارت آژ را
کت ک ان تجارت آژ را
کت ک ان جامه ایران ان
کت ک ان ک ر کهن
کت ک ان ک ر کهن
کت ک ان گس توسعه ارس ان
کت ک ان گی ایران ان
کت ک ان مﺪ آوا
کت ک ان نور ارس ان
کت ک ان نور ارس ان
کت ک ان نور ارس ان

4180085364
4180085364
4180085364
4180085364
4180085364
4180085364
4180085364
4180085364
4180085364
4180085364
4180085364
4180085364
4180085364
4180085364
4180085364
4180085364
4180085364
0934437246
0934437246
0452341167
0452341167
0452341167
0452341167
0452341167
0452341167
0064541673
1292472308
1292472308
1292472308
2802701312
1290592608
1290592608
0068647107
0452049180
0057157464
0453559395
0453559395
0453559395

14004935792
14004935792
14004935792
14004935792
14004935792
14004935792
14004935792
14004935792
14004935792
14004935792
14004935792
14004935792
14004935792
14004935792
14004935792
14004935792
14004935792
10260437287
10260437287
14005398099
14005398099
14005398099
14005398099
14005398099
14005398099
10103807510
14006329718
14006329718
14006329718
14004548230
14006747423
14006747423
10200352393
14005066149
10103276697
10320729403
10320729403
10320729403

185,664.63
85,190.04
6,315,847.96
673,830.00
398,624.30
145,649.00
112,907.92
967,882.77
784,774.16
62,168.83
992,046.04
448,466.39
379,201.39
610,922.93
388,871.39
267,478.31
73,754.20
6,584.40
11,289.86
109,096.38
67,452.00
117,492.80
346.12
61,291.00
11,530.00
301,281.05
216,600.00
93,600.00
102,600.00
134,289.00
40,377.00
2,979,900.00
25,920.00
1,533,000.00
310,829.00
571,254.00
619,608.00
429,902.00

درهم امارات
درهم امارات
رو ل جﺪ ﺪ روس ه
یوان چ
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
درهم امارات
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ

11,466
11,466
648
14,250
21,500
11,503
11,503
11,510
11,451
11,466
11,466
11,494
11,510
11,503
11,494
11,783
91,600
48,599
49,003
52,233
92,920
94,500
52,378
92,920
92,920
13,047
49,676
49,676
49,676
49,441
49,177
6,465
51,189
11,475
49,415
6,571
6,571
6,571

کت کی ا
کت ک م ا ا س آرسا
کت ک م ا ا س آرسا
کت ک م ا پرتو اساراد
کت ک م ا پرتو اساراد
کت ک م ا در آسان توس
کت ک م ا زست آزما
کت ک م ا صنعت نگ دماونﺪ
کت ک م ا ﻃب مانا
کت ک م ا فلز آذر
کت ک م ا فلز آذر
کت ک م ا فلز آذر
کت ک م ا فلز آذر
کت ک م ا فلز آذر
کت ک م ا فلز آذر
کت ک م ا فلز آذر
کت ک م ا فلز آذر
کت ک م ا اوش ام ﺪ
کت ک م ا لر کبودان
کت ک م ا گس آرا
کت ک م ا ران س اﻻت حفاری
کت ک م ا ران س اﻻت حفاری
کت ک م ا ران س اﻻت حفاری
کت کیهان گس اس ل
کت کیوان قطران ارس ان
کت کیوان قطران ارس ان
کت کیوان قطران ارس ان
کت کیوان قطران ارس ان
کت ارنو تجارت گس
کت ارنو تجارت گس
کت ام ال ک
کت گروه اﻃلس ساراوان
کت گروه ازرا آر انا ارس راژمان
کت گروه پژوهش صنعت مﺪرن
کت گروه پژوهش صنعت مﺪرن
کت گروه پژوهش صنعت مﺪرن
کت گروه پژوهش صنعت مﺪرن
کت گروه تجارت رو ال آرا

کت کی ا
کت کی ا
کت ک م ا ا س آرسا
کت ک م ا ا س آرسا
کت ک م ا ا س آرسا
کت ک م ا ا س آرسا
کت ک م ا پرتو اساراد
کت ک م ا پرتو اساراد
کت ک م ا پرتو اساراد
کت ک م ا پرتو اساراد
کت ک م ا در آسان توس
کت ک م ا در آسان توس
کت ک م ا زست آزما
کت ک م ا زست آزما
کت ک م ا صنعت نگ دماونﺪ
کت ک م ا صنعت نگ دماونﺪ
کت ک م ا ﻃب مانا
کت ک م ا ﻃب مانا
کت ک م ا فلز آذر
کت ک م ا فلز آذر
کت ک م ا فلز آذر
کت ک م ا فلز آذر
کت ک م ا فلز آذر
کت ک م ا فلز آذر
کت ک م ا فلز آذر
کت ک م ا فلز آذر
کت ک م ا فلز آذر
کت ک م ا فلز آذر
کت ک م ا فلز آذر
کت ک م ا فلز آذر
کت ک م ا فلز آذر
کت ک م ا فلز آذر
کت ک م ا فلز آذر
کت ک م ا فلز آذر
کت ک م ا اوش ام ﺪ
کت ک م ا اوش ام ﺪ
کت ک م ا لر کبودان
کت ک م ا لر کبودان
کت ک م ا گس آرا
کت ک م ا گس آرا
کت ک م ا ران س اﻻت حفاری
کت ک م ا ران س اﻻت حفاری
کت ک م ا ران س اﻻت حفاری
کت ک م ا ران س اﻻت حفاری
کت ک م ا ران س اﻻت حفاری
کت ک م ا ران س اﻻت حفاری
کت کیهان گس اس ل
کت کیهان گس اس ل
کت کیوان قطران ارس ان
کت کیوان قطران ارس ان
کت کیوان قطران ارس ان
کت کیوان قطران ارس ان
کت کیوان قطران ارس ان
کت کیوان قطران ارس ان
کت کیوان قطران ارس ان
کت کیوان قطران ارس ان
کت ارنو تجارت گس
کت ارنو تجارت گس
کت ارنو تجارت گس
کت ارنو تجارت گس
کت ام ال ک
کت ام ال ک
کت گروه اﻃلس ساراوان
کت گروه اﻃلس ساراوان
کت گروه ازرا آر انا ارس راژمان کت گروه ازرا آر انا ارس راژمان
کت گروه پژوهش صنعت مﺪرن کت گروه پژوهش صنعت مﺪرن
کت گروه پژوهش صنعت مﺪرن کت گروه پژوهش صنعت مﺪرن
کت گروه پژوهش صنعت مﺪرن کت گروه پژوهش صنعت مﺪرن
کت گروه پژوهش صنعت مﺪرن کت گروه پژوهش صنعت مﺪرن
کت گروه تجارت رو ال آرا
کت گروه تجارت رو ال آرا

0039265897
0078699002
0078699002
0081889682
0081889682
0889007896
0062831127
0048697664
1219390038
1698721455
1698721455
1698721455
1698721455
1698721455
1698721455
1698721455
1698721455
1288088671
2750446155
0702294721
3873415089
3873415089
3873415089
0061927600
4549854499
4549854499
4549854499
4549854499
0452097495
0452097495
0558940455
0052677281
0045829640
0034983465
0034983465
0034983465
0034983465
1377978001

10101201632
14003629024
14003629024
10260608044
10260608044
14006769059
10103756136
14005758136
10103999898
10200133544
10200133544
10200133544
10200133544
10200133544
10200133544
10200133544
10200133544
10320885650
10220093480
10101923091
10820110635
10820110635
10820110635
14005021511
14005757743
14005757743
14005757743
14005757743
10103064381
10103064381
10760119460
10102141376
10320684239
10101316184
10101316184
10101316184
10101316184
10103253511

1,717,080.00
28,880.00
15,750.00
220,515.00
235,000.00
3,048,803.00
11,820.02
4,492,800.00
29,945.22
93,600.00
100,000.00
99,600.00
4,809.00
100,000.00
154,605.00
304,605.00
150,000.00
142,974,720.00
33,747.84
59,840.00
3,237.00
68,280.00
126,236.00
63,984.00
203,686.81
278,983.57
1,325,084.33
129,124.51
972.95
37,945.00
20,809.10
65,690.00
145,200.00
999,600.00
28,000.00
174,675.00
154,700.00
25,913.32

يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
یورو
يوان چ
يورو
رو ه هنﺪ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
وون کره جنو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو

11,053
6,587
6,587
91,800
89,500
11,211
49,466
1,102
49,962
88,880
51,347
51,347
51,047
51,347
87,870
93,640
87,474
70,594
106,000
11,600
51,327
50,463
51,327
50,463
11,646
11,646
21,500
11,646
49,807
49,807
93,640
49,329
49,109
6,587
6,602
6,602
6,602
49,568

کت گروه تجاری سناپ ان منطقه آزاد چابهار
کت گروه تجاری سناپ ان منطقه آزاد چابهار
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت گروه توسعه صنع آس امجﺪ
کت گروه توسعه قطعات خودرو پ وز
کت گروه توسعه قطعات خودرو پ وز
کت گروه توسعه قطعات خودرو پ وز
کت گروه توسعه قطعات خودرو پ وز
کت گروه توسعه قطعات خودرو پ وز
کت گروه توسعه قطعات خودرو پ وز
کت گروه توسعه قطعات خودرو پ وز
کت گروه توسعه قطعات خودرو پ وز
کت گروه توسعه قطعات خودرو پ وز
کت گروه توسعه قطعات خودرو پ وز
کت گروه توسعه و ازرا روئ ل
کت گروه توسعه و ازرا روئ ل
کت گروه تول ﺪی صنع پرش نوش پرم س
کت گروه تول ﺪی و صنع ارس ان ترمز
کت گروه تول ﺪی و صنع ارس ان ترمز
کت گروه تول ﺪی و صنع ارس ان ترمز
کت گروه تول ﺪی و صنع ارس ان ترمز

2291054988
چابهار تجاری سناپ ان منطقه آزاد چابهار
کت گروه
کت گروه تجاری سناپ ان منطقه آزاد
2291054988
چابهار تجاری سناپ ان منطقه آزاد چابهار
کت گروه
کت گروه تجاری سناپ ان منطقه آزاد
2062999232
کت گروه توسعه تجه ات فوﻻد ب شه
کت گروه توسعه تجه ات فوﻻد ب شه
2062999232
کت گروه توسعه تجه ات فوﻻد ب شه
کت گروه توسعه تجه ات فوﻻد ب شه
2062999232
کت گروه توسعه تجه ات فوﻻد ب شه
کت گروه توسعه تجه ات فوﻻد ب شه
2062999232
کت گروه توسعه تجه ات فوﻻد ب شه
کت گروه توسعه تجه ات فوﻻد ب شه
2062999232
کت گروه توسعه تجه ات فوﻻد ب شه
کت گروه توسعه تجه ات فوﻻد ب شه
2062999232
کت گروه توسعه تجه ات فوﻻد ب شه
کت گروه توسعه تجه ات فوﻻد ب شه
2062999232
کت گروه توسعه تجه ات فوﻻد ب شه
کت گروه توسعه تجه ات فوﻻد ب شه
2062999232
کت گروه توسعه تجه ات فوﻻد ب شه
کت گروه توسعه تجه ات فوﻻد ب شه
2062999232
کت گروه توسعه تجه ات فوﻻد ب شه
کت گروه توسعه تجه ات فوﻻد ب شه
2062999232
کت گروه توسعه تجه ات فوﻻد ب شه
کت گروه توسعه تجه ات فوﻻد ب شه
2062999232
کت گروه توسعه تجه ات فوﻻد ب شه
کت گروه توسعه تجه ات فوﻻد ب شه
2062999232
کت گروه توسعه تجه ات فوﻻد ب شه
کت گروه توسعه تجه ات فوﻻد ب شه
2062999232
کت گروه توسعه تجه ات فوﻻد ب شه
کت گروه توسعه تجه ات فوﻻد ب شه
2062999232
کت گروه توسعه تجه ات فوﻻد ب شه
کت گروه توسعه تجه ات فوﻻد ب شه
2062999232
کت گروه توسعه تجه ات فوﻻد ب شه
کت گروه توسعه تجه ات فوﻻد ب شه
2062999232
کت گروه توسعه تجه ات فوﻻد ب شه
کت گروه توسعه تجه ات فوﻻد ب شه
2062999232
کت گروه توسعه تجه ات فوﻻد ب شه
کت گروه توسعه تجه ات فوﻻد ب شه
2062999232
کت گروه توسعه تجه ات فوﻻد ب شه
کت گروه توسعه تجه ات فوﻻد ب شه
0943070716
کت گروه توسعه صنع آس امجﺪ کت گروه توسعه صنع آس امجﺪ
کت گروه توسعه قطعات خودرو پ وز 0937577413
کت گروه توسعه قطعات خودرو پ وز
کت گروه توسعه قطعات خودرو پ وز 0937577413
کت گروه توسعه قطعات خودرو پ وز
کت گروه توسعه قطعات خودرو پ وز 0937577413
کت گروه توسعه قطعات خودرو پ وز
کت گروه توسعه قطعات خودرو پ وز 0937577413
کت گروه توسعه قطعات خودرو پ وز
کت گروه توسعه قطعات خودرو پ وز 0937577413
کت گروه توسعه قطعات خودرو پ وز
کت گروه توسعه قطعات خودرو پ وز 0937577413
کت گروه توسعه قطعات خودرو پ وز
کت گروه توسعه قطعات خودرو پ وز 0937577413
کت گروه توسعه قطعات خودرو پ وز
کت گروه توسعه قطعات خودرو پ وز 0937577413
کت گروه توسعه قطعات خودرو پ وز
کت گروه توسعه قطعات خودرو پ وز 0937577413
کت گروه توسعه قطعات خودرو پ وز
کت گروه توسعه قطعات خودرو پ وز 0937577413
کت گروه توسعه قطعات خودرو پ وز
1288819633
کت گروه توسعه و ازرا روئ لکت گروه توسعه و ازرا روئ ل
1288819633
کت گروه توسعه و ازرا روئ لکت گروه توسعه و ازرا روئ ل
0054661048
س تول ﺪی صنع پرش نوش پرم س
کتپرمگروه
کت گروه تول ﺪی صنع پرش نوش
ترمزگروه تول ﺪی و صنع ارس ان ترمز 0054063329
کت گروه تول ﺪی و صنع ارس ان کت
ترمزگروه تول ﺪی و صنع ارس ان ترمز 0054063329
کت گروه تول ﺪی و صنع ارس ان کت
ترمزگروه تول ﺪی و صنع ارس ان ترمز 0054063329
کت گروه تول ﺪی و صنع ارس ان کت
ترمزگروه تول ﺪی و صنع ارس ان ترمز 0054063329
کت گروه تول ﺪی و صنع ارس ان کت

10861927627
10861927627
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
10380257390
10380221178
10380221178
10380221178
10380221178
10380221178
10380221178
10380221178
10380221178
10380221178
10380221178
10260310188
10260310188
10103966760
10102740753
10102740753
10102740753
10102740753

429,347.97
604,718.67
1,915.00
33,000.00
627,527.00
195,361.00
320,500.00
2,162,638.17
195,361.00
9,480.00
610,976.52
495,840.00
200,000.00
278,583.93
2,929.00
87,872.00
29,900.00
184,940.00
686,826.00
147,071.30
21,450.00
6,639,466.00
2,670,800.00
4,016,120.00
14,183,054.00
16,505,840.00
14,371,384.00
5,308,160.00
66,002,000.00
2,724,080.00
59,755,194.00
87,200.00
93,300.00
26,270.40
414,424.00
89,317.84
3,839,807.00
73,372.64

يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يوان چ
درهم امارات
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو

50,254
50,254
50,254
50,254
6,670
50,119
6,596
11,436
50,254
49,697
6,596
50,254
49,676
50,254
49,697
49,697
50,254
6,596
6,596
6,596
50,545
39,358
39,246
39,246
39,246
39,246
39,246
39,246
39,398
39,246
38,269
50,168
49,441
91,700
90,000
90,000
10,962
87,406

ارس ان ترمز

کت گروه تول ﺪی و صنع
کت گروه داده ورز ج ا
کت گروه داده ورز ج ا
کت گروه دلتا از مب
کت گروه صنایع چو ا اس وﻃن
کت گروه صنایع فوﻻد صبح ارس ان
کت گروه صنعت و تجارت انه ا ﺪار آس ا
کت گزوه صنع ارز
کت گزوه صنع ارز
کت گزوه صنع ارز
کت گزوه صنع ارز
کت گزوه صنع ارز
کت گزوه صنع ارز
کت گزوه صنع ارز
کت گزوه صنع ارز
کت گروه صنع ازرا آراز فراز جهان
کت گروه صنع ازرا آراز فراز جهان
کت گروه صنع ازرا آراز فراز جهان
کت گروه صنع ازرا آراز فراز جهان
کت گروه صنع ازرا نور مهر هﺪا
کت گروه صنع بوتان
کت گروه صنع بوتان
کت گروه صنع بوتان
کت گروه صنع بوتان
کت گروه صنع بوتان
کت گروه صنع بوتان
کت گروه صنع بوتان
کت گروه صنع بوتان
کت گروه صنع بوتان
کت گروه صنع بوتان
کت گروه صنع بوتان
کت گروه صنع بوتان
کت گروه صنع بوتان
کت گروه صنع بوتان
کت گروه صنع بوتان
کت گروه صنع بوتان
کت گروه صنع بوتان
کت گروه صنع بوتان

ترمزگروه تول ﺪی و صنع ارس ان ترمز 0054063329
کت گروه تول ﺪی و صنع ارس ان کت
1284622061
کت گروه داده ورز ج ا
کت گروه داده ورز ج ا
1284622061
کت گروه داده ورز ج ا
کت گروه داده ورز ج ا
0075983631
کت گروه دلتا از مب
کت گروه دلتا از مب
1530266548
کت گروه صنایع چو ا اس وﻃن کت گروه صنایع چو ا اس وﻃن
0045067082
کت گروه صنایع فوﻻد صبح ارس انکت گروه صنایع فوﻻد صبح ارس ان
گروه صنعت و تجارت انه ا ﺪار آس ا0015825711
کتآس ا
کت گروه صنعت و تجارت انه ا ﺪار
1239722478
کت گروه صنع ارز سها عام کت گروه صنع ارز سها عام
1239722478
کت گروه صنع ارز سها عام کت گروه صنع ارز سها عام
1239722478
کت گروه صنع ارز سها عام کت گروه صنع ارز سها عام
1239722478
کت گروه صنع ارز سها عام کت گروه صنع ارز سها عام
1239722478
کت گروه صنع ارز سها عام کت گروه صنع ارز سها عام
1239722478
کت گروه صنع ارز سها عام کت گروه صنع ارز سها عام
1239722478
کت گروه صنع ارز سها عام کت گروه صنع ارز سها عام
1239722478
کت گروه صنع ارز سها عام کت گروه صنع ارز سها عام
کت گروه صنع ازرا آراز فراز جهان 0076311635
کت گروه صنع ازرا آراز فراز جهان
کت گروه صنع ازرا آراز فراز جهان 0076311635
کت گروه صنع ازرا آراز فراز جهان
کت گروه صنع ازرا آراز فراز جهان 0076311635
کت گروه صنع ازرا آراز فراز جهان
کت گروه صنع ازرا آراز فراز جهان 0076311635
کت گروه صنع ازرا آراز فراز جهان
0932003273
کت گروه صنع ازرا نور مهر هﺪا
کت گروه صنع ازرا نور مهر هﺪا
0055295665
کت گروه صنع بوتان
کت گروه صنع بوتان
0055295665
کت گروه صنع بوتان
کت گروه صنع بوتان
0055295665
کت گروه صنع بوتان
کت گروه صنع بوتان
0055295665
کت گروه صنع بوتان
کت گروه صنع بوتان
0055295665
کت گروه صنع بوتان
کت گروه صنع بوتان
0055295665
کت گروه صنع بوتان
کت گروه صنع بوتان
0055295665
کت گروه صنع بوتان
کت گروه صنع بوتان
0055295665
کت گروه صنع بوتان
کت گروه صنع بوتان
0055295665
کت گروه صنع بوتان
کت گروه صنع بوتان
0055295665
کت گروه صنع بوتان
کت گروه صنع بوتان
0055295665
کت گروه صنع بوتان
کت گروه صنع بوتان
0055295665
کت گروه صنع بوتان
کت گروه صنع بوتان
0055295665
کت گروه صنع بوتان
کت گروه صنع بوتان
0055295665
کت گروه صنع بوتان
کت گروه صنع بوتان
0055295665
کت گروه صنع بوتان
کت گروه صنع بوتان
0055295665
کت گروه صنع بوتان
کت گروه صنع بوتان
0055295665
کت گروه صنع بوتان
کت گروه صنع بوتان
0055295665
کت گروه صنع بوتان
کت گروه صنع بوتان

10102740753
10102277732
10102277732
10320272786
10102661533
14005395554
14004630370
10100977983
10100977983
10100977983
10100977983
10100977983
10100977983
10100977983
10100977983
10103923400
10103923400
10103923400
10103923400
10320278650
10100393826
10100393826
10100393826
10100393826
10100393826
10100393826
10100393826
10100393826
10100393826
10100393826
10100393826
10100393826
10100393826
10100393826
10100393826
10100393826
10100393826
10100393826

102,604.00
74,000.00
490,000.00
27,597.00
64,433,000.00
1,721,817.00
7,370.00
419,840.00
38,892.60
39,600.00
74,250.00
1,138,000.00
10,160.00
20,840.00
12,450.00
514,000.00
1,129,000.00
817,000.00
833,000.00
34,870.00
33,146.00
3,030.00
4,609.40
108,845.18
20,286.20
57,995.48
243,392.80
115,029.00
18,122.00
57,130.00
46,500.00
1,258,900.00
209,430.20
2,460.00
62,500.00
232,362.15
1,381,361.50
13,585.00

يورو
يورو
يورو
يورو
وون کره جنو
يوان چ
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
یورو
يورو
يوان چ
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
یورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو

87,406
50,545
49,701
49,639
68,770
11,162
49,177
6,555
51,189
51,189
51,189
6,587
51,189
92,139
92,820
6,477
6,452
6,587
6,470
51,347
91,350
92,920
49,163
49,701
49,177
49,177
49,568
6,588
49,568
11,205
11,750
11,770
49,177
50,168
49,568
49,568
6,597
49,639

کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع

بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان

کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع

بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان

کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع

بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان

0055295665
0055295665
0055295665
0055295665
0055295665
0055295665
0055295665
0055295665
0055295665
0055295665
0055295665
0055295665
0055295665
0055295665
0055295665
0055295665
0055295665
0055295665
0055295665
0055295665
0055295665
0055295665
0055295665
0055295665
0055295665
0055295665
0055295665
0055295665
0055295665
0055295665
0055295665
0055295665
0055295665
0055295665
0055295665
0055295665
0055295665
0055295665

10100393826
10100393826
10100393826
10100393826
10100393826
10100393826
10100393826
10100393826
10100393826
10100393826
10100393826
10100393826
10100393826
10100393826
10100393826
10100393826
10100393826
10100393826
10100393826
10100393826
10100393826
10100393826
10100393826
10100393826
10100393826
10100393826
10100393826
10100393826
10100393826
10100393826
10100393826
10100393826
10100393826
10100393826
10100393826
10100393826
10100393826
10100393826

3,147.50
2,200.00
87,000.00
68,000.00
1,496,030.12
249,995.00
138,660.00
1,135,280.00
9,680.00
54,183.50
117,057.88
2,559.66
115,253.80
2,092.00
12,789.00
7,095.24
2,001,518.08
643,752.00
39,226.00
109,418.00
32,875.00
113,048.45
33,584.00
2,765.00
156,550.00
1,376.12
11,461.00
30,473.40
100,164.95
659,510.61
284,019.04
392,590.40
15,032.60
411,634.00
73,480.00
11,637.50
73,905.00
58,465.20

يورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان
يوان
يوان
يوان
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یوان
یوان
یورو
يوان
یورو
يوان
يورو
يوان
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
يورو
يورو
يوان
يورو
يورو
يورو
يورو

چ
چ
چ
چ

چ
چ
چ
چ
چ

چ

49,568
92,400
90,760
90,900
87,474
88,675
11,750
11,770
11,205
11,466
93,823
49,544
49,701
49,568
49,568
49,568
49,568
12,500
12,500
92,400
11,750
49,177
6,597
87,000
11,750
49,639
50,545
49,568
49,568
49,568
92,600
49,568
50,119
11,770
50,545
49,568
49,568
49,568

کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع

بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو

کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع

بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو

کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع

بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
بوتان
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو
ا شو

0055295665
0055295665
0055295665
0055295665
0055295665
0055295665
0055295665
6199641361
6199641361
6199641361
6199641361
6199641361
6199641361
6199641361
6199641361
6199641361
6199641361
6199641361
6199641361
6199641361
6199641361
6199641361
6199641361
6199641361
6199641361
6199641361
6199641361
6199641361
6199641361
6199641361
6199641361
6199641361
6199641361
6199641361
6199641361
6199641361
6199641361
6199641361

10100393826
10100393826
10100393826
10100393826
10100393826
10100393826
10100393826
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556

154.00
1,250.00
1,005.00
60,005.00
414,135.40
371,000.00
179,160.00
304,290,000.00
24,640.00
1,415,000.00
34,000.00
150,480.00
1,964,223.00
24,941.80
45,400.00
103,854.61
225,162.86
30,450.00
108,480.00
1,067,520.00
2,008,800.00
74,250.00
75,246.98
33,300.00
141,681.40
33,810,000.00
13,930.00
188,325.00
163,557,000.00
394,940,000.00
105,600.00
105,600.00
42,048.00
42,000.00
24,640.00
33,810,000.00
2,008,800.00
1,067,520.00

يورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
وون کره جنو
یورو
رو ه هنﺪ
یورو
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
یورو
درهم امارات
یورو
يورو
وون کره جنو
يورو
يوان چ
وون کره جنو
وون کره جنو
یورو
يورو
يورو
يورو
یورو
وون کره جنو
يوان چ
يوان چ

49,109
92,600
87,000
87,520
89,120
88,066
11,770
39,073
50,566
1,131
87,185
11,846
11,558
50,119
50,119
6,571
6,571
49,177
93,349
11,558
11,846
90,400
20,690
50,566
49,177
39,073
50,119
6,591
39,073
38,047
88,440
91,653
93,349
93,349
50,566
38,334
11,846
11,846

کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو

کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو

کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو

6199641361
6199641361
6199641361
6199641361
6199641361
6199641361
6199641361
6199641361
6199641361
6199641361
6199641361
6199641361
6199641361
6199641361
6199641361
6199641361
6199641361
6199641361
6199641361
6199641361
6199641361
6199641361
6199641361
6199641361
6199641361
6199641361
6199641361
6199641361
6199641361
6199641361
6199641361
6199641361
6199641361
6199641361
6199641361
6199641361
6199641361
6199641361

10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556

951,750.00
34,000.00
42,240.00
394,940,000.00
25,640.00
9,848.75
304,290,000.00
163,557,000.00
33,300.00
163,557,000.00
160,916.00
300,960.00
108,771.00
108,480.00
415,418.43
34,000.00
13,104.00
105,750.00
247,140.00
42,000.00
1,067,520.00
1,100,430.00
184,624.00
16,697.50
109,923.50
48,545.00
163,557,000.00
391,043.35
130,670.00
8,310.00
147,331.00
318,600.00
1,024,672.50
87,840.00
2,930.00
163,557,000.00
144,158.00
25,451.00

يوان چ
یورو
یورو
وون کره جنو
یورو
يورو
وون کره جنو
وون کره جنو
یورو
وون کره جنو
یورو
يوان چ
يوان چ
يورو
يوان چ
یورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يورو
يوان چ
يوان چ
یورو
یورو
یورو
يورو
وون کره جنو
درهم امارات
یورو
یورو
یورو
درهم امارات
يوان چ
يورو
يورو
وون کره جنو
یورو
یورو

11,631
88,440
88,440
38,047
49,673
49,177
39,073
39,073
50,659
39,073
51,047
11,846
11,846
93,349
12,727
87,185
93,349
11,597
11,846
93,349
11,846
11,846
87,980
87,980
90,400
50,119
39,073
11,627
49,673
88,440
89,890
22,300
11,601
50,119
50,119
39,073
49,673
50,566

کت گروه صنع ا شو
کت م ﻼد فخر ایران ان
کت م ﻼد فخر ایران ان
کت م ﻼد فخر ایران ان
کت گروه صنع زرما ارون
کت گروه صنع زرما ارون
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت گروه صنع ع اس پور آدرن
کت گروه صنع ع اس پور آدرن
کت گروه صنع و ازرا کتا گس بنکﺪار
کت گروه صنع و ازرا کتا گس بنکﺪار
کت گروه صنع و پژوه فره خت ان زر نام
کت گروه صنع و پژوه فره خت ان زر نام
کت گروه صنع و پژوه فره خت ان زر نام
کت گروه صنع و پژوه فره خت ان زر نام
کت گروه فرا ا من س ار
کت گروه فرا ا من س ار
کت گروه فرا ا من س ار
کت گروه ارخانجات ب ان صنعت اﻃمینان
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و

6199641361
کت گروه صنع ا شو
کت گروه صنع ا شو
0069095035
کت گروه صنع زال ایران ان
کت گروه صنع زال ایران ان
0069095035
کت گروه صنع زال ایران ان
کت گروه صنع زال ایران ان
0069095035
کت گروه صنع زال ایران ان
کت گروه صنع زال ایران ان
0384224636
کت گروه صنع زرما ارون
کت گروه صنع زرما ارون
0384224636
کت گروه صنع زرما ارون
کت گروه صنع زرما ارون
0064710076
کت گروه صنع سانا عایق
کت گروه صنع سانا عایق
0064710076
کت گروه صنع سانا عایق
کت گروه صنع سانا عایق
0064710076
کت گروه صنع سانا عایق
کت گروه صنع سانا عایق
0064710076
کت گروه صنع سانا عایق
کت گروه صنع سانا عایق
0064710076
کت گروه صنع سانا عایق
کت گروه صنع سانا عایق
0064710076
کت گروه صنع سانا عایق
کت گروه صنع سانا عایق
0064710076
کت گروه صنع سانا عایق
کت گروه صنع سانا عایق
0064710076
کت گروه صنع سانا عایق
کت گروه صنع سانا عایق
0064710076
کت گروه صنع سانا عایق
کت گروه صنع سانا عایق
0064710076
کت گروه صنع سانا عایق
کت گروه صنع سانا عایق
0064710076
کت گروه صنع سانا عایق
کت گروه صنع سانا عایق
0064710076
کت گروه صنع سانا عایق
کت گروه صنع سانا عایق
0064710076
کت گروه صنع سانا عایق
کت گروه صنع سانا عایق
0064710076
کت گروه صنع سانا عایق
کت گروه صنع سانا عایق
0064710076
کت گروه صنع سانا عایق
کت گروه صنع سانا عایق
0064710076
کت گروه صنع سانا عایق
کت گروه صنع سانا عایق
0064710076
کت گروه صنع سانا عایق
کت گروه صنع سانا عایق
0064710076
کت گروه صنع سانا عایق
کت گروه صنع سانا عایق
1375627651
کت گروه صنع ع اس پور آدرن کت گروه صنع ع اس پور آدرن
1375627651
کت گروه صنع ع اس پور آدرن کت گروه صنع ع اس پور آدرن
گروه صنع و ازرا کتا گس بنکﺪار0451508742
بنکﺪار
کت گروه صنع و ازرا کتا گس کت
گروه صنع و ازرا کتا گس بنکﺪار0451508742
بنکﺪار
کت گروه صنع و ازرا کتا گس کت
0370586662
نامصنع و پژوه فره خت ان زر نام
گروه
کت زر
کت گروه صنع و پژوه فره خت ان
0370586662
نامصنع و پژوه فره خت ان زر نام
گروه
کت زر
کت گروه صنع و پژوه فره خت ان
0370586662
نامصنع و پژوه فره خت ان زر نام
گروه
کت زر
کت گروه صنع و پژوه فره خت ان
0370586662
نامصنع و پژوه فره خت ان زر نام
گروه
کت زر
کت گروه صنع و پژوه فره خت ان
0010912665
کت گروه فرا ا من س ار
کت گروه فرا ا من س ار
0010912665
کت گروه فرا ا من س ار
کت گروه فرا ا من س ار
0010912665
کت گروه فرا ا من س ار
کت گروه فرا ا من س ار
گروه ارخانجات ب ان صنعت اﻃمینان0042627648
اﻃمینان
کت گروه ارخانجات ب ان صنعت کت
گروه ارخانجات ب ان صنعت اﻃمینان0042627648
اﻃمینان
کت گروه ارخانجات ب ان صنعت کت
گروه ارخانجات ب ان صنعت اﻃمینان0042627648
اﻃمینان
کت گروه ارخانجات ب ان صنعت کت

10100578556
10104093318
10104093318
10104093318
10100047773
10100047773
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14000038684
14000038684
14006844009
14006844009
10184001687
10184001687
10184001687
10184001687
10102826264
10102826264
10102826264
10320683827
14006509405
14006509405

119,680.00
245,250.00
191,250.00
246,840.00
8,950.00
29,400.00
147,071.30
184,940.00
686,826.00
29,900.00
87,872.00
2,929.00
200,000.00
278,583.93
33,000.00
1,915.00
195,361.00
627,527.00
195,361.00
320,500.00
2,162,638.17
9,480.00
495,840.00
610,976.52
221,572.00
105,191.00
29,988.40
38,649.45
585,000.00
116,245.41
1,008,754.59
1,428,840.00
2,115,524.00
2,122,878.00
3,209,360.00
404,850.00
9,480.00
495,840.00

چ
چ
چ
چ

یوان
يوان
یوان
يوان
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يوان چ
درهم امارات
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو

6,467
6,571
11,250
6,571
49,807
49,408
6,596
6,596
6,596
50,254
49,697
49,697
49,676
50,254
50,254
50,254
50,119
6,670
50,254
6,596
11,436
49,697
50,254
6,596
51,347
50,463
48,599
48,599
49,701
51,326
51,326
11,938
11,560
11,159
11,076
6,598
49,697
50,254

کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت گروه ارخانجات ب ان صنعت اﻃمینان
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت گروه ارخانجات ب ان صنعت اﻃمینان
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت گروه ارخانجات ب ان صنعت اﻃمینان
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت گروه ارخانجات ب ان صنعت اﻃمینان
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت گروه سا ستاره اردب ل
کت گروه سا ستاره اردب ل
کت گروه نورد فوﻻد اران افق
کت گروه نورد فوﻻد اران افق
کت گروه نورد فوﻻد اران افق
کت گروه نورد فوﻻد اران افق
کت گروه نورد فوﻻد اران افق
کت گروه نورد فوﻻد اران افق
کت گروه نورد فوﻻد اران افق
کت گروه نورد فوﻻد اران افق
کت گروه نورد فوﻻد اران افق
کت گروه نورد فوﻻد اران افق
کت گروه نورد فوﻻد اران افق
کت گروه نورد فوﻻد اران افق
کت گس ش ارت اط آرام س
کت گس ش خﺪمات فوﻻد فرا ﻃ ح
کت گس ش خﺪمات فوﻻد فرا ﻃ ح
کت گس ش خﺪمات فوﻻد فرا ﻃ ح

گروه ارخانجات ب ان صنعت اﻃمینان0042627648
اﻃمینان
کت گروه ارخانجات ب ان صنعت کت
گروه ارخانجات ب ان صنعت اﻃمینان0042627648
اﻃمینان
کت گروه ارخانجات ب ان صنعت کت
گروه ارخانجات ب ان صنعت اﻃمینان0042627648
اﻃمینان
کت گروه ارخانجات ب ان صنعت کت
گروه ارخانجات ب ان صنعت اﻃمینان0042627648
اﻃمینان
کت گروه ارخانجات ب ان صنعت کت
گروه ارخانجات ب ان صنعت اﻃمینان0042627648
اﻃمینان
کت گروه ارخانجات ب ان صنعت کت
گروه ارخانجات ب ان صنعت اﻃمینان0042627648
اﻃمینان
کت گروه ارخانجات ب ان صنعت کت
گروه ارخانجات ب ان صنعت اﻃمینان0042627648
اﻃمینان
کت گروه ارخانجات ب ان صنعت کت
گروه ارخانجات ب ان صنعت اﻃمینان0042627648
اﻃمینان
کت گروه ارخانجات ب ان صنعت کت
گروه ارخانجات ب ان صنعت اﻃمینان0042627648
اﻃمینان
کت گروه ارخانجات ب ان صنعت کت
گروه ارخانجات ب ان صنعت اﻃمینان0042627648
اﻃمینان
کت گروه ارخانجات ب ان صنعت کت
گروه ارخانجات ب ان صنعت اﻃمینان0042627648
اﻃمینان
کت گروه ارخانجات ب ان صنعت کت
گروه ارخانجات ب ان صنعت اﻃمینان0042627648
اﻃمینان
کت گروه ارخانجات ب ان صنعت کت
گروه ارخانجات ب ان صنعت اﻃمینان0042627648
اﻃمینان
کت گروه ارخانجات ب ان صنعت کت
گروه ارخانجات ب ان صنعت اﻃمینان0042627648
اﻃمینان
کت گروه ارخانجات ب ان صنعت کت
گروه ارخانجات ب ان صنعت اﻃمینان0042627648
اﻃمینان
کت گروه ارخانجات ب ان صنعت کت
گروه ارخانجات ب ان صنعت اﻃمینان0042627648
اﻃمینان
کت گروه ارخانجات ب ان صنعت کت
گروه ارخانجات ب ان صنعت اﻃمینان0042627648
اﻃمینان
کت گروه ارخانجات ب ان صنعت کت
گروه ارخانجات ب ان صنعت اﻃمینان0042627648
اﻃمینان
کت گروه ارخانجات ب ان صنعت کت
گروه ارخانجات ب ان صنعت اﻃمینان0042627648
اﻃمینان
کت گروه ارخانجات ب ان صنعت کت
گروه ارخانجات ب ان صنعت اﻃمینان0042627648
اﻃمینان
کت گروه ارخانجات ب ان صنعت کت
4722875383
کت گروه سا ستاره اردب ل
کت گروه سا ستاره اردب ل
4722875383
کت گروه سا ستاره اردب ل
کت گروه سا ستاره اردب ل
0071170251
کت گروه نورد فوﻻد اران افق
کت گروه نورد فوﻻد اران افق
0071170251
کت گروه نورد فوﻻد اران افق
کت گروه نورد فوﻻد اران افق
0071170251
کت گروه نورد فوﻻد اران افق
کت گروه نورد فوﻻد اران افق
0071170251
کت گروه نورد فوﻻد اران افق
کت گروه نورد فوﻻد اران افق
0071170251
کت گروه نورد فوﻻد اران افق
کت گروه نورد فوﻻد اران افق
0071170251
کت گروه نورد فوﻻد اران افق
کت گروه نورد فوﻻد اران افق
0071170251
کت گروه نورد فوﻻد اران افق
کت گروه نورد فوﻻد اران افق
0071170251
کت گروه نورد فوﻻد اران افق
کت گروه نورد فوﻻد اران افق
0071170251
کت گروه نورد فوﻻد اران افق
کت گروه نورد فوﻻد اران افق
0071170251
کت گروه نورد فوﻻد اران افق
کت گروه نورد فوﻻد اران افق
0071170251
کت گروه نورد فوﻻد اران افق
کت گروه نورد فوﻻد اران افق
0071170251
کت گروه نورد فوﻻد اران افق
کت گروه نورد فوﻻد اران افق
4723442553
کت گس ش ارت اط آرام س
کت گس ش ارت اط آرام س
0072666218
کت گس ش خﺪمات فوﻻد فرا ﻃ ح کت گس ش خﺪمات فوﻻد فرا ﻃ ح
0072666218
کت گس ش خﺪمات فوﻻد فرا ﻃ ح کت گس ش خﺪمات فوﻻد فرا ﻃ ح
0072666218
کت گس ش خﺪمات فوﻻد فرا ﻃ ح کت گس ش خﺪمات فوﻻد فرا ﻃ ح

14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
10320683827
14006509405
14006509405
10320683827
14006509405
14006509405
14006509405
10320683827
14006509405
10320683827
14006509405
14006509405
10240113335
10240113335
10980288139
10980288139
10980288139
10980288139
10980288139
10980288139
10980288139
10980288139
10980288139
10980288139
10980288139
10980288139
14004238391
10102543603
10102543603
10102543603

610,976.52
33,000.00
195,361.00
1,915.00
320,500.00
627,527.00
2,162,638.17
195,361.00
332,150.00
278,583.93
200,000.00
215,330.28
2,929.00
29,900.00
87,872.00
634,500.00
147,071.30
571,984.40
184,940.00
686,826.00
13,436.00
435,000.00
39,580.00
93,000.00
56,390.00
170,977.00
7,101,856.50
20,309,585.50
36,060.00
945,000.00
880,107.00
192,372.00
309,000.00
279,585.00
200,809.00
294,489,283.00
280,778,622.00
500,000.00

يوان چ
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
درهم امارات
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
یورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
وون کره جنو
وون کره جنو
یوان چ

6,596
50,254
50,254
50,254
6,596
6,670
11,436
50,119
6,587
50,254
49,676
6,598
49,697
50,254
49,697
6,470
6,596
6,598
6,596
6,596
86,850
49,408
11,466
11,000
10,962
10,962
11,466
11,672
11,770
11,000
11,260
11,000
11,657
11,770
49,415
67,200
70,337
11,172

کت گس ش خﺪمات فوﻻد فرا ﻃ ح
کت گس ش خﺪمات فوﻻد فرا ﻃ ح
کت گس ش خﺪمات فوﻻد فرا ﻃ ح
کت گس ش خﺪمات فوﻻد فرا ﻃ ح
کت گس ش خﺪمات فوﻻد فرا ﻃ ح
کت گس ش خﺪمات فوﻻد فرا ﻃ ح
کت گس ش خﺪمات فوﻻد فرا ﻃ ح
کت گس ش خﺪمات فوﻻد فرا ﻃ ح
کت گس ش خﺪمات فوﻻد فرا ﻃ ح
کت گس ش عایق شه ار
کت گس ش فن آوری س ستم های لوله ک
َ
◌رکت گس ش قطعات خودرو هم ار ام
َ
◌رکت گس ش قطعات خودرو هم ار ام
کت ل ابزار درخشان
کت ل ابزار درخشان
کت ل ابزار درخشان
کت ل ابزار درخشان
کت ل ابزار درخشان
کت ل ابزار درخشان
کت ل ابزار درخشان
کت ل ابزار درخشان
کت ل ابزار درخشان
کت ل ابزار درخشان
کت ل ابزار درخشان
کت لتاش
کت لتاش
کت لتاش
کت لﺪیران سپهر
کت لﺪیران سپهر
کت لﺪیران سپهر
کت لﺪیران سپهر
کت لﺪیران سپهر
کت لﺪیران سپهر
کت لستان
کت لستان
کت لستان
کت ل اه
کت ل اه

0072666218
کت گس ش خﺪمات فوﻻد فرا ﻃ ح کت گس ش خﺪمات فوﻻد فرا ﻃ ح
0072666218
کت گس ش خﺪمات فوﻻد فرا ﻃ ح کت گس ش خﺪمات فوﻻد فرا ﻃ ح
0072666218
کت گس ش خﺪمات فوﻻد فرا ﻃ ح کت گس ش خﺪمات فوﻻد فرا ﻃ ح
0072666218
کت گس ش خﺪمات فوﻻد فرا ﻃ ح کت گس ش خﺪمات فوﻻد فرا ﻃ ح
0072666218
کت گس ش خﺪمات فوﻻد فرا ﻃ ح کت گس ش خﺪمات فوﻻد فرا ﻃ ح
0072666218
کت گس ش خﺪمات فوﻻد فرا ﻃ ح کت گس ش خﺪمات فوﻻد فرا ﻃ ح
0072666218
کت گس ش خﺪمات فوﻻد فرا ﻃ ح کت گس ش خﺪمات فوﻻد فرا ﻃ ح
0072666218
کت گس ش خﺪمات فوﻻد فرا ﻃ ح کت گس ش خﺪمات فوﻻد فرا ﻃ ح
0072666218
کت گس ش خﺪمات فوﻻد فرا ﻃ ح کت گس ش خﺪمات فوﻻد فرا ﻃ ح
1375706853
کت گس ش عایق شه ار
کت گس ش عایق شه ار
0532376811
شرانفنانآوری س ستم های لوله ک ایران ان
گس ای
لوله ک
کت گس ش فن آوری س ستم های کت
ایران ان
0072566760
کت گس ش قطعات خودرو هم ار ام
کت گس ش قطعات خودرو هم ار ام
0072566760
کت گس ش قطعات خودرو هم ار ام
کت گس ش قطعات خودرو هم ار ام
0052638103
کت ل ابزار درخشان
کت ل ابزار درخشان
0052638103
کت ل ابزار درخشان
کت ل ابزار درخشان
0052638103
کت ل ابزار درخشان
کت ل ابزار درخشان
0052638103
کت ل ابزار درخشان
کت ل ابزار درخشان
0052638103
کت ل ابزار درخشان
کت ل ابزار درخشان
0052638103
کت ل ابزار درخشان
کت ل ابزار درخشان
0052638103
کت ل ابزار درخشان
کت ل ابزار درخشان
0052638103
کت ل ابزار درخشان
کت ل ابزار درخشان
0052638103
کت ل ابزار درخشان
کت ل ابزار درخشان
0052638103
کت ل ابزار درخشان
کت ل ابزار درخشان
0052638103
کت ل ابزار درخشان
کت ل ابزار درخشان
1280317140
کت لتاش
کت لتاش
1280317140
کت لتاش
کت لتاش
1280317140
کت لتاش
کت لتاش
1400417224
کت لﺪیران سپهر
کت لﺪیران سپهر
1400417224
کت لﺪیران سپهر
کت لﺪیران سپهر
1400417224
کت لﺪیران سپهر
کت لﺪیران سپهر
1400417224
کت لﺪیران سپهر
کت لﺪیران سپهر
1400417224
کت لﺪیران سپهر
کت لﺪیران سپهر
1400417224
کت لﺪیران سپهر
کت لﺪیران سپهر
1010035031
کت لستان
کت لستان
1010035031
کت لستان
کت لستان
1010035031
کت لستان
کت لستان
0384047645
کت ل اه
کت ل اه
0384047645
کت ل اه
کت ل اه

10102543603
10102543603
10102543603
10102543603
10102543603
10102543603
10102543603
10102543603
10102543603
10320760796
10320825161
10320804083
10320804083
10101453435
10101453435
10101453435
10101453435
10101453435
10101453435
10101453435
10101453435
10101453435
10101453435
10101453435
10260244573
10260244573
10260244573
14004172248
14004172248
14004172248
14004172248
14004172248
14004172248
10100350314
10100350314
10100350314
10101544920
10101544920

342,612,935.00
138,876,982.00
300,000,000.00
450,000,000.00
42,826,617.00
3,146,841.74
310,459,473.00
149,352,021.00
500,000.00
50,177.49
10,012.55
115,022,680.00
1,411,064.00
208,598.00
119,735.00
110,980.00
12,142,578.00
112,121.20
6,624,597.00
133,004.00
74,800.00
371,029.60
168,053.00
126,995.00
108,405.00
1,106,218.65
107,200.00
1,566,432.00
2,673,655,618.00
22,820,289.00
8,445,332.08
761,382.40
6,038,891.52
4,160,000.00
89,235.00
25,500.00
931,800.00
1,027,240.00

وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
يوان چ
وون کره جنو
وون کره جنو
یوان چ
يورو
يورو
وون کره جنو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
ين ژاپن
يوان چ
ين ژاپن
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
یورو
درهم امارات
یورو
یوان چ
وون کره جنو
یوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
رو ه هنﺪ
يورو
یورو
يوان چ
يوان چ

70,337
70,594
81,000
81,000
38,982
6,579
39,358
38,982
11,172
49,701
49,568
70,000
11,350
7,183
11,640
7,183
72,450
11,640
72,450
11,640
7,151
7,183
7,183
7,183
94,300
21,843
91,500
11,100
39,228
11,050
11,100
11,200
11,100
1,116
100,850
92,150
11,938
11,938

کت ل اه
کت لوکوزان
کت لوکوزان
کت گهر نانو سازان
کت گ اه رهاورد اسپ
کت گی سﻼمت ارا
کت گی سﻼمت ارا
کت گی سﻼمت ارا
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت گ ل تﺤول جهان
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت گ ل تﺤول جهان
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت گ ل تﺤول جهان
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت گ ل تﺤول جهان
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت گ ل تﺤول جهان
کت گ ل تﺤول جهان
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت گ ل سان تجارت
کت ﻻبراتوارهای داروهای گ ا ﻃب عت زنﺪه
کت ﻻبراتوارهای رازک سها عام
کت ﻻبراتوارهای س نا دارو
کت ﻻبراتوارهای س نا دارو
کت ﻻبراتوارهای س نا دارو

0384047645
کت ل اه
کت ل اه
0062522991
کت لوکوزان
کت لوکوزان
0062522991
کت لوکوزان
کت لوکوزان
1239879271
کت گهر نانو سازان
کت گهر نانو سازان
2721441566
کت گ اه رهاورد اسپ
کت گ اه رهاورد اسپ
1380773709
کت گی سﻼمت ارا
کت گی سﻼمت ارا
1380773709
کت گی سﻼمت ارا
کت گی سﻼمت ارا
1380773709
کت گی سﻼمت ارا
کت گی سﻼمت ارا
1290572232
کت گ ل تﺤول جهان
کت گ ل تﺤول جهان
1290572232
کت گ ل تﺤول جهان
کت گ ل تﺤول جهان
1290572232
کت گ ل تﺤول جهان
کت گ ل تﺤول جهان
1290572232
کت گ ل تﺤول جهان
کت گ ل تﺤول جهان
1290572232
کت گ ل تﺤول جهان
کت گ ل تﺤول جهان
1290572232
کت گ ل تﺤول جهان
کت گ ل تﺤول جهان
1290572232
کت گ ل تﺤول جهان
کت گ ل تﺤول جهان
1290572232
کت گ ل تﺤول جهان
کت گ ل تﺤول جهان
1290572232
کت گ ل تﺤول جهان
کت گ ل تﺤول جهان
1290572232
کت گ ل تﺤول جهان
کت گ ل تﺤول جهان
1290572232
کت گ ل تﺤول جهان
کت گ ل تﺤول جهان
1290572232
کت گ ل تﺤول جهان
کت گ ل تﺤول جهان
1290572232
کت گ ل تﺤول جهان
کت گ ل تﺤول جهان
1290572232
کت گ ل تﺤول جهان
کت گ ل تﺤول جهان
1290572232
کت گ ل تﺤول جهان
کت گ ل تﺤول جهان
1290572232
کت گ ل تﺤول جهان
کت گ ل تﺤول جهان
1290572232
کت گ ل تﺤول جهان
کت گ ل تﺤول جهان
1290572232
کت گ ل تﺤول جهان
کت گ ل تﺤول جهان
1290572232
کت گ ل تﺤول جهان
کت گ ل تﺤول جهان
1290572232
کت گ ل تﺤول جهان
کت گ ل تﺤول جهان
1290572232
کت گ ل تﺤول جهان
کت گ ل تﺤول جهان
1290572232
کت گ ل تﺤول جهان
کت گ ل تﺤول جهان
1290572232
کت گ ل تﺤول جهان
کت گ ل تﺤول جهان
1290572232
کت گ ل تﺤول جهان
کت گ ل تﺤول جهان
2668976324
کت گ ل سان تجارت
کت گ ل سان تجارت
0492324255
اتوارهای داروهای گ ا ﻃب عت زنﺪه
زنﺪه
عتﻻبر
کت ﻻبراتوارهای داروهای گ ا ﻃبکت
1142022994
کت ﻻبراتوارهای رازک سها عام کت ﻻبراتوارهای رازک سها عام
2062700458
کت ﻻبراتوارهای س نا دارو
کت ﻻبراتوارهای س نا دارو
2062700458
کت ﻻبراتوارهای س نا دارو
کت ﻻبراتوارهای س نا دارو
2062700458
کت ﻻبراتوارهای س نا دارو
کت ﻻبراتوارهای س نا دارو

10101544920
10861655731
10861655731
14006299728
10320268525
10103205506
10103205506
10103205506
14006509405
14006509405
14006509405
14005635347
14006509405
14006509405
14006509405
14005635347
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14005635347
14006509405
14006509405
14006509405
14005635347
14006509405
14005635347
14005635347
14006509405
10103789793
10101750412
10860385410
10100450900
10100450900
10100450900

259,000.00
667,920.00
1,226,830.00
57,060.00
76,473.00
13,104.00
36,115.20
24,882.00
147,071.30
686,826.00
184,940.00
77,300.00
29,900.00
2,929.00
87,872.00
406,386.00
33,000.00
1,915.00
627,527.00
195,361.00
195,361.00
320,500.00
2,162,638.17
10,986.00
9,480.00
495,840.00
610,976.52
104,950.00
278,583.93
25,000.00
171,300.00
200,000.00
22,810.00
4,800.00
2,653,942.50
360,767.00
98,353.00
78,000.00

يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
ل جﺪ ﺪ ترک ه
يورو
يورو
یورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يوان چ
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يوان چ

11,938
6,600
11,562
6,588
9,146
89,385
89,385
88,950
6,596
6,596
6,596
49,003
50,254
49,697
49,697
49,568
50,254
50,254
6,670
50,119
50,254
6,596
11,436
49,003
49,697
50,254
6,596
49,887
50,254
49,568
49,544
49,676
49,798
49,676
11,581
49,329
49,798
6,538

کت ﻻبراتوارهای س نا دارو
کت ﻻبراتوارهای س نا دارو
کت ﻻبراتوارهای س نا دارو
کت ﻻبراتور اخوی
کت ﻻدیز ال ون ک
کت ﻻس ک ارز کردستان
کت ﻻس ک ارز کردستان
کت ﻻس ک ارز کردستان
کت ﻻس ک ارز کردستان
کت ﻻس ک ارز کردستان
کت ﻻس ک ارز کردستان
کت ﻻمپ ارس شهاب
کت ﻻمپ ارس شهاب
کت لب ات س ﺪه سﺤر ارس
کت مهﺪی جان ﻻهور
کت مهﺪی جان ﻻهور
کت مهﺪی جان ﻻهور
کت مهﺪی جان ﻻهور
کت مهﺪی جان ﻻهور
کت مهﺪی جان ﻻهور
کت لجور
کت لجور
کت لجور
کت لجور
کت لنان ماد صنعت و تجارت
کت لنگر دام اسپ
کت لنگر دام اسپ
کت لنگر دام اسپ
کت لنگر دام اسپ
کت لوترا
کت لوترا
کت لوﻻ خودرو
کت لوله وماش سازی ایران سها عام
کت ل ا ا
کت ل ل ان مﺪ تجارت
کت ل ل ان مﺪ تجارت
کت ل ل ان مﺪ تجارت
کت ل ل ان مﺪ تجارت

2062700458
کت ﻻبراتوارهای س نا دارو
کت ﻻبراتوارهای س نا دارو
2062700458
کت ﻻبراتوارهای س نا دارو
کت ﻻبراتوارهای س نا دارو
2062700458
کت ﻻبراتوارهای س نا دارو
کت ﻻبراتوارهای س نا دارو
0050781154
کت ﻻبراتور اخوی
کت ﻻبراتور اخوی
1010391421
کت ﻻدیز ال ون ک
کت ﻻدیز ال ون ک
0050243179
کت ﻻس ک ارز کردستان
کت ﻻس ک ارز کردستان
0050243179
کت ﻻس ک ارز کردستان
کت ﻻس ک ارز کردستان
0050243179
کت ﻻس ک ارز کردستان
کت ﻻس ک ارز کردستان
2993243446
کت ﻻس ک ارز کردستان
کت ﻻس ک ارز کردستان
2993243446
کت ﻻس ک ارز کردستان
کت ﻻس ک ارز کردستان
2993243446
کت ﻻس ک ارز کردستان
کت ﻻس ک ارز کردستان
0043896200
کت ﻻمپ ارس شهاب
کت ﻻمپ ارس شهاب
0043896200
کت ﻻمپ ارس شهاب
کت ﻻمپ ارس شهاب
5229167343
کت لب ات س ﺪه سﺤر ارس
کت لب ات س ﺪه سﺤر ارس
6239863890
کت لب ات و ست دو مینو
کت لب ات و ست دو مینو
6239863890
کت لب ات و ست دو مینو
کت لب ات و ست دو مینو
6239863890
کت لب ات و ست دو مینو
کت لب ات و ست دو مینو
6239863890
کت لب ات و ست دو مینو
کت لب ات و ست دو مینو
6239863890
کت لب ات و ست دو مینو
کت لب ات و ست دو مینو
6239863890
کت لب ات و ست دو مینو
کت لب ات و ست دو مینو
0533841895
کت لجور
کت لجور
0533841895
کت لجور
کت لجور
0533841895
کت لجور
کت لجور
0533841895
کت لجور
کت لجور
0053890337
کت لنان ماد صنعت و تجارت
کت لنان ماد صنعت و تجارت
2649732792
کت لنگر دام اسپ
کت لنگر دام اسپ
2649732792
کت لنگر دام اسپ
کت لنگر دام اسپ
2649732792
کت لنگر دام اسپ
کت لنگر دام اسپ
2649732792
کت لنگر دام اسپ
کت لنگر دام اسپ
0050134744
کت لوترا
کت لوترا
0050134744
کت لوترا
کت لوترا
0051476381
کت لوﻻ خودرو
کت لوﻻ خودرو
عام لوله وماش سازی ایران سها عام 5659685501
کت لوله وماش سازی ایران سها کت
2802949268
کت ل ا ا
کت ل ا ا
0930642031
کت ل ل ان مﺪ تجارت
کت ل ل ان مﺪ تجارت
0930642031
کت ل ل ان مﺪ تجارت
کت ل ل ان مﺪ تجارت
0930642031
کت ل ل ان مﺪ تجارت
کت ل ل ان مﺪ تجارت
0930642031
کت ل ل ان مﺪ تجارت
کت ل ل ان مﺪ تجارت

10100450900
10100450900
10100450900
10101260983
10103914217
10320168932
10320168932
10320168932
10320168932
10320168932
10320168932
10100515104
10100515104
14005620498
10380601480
10380601480
10380601480
10380601480
10380601480
10380601480
10780058126
10780058126
10780058126
10780058126
10103710717
10720252080
10720252080
10720252080
10720252080
10101324231
10101324231
10101250518
10100377816
10100907905
10103658788
10103658788
10103658788
10103658788

196,708.00
89,040.00
243,900.00
159,945.00
36,846.40
79,040.00
61,450.00
77,300.00
79,040.00
77,300.00
61,450.00
199,291.50
338,880.00
153,300.00
322,560.00
237,600.00
464,820.79
316,800.00
8,529.08
237,600.00
7,762.00
7,210.00
74,575.00
7,648.00
103,648.00
138,000.00
66,000.00
30,800.00
78,100.00
113,110.00
3,600.00
40,157.52
10,816,470.00
12,600.00
77,882.75
37,641.60
363,000.00
26,107.09

یورو
يورو
يورو
يورو
یورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
یورو
يورو
يورو
یورو
يوان چ
يورو
یورو
يورو
يورو
یورو
يورو
يورو
رو ه هنﺪ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو

49,329
50,659
49,441
49,177
93,000
88,040
6,469
11,801
88,040
11,801
6,469
12,170
11,700
51,347
49,697
49,003
11,466
48,599
50,254
49,568
93,090
93,090
51,404
93,090
6,587
50,463
49,109
49,329
49,962
90,610
89,090
49,537
1,090
6,591
49,697
49,697
50,254
49,697

کت ل ل ان مﺪ تجارت
کت مادوی
کت مادوی
کت مادوی
کت مادوی
کت مادوی
کت مادوی
کت مادوی
کت مادوی
کت مادوی
کت مادوی
کت مادوی
کت مادوی
کت مادوی
کت مادوی
کت مادوی
کت مادوی
کت مادوی
کت مارال فام گس ان ک م ا
کت مارال فام گس ان ک م ا
کت مازنﺪ چوب آرا
کت مازنﺪ چوب آرا
کت مازنﺪ چوب آرا
کت مازنﺪ چوب آرا
کت مازنﺪ چوب آرا
کت مازنﺪ چوب آرا
کت ماش آﻻت دوار اروتور
کت ماش سازی انﺪ شه شمال
کت ماش سازی انﺪ شه شمال
کت ماش سازی انﺪ شه شمال
کت ماش سازی انﺪ شه شمال
کت ماش سازی انﺪ شه شمال
کت ماش سازی انﺪ شه شمال
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت ماش سازی آمل برش

و
و
و
و

کت ل ل ان مﺪ تجارت
کت مادوی
کت مادوی
کت مادوی
کت مادوی
کت مادوی
کت مادوی
کت مادوی
کت مادوی
کت مادوی
کت مادوی
کت مادوی
کت مادوی
کت مادوی
کت مادوی
کت مادوی
کت مادوی
کت مادوی
کت مارال فام گس ان ک م ا
کت مارال فام گس ان ک م ا
کت مازنﺪ چوب آرا
کت مازنﺪ چوب آرا
کت مازنﺪ چوب آرا
کت مازنﺪ چوب آرا
کت مازنﺪ چوب آرا
کت مازنﺪ چوب آرا
کت ماش آﻻت دوار اروتور
کت ماش سازی انﺪ شه شمال
کت ماش سازی انﺪ شه شمال
کت ماش سازی انﺪ شه شمال
کت ماش سازی انﺪ شه شمال
کت ماش سازی انﺪ شه شمال
کت ماش سازی انﺪ شه شمال
کت ماش سازی آمل برش
کت ماش سازی آمل برش
کت ماش سازی آمل برش
کت ماش سازی آمل برش
کت ماش سازی آمل برش

کت ل ل ان مﺪ تجارت
کت مادوی
کت مادوی
کت مادوی
کت مادوی
کت مادوی
کت مادوی
کت مادوی
کت مادوی
کت مادوی
کت مادوی
کت مادوی
کت مادوی
کت مادوی
کت مادوی
کت مادوی
کت مادوی
کت مادوی
کت مارال فام گس ان ک م ا
کت مارال فام گس ان ک م ا
کت مازنﺪ چوب آرا
کت مازنﺪ چوب آرا
کت مازنﺪ چوب آرا
کت مازنﺪ چوب آرا
کت مازنﺪ چوب آرا
کت مازنﺪ چوب آرا
کت ماش آﻻت دوار اروتور
کت ماش سازی انﺪ شه شمال
کت ماش سازی انﺪ شه شمال
کت ماش سازی انﺪ شه شمال
کت ماش سازی انﺪ شه شمال
کت ماش سازی انﺪ شه شمال
کت ماش سازی انﺪ شه شمال
کت ماش سازی آمل برش
کت ماش سازی آمل برش
کت ماش سازی آمل برش
کت ماش سازی آمل برش
کت ماش سازی آمل برش

0930642031
1010080443
1010080443
1010080443
1010080443
1010080443
1010080443
1010080443
1010080443
1010080443
1010080443
1010080443
1010080443
1010080443
1010080443
1010080443
1010080443
1010080443
0041290046
0041290046
2259137441
2259137441
2259137441
2259137441
2259137441
2259137441
0070225494
2659301166
2659301166
2659301166
2659301166
2659301166
2659301166
2143054947
2143054947
2143054947
2143054947
2143054947

10103658788
10100804433
10100804433
10100804433
10100804433
10100804433
10100804433
10100804433
10100804433
10100804433
10100804433
10100804433
10100804433
10100804433
10100804433
10100804433
10100804433
10100804433
10220147250
10220147250
14004441694
14004441694
14004441694
14004441694
14004441694
14004441694
10103373044
10720145628
10720145628
10720145628
10720145628
10720145628
10720145628
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
10760256312

44,666.56
1,368.90
29,435.32
10,257.16
29,664.79
14,048.80
593.30
11,805.09
73,078.80
68,444.62
8,469.89
236.11
1,825.85
18,213.54
0.04
73.00
127.32
6,365.96
245,500.00
195,000.00
82,500.00
165,000.00
737,459.00
707,734.00
94,050.00
737,459.00
343,996.00
61,635.00
54,639.00
60,710.00
61,635.00
6,071.00
55,000.00
29,900.00
2,929.00
87,872.00
184,940.00
230,340.00

يورو
يورو
یورو
یورو
يورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
يورو
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ

49,697
49,630
87,909
93,900
49,109
92,401
49,630
49,109
49,109
49,109
93,900
49,630
49,630
49,109
49,109
50,659
49,630
49,109
6,558
6,599
49,163
51,562
11,927
11,927
87,967
11,927
50,423
51,347
49,697
49,887
49,697
49,268
49,807
50,254
49,697
49,697
6,596
6,571

و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و

کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت ماش سازی ت ز
کت ماش سازی ظ ﻒ مصور چهارمﺤال
کت ماش سازی ظ ﻒ مصور چهارمﺤال
کت ماش سنگ آرا
کت ماش سنگ آرا
کت ماش سنگ آرا
کت ماش سنگ آرا
کت ماش سنگ آرا
کت ماموت تل ا
کت ماموت تل ا
کت ماموت دیزل
کت ماموت دیزل
کت ماموت دیزل
کت ماموت دیزل
کت ماموت دیزل
کت ماموت دیزل
کت ماموت دیزل
کت ماموت دیزل
کت ماموت دیزل
کت ماموت دیزل
کت ماموت دیزل
کت ماموت دیزل
کت ماموت دیزل
کت ماموت دیزل

2143054947
کت ماش سازی آمل برش
کت ماش سازی آمل برش
2143054947
کت ماش سازی آمل برش
کت ماش سازی آمل برش
2143054947
کت ماش سازی آمل برش
کت ماش سازی آمل برش
2143054947
کت ماش سازی آمل برش
کت ماش سازی آمل برش
2143054947
کت ماش سازی آمل برش
کت ماش سازی آمل برش
2143054947
کت ماش سازی آمل برش
کت ماش سازی آمل برش
2143054947
کت ماش سازی آمل برش
کت ماش سازی آمل برش
2143054947
کت ماش سازی آمل برش
کت ماش سازی آمل برش
2143054947
کت ماش سازی آمل برش
کت ماش سازی آمل برش
2143054947
کت ماش سازی آمل برش
کت ماش سازی آمل برش
2143054947
کت ماش سازی آمل برش
کت ماش سازی آمل برش
2143054947
کت ماش سازی آمل برش
کت ماش سازی آمل برش
2143054947
کت ماش سازی آمل برش
کت ماش سازی آمل برش
2143054947
کت ماش سازی آمل برش
کت ماش سازی آمل برش
5198795593
کت ماش سازی ت ز
کت ماش سازی ت ز
ماش سازی ظ ﻒ مصور چهارمﺤال 1288008392
چهارمﺤال
کت ماش سازی ظ ﻒ مصور کت
ماش سازی ظ ﻒ مصور چهارمﺤال 1288008392
چهارمﺤال
کت ماش سازی ظ ﻒ مصور کت
2296755305
کت ماش سنگ آرا
کت ماش سنگ آرا
2296755305
کت ماش سنگ آرا
کت ماش سنگ آرا
2296755305
کت ماش سنگ آرا
کت ماش سنگ آرا
2296755305
کت ماش سنگ آرا
کت ماش سنگ آرا
2296755305
کت ماش سنگ آرا
کت ماش سنگ آرا
3874864731
کت ماموت تل ا
کت ماموت تل ا
3874864731
کت ماموت تل ا
کت ماموت تل ا
0061496766
کت ماموت دیزل
کت ماموت دیزل
0061496766
کت ماموت دیزل
کت ماموت دیزل
0061496766
کت ماموت دیزل
کت ماموت دیزل
0061496766
کت ماموت دیزل
کت ماموت دیزل
0061496766
کت ماموت دیزل
کت ماموت دیزل
0061496766
کت ماموت دیزل
کت ماموت دیزل
0061496766
کت ماموت دیزل
کت ماموت دیزل
0061496766
کت ماموت دیزل
کت ماموت دیزل
0061496766
کت ماموت دیزل
کت ماموت دیزل
0061496766
کت ماموت دیزل
کت ماموت دیزل
0061496766
کت ماموت دیزل
کت ماموت دیزل
0061496766
کت ماموت دیزل
کت ماموت دیزل
0061496766
کت ماموت دیزل
کت ماموت دیزل
0061496766
کت ماموت دیزل
کت ماموت دیزل

14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
10861753624
10340039811
10340039811
10861810936
10861810936
10861810936
10861810936
10861810936
10861874975
10861874975
10103952900
10103952900
10103952900
10103952900
10103952900
10103952900
10103952900
10103952900
10103952900
10103952900
10103952900
10103952900
10103952900
10103952900

686,826.00
147,071.30
278,583.93
200,000.00
1,915.00
33,000.00
195,361.00
627,527.00
195,361.00
320,500.00
2,162,638.17
495,840.00
610,976.52
9,480.00
13,720.00
11,655.00
641.03
4,496.00
132,019.00
320,116.00
249,585.00
212,950.00
128,604.47
5,789.81
96,490.00
35,344.45
62,583.44
33,953.03
19,031.00
105,814.30
23,364.00
198,389.80
46,813.30
98,785.46
62,583.44
48,245.00
159,109.18
62,583.44

يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يوان چ
درهم امارات
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو

6,596
6,596
50,254
49,676
50,254
50,254
50,119
6,670
50,254
6,596
11,436
50,254
6,596
49,697
50,695
6,588
6,588
49,701
49,697
49,415
49,568
49,466
94,783
94,783
51,189
96,202
93,971
50,463
96,202
93,971
51,189
50,254
96,202
94,300
93,971
50,566
50,254
49,177

کت ماموت دیزل
کت مان ﻼس ک
کت مانا افراز خاور
کت مانا تل ارس
کت مانا تل ارس
کت مانا تل ارس
کت مانا تل ارس
کت مانا تل ارس
کت مانا تل ارس
کت مانا تل ارس
کت مانا ته ه نقش جهان
کت مانا چوب ارس
کت مانا چوب ارس
کت مان ه ک ش
کت ما ان دیزل فوﻻد
کت ما ان دیزل فوﻻد
کت ما ان دیزل فوﻻد
کت ما ان دیزل فوﻻد
کت مبتکران دن ای فردا
کت مبتکران صنعت ساختمان آ ام
کت مبتکران صنعت ساختمان آ ام
کت مبنا سنج تا ان
کت متالورژ
کت متانول اوه
کت مت س زاینﺪه رود
کت مجتمع اﻃری هم ار ال ون ک ان ذ
کت مجتمع اﻃری هم ار ال ون ک ان ذ
کت مجتمع اﻃری هم ار ال ون ک ان ذ
کت مجتمع تول ﺪی ساحل ص ﺪ کنارک
کت مجتمع تول ﺪی ساحل ص ﺪ کنارک
کت مجتمع صنايع غذا ميهن
کت مجتمع صنايع غذا ميهن
کت مجتمع صنایع ﻼس ک اه یزد
کت مجتمع صنایع ﻻس ک یزد سها عام
کت مجتمع صنایع ﻻس ک یزد سها عام
کت مجتمع صنایع ﻻس ک یزد سها عام
کت مجتمع صنایع ﻻس ک یزد سها عام
کت مجتمع صنایع ﻻس ک یزد سها عام

0061496766
کت ماموت دیزل
کت ماموت دیزل
0044446918
کت مان ﻼس ک
کت مان ﻼس ک
0076645118
کت مانا افراز خاور
کت مانا افراز خاور
0072848634
کت مانا تل ارس
کت مانا تل ارس
0072848634
کت مانا تل ارس
کت مانا تل ارس
0072848634
کت مانا تل ارس
کت مانا تل ارس
0072848634
کت مانا تل ارس
کت مانا تل ارس
0072848634
کت مانا تل ارس
کت مانا تل ارس
0072848634
کت مانا تل ارس
کت مانا تل ارس
0072848634
کت مانا تل ارس
کت مانا تل ارس
1288243308
کت مانا ته ه نقش جهان
کت مانا ته ه نقش جهان
2851733087
کت مانا چوب ارس
کت مانا چوب ارس
2851733087
کت مانا چوب ارس
کت مانا چوب ارس
0064060896
کت مان ه ک ش
کت مان ه ک ش
0071579036
کت ما ان دیزل فوﻻد
کت ما ان دیزل فوﻻد
0071579036
کت ما ان دیزل فوﻻد
کت ما ان دیزل فوﻻد
0071579036
کت ما ان دیزل فوﻻد
کت ما ان دیزل فوﻻد
0071579036
کت ما ان دیزل فوﻻد
کت ما ان دیزل فوﻻد
0046819770
کت مبتکران دن ای فردا
کت مبتکران دن ای فردا
0069396760
کت مبتکران صنعت ساختمان آ ام کت مبتکران صنعت ساختمان آ ام
0069396760
کت مبتکران صنعت ساختمان آ ام کت مبتکران صنعت ساختمان آ ام
1950577252
کت مبنا سنج تا ان
کت مبنا سنج تا ان
1289972869
کت متالورژ
کت متالورژ
0043235239
کت متانول اوه
کت متانول اوه
0054625165
کت مت س زاینﺪه رود
کت مت س زاینﺪه رود
کت ذمجتمع اﻃری هم ار ال ون ک ان ذ 2295555345
کت مجتمع اﻃری هم ار ال ون ک ان
کت ذمجتمع اﻃری هم ار ال ون ک ان ذ 2295555345
کت مجتمع اﻃری هم ار ال ون ک ان
کت ذمجتمع اﻃری هم ار ال ون ک ان ذ 2295555345
کت مجتمع اﻃری هم ار ال ون ک ان
کت مجتمع تول ﺪی ساحل ص ﺪ کنارک 4723532005
کت مجتمع تول ﺪی ساحل ص ﺪ کنارک
کت مجتمع تول ﺪی ساحل ص ﺪ کنارک 4723532005
کت مجتمع تول ﺪی ساحل ص ﺪ کنارک
6239531065
کت مجتمع صنايع غذا ميهن کت مجتمع صنايع غذا ميهن
6239531065
کت مجتمع صنايع غذا ميهن کت مجتمع صنايع غذا ميهن
4432516739
کت مجتمع صنایع ﻼس ک اه یزدکت مجتمع صنایع ﻼس ک اه یزد
مجتمع صنایع ﻻس ک یزد سها عام 4410877021
کت مجتمع صنایع ﻻس ک یزد سهاکتعام
مجتمع صنایع ﻻس ک یزد سها عام 4410877021
کت مجتمع صنایع ﻻس ک یزد سهاکتعام
مجتمع صنایع ﻻس ک یزد سها عام 4410877021
کت مجتمع صنایع ﻻس ک یزد سهاکتعام
مجتمع صنایع ﻻس ک یزد سها عام 4410877021
کت مجتمع صنایع ﻻس ک یزد سهاکتعام
ﻻس
مجتمع صنایع
ک یزد سها عام 4410877021
کت مجتمع صنایع ﻻس ک یزد سهاکتعام

10103952900
10101539934
10103640182
10103675541
10103675541
10103675541
10103675541
10103675541
10103675541
10103675541
14005849504
14000120465
14000120465
10861573825
14005566290
14005566290
14005566290
14005566290
10103844588
14006631013
14006631013
10320313733
10260263888
10102607867
10260113456
14006669559
14006669559
14006669559
10500020294
10500020294
10101394685
10101394685
10860107275
10101016508
10101016508
10101016508
10101016508
10101016508

23,330.29
178,860.00
123,825.00
464,000.00
219,600.00
164,000.00
350,400.00
300,000.00
258,000.00
206,000.00
37,813.00
195,157.89
300,000.00
123,289.92
248.80
44,284.67
4,492.73
51,195.72
11,666.00
314,000.00
320,000.00
13,340.00
19,155.00
1,500,000,000.00
3,209,207.10
85,000.00
63,800.00
17,200.00
151,200.00
1,198,800.00
13,870.00
9,800.00
6,025.14
4,160.00
88,560.00
67,500.00
2,228.00
8,720.00

يورو
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يورو
یورو
وون کره جنو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو

96,202
6,599
6,587
49,177
49,441
49,177
49,466
49,177
49,807
49,177
49,568
91,507
88,250
49,258
96,202
49,798
96,202
96,202
92,967
6,587
6,596
89,890
49,639
71,812
11,040
51,020
49,544
49,701
6,587
6,465
88,970
49,697
92,967
50,119
49,441
49,630
49,630
49,441

کت مجتمع صنایع ﻻس ک یزد سها عام
کت مجتمع صنع آرتاو ل تایر سها عام
کت مجتمع صنع س اهان اﻃری
کت مجتمع صنع س اهان اﻃری
کت مجتمع صنع س اهان اﻃری
کت مجتمع صنع س اهان اﻃری
کت مجتمع صنع س اهان اﻃری
کت مجتمع صنع س اهان اﻃری
کت مجتمع صنع س اهان اﻃری
کت مجتمع صنع س اهان اﻃری
کت اوصاف
کت مجتمع صنع س اهان اﻃری
کت مجتمع صنع س اهان اﻃری
کت مجتمع صنع س اهان اﻃری
کت مجتمع صنع س اهان اﻃری
کت مجتمع صنع س اهان اﻃری
کت مجتمع صنع س اهان اﻃری
کت مجتمع صنع س اهان اﻃری
کت مجتمع صنع س اهان اﻃری
کت مجتمع صنع س اهان اﻃری
کت مجتمع صنع س اهان اﻃری
کت مجتمع صنع س اهان اﻃری
کت اوصاف
کت اوصاف
کت مجتمع صنع س اهان اﻃری
کت مجتمع صنع س اهان اﻃری
کت مجتمع صنع س اهان اﻃری
کت مجتمع صنع س اهان اﻃری
کت مجتمع صنع کن تایر
کت مجتمع صنع ماموت تهران
کت مجتمع صنع ماموت تهران
کت مجتمع صنع ماموت تهران
کت مجتمع صنع ماموت تهران
کت مجتمع صنع ماموت تهران
کت مجتمع صنع ماموت تهران
کت مجتمع صنع ماموت تهران
کت مجتمع غذا تکسان زر ن
کت مجتمع غذا تکسان زر ن

مجتمع صنایع ﻻس ک یزد سها عام 4410877021
کت مجتمع صنایع ﻻس ک یزد سهاکتعام
مجتمع صنع آرتاو ل تایر سها عام 2296560581
کت مجتمع صنع آرتاو ل تایر سهاکتعام
1280899662
کت مجتمع صنع س اهان اﻃری کت مجتمع صنع س اهان اﻃری
1280899662
کت مجتمع صنع س اهان اﻃری کت مجتمع صنع س اهان اﻃری
1280899662
کت مجتمع صنع س اهان اﻃری کت مجتمع صنع س اهان اﻃری
1280899662
کت مجتمع صنع س اهان اﻃری کت مجتمع صنع س اهان اﻃری
1280899662
کت مجتمع صنع س اهان اﻃری کت مجتمع صنع س اهان اﻃری
1280899662
کت مجتمع صنع س اهان اﻃری کت مجتمع صنع س اهان اﻃری
1280899662
کت مجتمع صنع س اهان اﻃری کت مجتمع صنع س اهان اﻃری
1280899662
کت مجتمع صنع س اهان اﻃری کت مجتمع صنع س اهان اﻃری
1280899662
کت مجتمع صنع س اهان اﻃری کت مجتمع صنع س اهان اﻃری
1280899662
کت مجتمع صنع س اهان اﻃری کت مجتمع صنع س اهان اﻃری
1280899662
کت مجتمع صنع س اهان اﻃری کت مجتمع صنع س اهان اﻃری
1280899662
کت مجتمع صنع س اهان اﻃری کت مجتمع صنع س اهان اﻃری
1280899662
کت مجتمع صنع س اهان اﻃری کت مجتمع صنع س اهان اﻃری
1280899662
کت مجتمع صنع س اهان اﻃری کت مجتمع صنع س اهان اﻃری
1280899662
کت مجتمع صنع س اهان اﻃری کت مجتمع صنع س اهان اﻃری
1280899662
کت مجتمع صنع س اهان اﻃری کت مجتمع صنع س اهان اﻃری
1280899662
کت مجتمع صنع س اهان اﻃری کت مجتمع صنع س اهان اﻃری
1280899662
کت مجتمع صنع س اهان اﻃری کت مجتمع صنع س اهان اﻃری
1280899662
کت مجتمع صنع س اهان اﻃری کت مجتمع صنع س اهان اﻃری
1280899662
کت مجتمع صنع س اهان اﻃری کت مجتمع صنع س اهان اﻃری
1280899662
کت مجتمع صنع س اهان اﻃری کت مجتمع صنع س اهان اﻃری
1280899662
کت مجتمع صنع س اهان اﻃری کت مجتمع صنع س اهان اﻃری
1280899662
کت مجتمع صنع س اهان اﻃری کت مجتمع صنع س اهان اﻃری
1280899662
کت مجتمع صنع س اهان اﻃری کت مجتمع صنع س اهان اﻃری
1280899662
کت مجتمع صنع س اهان اﻃری کت مجتمع صنع س اهان اﻃری
1280899662
کت مجتمع صنع س اهان اﻃری کت مجتمع صنع س اهان اﻃری
4569268110
کت مجتمع صنع کن تایر
کت مجتمع صنع کن تایر
0055124240
کت مجتمع صنع ماموت تهران کت مجتمع صنع ماموت تهران
0055124240
کت مجتمع صنع ماموت تهران کت مجتمع صنع ماموت تهران
0055124240
کت مجتمع صنع ماموت تهران کت مجتمع صنع ماموت تهران
0055124240
کت مجتمع صنع ماموت تهران کت مجتمع صنع ماموت تهران
0055124240
کت مجتمع صنع ماموت تهران کت مجتمع صنع ماموت تهران
0055124240
کت مجتمع صنع ماموت تهران کت مجتمع صنع ماموت تهران
0055124240
کت مجتمع صنع ماموت تهران کت مجتمع صنع ماموت تهران
6599661416
کت مجتمع غذا تکسان زر ن کت مجتمع غذا تکسان زر ن
6599661416
کت مجتمع غذا تکسان زر ن کت مجتمع غذا تکسان زر ن

10101016508
10101089200
10260137727
10260137727
10260137727
10260137727
10260137727
10260137727
10260137727
10260137727
14003643106
10260137727
10260137727
10260137727
10260137727
10260137727
10260137727
10260137727
10260137727
10260137727
10260137727
10260137727
14003643106
14003643106
10260137727
10260137727
10260137727
10260137727
10101188890
10101157556
10101157556
10101157556
10101157556
10101157556
10101157556
10101157556
10101654521
10101654521

2,930.00
31,980.00
9,004.00
19,680.00
13,166.00
5,484.00
6,740.00
34,618.99
1,916,694.30
6,950.00
11,600.00
12,621.20
223,280.00
9,260.00
2,629.00
5,136.00
242,590.00
43,606.60
10,960.00
1,010,317.12
4,159.00
5,260.00
24,550.00
19,400.00
22,644.00
386,409.00
6,150.00
112,306.00
117,750.00
82,944.00
65,200.00
586,800.00
1,871,855.00
61,500.00
31,237.38
405,000.00
37,648.00
46,680.00

يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
ل جﺪ ﺪ ترک ه
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو

49,441
49,329
92,139
92,213
92,213
92,213
92,213
92,213
49,703
92,213
50,254
92,213
92,213
92,213
92,213
92,213
92,213
92,213
92,213
49,703
92,213
92,213
49,329
50,254
92,213
92,213
92,213
92,213
11,329
9,170
6,465
6,465
92,617
49,177
49,177
93,320
49,163
49,568

کت مجتمع فوﻻد گ ﻼن
کت مجتمع فوﻻد گ ﻼن
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
اس ام می ﺪ
کت مجتمع ارخانجات ا
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
اس ام می ﺪ
کت مجتمع ارخانجات ا
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
اس ام می ﺪ
کت مجتمع ارخانجات ا
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما و
اس ام می ﺪ
کت مجتمع ارخانجات ا
کت مجرب اران توسعه و تجارت کهن
کت مجموعه سازان سهنﺪ
کت مﺪرن تجارت شمال
کت مﺪلینک
کت مﺪی تک س س
کت مﺪیران ارد ارس ان
کت مﺪی ت تول ﺪ برق ن ا
کت مﺪی ت مهنﺪ پ و فراینﺪ الونﺪ
کت مروار ﺪ سف ﺪ ايران ان
کت مروار ﺪ سف ﺪ ايران ان
کت مروار ﺪ اسپ و
کت مروار ﺪ اسپ و
کت مروار ﺪ اسپ و
کت مروار ﺪ اسپ و

0034528921
کت مجتمع فوﻻد گ ﻼن
کت مجتمع فوﻻد گ ﻼن
0034528921
کت مجتمع فوﻻد گ ﻼن
کت مجتمع فوﻻد گ ﻼن
اس ام می ﺪ4489689195
مجتمع ارخانجات ا
کت می ﺪ
اس ام
کت مجتمع ارخانجات ا
اس ام می ﺪ4489689195
مجتمع ارخانجات ا
کت می ﺪ
اس ام
کت مجتمع ارخانجات ا
اس ام می ﺪ4489689195
مجتمع ارخانجات ا
کت می ﺪ
اس ام
کت مجتمع ارخانجات ا
اس ام می ﺪ4489689195
مجتمع ارخانجات ا
کت می ﺪ
اس ام
کت مجتمع ارخانجات ا
اس ام می ﺪ4489689195
مجتمع ارخانجات ا
کت می ﺪ
اس ام
کت مجتمع ارخانجات ا
اس ام می ﺪ4489689195
مجتمع ارخانجات ا
کت می ﺪ
اس ام
کت مجتمع ارخانجات ا
اس ام می ﺪ4489689195
مجتمع ارخانجات ا
کت می ﺪ
اس ام
کت مجتمع ارخانجات ا
اس ام می ﺪ4489689195
مجتمع ارخانجات ا
کت می ﺪ
اس ام
کت مجتمع ارخانجات ا
اس ام می ﺪ4489689195
مجتمع ارخانجات ا
کت می ﺪ
اس ام
کت مجتمع ارخانجات ا
اس ام می ﺪ4489689195
مجتمع ارخانجات ا
کت می ﺪ
اس ام
کت مجتمع ارخانجات ا
اس ام می ﺪ4489689195
مجتمع ارخانجات ا
کت می ﺪ
اس ام
کت مجتمع ارخانجات ا
اس ام می ﺪ4489689195
مجتمع ارخانجات ا
کت می ﺪ
اس ام
کت مجتمع ارخانجات ا
اس ام می ﺪ4489689195
مجتمع ارخانجات ا
کت می ﺪ
اس ام
کت مجتمع ارخانجات ا
اس ام می ﺪ4489689195
مجتمع ارخانجات ا
کت می ﺪ
اس ام
کت مجتمع ارخانجات ا
اس ام می ﺪ4489689195
مجتمع ارخانجات ا
کت می ﺪ
اس ام
کت مجتمع ارخانجات ا
اس ام می ﺪ4489689195
مجتمع ارخانجات ا
کت می ﺪ
اس ام
کت مجتمع ارخانجات ا
اس ام می ﺪ4489689195
مجتمع ارخانجات ا
کت می ﺪ
اس ام
کت مجتمع ارخانجات ا
اس ام می ﺪ4489689195
مجتمع ارخانجات ا
کت می ﺪ
اس ام
کت مجتمع ارخانجات ا
اس ام می ﺪ4489689195
مجتمع ارخانجات ا
کت می ﺪ
اس ام
کت مجتمع ارخانجات ا
اس ام می ﺪ4489689195
مجتمع ارخانجات ا
کت می ﺪ
اس ام
کت مجتمع ارخانجات ا
اس ام می ﺪ4489689195
مجتمع ارخانجات ا
کت می ﺪ
اس ام
کت مجتمع ارخانجات ا
اس ام می ﺪ4489689195
مجتمع ارخانجات ا
کت می ﺪ
اس ام
کت مجتمع ارخانجات ا
کت مجرب اران توسعه و تجارت کهن 2296931529
کت مجرب اران توسعه و تجارت کهن
1377992012
کت مجموعه سازان سهنﺪ
کت مجموعه سازان سهنﺪ
2121727159
کت مﺪرن تجارت شمال
کت مﺪرن تجارت شمال
0049750860
کت مﺪلینک
کت مﺪلینک
0053048644
کت مﺪی تک س س
کت مﺪی تک س س
0039316696
کت مﺪیران ارد ارس ان
کت مﺪیران ارد ارس ان
0938636383
کت مﺪی ت تول ﺪ برق ن ا
کت مﺪی ت تول ﺪ برق ن ا
0055908365
کت مﺪی ت مهنﺪ پ و فراینﺪ الونﺪ
کت مﺪی ت مهنﺪ پ و فراینﺪ الونﺪ
1371840237
کت مروار ﺪ سف ﺪ ايران ان
کت مروار ﺪ سف ﺪ ايران ان
1371840237
کت مروار ﺪ سف ﺪ ايران ان
کت مروار ﺪ سف ﺪ ايران ان
1288236123
کت مروار ﺪ اسپ و
کت مروار ﺪ اسپ و
1288236123
کت مروار ﺪ اسپ و
کت مروار ﺪ اسپ و
1288236123
کت مروار ﺪ اسپ و
کت مروار ﺪ اسپ و
1288236123
کت مروار ﺪ اسپ و
کت مروار ﺪ اسپ و

10102101665
10102101665
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
10861485882
14006509405
10861485882
14006509405
10861485882
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
10861485882
14004641207
10200160091
10700131040
10101290121
10102172390
14005964203
10101336787
10102605369
10320555472
10320555472
10320494357
10320494357
10320494357
10320494357

4,570.00
10,875.00
195,361.00
1,915.00
320,500.00
2,162,638.17
195,361.00
627,527.00
33,000.00
610,976.52
9,480.00
495,840.00
25,740.00
278,583.93
25,396.00
200,000.00
5,400.00
2,929.00
29,900.00
87,872.00
686,826.00
184,940.00
147,071.30
100,647.50
120,000.00
25,424.16
28,310.00
138,600.00
26,694.00
468,700.00
21,128.20
25,000.00
21,886.00
656.58
136,952.40
140,219.90
343,828.80
1,635.58

يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
درهم امارات
يورو
يوان چ
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو

88,072
90,985
50,254
50,254
6,596
11,436
50,119
6,670
50,254
6,596
49,697
50,254
49,003
50,254
6,515
49,676
49,568
49,697
50,254
49,697
6,596
6,596
6,596
6,587
49,085
11,847
51,347
51,327
50,562
7,151
49,466
49,887
49,329
49,639
49,673
49,673
49,673
91,960

کت مروار ﺪ اسپ و
کت مروار ﺪ اسپ و
کت مروار ﺪ اسپ و
کت مروار ﺪ درای شمال
کت مروار ﺪ س ﺪ مانا
کت مزرعه فراز آسمان
کت مس ار اوه
کت مس ار قلم
کت مس ار قلم
کت مس ار قلم
کت مس ار قلم
کت مس ار قلم
کت مس س ﺪ ارس ان
کت مشاوران ب س ا ستا
کت مشاوران ب س ا ستا
کت مشاوران ب س ا ستا
کت مشاوران ب س ا ستا
کت مشاوران ب س ا ستا
کت مشاوران ب س ا ستا
کت مشعل تجارت آس ا
کت مشعل تجارت آس ا
کت مطهر ضم
کت مطهر ضم
ب و روی ک م ا گوهران
کت معﺪ
ب و روی ک م ا گوهران
کت معﺪ
کت مقﺪم تجه
کت مقﺪم تجه
کت مقﺪم تجه
کت مقﺪم تجه
کت مقﺪم تجه
کت مقوا سازی ت ه س ﻒ
کت م مل راه تناسب قﺪرت
کت م مل راه تناسب قﺪرت
کت م مل راه تناسب قﺪرت
کت م مل راه تناسب قﺪرت
کت م مل راه تناسب قﺪرت
کت مﻼم سازه ت ز
کت مﻼم سازه ت ز

کت مروار ﺪ اسپ و
کت مروار ﺪ اسپ و
کت مروار ﺪ اسپ و
کت مروار ﺪ اسپ و
کت مروار ﺪ اسپ و
کت مروار ﺪ اسپ و
کت مروار ﺪ درای شمال
کت مروار ﺪ درای شمال
کت مروار ﺪ س ﺪ مانا
کت مروار ﺪ س ﺪ مانا
کت مزرعه فراز آسمان
کت مزرعه فراز آسمان
کت مس ار اوه
کت مس ار اوه
کت مس ار قلم
کت مس ار قلم
کت مس ار قلم
کت مس ار قلم
کت مس ار قلم
کت مس ار قلم
کت مس ار قلم
کت مس ار قلم
کت مس ار قلم
کت مس ار قلم
کت مس س ﺪ ارس ان
کت مس س ﺪ ارس ان
کت مشاوران ب س ا ستا
کت مشاوران ب س ا ستا
کت مشاوران ب س ا ستا
کت مشاوران ب س ا ستا
کت مشاوران ب س ا ستا
کت مشاوران ب س ا ستا
کت مشاوران ب س ا ستا
کت مشاوران ب س ا ستا
کت مشاوران ب س ا ستا
کت مشاوران ب س ا ستا
کت مشاوران ب س ا ستا
کت مشاوران ب س ا ستا
کت مشعل تجارت آس ا
کت مشعل تجارت آس ا
کت مشعل تجارت آس ا
کت مشعل تجارت آس ا
کت مطهر ضم
کت مطهر ضم
کت مطهر ضم
کت مطهر ضم
ب و روی ک م ا گوهران
کت معﺪ
ب و روی ک م ا گوهران
کت معﺪ
ب و روی ک م ا گوهران
کت معﺪ
ب و روی ک م ا گوهران
کت معﺪ
کت مقﺪم تجه
کت مقﺪم تجه
کت مقﺪم تجه
کت مقﺪم تجه
کت مقﺪم تجه
کت مقﺪم تجه
کت مقﺪم تجه
کت مقﺪم تجه
کت مقﺪم تجه
کت مقﺪم تجه
کت مقوا سازی ت ه س ﻒ
کت مقوا سازی ت ه س ﻒ
کت م مل راه تناسب قﺪرت
کت م مل راه تناسب قﺪرت
کت م مل راه تناسب قﺪرت
کت م مل راه تناسب قﺪرت
کت م مل راه تناسب قﺪرت
کت م مل راه تناسب قﺪرت
کت م مل راه تناسب قﺪرت
کت م مل راه تناسب قﺪرت
کت م مل راه تناسب قﺪرت
کت م مل راه تناسب قﺪرت
کت مﻼم سازه ت ز
کت مﻼم سازه ت ز
کت مﻼم سازه ت ز
کت مﻼم سازه ت ز

1288236123
1288236123
1288236123
2594141887
0069010838
0079447376
0074682083
0452073448
0452073448
0452073448
0452073448
0452073448
0011429852
3874596923
3874596923
3874596923
3874596923
3874596923
3874596923
0012700274
0012700274
1289053340
1289053340
3933821916
3933821916
1750752727
1750752727
1750752727
1750752727
1750752727
0054200601
0043977731
0043977731
0043977731
0043977731
0043977731
1698678436
1698678436

10320494357
10320494357
10320494357
10720238656
10320492583
10320257855
10102265508
14006107919
14006107919
14006107919
14006107919
14006107919
14006040135
10102808632
10102808632
10102808632
10102808632
10102808632
10102808632
14004824617
14004824617
10102110747
10102110747
10630119170
10630119170
10102942836
10102942836
10102942836
10102942836
10102942836
10100562805
10103061564
10103061564
10103061564
10103061564
10103061564
10860369360
10860369360

266,085.00
181,280.44
326,200.00
1,192,500.00
495,451.10
75,110.50
261,396.00
44,093.64
7,054.69
1,110.00
5,953.00
150.00
70,000.00
77,433.48
155,297.80
35.75
4,659.57
71.69
9,345.06
1,521,024.21
487,912.00
9,848,936.16
2,484,482.94
20,125.00
827,129.00
94,980.00
194,024.00
78,431.00
42,809.00
28,000.00
27,228.61
112,066.28
89,964.00
2,307.00
317,862.00
292,950.00
8,500,000.00
1,600,000.00

يورو
يورو
یورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
درهم امارات
يورو
یوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
یورو
يورو
یوان چ
يوان چ

49,673
48,599
49,544
12,312
11,458
49,109
6,571
49,186
49,697
49,186
49,186
49,177
87,195
50,463
50,463
50,463
50,463
50,463
50,463
6,599
6,599
11,466
11,891
49,415
6,587
49,537
49,109
49,109
49,845
49,630
11,938
87,617
49,639
49,639
51,515
51,189
11,759
11,053

سازه ت ز
سازه ت ز
سازه ت ز
سازه ت ز
سازه ت ز
سازه ت ز
سازه ت ز
سازه ت ز
سازه ت ز
سازه ت ز
ا ﺪار آذر

کت مﻼم
کت مﻼم
کت مﻼم
کت مﻼم
کت مﻼم
کت مﻼم
کت مﻼم
کت مﻼم
کت مﻼم
کت مﻼم
کت مل ان
کت منان
کت منان
کت منان
کت منان
کت م ﻻب منطقه آزاد چابهار
کت م ﻻب منطقه آزاد چابهار
کت م ﻻب منطقه آزاد چابهار
کت م ﻻب منطقه آزاد چابهار
کت م ﻻب منطقه آزاد چابهار
کت م ﻻب منطقه آزاد چابهار
کت مه تار افت زر ن نمونه
کت مه ر س گ ﻼن
کت مهان فراز تنﺪ س
کت مهان فراز تنﺪ س
کت مه اد مهر تجارت ایران ان
کت مهﺪی جان ﻻهور
کت مهﺪی جان ﻻهور
کت مهﺪی جان ﻻهور
کت مهﺪی جان ﻻهور
کت مهﺪی جان ﻻهور
کت مهﺪی جان ﻻهور
کت مهر ار ن دارو
کت مهر برتر آس ا
کت مهر برتر آس ا
کت مهر برتر آس ا
کت مهر برتر آس ا
کت مهر پرداز ال ز

سازه ت ز
سازه ت ز
سازه ت ز
سازه ت ز
سازه ت ز
سازه ت ز
سازه ت ز
سازه ت ز
سازه ت ز
سازه ت ز
ا ﺪار آذر

کت مﻼم
کت مﻼم
کت مﻼم
کت مﻼم
کت مﻼم
کت مﻼم
کت مﻼم
کت مﻼم
کت مﻼم
کت مﻼم
کت مل ان
کت منان
کت منان
کت منان
کت منان
کت م ﻻب منطقه آزاد چابهار
کت م ﻻب منطقه آزاد چابهار
کت م ﻻب منطقه آزاد چابهار
کت م ﻻب منطقه آزاد چابهار
کت م ﻻب منطقه آزاد چابهار
کت م ﻻب منطقه آزاد چابهار
کت مه تار افت زر ن نمونه
کت مه ر س گ ﻼن
کت مهان فراز تنﺪ س
کت مهان فراز تنﺪ س
کت مه اد مهر تجارت ایران ان
کت مهﺪی جان ﻻهور
کت مهﺪی جان ﻻهور
کت مهﺪی جان ﻻهور
کت مهﺪی جان ﻻهور
کت مهﺪی جان ﻻهور
کت مهﺪی جان ﻻهور
کت مهر ارن دارو
کت مهر برتر آس ا
کت مهر برتر آس ا
کت مهر برتر آس ا
کت مهر برتر آس ا
کت مهر پرداز ال ز

سازه ت ز
سازه ت ز
سازه ت ز
سازه ت ز
سازه ت ز
سازه ت ز
سازه ت ز
سازه ت ز
سازه ت ز
سازه ت ز
ا ﺪار آذر

کت مﻼم
کت مﻼم
کت مﻼم
کت مﻼم
کت مﻼم
کت مﻼم
کت مﻼم
کت مﻼم
کت مﻼم
کت مﻼم
کت مل ان
کت منان
کت منان
کت منان
کت منان
کت م ﻻب منطقه آزاد چابهار
کت م ﻻب منطقه آزاد چابهار
کت م ﻻب منطقه آزاد چابهار
کت م ﻻب منطقه آزاد چابهار
کت م ﻻب منطقه آزاد چابهار
کت م ﻻب منطقه آزاد چابهار
کت مه تار افت زر ن نمونه
کت مه ر س گ ﻼن
کت مهان فراز تنﺪ س
کت مهان فراز تنﺪ س
کت مه اد مهر تجارت ایران ان
کت مهﺪی جان ﻻهور
کت مهﺪی جان ﻻهور
کت مهﺪی جان ﻻهور
کت مهﺪی جان ﻻهور
کت مهﺪی جان ﻻهور
کت مهﺪی جان ﻻهور
کت مهر ارن دارو
کت مهر برتر آس ا
کت مهر برتر آس ا
کت مهر برتر آس ا
کت مهر برتر آس ا
کت مهر پرداز ال ز

1698678436
1698678436
1698678436
1698678436
1698678436
1698678436
1698678436
1698678436
1698678436
1698678436
5078853502
0061481998
0061481998
0061481998
0061481998
3621316450
3621316450
3621316450
3621316450
3621316450
3621316450
0381717852
4323210302
3500884997
3500884997
4130687311
51904258
51904258
51904258
51904258
51904258
51904258
2370874368
4999342871
4999342871
4999342871
4999342871
2754254854

10860369360
10860369360
10860369360
10860369360
10860369360
10860369360
10860369360
10860369360
10860369360
10860369360
14004197300
10100726121
10100726121
10100726121
10100726121
14000289108
14000289108
14000289108
14000289108
14000289108
14000289108
10590047694
10720237957
14007079128
14007079128
10320550138
10380601480
10380601480
10380601480
10380601480
10380601480
10380601480
10530442119
10103843990
10103843990
10103843990
10103843990
10102695108

5,930,578.00
1,490,000.00
1,600,000.00
2,600,000.00
2,980,000.00
15,000,000.00
3,000,000.00
1,000,000.00
1,400,000.00
37,500.00
292,000.00
300,516.30
47,360.00
196,674.64
24,591.74
242,400.00
1,149,184.89
340,961.00
267,000.00
295,000.00
295,000.00
32,240.00
1,192,500.00
282,046.43
198,806.00
56,322.05
322,560.00
237,600.00
8,529.08
316,800.00
237,600.00
464,820.79
33,926.40
143,893,680.00
649,952.00
276,650.00
456,584,460.00
644,691.95

یوان چ
يوان چ
يوان چ
یوان چ
يوان چ
درهم امارات
یوان چ
يوان چ
يوان چ
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
يورو
وون کره جنو
يوان چ
يوان چ
وون کره جنو
درهم امارات

11,071
11,000
11,040
11,134
11,000
21,741
11,119
11,040
11,040
93,000
49,441
49,109
93,760
87,000
48,599
49,441
11,466
49,109
49,441
49,441
49,441
49,701
12,312
11,886
11,886
51,596
49,697
49,003
50,254
48,599
49,568
11,466
49,466
71,767
6,438
6,490
72,990
11,466

کت مهر خ ان مشهﺪ
کت مهر عماد دارا
کت مهراسای م
کت مهراسای م
کت مهرتاش س اهان
کت مهرسام درخشان تنﺪ س ارسه
کت مهرسام درخشان تنﺪ س ارسه
کت مهرسام درخشان تنﺪ س ارسه
کت مهرسام درخشان تنﺪ س ارسه
کت مهرسام درخشان تنﺪ س ارسه
کت مهرسام درخشان تنﺪ س ارسه
کت مهرسام درخشان تنﺪ س ارسه
کت مهرسام درخشان تنﺪ س ارسه
کت مهرسام درخشان تنﺪ س ارسه
کت مهرسام درخشان تنﺪ س ارسه
کت مهرسام درخشان تنﺪ س ارسه
کت مهرسام درخشان تنﺪ س ارسه
کت مهرسام درخشان تنﺪ س ارسه
کت مهرسام درخشان تنﺪ س ارسه
کت مهرسام درخشان تنﺪ س ارسه
کت مهرسام درخشان تنﺪ س ارسه
کت مهرسام درخشان تنﺪ س ارسه
کت مهرسام درخشان تنﺪ س ارسه
کت مهرسام درخشان تنﺪ س ارسه
کت مهرسان ﻃب ارس
کت مهسا ل مرک زد
کت مهنﺪ ارمان ش افروز
کت مهنﺪ ارمان ش افروز
کت مهنﺪ افق داده ها ایران ان
کت مهنﺪ افق داده ها ایران ان
کت مهنﺪ ا من صنعت سﺪ ﺪ
ازرا افﻼ ن ن ار
کت مهنﺪ
ازرا اهتمام را انه
کت مهنﺪ
ازرا توسعه ﻃل عه ن ان
کت مهنﺪ
ازرا رادان صنعت آرا
کت مهنﺪ
ازرا رادان صنعت آرا
کت مهنﺪ
ازرا س نتا پ شه اساراد
کت مهنﺪ
ازرا ﻃن انﺪاز شهر ا
کت مهنﺪ

0938778366
کت مهر خ ان مشهﺪ
کت مهر خ ان مشهﺪ
0036581917
کت مهر عماد دارا
کت مهر عماد دارا
0054880343
کت مهراسای م
کت مهراسای م
0054880343
کت مهراسای م
کت مهراسای م
1289678138
کت مهرتاش س اهان
کت مهرتاش س اهان
2301194043
کت مهرسام درخشان تنﺪ س ارسهکت مهرسام درخشان تنﺪ س ارسه
2301194043
کت مهرسام درخشان تنﺪ س ارسهکت مهرسام درخشان تنﺪ س ارسه
2301194043
کت مهرسام درخشان تنﺪ س ارسهکت مهرسام درخشان تنﺪ س ارسه
2301194043
کت مهرسام درخشان تنﺪ س ارسهکت مهرسام درخشان تنﺪ س ارسه
2301194043
کت مهرسام درخشان تنﺪ س ارسهکت مهرسام درخشان تنﺪ س ارسه
2301194043
کت مهرسام درخشان تنﺪ س ارسهکت مهرسام درخشان تنﺪ س ارسه
2301194043
کت مهرسام درخشان تنﺪ س ارسهکت مهرسام درخشان تنﺪ س ارسه
2301194043
کت مهرسام درخشان تنﺪ س ارسهکت مهرسام درخشان تنﺪ س ارسه
2301194043
کت مهرسام درخشان تنﺪ س ارسهکت مهرسام درخشان تنﺪ س ارسه
2301194043
کت مهرسام درخشان تنﺪ س ارسهکت مهرسام درخشان تنﺪ س ارسه
2301194043
کت مهرسام درخشان تنﺪ س ارسهکت مهرسام درخشان تنﺪ س ارسه
2301194043
کت مهرسام درخشان تنﺪ س ارسهکت مهرسام درخشان تنﺪ س ارسه
2301194043
کت مهرسام درخشان تنﺪ س ارسهکت مهرسام درخشان تنﺪ س ارسه
2301194043
کت مهرسام درخشان تنﺪ س ارسهکت مهرسام درخشان تنﺪ س ارسه
2301194043
کت مهرسام درخشان تنﺪ س ارسهکت مهرسام درخشان تنﺪ س ارسه
2301194043
کت مهرسام درخشان تنﺪ س ارسهکت مهرسام درخشان تنﺪ س ارسه
2301194043
کت مهرسام درخشان تنﺪ س ارسهکت مهرسام درخشان تنﺪ س ارسه
2301194043
کت مهرسام درخشان تنﺪ س ارسهکت مهرسام درخشان تنﺪ س ارسه
2301194043
کت مهرسام درخشان تنﺪ س ارسهکت مهرسام درخشان تنﺪ س ارسه
0053527641
کت مهرسان ﻃب ارس
کت مهرسان ﻃب ارس
4480012230
کت مهسا ل مرک زد
کت مهسا ل مرک زد
0051127571
کت مهنﺪ ارمان ش افروز کت مهنﺪ ارمان ش افروز
0051127571
کت مهنﺪ ارمان ش افروز کت مهنﺪ ارمان ش افروز
0079493671
کت مهنﺪ افق داده ها ایران ان کت مهنﺪ افق داده ها ایران ان
0079493671
کت مهنﺪ افق داده ها ایران ان کت مهنﺪ افق داده ها ایران ان
0057567883
کت مهنﺪ ا من صنعت سﺪ ﺪ کت مهنﺪ ا من صنعت سﺪ ﺪ
4170096762
ازرا افﻼ ن ن ار
ازرا افﻼ ن ن ارکت مهنﺪ
کت مهنﺪ
1281775541
ازرا اهتمام را انه
ازرا اهتمام را انه کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
ازرا توسعه ﻃل عه ن ان 0012085790
ازرا توسعه ﻃل عه نکتانمهنﺪ
کت مهنﺪ
ازرا رادان صنعت آرا 2298901813
کت مهنﺪ
ازرا رادان صنعت آرا
کت مهنﺪ
ازرا رادان صنعت آرا 2298901813
کت مهنﺪ
ازرا رادان صنعت آرا
کت مهنﺪ
ازرا س نتا پ شه اساراد 2063497362
اسارادمهنﺪ
ازرا س نتا پ شه کت
کت مهنﺪ
ازرا ﻃن انﺪاز شهر ا 1756507406
کت مهنﺪ
ازرا ﻃن انﺪاز شهر ا
کت مهنﺪ

10380315285
10103529789
10630040486
10630040486
10260370696
14007064741
14007064741
14007064741
14007064741
14007064741
14007064741
14007064741
14007064741
14007064741
14007064741
14007064741
14007064741
14007064741
14007064741
14007064741
14007064741
14007064741
14007064741
14007064741
10103341184
14007577185
10101952056
10101952056
10103967514
10103967514
10102428845
10102847361
10101951473
14003429509
10102888512
10102888512
10320261990
14004632110

19,650.00
63,000.00
4,256.11
3,706.00
13,850,000.00
654.26
32,713.00
10,261.00
1,570.80
1,229.76
38,527.00
61,730.00
78,540.00
1,134.80
22,837.00
19,263.00
61,488.00
56,740.00
30,221.00
1,295,920.00
20,293.00
21,726.00
14,539.00
42,745.00
22,000.00
850,900.00
163,650.00
153,876.00
66,470.00
60,470.00
371,877,846.00
12,200.00
694,500.00
135,000.00
82,232.04
37,053.00
367,421.60
8,000.00

يورو
يورو
يورو
يورو
وون کره جنو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
درهم امارات
یورو
يورو
يورو
وون کره جنو
يورو
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو

49,415
49,703
91,199
119,148
38,982
49,003
49,109
49,639
49,003
49,003
49,639
49,329
49,109
49,003
49,639
49,639
49,109
49,109
49,109
11,657
49,177
49,639
49,329
49,639
88,147
6,431
20,640
93,400
49,109
49,109
38,940
50,463
11,510
49,697
49,177
49,962
49,408
49,177

ه سامان صنعت شمال
کت مهنﺪ
ه سامان صنعت شمال
کت مهنﺪ
ه سامان صنعت شمال
کت مهنﺪ
ارس ایتوک ارا
کت مهنﺪ
ارس فراینﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ پرن ان صنعت اﻃلس
کت مهنﺪ پزش ﻃ ح آف ن سﻼمت
کت مهنﺪ پ ش امان کن ل ن ک
كت تﺪب رداز دلسا
كت تﺪب رداز دلسا
كت تﺪب رداز دلسا
كت تﺪب رداز دلسا
كت تﺪب رداز دلسا
كت تﺪب رداز دلسا
كت تﺪب رداز دلسا
كت تﺪب رداز دلسا
كت تﺪب رداز دلسا
كت تﺪب رداز دلسا
كت تﺪب رداز دلسا
كت تﺪب رداز دلسا
كت تﺪب رداز دلسا
كت تﺪب رداز دلسا
كت تﺪب رداز دلسا
کت مهنﺪ تﺪب صنعت رادمان
کت مهنﺪ توانا ساز د ماس
کت مهنﺪ توانا ساز د ماس
کت مهنﺪ خﺪما اﻻی پ و
کت مهنﺪ خور
کت مهنﺪ دنا فراز صنعت
کت مهنﺪ دنا فراز صنعت
کت مهنﺪ رهنمون صنعت
کت مهنﺪ س اآسان
کت مهنﺪ س اآسان
کت مهنﺪ س اآسان
کت مهنﺪ س اآسان
کت مهنﺪ س اآسان
کت مهنﺪ س اآسان
کت مهنﺪ س اآسان

کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ

کت مهنﺪ
ه سامان صنعت شمال
کت مهنﺪ
ه سامان صنعت شمال
کت مهنﺪ
ه سامان صنعت شمال
کت مهنﺪ
ارس ایتوک ارا
کت مهنﺪ
ارس فراینﺪ
پرن ان صنعت اﻃلس کت مهنﺪ
سﻼمت مهنﺪ
پزش ﻃ ح آف ن کت
پ ش امان کن ل ن ک کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
تﺪب پرداز دلسا
کت مهنﺪ
تﺪب پرداز دلسا
کت مهنﺪ
تﺪب پرداز دلسا
کت مهنﺪ
تﺪب پرداز دلسا
کت مهنﺪ
تﺪب پرداز دلسا
کت مهنﺪ
تﺪب پرداز دلسا
کت مهنﺪ
تﺪب پرداز دلسا
کت مهنﺪ
تﺪب پرداز دلسا
کت مهنﺪ
تﺪب پرداز دلسا
کت مهنﺪ
تﺪب پرداز دلسا
کت مهنﺪ
تﺪب پرداز دلسا
کت مهنﺪ
تﺪب پرداز دلسا
کت مهنﺪ
تﺪب پرداز دلسا
کت مهنﺪ
تﺪب پرداز دلسا
کت مهنﺪ
تﺪب پرداز دلسا
تﺪب صنعت رادمان کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
توانا ساز د ماس
کت مهنﺪ
توانا ساز د ماس
خﺪما اﻻی پ و کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
خور
کت مهنﺪ
دنا فراز صنعت
کت مهنﺪ
دنا فراز صنعت
کت مهنﺪ
رهنمون صنعت
کت مهنﺪ
س اآسان
کت مهنﺪ
س اآسان
کت مهنﺪ
س اآسان
کت مهنﺪ
س اآسان
کت مهنﺪ
س اآسان
کت مهنﺪ
س اآسان
کت مهنﺪ
س اآسان

ه سامان صنعت شمال
ه سامان صنعت شمال
ه سامان صنعت شمال
ارس ایتوک ارا
ارس فراینﺪ
پرن ان صنعت اﻃلس
پزش ﻃ ح آف ن سﻼمت
پ ش امان کن ل ن ک
تﺪب پرداز دلسا
تﺪب پرداز دلسا
تﺪب پرداز دلسا
تﺪب پرداز دلسا
تﺪب پرداز دلسا
تﺪب پرداز دلسا
تﺪب پرداز دلسا
تﺪب پرداز دلسا
تﺪب پرداز دلسا
تﺪب پرداز دلسا
تﺪب پرداز دلسا
تﺪب پرداز دلسا
تﺪب پرداز دلسا
تﺪب پرداز دلسا
تﺪب پرداز دلسا
تﺪب صنعت رادمان
توانا ساز د ماس
توانا ساز د ماس
خﺪما اﻻی پ و
خور
دنا فراز صنعت
دنا فراز صنعت
رهنمون صنعت
س اآسان
س اآسان
س اآسان
س اآسان
س اآسان
س اآسان
س اآسان

2142983200
2142983200
2142983200
1280971517
0043834094
6189602053
0062148885
0062103423
0061208817
0061208817
0061208817
0061208817
0061208817
0061208817
0061208817
0061208817
0061208817
0061208817
0061208817
0061208817
0061208817
0061208817
0061208817
2297962878
0072993707
0072993707
3255722896
0039287580
1141591634
1141591634
1188928988
4500714456
4500714456
4500714456
4500714456
4500714456
4500714456
4500714456

10102825829
10102825829
10102825829
14006045353
10101249623
10103751910
10104097860
10102426176
10102047259
10102047259
10102047259
10102047259
10102047259
10102047259
10102047259
10102047259
10102047259
10102047259
10102047259
10102047259
10102047259
10102047259
10102047259
10530368744
10103630587
10103630587
10102299562
10100983912
10100020706
10100020706
10101335748
10102139632
10102139632
10102139632
10102139632
10102139632
10102139632
10102139632

43,860.00
32,250.00
375,190.00
429,222.00
240,603.20
418,715.00
8,114,000.00
55,815.00
2,200,000.00
1,887.12
5,000.00
3,494,913.00
130,895.00
105,299.47
189,354.00
14,800,000.00
7,574.00
48,000.00
4,869,251.00
898,634.00
200,000.00
205,000.00
5,235.00
84,520.00
150,000.00
587,820.00
500,000.00
80,000.00
12,924,555.00
8,889,000.00
395,430.00
43,340.40
59,431.00
398,776.02
30,695.00
31,373.00
129,438.00
29,719.00

يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
درهم امارات
وون کره جنو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يوان چ
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
وون کره جنو
وون کره جنو
یوان چ
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو

49,441
49,441
49,441
6,588
92,820
11,494
74,000
87,000
11,076
49,647
49,177
11,053
49,697
11,076
50,119
11,076
50,119
49,177
11,090
11,090
49,177
49,258
50,119
51,327
6,558
6,375
6,571
51,596
39,246
39,246
11,848
50,119
89,390
105,550
90,390
89,390
105,550
89,390

کت مهنﺪ س اآسان
کت مهنﺪ س اآسان
کت مهنﺪ س اآسان
کت مهنﺪ س اآسان
کت مهنﺪ س اآسان
کت مهنﺪ سطح دومان
کت مهنﺪ سطح دومان
کت مهنﺪ صنعت و تول ﺪ جمع ساز
کت مهنﺪ ﻃب تص ر
کت مهنﺪ ﻃب تص ر
کت مهنﺪ ﻃب تص ر
کت مهنﺪ ﻃراح بهینه ک ان
ارا صنعت آرسس
کت مهنﺪ
ارا صنعت آرسس
کت مهنﺪ
ارا صنعت آرسس
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ مشاوران سﻼمت گس
کت مهنﺪ مشاوران سﻼمت گس
کت مهنﺪ مه فخراسان ار
کت مهنﺪ مه فخراسان ار
کت مهنﺪ مه فخراسان ار
کت مهنﺪ مه فخراسان ار
کت مهنﺪ م ان سها
کت مهنﺪ م ان سها
کت مهنﺪ مینالون ش
کت مهنﺪ نقش آور دنا
کت مهنﺪ و مشاوره سازه گس سای ا
مهنﺪ و مشاوره مبتکران لﺪیران
مهنﺪ و مشاوره مبتکران لﺪیران
مهنﺪ و مشاوره مبتکران لﺪیران
کت مهنﺪس ل و گ اه خاورم انه
کت مهنﺪس مشاور صنایع اتومب ل
کت مهنﺪس مشاور صنایع اتومب ل
کت مهنﺪس مشاور صنایع غذا به آزما ش
کت مهنﺪس مشاور صنایع غذا به آزما ش
کت مهنﺪس مشاور صنایع غذا به آزما ش
کت مهنﺪس مشاور صنایع غذا به آزما ش
کت مهنﺪس مشاور صنایع غذا به آزما ش
کت مهنﺪس مشاور صنایع غذا به آزما ش

کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪس
کت مهنﺪس
کت مهنﺪس
ازکت مهنﺪس
ازکت مهنﺪس
ازکت مهنﺪس
ازکت مهنﺪس
ازکت مهنﺪس
ازکت مهنﺪس

کت مهنﺪ
س اآسان
کت مهنﺪ
س اآسان
کت مهنﺪ
س اآسان
کت مهنﺪ
س اآسان
کت مهنﺪ
س اآسان
کت مهنﺪ
سطح دومان
کت مهنﺪ
سطح دومان
کت مهنﺪ
صنعت و تول ﺪ جمع ساز
کت مهنﺪ
ﻃب تص ر
کت مهنﺪ
ﻃب تص ر
کت مهنﺪ
ﻃب تص ر
کت مهنﺪ
ﻃراح بهینه ک ان
ارا صنعت آرسس کت مهنﺪ
ارا صنعت آرسس کت مهنﺪ
ارا صنعت آرسس کت مهنﺪ
مشاوران سﻼمت گس کت مهنﺪ
مشاوران سﻼمت گس کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
مه فخراسان ار
کت مهنﺪ
مه فخراسان ار
کت مهنﺪ
مه فخراسان ار
کت مهنﺪ
مه فخراسان ار
کت مهنﺪ
م ان سها
کت مهنﺪ
م ان سها
کت مهنﺪ
مینالون ش
کت مهنﺪ
نقش آور دنا
کتا مهنﺪ
و مشاوره سازه گس سای
کت مهنﺪ
و مشاوره مبتکران لﺪیران
کت مهنﺪ
و مشاوره مبتکران لﺪیران
کت مهنﺪ
و مشاوره مبتکران لﺪیران
ل و گ اه خاورم انه کت مهنﺪس
مشاور صنایع اتومب لکت مهنﺪس
مشاور صنایع اتومب لکت مهنﺪس
مهنﺪس
کت آزما ش
مشاور صنایع غذا به
مهنﺪس
کت آزما ش
مشاور صنایع غذا به
مهنﺪس
کت آزما ش
مشاور صنایع غذا به
مهنﺪس
کت آزما ش
مشاور صنایع غذا به
مهنﺪس
کت آزما ش
مشاور صنایع غذا به
مهنﺪس
کت آزما ش
مشاور صنایع غذا به

4500714456
س اآسان
4500714456
س اآسان
4500714456
س اآسان
4500714456
س اآسان
4500714456
س اآسان
1688802495
سطح دومان
1688802495
سطح دومان
صنعت و تول ﺪ جمع ساز 5409894391
1010127763
ﻃب تص ر
1010127763
ﻃب تص ر
1010127763
ﻃب تص ر
5569937331
ﻃراح بهینه ک ان
4133028376
ارا صنعت آرسس
4133028376
ارا صنعت آرسس
4133028376
ارا صنعت آرسس
0384665772
مشاوران سﻼمت گس
0384665772
مشاوران سﻼمت گس
4051672468
مه فخراسان ار
4051672468
مه فخراسان ار
4051672468
مه فخراسان ار
4051672468
مه فخراسان ار
0569818958
م ان سها
0569818958
م ان سها
1465046216
مینالون ش
0380867575
نقش آور دنا
و مشاوره سازه گس سای ا 5049623839
و مشاوره مبتکران لﺪیران 2594102199
و مشاوره مبتکران لﺪیران 2594102199
و مشاوره مبتکران لﺪیران 2594102199
0558729169
ل و گ اه خاورم انه
0041470222
مشاور صنایع اتومب ل
0041470222
مشاور صنایع اتومب ل
2295437512
ازمشاور صنایع غذا به آزما ش از
2295437512
ازمشاور صنایع غذا به آزما ش از
2295437512
ازمشاور صنایع غذا به آزما ش از
2295437512
ازمشاور صنایع غذا به آزما ش از
2295437512
ازمشاور صنایع غذا به آزما ش از
2295437512
ازمشاور صنایع غذا به آزما ش از

10102139632
10102139632
10102139632
10102139632
10102139632
10200255079
10200255079
10101166317
10101277630
10101277630
10101277630
10840082641
14004334760
14004334760
14004334760
10860423816
10860423816
10102570433
10102570433
10102570433
10102570433
10101694762
10101694762
10102142060
10101834071
10101017663
14005199350
14005199350
14005199350
10102857936
10101297282
10101297282
10530259404
10530259404
10530259404
10530259404
10530259404
10530259404

67,624.00
53,383.70
33,340.00
13,858.10
97,759.00
79,351.60
80,896.02
1,460,480.00
5,262.00
27,143.00
13,741.00
3,030,000.00
36,266.00
47,556.00
42,420.00
35,000.00
897.00
79,425,800.00
113,950,000.00
671,099,000.00
56,390,600.00
3,200.00
14,200.00
65,964.00
37,438,500.00
104,000.00
553,894,534.00
577,070,210.00
4,681,732.00
15,872.00
25,590.00
39,877.00
9,950.00
48,570.00
26,327.00
843,525.00
4,131,000.00
14,725.00

یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
يورو
يورو
يورو
وون کره جنو
یورو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
یورو
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
دﻻر ام ا
يوان چ
رو ه هنﺪ
درهم امارات

89,390
105,550
89,390
92,200
89,390
49,415
49,415
12,325
94,308
94,308
94,308
51,562
49,639
93,120
50,545
51,347
51,596
38,978
38,940
38,940
38,978
51,189
51,189
49,415
39,270
49,701
39,358
38,467
38,286
58,900
6,438
6,438
49,441
49,177
81,770
6,596
627
21,600

کت مهنﺪس مشاور صنایع غذا به
کت مهنﺪس مشاور صنایع غذا به
کت مواد زرا و دا ایران
کت موادغذا زراغوش فارس
کت موتور جم ال ز
کت موتور جم ال ز
کت موتور جم ال ز
کت موتور جم ال ز
کت موتور جم ال ز
کت موتور جم ال ز
کت موتوران حﺪ ﺪ ارس
کت موتوران حﺪ ﺪ ارس
کت موتوران حﺪ ﺪ ارس
کت موتورسازان ترا تورسازی ایران
کت موتورسازان ترا تورسازی ایران
کت موتورسازان ترا تورسازی ایران
کت م ج افزار جنوب
کت موسسه ورز ال ﺪرنﺪرکنگ
کت مونه گس
کت مونه گس
کت مونه گس
کت میثاق تجارت آسمان ارونﺪ
کت میثاق تجارت آسمان ارونﺪ
کت م عاد اﻃمینان تجارت ارونﺪ
کت م عاد اﻃمینان تجارت ارونﺪ
کت م عاد اﻃمینان تجارت ارونﺪ
کت م عاد اﻃمینان تجارت ارونﺪ
کت م عاد اﻃمینان تجارت ارونﺪ
کت م عاد اﻃمینان تجارت ارونﺪ
کت م عاد اﻃمینان تجارت ارونﺪ
کت م عاد اﻃمینان تجارت ارونﺪ
کت م ل لنگ سازان
کت مینا سامانه مهر
کت میوه ﻃﻼ ایران
کت میوه ﻃﻼ ایران
کت میوه ﻃﻼ ایران
کت میوه ﻃﻼ ایران
کت نادر ن وی ارس

مهنﺪس ازمشاور صنایع غذا به
کت آزما ش
آزما ش ازکت مهنﺪس مشاور صنایع غذا به
مهنﺪس ازمشاور صنایع غذا به
کت آزما ش
آزما ش ازکت مهنﺪس مشاور صنایع غذا به
کت مواد زرا و دا ایران
کت مواد زرا و دا ایران
کت موادغذا زراغوش فارس
کت موادغذا زراغوش فارس
کت موتور جم ال ز
کت موتور جم ال ز
کت موتور جم ال ز
کت موتور جم ال ز
کت موتور جم ال ز
کت موتور جم ال ز
کت موتور جم ال ز
کت موتور جم ال ز
کت موتور جم ال ز
کت موتور جم ال ز
کت موتور جم ال ز
کت موتور جم ال ز
کت موتوران حﺪ ﺪ ارس
کت موتوران حﺪ ﺪ ارس
کت موتوران حﺪ ﺪ ارس
کت موتوران حﺪ ﺪ ارس
کت موتوران حﺪ ﺪ ارس
کت موتوران حﺪ ﺪ ارس
کت موتورسازان ترا تورسازی ایران کت موتورسازان ترا تورسازی ایران
کت موتورسازان ترا تورسازی ایران کت موتورسازان ترا تورسازی ایران
کت موتورسازان ترا تورسازی ایران کت موتورسازان ترا تورسازی ایران
کت م ج افزار جنوب
کت م ج افزار جنوب
کت موسسه ورز ال ﺪرنﺪرکنگ کت موسسه ورز ال ﺪرنﺪرکنگ
کت مونه گس
کت مونه گس
کت مونه گس
کت مونه گس
کت مونه گس
کت مونه گس
کت میثاق تجارت آسمان ارونﺪ کت میثاق تجارت آسمان ارونﺪ
کت میثاق تجارت آسمان ارونﺪ کت میثاق تجارت آسمان ارونﺪ
کت م عاد اﻃمینان تجارت ارونﺪ کت م عاد اﻃمینان تجارت ارونﺪ
کت م عاد اﻃمینان تجارت ارونﺪ کت م عاد اﻃمینان تجارت ارونﺪ
کت م عاد اﻃمینان تجارت ارونﺪ کت م عاد اﻃمینان تجارت ارونﺪ
کت م عاد اﻃمینان تجارت ارونﺪ کت م عاد اﻃمینان تجارت ارونﺪ
کت م عاد اﻃمینان تجارت ارونﺪ کت م عاد اﻃمینان تجارت ارونﺪ
کت م عاد اﻃمینان تجارت ارونﺪ کت م عاد اﻃمینان تجارت ارونﺪ
کت م عاد اﻃمینان تجارت ارونﺪ کت م عاد اﻃمینان تجارت ارونﺪ
کت م عاد اﻃمینان تجارت ارونﺪ کت م عاد اﻃمینان تجارت ارونﺪ
کت م ل لنگ سازان
کت م ل لنگ سازان
کت مینا سامانه مهر
کت مینا سامانه مهر
کت میوه ﻃﻼ ایران
کت میوه ﻃﻼ ایران
کت میوه ﻃﻼ ایران
کت میوه ﻃﻼ ایران
کت میوه ﻃﻼ ایران
کت میوه ﻃﻼ ایران
کت میوه ﻃﻼ ایران
کت میوه ﻃﻼ ایران
کت نادر ن وی ارس
کت نادر ن وی ارس

2295437512
آزما ش از
2295437512
آزما ش از
0932202861
0064340686
0042350761
0042350761
0042350761
0042350761
0042350761
0042350761
0451207394
0451207394
0451207394
1371872678
1371872678
1371872678
0450371336
3440992616
4430410445
4430410445
4430410445
1820213137
1820213137
4490143192
4490143192
4490143192
4490143192
4490143192
4490143192
4490143192
4490143192
4410684612
0493188053
2299207279
2299207279
2299207279
2299207279
0937761400

10530259404
10530259404
10101358944
10102608891
10103536003
10103536003
10103536003
10103536003
10103536003
10103536003
10103000849
10103000849
10103000849
10200101232
10200101232
10200101232
10530204830
10103895581
10101421993
10101421993
10101421993
14007263418
14007263418
14007106567
14007106567
14007106567
14007106567
14007106567
14007106567
14007106567
14007106567
10101367456
10320294827
10101111909
10101111909
10101111909
10101111909
10380395579

324,000.00
1,091,100.00
388,497.00
7,428.00
50,000.00
490,000.00
150,000.00
90,000.00
100,000.00
100,000.00
442,400.00
472,900.00
235,800.00
6,400.00
410,000.00
343,107.00
131,574.00
2,426,792,401.00
161,185.81
43,884.25
154,971.44
172,606.95
104,562.64
164,919.43
497,114.00
267,838.00
91,693.89
338,549.00
89,998.00
224,026.00
84,855.56
13,320,430.00
2,590,449.00
331,500.00
232,576.00
239,265.00
238,776.00
48,468.41

يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يوان چ
رو ه هنﺪ
درهم امارات
وون کره جنو
یورو
یورو
یوان چ
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
وون کره جنو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه

6,587
11,173
49,466
87,000
11,362
11,850
11,343
11,450
11,700
11,362
6,470
6,515
6,470
91,640
11,775
1,130
11,494
38,978
49,329
49,544
11,700
21,636
21,636
11,804
49,415
49,647
11,804
49,701
49,701
49,415
49,647
38,144
11,581
49,647
49,109
49,568
49,697
9,069

کت نادر ن وی ارس
کت ناردین اﻻ
کت نارفوم ار
کت نارفوم ار
کت نارفوم ار
کت نارفوم ار
کت نار ن ﻃب ایران ان
کت ناز ح ر خراسان
کت نام ان تجه ار ا مسئول ت مﺤﺪود
کت نخ و ال اف آ ادانا ابهر
کت نخ و ال اف آ ادانا ابهر
کت نخ و ال اف آ ادانا ابهر
و سا خ وی خراسان
کت نخ
کت نخل ﻃو آر ا
کت نخل ﻃو آر ا
کت نخل ﻃو آر ا
کت نخل ﻃو آر ا
کت نخل ﻃو آر ا
کت نخل ﻃو آر ا
کت نخل ﻃو آر ا
کت نخل ﻃو آر ا
کت نرمینه افت
کت نرمینه افت
کت نرمینه افت
کت نرمینه افت
کت نرمینه افت
کت نرمینه افت
کت نرمینه افت
کت نرمینه افت
کت نرمینه افت
کت نرمینه افت
کت نزم س امﺪ قشم
کت نزم س امﺪ قشم
کت سا اردب ل
کت سا اردب ل
کت سا اس ــچ افت رفسنجان
کت سا آف ن ارد ان
کت سا آف ن ارد ان

0937761400
کت نادر ن وی ارس
کت نادر ن وی ارس
0490426611
کت ناردین اﻻ
کت ناردین اﻻ
0043276504
کت نارفوم ار
کت نارفوم ار
0043276504
کت نارفوم ار
کت نارفوم ار
0043276504
کت نارفوم ار
کت نارفوم ار
0043276504
کت نارفوم ار
کت نارفوم ار
1375616374
کت نار ن ﻃب ایران ان
کت نار ن ﻃب ایران ان
0932872212
کت ناز ح ر خراسان
کت ناز ح ر خراسان
مﺤﺪودان تجه ار ا مسئول ت مﺤﺪود0078894743
کت نام ان تجه ار ا مسئول تکت نام
1262353351
کت نخ و ال اف آ ادانا ابهر
کت نخ و ال اف آ ادانا ابهر
1262353351
کت نخ و ال اف آ ادانا ابهر
کت نخ و ال اف آ ادانا ابهر
1262353351
کت نخ و ال اف آ ادانا ابهر
کت نخ و ال اف آ ادانا ابهر
و سا خ وی خراسان 1061902471
کت نخ
و سا خ وی خراسان
کت نخ
4130598546
کت نخل ﻃو آر ا
کت نخل ﻃو آر ا
4130598546
کت نخل ﻃو آر ا
کت نخل ﻃو آر ا
4130598546
کت نخل ﻃو آر ا
کت نخل ﻃو آر ا
4130598546
کت نخل ﻃو آر ا
کت نخل ﻃو آر ا
4130598546
کت نخل ﻃو آر ا
کت نخل ﻃو آر ا
4130598546
کت نخل ﻃو آر ا
کت نخل ﻃو آر ا
4130598546
کت نخل ﻃو آر ا
کت نخل ﻃو آر ا
4130598546
کت نخل ﻃو آر ا
کت نخل ﻃو آر ا
0043644211
کت نرمینه افت
کت نرمینه افت
0043644211
کت نرمینه افت
کت نرمینه افت
0043644211
کت نرمینه افت
کت نرمینه افت
0043644211
کت نرمینه افت
کت نرمینه افت
0043644211
کت نرمینه افت
کت نرمینه افت
0043644211
کت نرمینه افت
کت نرمینه افت
0043644211
کت نرمینه افت
کت نرمینه افت
0043644211
کت نرمینه افت
کت نرمینه افت
0043644211
کت نرمینه افت
کت نرمینه افت
0043644211
کت نرمینه افت
کت نرمینه افت
2296727069
کت نزم س امﺪ قشم
کت نزم س امﺪ قشم
2296727069
کت نزم س امﺪ قشم
کت نزم س امﺪ قشم
0012911917
کت سا اردب ل
کت سا اردب ل
0012911917
کت سا اردب ل
کت سا اردب ل
2990583211
کت سا اس ــچ افت رفسنجانکت سا اس ــچ افت رفسنجان
4432627174
کت سا آف ن ارد ان
کت سا آف ن ارد ان
4432627174
کت سا آف ن ارد ان
کت سا آف ن ارد ان

10380395579
10102031001
10101438143
10101438143
10101438143
10101438143
14005743496
10380181680
14004883535
10320393953
10320393953
10320393953
10860062290
10103415385
10103415385
10103415385
10103415385
10103415385
10103415385
10103415385
10103415385
10102146138
10102146138
10102146138
10102146138
10102146138
10102146138
10102146138
10102146138
10102146138
10102146138
10980111548
10980111548
10240015383
10240015383
10102581175
10861662051
10861662051

9,060.00
37,420.00
601.96
208,193.00
51,408.00
4,747,996.20
11,900.00
270,000.00
15,010.00
2,862,000.00
185,250.00
1,310,400.00
135,586.62
495,573.00
270,828.00
495,573.00
256,627.00
13,034.50
495,573.00
241,600.00
13,103.00
7,097.60
60,000.00
5,882.40
2,145.00
4,740.00
994,790.00
460,000.00
2,493.00
14,627.00
31,446.77
46,359.95
159,800.26
18,515.01
12,982.80
25,213,440.00
31,800.00
63,300.00

يورو
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
رو ه هنﺪ
يورو
يوان چ
يورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
يورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
وون کره جنو
يورو
يورو

49,177
50,562
92,920
11,471
11,562
627
88,040
6,596
49,441
12,730
91,177
11,694
88,150
49,408
49,415
49,408
49,415
51,020
49,408
49,329
119,148
49,807
90,158
90,158
90,158
90,158
11,938
92,383
90,158
49,537
92,383
49,109
49,186
49,568
49,568
73,000
91,412
49,701

کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت

سا
سا
سا
سا
سا
سا
سا
سا
سا
سا
سا
سا
سا
سا
سا
سا
سا
سا
سا
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س

آف ن ارد ان
بهتا ان
بهتا ان
بهتا ان
بهتا ان
پرتو
پرتو
پرتو
تجارت
تجارت
تجارت
تجارت
تجارت
تجارت
حجاب شهرکرد
حجاب شهرکرد
دی ا رسان آران
ک ر سمنان
وال
مﺤسن شالچ ﻼر و برادران
مﺤسن شالچ ﻼر و برادران
مﺤسن شالچ ﻼر و برادران
مﺤسن شالچ ﻼر و برادران
ن س ﺪ مرداب
ن س ﺪ مرداب
ن س ﺪ مرداب
ن س ﺪ مرداب
ن س ﺪ مرداب
ن س ﺪ مرداب
ن س ﺪ مرداب
ن س ﺪ مرداب
ن س ﺪ مرداب
ن س ﺪ مرداب
ن س ﺪ مرداب
ن س ﺪ مرداب
ن س ﺪ مرداب
ن س ﺪ مرداب
ن س ﺪ مرداب

کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت

سا
سا
سا
سا
سا
سا
سا
سا
سا
سا
سا
سا
سا
سا
سا
سا
سا
سا
سا
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س

کت
آف ن ارد ان
کت
بهتا ان
کت
بهتا ان
کت
بهتا ان
کت
بهتا ان
کت
پرتو
کت
پرتو
کت
پرتو
کت
تجارت
کت
تجارت
کت
تجارت
کت
تجارت
کت
تجارت
کت
تجارت
کت
حجاب شهرکرد
کت
حجاب شهرکرد
کت
دی ا رسان آران
کت
ک ر سمنان
کت
وال
مﺤسن شالچ ﻼر و برادرانکت
مﺤسن شالچ ﻼر و برادرانکت
مﺤسن شالچ ﻼر و برادرانکت
مﺤسن شالچ ﻼر و برادرانکت
کت
ن س ﺪ مرداب
کت
ن س ﺪ مرداب
کت
ن س ﺪ مرداب
کت
ن س ﺪ مرداب
کت
ن س ﺪ مرداب
کت
ن س ﺪ مرداب
کت
ن س ﺪ مرداب
کت
ن س ﺪ مرداب
کت
ن س ﺪ مرداب
کت
ن س ﺪ مرداب
کت
ن س ﺪ مرداب
کت
ن س ﺪ مرداب
کت
ن س ﺪ مرداب
کت
ن س ﺪ مرداب
کت
ن س ﺪ مرداب

سا
سا
سا
سا
سا
سا
سا
سا
سا
سا
سا
سا
سا
سا
سا
سا
سا
سا
سا
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س

آف ن ارد ان
بهتا ان
بهتا ان
بهتا ان
بهتا ان
پرتو
پرتو
پرتو
تجارت
تجارت
تجارت
تجارت
تجارت
تجارت
حجاب شهرکرد
حجاب شهرکرد
دی ا رسان آران
ک ر سمنان
وال
مﺤسن شالچ ﻼر و برادران
مﺤسن شالچ ﻼر و برادران
مﺤسن شالچ ﻼر و برادران
مﺤسن شالچ ﻼر و برادران
ن س ﺪ مرداب
ن س ﺪ مرداب
ن س ﺪ مرداب
ن س ﺪ مرداب
ن س ﺪ مرداب
ن س ﺪ مرداب
ن س ﺪ مرداب
ن س ﺪ مرداب
ن س ﺪ مرداب
ن س ﺪ مرداب
ن س ﺪ مرداب
ن س ﺪ مرداب
ن س ﺪ مرداب
ن س ﺪ مرداب
ن س ﺪ مرداب

4432627174
0042905461
0042905461
0042905461
0042905461
4391089009
4391089009
4391089009
1286392901
1286392901
1286392901
1286392901
1286392901
1286392901
0053017552
0053017552
6199147782
1283548445
5048780167
0054602947
0054602947
0054602947
0054602947
2640036610
2640036610
2640036610
2640036610
2640036610
2640036610
2640036610
2640036610
2640036610
2640036610
2640036610
2640036610
2640036610
2640036610
2640036610

10861662051
10100918632
10100918632
10100918632
10100918632
10861946590
10861946590
10861946590
10260321219
10260321219
10260321219
10260321219
10260321219
10260321219
10340048630
10340048630
10861816697
10480020327
10101874825
10100430972
10100430972
10100430972
10100430972
14005015369
14005015369
14005015369
14005015369
14005015369
14005015369
14005015369
14005015369
14005015369
14005015369
14005015369
14005015369
14005015369
14005015369
14005015369

1,634.75
466,000.00
1,830,690.00
466,000.00
26,619.00
630,000.00
18,980.00
612,360.00
480,000.00
4,180.00
190,000.00
450,000.00
455,000.00
405,000.00
12,954,720.00
36,214,200.00
67,275.00
8,942.60
73,220.00
188,000.00
44,700.00
222,448.00
188,000.00
49,467.50
100,680.00
2,252,440.00
212,273.00
60,925.48
10,103.80
45,775.10
101,412.00
42,145.54
66,000.00
58,797.50
778,500.00
360,595.00
2,026,250.00
144,120.00

يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
وون کره جنو
وون کره جنو
يورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ

51,020
88,000
11,421
93,823
92,967
100,000
49,163
100,000
49,408
49,177
49,186
90,600
87,868
92,110
78,281
78,281
93,100
123,150
91,466
49,697
49,408
49,697
50,119
49,003
6,599
11,483
6,470
51,326
51,020
49,329
49,568
49,415
6,438
50,659
6,599
6,587
6,467
6,598

کت س ن س ﺪ مرداب
کت س ن ل ب ﺪ ل
کت نصﻒ جهان موتور
کت نصﻒ جهان موتور
کت نصﻒ جهان موتور
کت نفت ری سان
کت نفت ری سان
کت نفت ری سان
کت نف س ارت پ و ن شابور
کت نف س ارت پ و ن شابور
کت نف س ارت پ و ن شابور
کت نف س نخ
کت نف س نخ
کت نقش تنﺪ س آرا
کت نقش تنﺪ س آرا
کت نقش تنﺪ س آرا
کت صاف ف لم ن ن آذر ا جان
کت نقش نه چاپ ت ز
کت نقش نه چاپ ت ز
کت نقش نه چاپ ت ز
کت صاف ف لم ن ن آذر ا جان
کت نقش نه چاپ ت ز
کت صاف ف لم ن ن آذر ا جان
کت نکواراء
کت نکواراء
کت ن ار بنای ه متانه
کت ن ار گس هامون
کت ن ار گس هامون
کت ن ار گس هامون
کت ن ار گس هامون
کت ن ار گس هامون
کت ن ار گس هامون
کت ن ار گس هامون
کت ن ار گس هامون
کت ن اه تجارت ارس
کت نگ ﺪ ﺪه ام اب
کت نگ پهره لوچستان
کت نگ جان و مه

کت س ن س ﺪ مرداب
کت س ن ل ب ﺪ ل
کت نصﻒ جهان موتور
کت نصﻒ جهان موتور
کت نصﻒ جهان موتور
کت نفت ری سان
کت نفت ری سان
کت نفت ری سان
کت نف س ارت پ و ن شابور
کت نف س ارت پ و ن شابور
کت نف س ارت پ و ن شابور
کت نف س نخ
کت نف س نخ
کت نقش تنﺪ س آرا
کت نقش تنﺪ س آرا
کت نقش تنﺪ س آرا
کت نقش نه چاپ ت ز
کت نقش نه چاپ ت ز
کت نقش نه چاپ ت ز
کت نقش نه چاپ ت ز
کت نقش نه چاپ ت ز
کت نقش نه چاپ ت ز
کت نقش نه چاپ ت ز
کت نکواراء
کت نکواراء
کت ن ار بنای ه متانه
کت ن ار گس هامون
کت ن ار گس هامون
کت ن ار گس هامون
کت ن ار گس هامون
کت ن ار گس هامون
کت ن ار گس هامون
کت ن ار گس هامون
کت ن ار گس هامون
کت ن اه تجارت ارس
کت نگ ﺪ ﺪه ام اب
کت نگ پهره لوچستان
کت نگ جان و مه

کت س ن س ﺪ مرداب
کت س ن ل ب ﺪ ل
کت نصﻒ جهان موتور
کت نصﻒ جهان موتور
کت نصﻒ جهان موتور
کت نفت ری سان
کت نفت ری سان
کت نفت ری سان
کت نف س ارت پ و ن شابور
کت نف س ارت پ و ن شابور
کت نف س ارت پ و ن شابور
کت نف س نخ
کت نف س نخ
کت نقش تنﺪ س آرا
کت نقش تنﺪ س آرا
کت نقش تنﺪ س آرا
کت نقش نه چاپ ت ز
کت نقش نه چاپ ت ز
کت نقش نه چاپ ت ز
کت نقش نه چاپ ت ز
کت نقش نه چاپ ت ز
کت نقش نه چاپ ت ز
کت نقش نه چاپ ت ز
کت نکواراء
کت نکواراء
کت ن ار بنای ه متانه
کت ن ار گس هامون
کت ن ار گس هامون
کت ن ار گس هامون
کت ن ار گس هامون
کت ن ار گس هامون
کت ن ار گس هامون
کت ن ار گس هامون
کت ن ار گس هامون
کت ن اه تجارت ارس
کت نگ ﺪ ﺪه ام اب
کت نگ پهره لوچستان
کت نگ جان و مه

2640036610
6199600797
1284932664
1284932664
1284932664
0054256534
0054256534
0054256534
1062637399
1062637399
1062637399
0046875042
0046875042
0041258843
0041258843
0041258843
1372731741
1372731741
1372731741
1372731741
1372731741
1372731741
1372731741
0941756671
0941756671
3874715167
0070481547
0070481547
0070481547
0070481547
0070481547
0070481547
0070481547
0070481547
0039398811
0079999786
3651295877
0081479999

14005015369
10260195630
10260465504
10260465504
10260465504
10102742610
10102742610
10102742610
14006537333
14006537333
14006537333
10101546615
10101546615
10102129847
10102129847
10102129847
10200266682
10200150764
10200150764
10200150764
10200266682
10200150764
10200266682
10102554690
10102554690
14005916825
10320242062
10320242062
10320242062
10320242062
10320242062
10320242062
10320242062
10320242062
10320432840
10320352160
14005611023
10103051439

1,775,000.00
100,360.00
296,000.00
1,305,547.65
90,290.00
88,101.12
133,129.54
124,635.91
389,627.00
41,717.40
43,292.76
12,098.54
8,600.00
1,667,536.00
60,576.42
60,576.42
195,000.00
1,739.02
18,000.00
250,140.00
339.50
278,650.00
105,960.00
35,001.00
148,403.35
357.00
132,500.00
172,100.00
111,200.00
14,536.20
127,500.00
172,000.00
102,500.00
107,890.00
16,967.00
10,672.00
8,934.91
132,240.10

يوان چ
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
یورو
یورو
یورو
يورو
يورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
يورو
یورو
يورو
يورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو

6,587
93,000
50,463
11,173
51,199
49,177
20,705
20,705
11,128
6,596
6,596
49,441
49,415
6,587
49,186
49,639
92,590
95,000
93,374
94,850
49,697
49,466
89,450
49,177
49,177
50,254
51,020
87,617
90,000
49,268
90,000
88,147
51,020
90,500
49,329
49,537
49,109
50,168

کت نگ جان و مه
کت نگ عسل هرنﺪ
کت نگ عسل هرنﺪ
کت نگ مشهﺪ تا ان
کت نما پوشش پرش
کت نماد انﺪ ش آرن
کت نماد انﺪ ش آرن
کت نو انﺪ شان ارس ر
کت نوا نوآوران ک ش
کت نوات س ﻃب
کت نوانﺪ شان هوشمنﺪ س اهان
کت نوای بنﺪر جنوب اسپ
کت نوای بنﺪر جنوب اسپ
کت نوآوران ارت اﻃات دوران
کت نوآوران ارت اﻃات دوران
کت نوآوران ارت اﻃات دوران
کت نوآوران ارت اﻃات دوران
کت نوآوران ارت اﻃات دوران
کت نوآوران ارت اﻃات دوران
کت نوآوران ارت اﻃات دوران
کت نوآوران ارت اﻃات دوران
کت نوآوران ارت اﻃات دوران
کت نوآوران ارت اﻃات دوران
کت نوآوران ارت اﻃات دوران
کت نوآوران ارت اﻃات دوران
کت نوآوران پرتو تکفام
کت نوآوران س اب صنعت
کت نوآوران س اب صنعت
کت نوآوران س اب صنعت
کت نوآوران س اب صنعت
کت نوآوران س اب صنعت
کت نوآوران س اب صنعت
کت نوآوران س اب صنعت
کت نوآوران س اب صنعت
کت نوآوران س اب صنعت
کت نوآوران صنعت برق و سازه رو
کت نوآوران صنعت برق و سازه رو
کت نوآوران ﻃب ب الملل

کت نگ جان و مه
کت نگ جان و مه
کت نگ عسل هرنﺪ
کت نگ عسل هرنﺪ
کت نگ عسل هرنﺪ
کت نگ عسل هرنﺪ
کت نگ مشهﺪ تا ان
کت نگ مشهﺪ تا ان
کت نما پوشش پرش
کت نما پوشش پرش
کت نماد انﺪ ش آرن
کت نماد انﺪ ش آرن
کت نماد انﺪ ش آرن
کت نماد انﺪ ش آرن
کت نو انﺪ شان ارس ر
کت نو انﺪ شان ارس ر
کت نوا نوآوران ک ش
کت نوا نوآوران ک ش
کت نوات س ﻃب
کت نوات س ﻃب
کت نوانﺪ شان هوشمنﺪ س اهان کت نوانﺪ شان هوشمنﺪ س اهان
کت نوای بنﺪر جنوب اسپ
کت نوای بنﺪر جنوب اسپ
کت نوای بنﺪر جنوب اسپ
کت نوای بنﺪر جنوب اسپ
کت نوآوران ارت اﻃات دوران
کت نوآوران ارت اﻃات دوران
کت نوآوران ارت اﻃات دوران
کت نوآوران ارت اﻃات دوران
کت نوآوران ارت اﻃات دوران
کت نوآوران ارت اﻃات دوران
کت نوآوران ارت اﻃات دوران
کت نوآوران ارت اﻃات دوران
کت نوآوران ارت اﻃات دوران
کت نوآوران ارت اﻃات دوران
کت نوآوران ارت اﻃات دوران
کت نوآوران ارت اﻃات دوران
کت نوآوران ارت اﻃات دوران
کت نوآوران ارت اﻃات دوران
کت نوآوران ارت اﻃات دوران
کت نوآوران ارت اﻃات دوران
کت نوآوران ارت اﻃات دوران
کت نوآوران ارت اﻃات دوران
کت نوآوران ارت اﻃات دوران
کت نوآوران ارت اﻃات دوران
کت نوآوران ارت اﻃات دوران
کت نوآوران ارت اﻃات دوران
کت نوآوران ارت اﻃات دوران
کت نوآوران ارت اﻃات دوران
کت نوآوران پرتو تکفام
کت نوآوران پرتو تکفام
کت نوآوران س اب صنعت
کت نوآوران س اب صنعت
کت نوآوران س اب صنعت
کت نوآوران س اب صنعت
کت نوآوران س اب صنعت
کت نوآوران س اب صنعت
کت نوآوران س اب صنعت
کت نوآوران س اب صنعت
کت نوآوران س اب صنعت
کت نوآوران س اب صنعت
کت نوآوران س اب صنعت
کت نوآوران س اب صنعت
کت نوآوران س اب صنعت
کت نوآوران س اب صنعت
کت نوآوران س اب صنعت
کت نوآوران س اب صنعت
کت نوآوران س اب صنعت
کت نوآوران س اب صنعت
کت نوآوران صنعت برق و سازه رو کت نوآوران صنعت برق و سازه رو
کت نوآوران صنعت برق و سازه رو کت نوآوران صنعت برق و سازه رو
کت نوآوران ﻃب ب الملل
کت نوآوران ﻃب ب الملل

0081479999
1288026900
1288026900
1261113519
0052081478
0076093247
0076093247
0076565157
0067211232
0063764989
1290699348
1463368119
1463368119
1753615348
1753615348
1753615348
1753615348
1753615348
1753615348
1753615348
1753615348
1753615348
1753615348
1753615348
1753615348
2753564981
5879895378
5879895378
5879895378
5879895378
5879895378
5879895378
5879895378
5879895378
5879895378
2291873989
2291873989
5789947409

10103051439
10260523057
10260523057
10260223379
10103573919
10320441195
10320441195
10103482707
10862027566
14003916750
10260648914
10980039149
10980039149
10102725140
10102725140
10102725140
10102725140
10102725140
10102725140
10102725140
10102725140
10102725140
10102725140
10102725140
10102725140
10103533545
10100223467
10100223467
10100223467
10100223467
10100223467
10100223467
10100223467
10100223467
10100223467
10530344226
10530344226
10320887857

43,153.00
285,220.00
155,209.00
53,000.00
146,540.00
59,869.00
63,020.00
3,111.80
68,300.00
3,275.00
68,000.00
74,281.00
74,281.00
927,301.00
2,140,000.00
18,170.00
1,536,990.00
1,920,000.00
2,140,000.00
427,159.36
442,834.00
2,140,000.00
260,314.18
2,124,200.00
32,560.00
24,600.00
32,000.00
481,948.80
89,731.74
26,400.00
41,097.00
23,801.98
5,106.00
97,653.36
64,830.00
32,120.80
8,040.00
39,500.00

يورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يوان چ
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یورو
یورو
یوان چ
یوان چ
يورو
يورو
يورو

50,254
9,312
49,109
50,866
11,173
49,415
49,408
49,329
49,807
88,880
49,701
49,537
94,273
11,927
11,994
49,177
6,596
11,994
11,994
11,499
51,047
11,886
11,499
11,886
49,177
49,441
6,538
11,236
11,808
11,236
12,325
92,661
51,249
11,790
11,790
51,047
49,258
93,120

کت نوآوران ﻃب ب الملل
کت ن ران رنگینه
کت ن ران رنگینه
کت ن ران رنگینه
61946447
کت نوژان ب ن آرانا توس
کت نوژان ب ن آرانا توس
کت نوژان ب ن آرانا توس
کت نوژان ب ن آرانا توس
کت نوش نه چاپ ال ز
کت ن ن دارو پژوه ایران ان
کت ن ن س ال صنعت
کت ن ا و اﻃلس قشم
کت ن ان اتری خاوران
کت ن ان اتری خاوران
کت ن و ال و س
کت ن و ال و س
کت ن و ال و س
کت ن و ال و س
کت ن و ال و س
کت ن ک پ ان سهنﺪ
کت ن ک پ ان سهنﺪ
کت ن ک رس زنجان
کت ن ک سامان دارو
کت ن ان اسا پرش
کت ن ان اسا پرش
کت ن ان اسا پرش
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما

و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و

کت نوآوران ﻃب ب الملل
کت ن ران رنگینه
کت ن ران رنگینه
کت ن ران رنگینه
کت نور نهاد ق نماد
کت نوژان ب ن آرانا توس
کت نوژان ب ن آرانا توس
کت نوژان ب ن آرانا توس
کت نوژان ب ن آرانا توس
کت نوش نه چاپ ال ز
کت ن ن دارو پژوه ایران ان
کت ن ن س ال صنعت
کت ن ا و اﻃلس قشم
کت ن ان اتری خاوران
کت ن ان اتری خاوران
کت ن و ال و س
کت ن و ال و س
کت ن و ال و س
کت ن و ال و س
کت ن و ال و س
کت ن ک پ ان سهنﺪ
کت ن ک پ ان سهنﺪ
کت ن ک رس زنجان
کت ن ک سامان دارو
کت ن ان اسا پرش
کت ن ان اسا پرش
کت ن ان اسا پرش
کت ن ان ش که فارس
کت ن ان ش که فارس
کت ن ان ش که فارس
کت ن ان ش که فارس
کت ن ان ش که فارس
کت ن ان ش که فارس
کت ن ان ش که فارس
کت ن ان ش که فارس
کت ن ان ش که فارس
کت ن ان ش که فارس
کت ن ان ش که فارس

کت نوآوران ﻃب ب الملل
کت ن ران رنگینه
کت ن ران رنگینه
کت ن ران رنگینه
کت نور نهاد ق نماد
کت نوژان ب ن آرانا توس
کت نوژان ب ن آرانا توس
کت نوژان ب ن آرانا توس
کت نوژان ب ن آرانا توس
کت نوش نه چاپ ال ز
کت ن ن دارو پژوه ایران ان
کت ن ن س ال صنعت
کت ن ا و اﻃلس قشم
کت ن ان اتری خاوران
کت ن ان اتری خاوران
کت ن و ال و س
کت ن و ال و س
کت ن و ال و س
کت ن و ال و س
کت ن و ال و س
کت ن ک پ ان سهنﺪ
کت ن ک پ ان سهنﺪ
کت ن ک رس زنجان
کت ن ک سامان دارو
کت ن ان اسا پرش
کت ن ان اسا پرش
کت ن ان اسا پرش
کت ن ان ش که فارس
کت ن ان ش که فارس
کت ن ان ش که فارس
کت ن ان ش که فارس
کت ن ان ش که فارس
کت ن ان ش که فارس
کت ن ان ش که فارس
کت ن ان ش که فارس
کت ن ان ش که فارس
کت ن ان ش که فارس
کت ن ان ش که فارس

5789947409
0054019435
0054019435
0054019435
6299708743
0794931146
0794931146
0794931146
0794931146
5809940341
0063326019
0074195832
0059968141
0942180119
0942180119
2280242273
2280242273
2280242273
2280242273
2280242273
0070104621
0070104621
0056735367
0078399841
0064381171
0064381171
0064381171
1950543595
1950543595
1950543595
1950543595
1950543595
1950543595
1950543595
1950543595
1950543595
1950543595
1950543595

10320887857
14003749813
14003749813
14003749813
10260603907
14004714196
14004714196
14004714196
14004714196
14004175538
14004247551
10102863008
14003107416
10380575646
10380575646
10102604898
10102604898
10102604898
10102604898
10102604898
10103758881
10103758881
10100981792
10320856721
10103413968
10103413968
10103413968
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405

23,545.75
7,027,500.00
7,027,500.00
253,300.00
276,752.00
472,269.35
202,400.00
488,408.85
209,318.00
321,086.00
75,900.00
65,000.00
165,699.00
113,200.00
286,000.00
7,300.00
81,500.00
83,000.00
126,000.00
81,000.00
1,335,800.00
1,837,000.00
144,978.00
18,900.00
201,148.00
201,148.00
201,148.00
200,000.00
278,583.93
33,000.00
1,915.00
195,361.00
627,527.00
195,361.00
2,162,638.17
320,500.00
495,840.00
610,976.52

یورو
رو ه هنﺪ
رو ه هنﺪ
یوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
درهم امارات
يوان چ
يورو
يوان چ

49,798
1,203
1,100
11,790
49,568
49,177
49,441
49,177
49,441
6,469
50,545
49,441
6,555
6,599
11,329
49,829
49,415
49,415
49,829
49,829
6,587
6,587
50,168
49,415
6,587
6,587
6,587
49,676
50,254
50,254
50,254
50,119
6,670
50,254
11,436
6,596
50,254
6,596

کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت ن ان صنعت دن
کت ن کران ﻻس ک
کت ن کران ﻻس ک
کت ن کران ﻻس ک
کت ن کران ﻻس ک
کت ن کران ﻻس ک
کت ن کران ﻻس ک
کت ن کو ران آر ا گس آذر
کت ن کو ران آر ا گس آذر
کت ن کو ﻃعم اس ادان
کت ن کو ساج
کت ن کو ساج
کت ن ما پ ش ﻃب
کت نیوساد ل مر ایران ان
کت هاد مان مهر
کت هاد مان مهر
کت هاد مان مهر
کت هاد مان مهر
کت هاد مان مهر
کت هاد مان مهر
کت هاد مان مهر
کت هاد مان مهر
کت هاد مان مهر
کت هاد مان مهر
کت هاد مان مهر
کت هاد مان مهر
کت هاد مان مهر
کت هاد مان مهر
کت هاد مان مهر
کت هاد مان مهر
کت هامان شهﺪ توس

و
و
و
و
و
و
و

کت ن ان ش که فارس
کت ن ان ش که فارس
کت ن ان ش که فارس
کت ن ان ش که فارس
کت ن ان ش که فارس
کت ن ان ش که فارس
کت ن ان ش که فارس
کت ن ان صنعت دن
کت ن کران ﻻس ک
کت ن کران ﻻس ک
کت ن کران ﻻس ک
کت ن کران ﻻس ک
کت ن کران ﻻس ک
کت ن کران ﻻس ک
کت ن کو ران آر ا گس آذر
کت ن کو ران آر ا گس آذر
کت ن کو ﻃعم اس ادان
کت ن کو ساج
کت ن کو ساج
کت ن ما پ ش ﻃب
کت نیوساد ل مر ایران ان
کت هاد مان مهر
کت هاد مان مهر
کت هاد مان مهر
کت هاد مان مهر
کت هاد مان مهر
کت هاد مان مهر
کت هاد مان مهر
کت هاد مان مهر
کت هاد مان مهر
کت هاد مان مهر
کت هاد مان مهر
کت هاد مان مهر
کت هاد مان مهر
کت هاد مان مهر
کت هاد مان مهر
کت هاد مان مهر
کت هامان شهﺪ توس

کت ن ان ش که فارس
کت ن ان ش که فارس
کت ن ان ش که فارس
کت ن ان ش که فارس
کت ن ان ش که فارس
کت ن ان ش که فارس
کت ن ان ش که فارس
کت ن ان صنعت دن
کت ن کران ﻻس ک
کت ن کران ﻻس ک
کت ن کران ﻻس ک
کت ن کران ﻻس ک
کت ن کران ﻻس ک
کت ن کران ﻻس ک
کت ن کو ران آر ا گس آذر
کت ن کو ران آر ا گس آذر
کت ن کو ﻃعم اس ادان
کت ن کو ساج
کت ن کو ساج
کت ن ما پ ش ﻃب
کت نیوساد ل مر ایران ان
کت هاد مان مهر
کت هاد مان مهر
کت هاد مان مهر
کت هاد مان مهر
کت هاد مان مهر
کت هاد مان مهر
کت هاد مان مهر
کت هاد مان مهر
کت هاد مان مهر
کت هاد مان مهر
کت هاد مان مهر
کت هاد مان مهر
کت هاد مان مهر
کت هاد مان مهر
کت هاد مان مهر
کت هاد مان مهر
کت هامان شهﺪ توس

1950543595
1950543595
1950543595
1950543595
1950543595
1950543595
1950543595
0069170274
4321953200
4321953200
4321953200
4321953200
4321953200
4321953200
1376344300
1376344300
1091529876
1090999631
1090999631
2062854749
0036601853
0421163437
0421163437
0421163437
0421163437
0421163437
0421163437
0421163437
0421163437
0421163437
0421163437
0421163437
0421163437
0421163437
0421163437
0421163437
0421163437
0932897150

14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
10320689005
10101411171
10101411171
10101411171
10101411171
10101411171
10101411171
10320583820
10320583820
10260493276
10260203536
10260203536
10101790347
10861776231
10102414550
10102414550
10102414550
10102414550
10102414550
10102414550
10102414550
10102414550
10102414550
10102414550
10102414550
10102414550
10102414550
10102414550
10102414550
10102414550
10380653150

9,480.00
147,071.30
184,940.00
686,826.00
29,900.00
87,872.00
2,929.00
2,552,010.00
2,276,208.00
1,939,140.00
1,800,630.00
98,280.00
1,994,148.00
294,840.00
70,935.00
280,360.00
6,900.00
2,740,000.00
350,020.00
39,033.00
3,717.00
2,092,200.00
489,998.00
487,090.00
447,105.00
7,400.00
442,016.00
2,076,350.00
491,452.00
439,835.00
449,286.00
2,117,560.00
382,440.00
489,271.00
106,100.00
83,376.00
2,108,050.00
507,759.00

يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
یورو
يورو
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
يورو
یورو
یورو
درهم امارات
یوان چ

49,697
6,596
6,596
6,596
50,254
49,697
49,697
6,447
6,588
6,588
6,588
6,588
6,588
11,878
49,109
49,186
88,147
11,750
88,056
49,441
88,773
21,920
49,109
49,109
49,003
49,109
49,003
22,192
49,109
49,938
49,003
11,551
11,551
49,109
49,798
49,798
22,192
11,250

کت هامان شهﺪ توس
کت هامان شهﺪ توس
کت هامان شهﺪ توس
کت هامان شهﺪ توس
کت هامون تجارت جلفا ارس
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت هﺪف ادیز صﺪرا
کت هﺪف ادیز صﺪرا
کت هﺪف ادیز صﺪرا
کت هﺪف ادیز صﺪرا
کت هﺪف ادیز صﺪرا
کت هﺪف ادیز صﺪرا
کت هﺪف ادیز صﺪرا
کت هﺪف ادیز صﺪرا
کت هﺪف ادیز صﺪرا
کت هﺪف ادیز صﺪرا
کت هﺪف ادیز صﺪرا
کت هرمس ش فارمﺪ
کت هرمس ش فارمﺪ
کت هرمس ش فارمﺪ
کت هزاردستان خزر

و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و

کت هامان شهﺪ توس
کت هامان شهﺪ توس
کت هامان شهﺪ توس
کت هامان شهﺪ توس
کت هامون تجارت جلفا ارس
کت هامون تجارت جلفا ارس
کت هامون تجارت جلفا ارس
کت هامون تجارت جلفا ارس
کت هامون تجارت جلفا ارس
کت هامون تجارت جلفا ارس
کت هامون تجارت جلفا ارس
کت هامون تجارت جلفا ارس
کت هامون تجارت جلفا ارس
کت هامون تجارت جلفا ارس
کت هامون تجارت جلفا ارس
کت هامون تجارت جلفا ارس
کت هامون تجارت جلفا ارس
کت هامون تجارت جلفا ارس
کت هامون تجارت جلفا ارس
کت هامون تجارت جلفا ارس
کت هامون تجارت جلفا ارس
کت هامون تجارت جلفا ارس
کت هامون تجارت جلفا ارس
کت هﺪف ادیز صﺪرا
کت هﺪف ادیز صﺪرا
کت هﺪف ادیز صﺪرا
کت هﺪف ادیز صﺪرا
کت هﺪف ادیز صﺪرا
کت هﺪف ادیز صﺪرا
کت هﺪف ادیز صﺪرا
کت هﺪف ادیز صﺪرا
کت هﺪف ادیز صﺪرا
کت هﺪف ادیز صﺪرا
کت هﺪف ادیز صﺪرا
کت هرمس ش فارمﺪ
کت هرمس ش فارمﺪ
کت هرمس ش فارمﺪ
کت هزاردستان خزر

کت هامان شهﺪ توس
کت هامان شهﺪ توس
کت هامان شهﺪ توس
کت هامان شهﺪ توس
کت هامون تجارت جلفا ارس
کت هامون تجارت جلفا ارس
کت هامون تجارت جلفا ارس
کت هامون تجارت جلفا ارس
کت هامون تجارت جلفا ارس
کت هامون تجارت جلفا ارس
کت هامون تجارت جلفا ارس
کت هامون تجارت جلفا ارس
کت هامون تجارت جلفا ارس
کت هامون تجارت جلفا ارس
کت هامون تجارت جلفا ارس
کت هامون تجارت جلفا ارس
کت هامون تجارت جلفا ارس
کت هامون تجارت جلفا ارس
کت هامون تجارت جلفا ارس
کت هامون تجارت جلفا ارس
کت هامون تجارت جلفا ارس
کت هامون تجارت جلفا ارس
کت هامون تجارت جلفا ارس
کت هﺪف ادیز صﺪرا
کت هﺪف ادیز صﺪرا
کت هﺪف ادیز صﺪرا
کت هﺪف ادیز صﺪرا
کت هﺪف ادیز صﺪرا
کت هﺪف ادیز صﺪرا
کت هﺪف ادیز صﺪرا
کت هﺪف ادیز صﺪرا
کت هﺪف ادیز صﺪرا
کت هﺪف ادیز صﺪرا
کت هﺪف ادیز صﺪرا
کت هرمس ش فارمﺪ
کت هرمس ش فارمﺪ
کت هرمس ش فارمﺪ
کت هزاردستان خزر

0932897150
0932897150
0932897150
0932897150
1376491850
1376491850
1376491850
1376491850
1376491850
1376491850
1376491850
1376491850
1376491850
1376491850
1376491850
1376491850
1376491850
1376491850
1376491850
1376491850
1376491850
1376491850
1376491850
0012445193
0012445193
0012445193
0012445193
0012445193
0012445193
0012445193
0012445193
0012445193
0012445193
0012445193
2460066260
2460066260
2460066260
0046336168

10380653150
10380653150
10380653150
10380653150
14006153882
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14005861000
14005861000
14005861000
14005861000
14005861000
14005861000
14005861000
14005861000
14005861000
14005861000
14005861000
14006216961
14006216961
14006216961
10103539481

250,200.00
644,520.00
545,000.00
1,380,000.00
58,000.00
184,940.00
686,826.00
147,071.30
29,900.00
2,929.00
87,872.00
200,000.00
278,583.93
495,840.00
610,976.52
9,480.00
33,000.00
1,915.00
627,527.00
195,361.00
195,361.00
320,500.00
2,162,638.17
94,727.00
60,400.00
36,840.00
61,472.00
119,320.00
52,253.00
33,845.28
12,560.00
38,957.56
28,522.00
87,020.94
522,000.00
522,000.00
522,000.00
193,123.14

چ
چ
چ
چ

یوان
یوان
یوان
یوان
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يوان چ
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
يورو
یورو
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات

11,250
11,550
11,380
11,100
49,258
6,596
6,596
6,596
50,254
49,697
49,697
49,676
50,254
50,254
6,596
49,697
50,254
50,254
6,670
50,119
50,254
6,596
11,436
49,701
49,701
49,701
49,701
49,109
49,109
49,962
49,701
48,599
49,568
49,329
27,580
27,580
11,908
11,494

کت هزاردستان خزر
کت هزاردستان خزر
کت هشت بهشت ک ش
کت هشت بهشت ک ش
کت هشت بهشت ک ش
کت هشت بهشت ک ش
کت هل
کت هماهنگ پردازش هوشمنﺪ
کت هماهنگ پردازش هوشمنﺪ
کت هماهنگ پردازش هوشمنﺪ
کت همای ترخ ص ارس
کت همای ترخ ص ارس
کت همای ترخ ص ارس
کت همای ترخ ص ارس
کت همت ﻼست آذر آ اد ان
کت همت ﻼست آذر آ اد ان
کت همت ﻼست آذر آ اد ان
کت همت ﻼست آذر آ اد ان
کت همت ﻼست آذر آ اد ان
کت همراه س ستم آترا
کت همراه س ستم آترا
کت همراه س ستم آترا
کت هم ام تا ان آس ا
کت هم ام صنع ال ک خراسان رضوی
کت همنﺪ ن و گس ل
کت همنﺪ ن و گس ل
کت ه کﺪه ن کزاد یزد
کت ه کﺪه ن کزاد یزد
کت ه کﺪه ن کزاد یزد
کت هوا ار
هواپ ما سپهران
هواپ ما سپهران
هواپ ما سپهران
کت هواسازان آ ﺪین
کت هواسازان آ ﺪین
کت هواسازان آ ﺪین
کت هواسازان آ ﺪین
کت هوای ف ده مﺤقق ایران ان

0046336168
کت هزاردستان خزر
کت هزاردستان خزر
0046336168
کت هزاردستان خزر
کت هزاردستان خزر
1281051136
کت هشت بهشت ک ش
کت هشت بهشت ک ش
1281051136
کت هشت بهشت ک ش
کت هشت بهشت ک ش
1281051136
کت هشت بهشت ک ش
کت هشت بهشت ک ش
1281051136
کت هشت بهشت ک ش
کت هشت بهشت ک ش
0452590469
کت هل
کت هل
4323270062
کت هماهنگ پردازش هوشمنﺪ کت هماهنگ پردازش هوشمنﺪ
4323270062
کت هماهنگ پردازش هوشمنﺪ کت هماهنگ پردازش هوشمنﺪ
4323270062
کت هماهنگ پردازش هوشمنﺪ کت هماهنگ پردازش هوشمنﺪ
0081692821
کت همای ترخ ص ارس
کت همای ترخ ص ارس
0081692821
کت همای ترخ ص ارس
کت همای ترخ ص ارس
0081692821
کت همای ترخ ص ارس
کت همای ترخ ص ارس
0081692821
کت همای ترخ ص ارس
کت همای ترخ ص ارس
1376791846
کت همت ﻼست آذر آ اد ان
کت همت ﻼست آذر آ اد ان
1376791846
کت همت ﻼست آذر آ اد ان
کت همت ﻼست آذر آ اد ان
1376791846
کت همت ﻼست آذر آ اد ان
کت همت ﻼست آذر آ اد ان
1376791846
کت همت ﻼست آذر آ اد ان
کت همت ﻼست آذر آ اد ان
1376791846
کت همت ﻼست آذر آ اد ان
کت همت ﻼست آذر آ اد ان
0071365710
کت همراه س ستم آترا
کت همراه س ستم آترا
0071365710
کت همراه س ستم آترا
کت همراه س ستم آترا
0071365710
کت همراه س ستم آترا
کت همراه س ستم آترا
1288087659
کت هم ام تا ان آس ا
کت هم ام تا ان آس ا
هم ام صنع ال ک خراسان رضوی0680310223
رضوی
کت هم ام صنع ال ک خراسانکت
0937680699
کت همنﺪ ن و گس ل
کت همنﺪ ن و گس ل
0937680699
کت همنﺪ ن و گس ل
کت همنﺪ ن و گس ل
4431745173
کت ه کﺪه ن کزاد یزد
کت ه کﺪه ن کزاد یزد
4431745173
کت ه کﺪه ن کزاد یزد
کت ه کﺪه ن کزاد یزد
4431745173
کت ه کﺪه ن کزاد یزد
کت ه کﺪه ن کزاد یزد
0053540476
کت هوا ار
کت هوا ار
4609746239
کت هواپ ما سپهران
کت هواپ ما سپهران
4609746239
کت هواپ ما سپهران
کت هواپ ما سپهران
4609746239
کت هواپ ما سپهران
کت هواپ ما سپهران
1381103995
کت هواسازان آ ﺪین
کت هواسازان آ ﺪین
1381103995
کت هواسازان آ ﺪین
کت هواسازان آ ﺪین
1381103995
کت هواسازان آ ﺪین
کت هواسازان آ ﺪین
1381103995
کت هواسازان آ ﺪین
کت هواسازان آ ﺪین
0071247009
کت هوای ف ده مﺤقق ایران ان کت هوای ف ده مﺤقق ایران ان

10103539481
10103539481
10861524156
10861524156
10861524156
10861524156
10100604640
10103987678
10103987678
10103987678
10860195790
10860195790
10860195790
10860195790
10200261139
10200261139
10200261139
10200261139
10200261139
14006888982
14006888982
14006888982
10260415174
10380459965
10101581963
10101581963
10840450257
10840450257
10840450257
10101863230
10320623230
10320623230
10320623230
10200345090
10200345090
10200345090
10200345090
10103558363

72,139.94
310,609.10
28,500.48
505,494,000.00
279,608,112.00
1,731.28
117,450.00
500,000.00
2,047,940.40
500,000.00
26,122.00
42,152.00
1,516,460.00
52,455.00
27,610.00
27,610.00
226,569.21
300,000.00
236,779.75
267,500.00
2,847,641.20
1,988,630.60
203,000.00
119,961,600.00
16,600.00
262,778.28
85,500.00
2,900.00
250,000.00
182,777,760.00
1,744,098.68
2,171,229.80
1,000,000.00
20,880.00
3,328.00
20,449.70
7,200.00
40,000.00

درهم امارات
درهم امارات
يورو
وون کره جنو
وون کره جنو
يورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
يورو
درهم امارات
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
یورو
درهم امارات
درهم امارات
يورو
وون کره جنو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
وون کره جنو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو

27,580
11,510
92,383
39,149
38,978
92,383
12,367
50,254
11,436
49,697
11,584
11,584
11,994
11,589
6,587
6,596
6,453
6,462
6,462
49,109
11,471
11,466
119,148
69,641
51,596
50,423
50,119
49,441
49,177
38,467
11,494
11,494
11,499
87,200
87,210
87,200
88,440
49,639

کت هوای ف ده مﺤقق ایران ان
کت هور ب گر ارس
کت هور ب گر ارس
کت هور ب گر ارس
کت هور ب گر ارس
کت هور ب گر ارس
کت هور ب گر ارس
کت هوشمنﺪ ساختار امرتات
کت هوشمنﺪ ساختار امرتات
کت هوشمنﺪ ساختار امرتات
کت هوشمنﺪ ساختار امرتات
کت هوشمنﺪنما ه افراز
کت ه ﺪرول ک گس هوشمنﺪ پ شتاز
کت ه ﺪرول ک گس هوشمنﺪ پ شتاز
کت هیوا تجارت
کت هیوا تجارت
کت هیوا تجارت
کت واتگر قشم
کت واﻻ پوش تهران
کت واﻻتجارت تک ام ت ز
کت وانا هس ال ز
کت وانا هس ال ز
کت وا ا سﻼمت قشم
کت وا ا نماد س اهان
کت وا ا نماد س اهان
کت وردین ازن
کت وردین ازن
کت وردین ازن
کت وردین ازن
کت وردین ازن
کت وردین ازن
کت ورقهای پوششﺪار تاراز چهارمﺤال
کت وزنه
کت وستا تجه ارت
کت وستا ﻃب آزما
کت و ان گس او اتو
کت و تاارا
کت و تاارا

کت هوای ف ده مﺤقق ایران ان کت هوای ف ده مﺤقق ایران ان
کت هور ب گر ارس
کت هور ب گر ارس
کت هور ب گر ارس
کت هور ب گر ارس
کت هور ب گر ارس
کت هور ب گر ارس
کت هور ب گر ارس
کت هور ب گر ارس
کت هور ب گر ارس
کت هور ب گر ارس
کت هور ب گر ارس
کت هور ب گر ارس
کت هوشمنﺪ ساختار امرتات
کت هوشمنﺪ ساختار امرتات
کت هوشمنﺪ ساختار امرتات
کت هوشمنﺪ ساختار امرتات
کت هوشمنﺪ ساختار امرتات
کت هوشمنﺪ ساختار امرتات
کت هوشمنﺪ ساختار امرتات
کت هوشمنﺪ ساختار امرتات
کت هوشمنﺪنما ه افراز
کت هوشمنﺪنما ه افراز
کت ه ﺪرول ک گس هوشمنﺪ پ شتازکت ه ﺪرول ک گس هوشمنﺪ پ شتاز
کت ه ﺪرول ک گس هوشمنﺪ پ شتازکت ه ﺪرول ک گس هوشمنﺪ پ شتاز
کت هیوا تجارت
کت هیوا تجارت
کت هیوا تجارت
کت هیوا تجارت
کت هیوا تجارت
کت هیوا تجارت
کت واتگر قشم
کت واتگر قشم
کت واﻻ پوش تهران
کت واﻻ پوش تهران
کت واﻻتجارت تک ام ت ز
کت واﻻتجارت تک ام ت ز
کت وانا هس ال ز
کت وانا هس ال ز
کت وانا هس ال ز
کت وانا هس ال ز
کت وا ا سﻼمت قشم
کت وا ا سﻼمت قشم
کت وا ا نماد س اهان
کت وا ا نماد س اهان
کت وا ا نماد س اهان
کت وا ا نماد س اهان
کت وردین ازن
کت وردین ازن
کت وردین ازن
کت وردین ازن
کت وردین ازن
کت وردین ازن
کت وردین ازن
کت وردین ازن
کت وردین ازن
کت وردین ازن
کت وردین ازن
کت وردین ازن
کت ورقهای پوششﺪار تاراز چهارمﺤال
کت ورقهای پوششﺪار تاراز چهارمﺤال
کت وزنه
کت وزنه
کت وستا تجه ارت
کت وستا تجه ارت
کت وستا ﻃب آزما
کت وستا ﻃب آزما
کت و ان گس او اتو
کت و ان گس او اتو
کت و تاارا
کت و تاارا
کت و تاارا
کت و تاارا

0071247009
1950350622
1950350622
1950350622
1950350622
1950350622
1950350622
0082193101
0082193101
0082193101
0082193101
0532301080
0603069551
0603069551
1460859146
1460859146
1460859146
0052903362
1285489861
1380188628
0381493083
0381493083
4391591073
1281822108
1281822108
4910981527
4910981527
4910981527
4910981527
4910981527
4910981527
1285803541
0066342740
3933371856
0061492531
3760353878
0073100455
0073100455

10103558363
10860987078
10860987078
10860987078
10860987078
10860987078
10860987078
14003879239
14003879239
14003879239
14003879239
10102509518
10320409458
10320409458
10102643220
10102643220
10102643220
10861501456
10101745408
14004871465
10103033222
10103033222
10861786601
14004306432
14004306432
10320750734
10320750734
10320750734
10320750734
10320750734
10320750734
10860449124
10100398873
10320615656
14005241760
14004349199
10102470023
10102470023

40,000.00
3,746.76
5,726.90
8,340.00
9,431.90
2,664.80
2,403.38
360,000.00
244,000.00
568,150.00
125,840.00
5,370.00
810,386.79
401,643.57
357,100.00
2,773,000.00
2,773,500.00
8,935.00
34,635,000.00
39,405.00
52,500.00
122,500.00
191,600.62
47,000.00
75,240.00
24,200.00
24,200.00
48,400.00
48,400.00
48,400.00
24,200.00
4,342.00
66,640.00
126,994.11
2,803,000.00
16,603.00
280,816.00
109,980.00

يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یوان چ
یوان چ
درهم امارات
یوان چ
يورو
يوان چ
يوان چ
یورو
يوان چ
يوان چ
يورو
ين ژاپن
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
ين ژاپن
يورو
يورو
يورو

49,441
49,109
49,109
49,109
49,109
49,109
49,109
11,000
11,100
21,500
11,680
49,568
11,780
11,780
89,627
11,730
11,085
49,701
70,386
49,408
48,599
49,408
50,119
92,600
92,450
49,179
49,179
49,673
50,463
50,463
49,179
50,254
50,423
50,119
38,777
49,701
49,798
49,798

کت و ﺪا و ژن
کت و را ال ون ک خاور م انه
کت و را ا ﺪه تجارت
کت و را ا ﺪه تجارت
کت و رادوچ خ مب
کت و رادوچ خ مب
کت و رادوچ خ مب
کت و رادوچ خ مب
کت و سمن نقش منطقه آزاد انز
کت و سمن نقش منطقه آزاد انز
کت و سمن نقش منطقه آزاد انز
کت و سمن نقش منطقه آزاد انز
کت یون لیور ایران
کت یون لیور ایران
کت یون لیور ایران
کت یون لیور ایران
کت یون لیور ایران
کت یون لیور ایران
کت یون لیور ایران
کت یون لیور ایران
کت یون لیور ایران
کت یون لیور ایران
کت یون لیور ایران
کت یون لیور ایران
کت یون لیور ایران
کت یون لیور ایران
کت یون لیور ایران
کت یون لیور ایران
کت یون لیور ایران
کت یون لیور ایران
کت یون لیور ایران
کت یون لیور ایران
کت یون لیور ایران
کت یون لیور ایران
کت یون لیور ایران
کت یون لیور ایران
کت یون لیور ایران
کت یون لیور ایران

کت و ﺪا و ژن
کت و را ال ون ک خاور م انه
کت و را ا ﺪه تجارت
کت و را ا ﺪه تجارت
کت و رادوچ خ مب
کت و رادوچ خ مب
کت و رادوچ خ مب
کت و رادوچ خ مب
کت و سمن نقش منطقه آزاد انز
کت و سمن نقش منطقه آزاد انز
کت و سمن نقش منطقه آزاد انز
کت و سمن نقش منطقه آزاد انز
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران

کت و ﺪا و ژن
کت و را ال ون ک خاور م انه
کت و را ا ﺪه تجارت
کت و را ا ﺪه تجارت
کت و رادوچ خ مب
کت و رادوچ خ مب
کت و رادوچ خ مب
کت و رادوچ خ مب
کت و سمن نقش منطقه آزاد انز
کت و سمن نقش منطقه آزاد انز
کت و سمن نقش منطقه آزاد انز
کت و سمن نقش منطقه آزاد انز
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران

0047235985
0450073629
0062792148
0062792148
5139831473
5139831473
5139831473
5139831473
2595950894
2595950894
2595950894
2595950894
1010251635
1010251635
1010251635
1010251635
1010251635
1010251635
1010251635
1010251635
1010251635
1010251635
1010251635
1010251635
1010251635
1010251635
1010251635
1010251635
1010251635
1010251635
1010251635
1010251635
1010251635
1010251635
1010251635
1010251635
1010251635
1010251635

10320440443
10320247924
10103645417
10103645417
14006658169
14006658169
14006658169
14006658169
14005818932
14005818932
14005818932
14005818932
10102516353
10102516353
10102516353
10102516353
10102516353
10102516353
10102516353
10102516353
10102516353
10102516353
10102516353
10102516353
10102516353
10102516353
10102516353
10102516353
10102516353
10102516353
10102516353
10102516353
10102516353
10102516353
10102516353
10102516353
10102516353
10102516353

303,812.21
46,687.19
7,675.00
46,204.50
377,500.00
1,603,440.00
827,227.80
1,270,700.00
115,416.82
830,995.20
525,837.96
238,722.12
107,139.93
68,978.42
5,150.00
35,000.30
174,300.86
208,435.70
352,238.99
143,529.48
64,610.38
32,794.62
46,000.00
1,296.00
198,600.00
256,225.00
66,119.00
241,635.00
38,770.15
26,847.68
24,903.00
137,524.25
39,443.91
109,598.40
229,675.64
85,938.15
5,447.56
60,442.16

درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يوان چ
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
يورو
يورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو

11,494
49,887
49,408
50,566
6,469
6,469
6,469
11,053
49,109
6,452
11,584
11,584
49,177
49,109
49,109
49,109
88,540
91,605
49,109
49,109
49,109
49,177
49,177
49,109
89,050
93,900
88,540
93,900
49,466
49,109
49,109
88,540
49,177
49,177
49,109
49,109
49,466
49,466

کت یون لیور ایران
کت یون لیور ایران
کت یون لیور ایران
کت یون لیور ایران
کت یون لیور ایران
کت یون لیور ایران
کت یون لیور ایران
کت یون لیور ایران
کت یون لیور ایران
کت یون لیور ایران
کت یون لیور ایران
کت یون لیور ایران
کت یون لیور ایران
کت یون لیور ایران
کت اتا ا س س
کت اتا ا س س
کت اتا ا س س
کت اتا ا س س
کت اتا ا س س
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت ادمان تجارت چنار ایران ان
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما

و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و

کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت اتا ا س س
کت اتا ا س س
کت اتا ا س س
کت اتا ا س س
کت اتا ا س س
کت ادمان تجارت چنار ایران ان
کت ادمان تجارت چنار ایران ان
کت ادمان تجارت چنار ایران ان
کت ادمان تجارت چنار ایران ان
کت ادمان تجارت چنار ایران ان
کت ادمان تجارت چنار ایران ان
کت ادمان تجارت چنار ایران ان
کت ادمان تجارت چنار ایران ان
کت ادمان تجارت چنار ایران ان
کت ادمان تجارت چنار ایران ان
کت ادمان تجارت چنار ایران ان
کت ادمان تجارت چنار ایران ان
کت ادمان تجارت چنار ایران ان
کت ادمان تجارت چنار ایران ان
کت ادمان تجارت چنار ایران ان
کت ادمان تجارت چنار ایران ان
کت ادمان تجارت چنار ایران ان
کت ادمان تجارت چنار ایران ان
کت ادمان تجارت چنار ایران ان

کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت يون ليور ايران
کت اتا ا س س
کت اتا ا س س
کت اتا ا س س
کت اتا ا س س
کت اتا ا س س
کت ادمان تجارت چنار ایران ان
کت ادمان تجارت چنار ایران ان
کت ادمان تجارت چنار ایران ان
کت ادمان تجارت چنار ایران ان
کت ادمان تجارت چنار ایران ان
کت ادمان تجارت چنار ایران ان
کت ادمان تجارت چنار ایران ان
کت ادمان تجارت چنار ایران ان
کت ادمان تجارت چنار ایران ان
کت ادمان تجارت چنار ایران ان
کت ادمان تجارت چنار ایران ان
کت ادمان تجارت چنار ایران ان
کت ادمان تجارت چنار ایران ان
کت ادمان تجارت چنار ایران ان
کت ادمان تجارت چنار ایران ان
کت ادمان تجارت چنار ایران ان
کت ادمان تجارت چنار ایران ان
کت ادمان تجارت چنار ایران ان
کت ادمان تجارت چنار ایران ان

1010251635
1010251635
1010251635
1010251635
1010251635
1010251635
1010251635
1010251635
1010251635
1010251635
1010251635
1010251635
1010251635
1010251635
1815349719
1815349719
1815349719
1815349719
1815349719
2753606978
2753606978
2753606978
2753606978
2753606978
2753606978
2753606978
2753606978
2753606978
2753606978
2753606978
2753606978
2753606978
2753606978
2753606978
2753606978
2753606978
2753606978
2753606978

10102516353
10102516353
10102516353
10102516353
10102516353
10102516353
10102516353
10102516353
10102516353
10102516353
10102516353
10102516353
10102516353
10102516353
10861664695
10861664695
10861664695
10861664695
10861664695
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006176996
14006509405

120,170.60
5,547.12
38,260.96
44,792.84
397,051.20
63,413.71
118,904.81
94,678.66
289,157.32
7,385.04
19,182.00
82,785.17
124,507.26
67,240.46
499,500.00
452,556.00
49,000.00
90,000.00
92,000.00
200,000.00
278,583.93
33,000.00
1,915.00
195,361.00
627,527.00
195,361.00
2,162,638.17
320,500.00
9,480.00
610,976.52
495,840.00
29,900.00
87,872.00
2,929.00
686,826.00
184,940.00
185,171.00
147,071.30

يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
درهم امارات
يوان چ
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يورو
يوان چ

49,177
49,177
49,177
49,109
89,050
49,177
49,177
49,177
49,177
49,466
49,109
49,466
49,109
91,605
92,600
51,189
51,189
51,347
51,189
49,676
50,254
50,254
50,254
50,119
6,670
50,254
11,436
6,596
49,697
6,596
50,254
50,254
49,697
49,697
6,596
6,596
49,408
6,596

کت اراب ماش
کت اران بهار لستان
کت اران بهار لستان
کت اران بهار لستان
کت اران بهار لستان
کت اس اس ل ن کو ار
کت اس اس ل ن کو ار
کت اس اس ل ن کو ار
کت اس اس ل ن کو ار
کت اس اس ل ن کو ار
کت اس اس ل ن کو ار
کت اس اس ل ن کو ار
کت اس اس ل ن کو ار
کت اس س ﺪوش
کت اس س ﺪوش
کت اس س ﺪوش
کت اس مﺪاوا تجارت
کت اس مﺪاوا تجارت
کت اس نخ ال ز
کت اس نخ ال ز
کت اس نخ ال ز
کت اس نخ ال ز
کت اس شفا غﺪیر
کت کتا ابزار دقیق تو ا
کت انه سپهر تجارت ق
کت یون لیور ایران
کت یون لیور ایران
کت ازرا واتوماسیون صنع رش ﺪ ان
کت ازرا واتوماسیون صنع رش ﺪ ان
کت ازرا واتوماسیون صنع رش ﺪ ان
کت ازرا واتوماسیون صنع رش ﺪ ان
کت ازرا واتوماسیون صنع رش ﺪ ان
کت ازرا واتوماسیون صنع رش ﺪ ان
کت ارس تجارت ساحل ارونﺪ
کت ارس تجارت ساحل ارونﺪ
کت ارس تجارت ساحل ارونﺪ
کت ارس تجارت ساحل ارونﺪ
کت ارس تجارت ساحل ارونﺪ

کت اراب ماش
کت اران بهار لستان
کت اران بهار لستان
کت اران بهار لستان
کت اران بهار لستان
کت اس اس ل ن کو ار
کت اس اس ل ن کو ار
کت اس اس ل ن کو ار
کت اس اس ل ن کو ار
کت اس اس ل ن کو ار
کت اس اس ل ن کو ار
کت اس اس ل ن کو ار
کت اس اس ل ن کو ار
کت اس س ﺪوش
کت اس س ﺪوش
کت اس س ﺪوش
کت اس مﺪاوا تجارت
کت اس مﺪاوا تجارت
کت اس نخ ال ز
کت اس نخ ال ز
کت اس نخ ال ز
کت اس نخ ال ز
کت اس شفا غﺪیر
کت کتا ابزار دقیق تو ا
کت انه سپهر تجارت ق
کت یون لیور ایران
کت یون لیور ایران
کت ازرا واتوماسیون صنع
کت ازرا واتوماسیون صنع
کت ازرا واتوماسیون صنع
کت ازرا واتوماسیون صنع
کت ازرا واتوماسیون صنع
کت ازرا واتوماسیون صنع
جاسم
جاسم
جاسم
جاسم
جاسم

کت اراب ماش
کت اران بهار لستان
کت اران بهار لستان
کت اران بهار لستان
کت اران بهار لستان
کت اس اس ل ن کو ار
کت اس اس ل ن کو ار
کت اس اس ل ن کو ار
کت اس اس ل ن کو ار
کت اس اس ل ن کو ار
کت اس اس ل ن کو ار
کت اس اس ل ن کو ار
کت اس اس ل ن کو ار
کت اس س ﺪوش
کت اس س ﺪوش
کت اس س ﺪوش
کت اس مﺪاوا تجارت
کت اس مﺪاوا تجارت
کت اس نخ ال ز
کت اس نخ ال ز
کت اس نخ ال ز
کت اس نخ ال ز
کت اس شفا غﺪیر
کت کتا ابزار دقیق تو ا
کت انه سپهر تجارت ق
کت یون لیور ایران
کت یون لیور ایران
انازرا واتوماسیون صنع
رش ﺪکت
انازرا واتوماسیون صنع
رش ﺪکت
انازرا واتوماسیون صنع
رش ﺪکت
انازرا واتوماسیون صنع
رش ﺪکت
انازرا واتوماسیون صنع
رش ﺪکت
انازرا واتوماسیون صنع
رش ﺪکت
ها
ها
ها
ها
ها

رش ﺪ ان
رش ﺪ ان
رش ﺪ ان
رش ﺪ ان
رش ﺪ ان
رش ﺪ ان

0049807889
5919371161
5919371161
5919371161
5919371161
0060896922
0060896922
0060896922
0060896922
6269436060
6269436060
6269436060
6269436060
0061232556
0061232556
0061232556
1533968470
1533968470
0384016936
0384016936
0384016936
0384016936
3979187470
0047740426
0071502653
92454776
92454776
1010311451
1010311451
1010311451
1010311451
1010311451
1010311451
1987797507
1987797507
1987797507
1987797507
1987797507

10101671800
14000082210
14000082210
14000082210
14000082210
10102814122
10102814122
10102814122
10102814122
10102814122
10102814122
10102814122
10102814122
10760171330
10760171330
10760171330
14006313908
14006313908
10102713748
10102713748
10102713748
10102713748
10590042763
14005279208
14004639214
10102516353
10102516353
10103114518
10103114518
10103114518
10103114518
10103114518
10103114518
14006999551
14006999551
14006999551
14006999551
14006999551

193,797.90
13,983.77
4,849.93
45,619.05
193.73
3,302,000.00
697,600.00
356,200.00
140,000.00
140,000.00
356,200.00
697,600.00
3,302,000.00
93,418.50
754,160.00
34,229.00
150,000.00
199,385.76
571,587,840.00
530,892,576.00
116,330.00
530,892,576.00
382,278.36
1,118,900.00
186,164.10
38,018.62
27,839.92
27,500.00
11,055.00
15,310.00
39,162.00
7,200.00
58,250.00
275,229.89
2,519,200.00
5,322.80
948,071.04
702,660.00

يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
وون کره جنو
وون کره جنو
يوان چ
وون کره جنو
يورو
رو ه هنﺪ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
يوان چ
يورو
درهم امارات
يوان چ

12,140
49,329
49,887
49,329
49,887
6,587
6,587
11,084
6,587
6,587
11,084
6,587
6,587
92,383
6,602
92,967
49,177
49,639
71,703
71,703
6,588
69,641
51,327
627
49,268
49,441
49,441
92,920
51,326
49,887
91,910
49,807
91,910
21,790
7,183
50,463
11,466
6,452

کت ارس تجارت ساحل ارونﺪ
کت ارس تجارت ساحل ارونﺪ
کت ارس تجارت ساحل ارونﺪ
کت ارس تجارت ساحل ارونﺪ
کت ارس تجارت ساحل ارونﺪ
کت ارس تجارت ساحل ارونﺪ
کت ارس تجارت ساحل ارونﺪ
کت ارس تجارت ساحل ارونﺪ
کت ارس تجارت ساحل ارونﺪ
کت ارس تجارت ساحل ارونﺪ
کت ارس تجارت ساحل ارونﺪ
کت ارس تجارت ساحل ارونﺪ
کت ارس تجارت ساحل ارونﺪ
کت ارس تجارت ساحل ارونﺪ
کت ارس تجارت ساحل ارونﺪ
کت ارس تجارت ساحل ارونﺪ
کت ارس تجارت ساحل ارونﺪ
کت ارس تجارت ساحل ارونﺪ
کت ارس تجارت ساحل ارونﺪ
کت ارس تجارت ساحل ارونﺪ
کت ارس تجارت ساحل ارونﺪ
کت ارس تجارت ساحل ارونﺪ
کت ارس تجارت ساحل ارونﺪ
کت ارس تجارت ساحل ارونﺪ
کت ارس تجارت ساحل ارونﺪ
کت ارس تجارت ساحل ارونﺪ
کت ارس تجارت ساحل ارونﺪ
کت ارس تجارت ساحل ارونﺪ
کت ارس تجارت ساحل ارونﺪ
کت ارس تجارت ساحل ارونﺪ
کت ارس تجارت ساحل ارونﺪ
کت صنایع سته بنﺪی ا ﺪه سازان ص ا مهر
کت صنایع سنﺪن ایران ان
کت صنایع سنﺪن ایران ان
کت صنایع سنﺪن ایران ان
کت صنایع سنﺪن ایران ان
کت صنایع سنﺪن ایران ان
کت صنایع سنﺪن ایران ان

جاسم
جاسم
جاسم
جاسم
جاسم
جاسم
جاسم
جاسم
جاسم
جاسم
جاسم
جاسم
جاسم
جاسم
جاسم
جاسم
جاسم
جاسم
جاسم
جاسم
جاسم
جاسم
جاسم
جاسم
جاسم
جاسم
جاسم
جاسم
جاسم
جاسم
جاسم
س ﺪ حم ﺪ
فخ
فخ
فخ
فخ
فخ
فخ

ها
ها
ها
ها
ها
ها
ها
ها
ها
ها
ها
ها
ها
ها
ها
ها
ها
ها
ها
ها
ها
ها
ها
ها
ها
ها
ها
ها
ها
ها
ها
عت
عتمﺪاری
عتمﺪاری
عتمﺪاری
عتمﺪاری
عتمﺪاری
عتمﺪاری

1987797507
1987797507
1987797507
1987797507
1987797507
1987797507
1987797507
1987797507
1987797507
1987797507
1987797507
1987797507
1987797507
1987797507
1987797507
1987797507
1987797507
1987797507
1987797507
1987797507
1987797507
1987797507
1987797507
1987797507
1987797507
1987797507
1987797507
1987797507
1987797507
1987797507
1987797507
0064404481
0040515273
0040515273
0040515273
0040515273
0040515273
0040515273

14006999551
14006999551
14006999551
14006999551
14006999551
14006999551
14006999551
14006999551
14006999551
14006999551
14006999551
14006999551
14006999551
14006999551
14006999551
14006999551
14006999551
14006999551
14006999551
14006999551
14006999551
14006999551
14006999551
14006999551
14006999551
14006999551
14006999551
14006999551
14006999551
14006999551
14006999551
14004522519
10861430053
10861430053
10861430053
10861430053
10861430053
10861430053

503,000.00
289,720.00
75,238.94
226,000.00
3,333,527.15
864,130.00
703,320.00
502,100.00
2,832,760.00
26,469.79
32,685.41
232,000.00
86,672.50
70,500.00
280,162.00
393,436.84
111,050.00
7,366.07
122,767.98
468,514.00
376,744.10
35,154.00
1,251,824.44
150,230.00
16,542.26
51,401.08
563,134.47
234,368.00
251,715.00
50,941.00
6,663.00
3,936.65
3,460,538.80
146,713.11
15,705.00
43,986.40
46,830.35
133,601.43

يوان چ
يوان چ
درهم امارات
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
درهم امارات
يوان چ
يورو
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يورو
درهم امارات
يوان چ
درهم امارات
يورو
درهم امارات
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
یورو
يوان چ
يورو
يورو
يوان چ
یوان چ
يورو

5,660
7,183
21,790
7,183
7,151
6,452
7,183
7,183
7,183
49,179
49,127
11,597
7,151
49,127
7,151
7,151
49,441
49,441
49,441
6,452
7,183
50,659
21,790
7,183
21,790
49,179
11,473
6,452
7,183
49,127
49,441
59,120
6,587
49,441
51,515
11,370
11,370
49,466

کت صنایع سنﺪن ایران ان
کت صنایع سنﺪن ایران ان
کت صنایع سنﺪن ایران ان
کت صنایع سنﺪن ایران ان
کت صنایع سنﺪن ایران ان
کت صنایع سنﺪن ایران ان
کت صنایع سنﺪن ایران ان
کت صنایع سنﺪن ایران ان
کت صنایع سنﺪن ایران ان
کت صنایع سنﺪن ایران ان
کت صنایع سنﺪن ایران ان
کت صنایع سنﺪن ایران ان
کت صنایع سنﺪن ایران ان
کت تک ن ساخته های فلزی
کت تک ن ساخته های فلزی
کت تک ن ساخته های فلزی
کت تک ن ساخته های فلزی
کت تک ن ساخته های فلزی
کت تک ن ساخته های فلزی
کت تک ن ساخته های فلزی
کت تک ن ساخته های فلزی
کت ام ان ساخته های فلزی
کت ام ان ساخته های فلزی
کت ام ان ساخته های فلزی
کت هواسان
کت هواسان
کت هواسان
کت هواسان
ا فا ام
ا فا ام
ا فا ام
ا فا ام
ا فا ام
ا فا ام
کت ب ان تجارت تجر
کت ب ان تجارت تجر
کت رز ن سازان
کت رز ن سازان

ارا
ارا
ارا
ارا
ارا
ارا
ارا
ارا
ارا
ارا
ارا

فخ
فخ
فخ
فخ
فخ
فخ
فخ
فخ
فخ
فخ
فخ
فخ
فخ
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
آرش
آرش
آرش
س ﺪ اقر
س ﺪ اقر
س ﺪ اقر
س ﺪ اقر
شهرزاد
شهرزاد
شهرزاد
شهرزاد
شهرزاد
شهرزاد
ام حس
ام حس
حسن
حسن

عتمﺪاری
عتمﺪاری
عتمﺪاری
عتمﺪاری
عتمﺪاری
عتمﺪاری
عتمﺪاری
عتمﺪاری
عتمﺪاری
عتمﺪاری
عتمﺪاری
عتمﺪاری
عتمﺪاری
ﻒ
ﻒ
ﻒ
ﻒ
ﻒ
ﻒ
ﻒ
ﻒ
ﻒ
ﻒ
ﻒ
ﻒ زاده
ﻒ زاده
ﻒ زاده
ﻒ زاده

0040515273
0040515273
0040515273
0040515273
0040515273
0040515273
0040515273
0040515273
0040515273
0040515273
0040515273
0040515273
0040515273
3070928331
3070928331
3070928331
3070928331
3070928331
3070928331
3070928331
3070928331
3071262051
3071262051
3071262051
1551852837
1551852837
1551852837
1551852837
0069959439
0069959439
0069959439
0069959439
0069959439
0069959439
0491987900
0491987900
4131603446
4131603446

10861430053
10861430053
10861430053
10861430053
10861430053
10861430053
10861430053
10861430053
10861430053
10861430053
10861430053
10861430053
10861430053
10100959710
10100959710
10100959710
10100959710
10100959710
10100959710
10100959710
10100959710
10860536240
10860536240
10860536240
10200115488
10200115488
10200115488
10200115488
10103657850
10103657850
10103657850
10103657850
10103657850
10103657850
10320374030
10320374030
10740029844
10740029844

1,118,400.00
256,023.53
358,004.70
167,001.90
438,600.00
196,463.19
243,601.48
418,263.90
249,426.67
60,694.15
768,900.00
447,416.26
273,965.40
46,375.00
3,520.00
19,567.62
27,938.60
3,119.20
3,432.27
5,382.00
3,200.00
11,655.00
17,862.00
220,057.00
1,985.00
47,530.26
23,030.00
217,560.00
156,100.00
121,125.00
21,600.00
156,100.00
224,687.70
149,305.30
25,500.00
163,250.00
1,819,000.00
733,492.00

يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
يورو
يورو
يورو
یوان چ
يوان چ
يورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
درهم امارات
رو ه هنﺪ
رو ه هنﺪ

6,555
49,807
49,466
49,466
49,537
49,109
49,466
49,703
49,537
11,370
6,587
49,415
49,441
93,400
93,400
89,000
93,400
93,400
93,400
93,400
93,400
93,400
93,400
93,400
89,000
92,600
92,600
12,650
92,400
92,300
92,400
92,400
92,400
92,300
49,446
22,250
1,073
1,088

احمﺪ
کت صنایع ﻒ تهران
میثم
کت تام ارت ایران ان
میثم
کت تام ارت ایران ان
مﺤمﺪ
کت رکسان ارس ان
مﺤمﺪ
کت رکسان ارس ان
مﺤمﺪ
کت رکسان ارس ان
عل ضا
کت سازنﺪ ان صنایع ار ا
عل ضا
کت سازنﺪ ان صنایع ار ا
مرض ه
کت تول ﺪی صنع مت خودرو زنجان
مﺤمﺪ
کت مهرجام سﺪ ﺪ
سم ا
کت ابزار دقیق آذر سام
حجت
کت کشت وصنعت نوش نه
حجت
کت کشت وصنعت نوش نه
حجت
کت کشت وصنعت نوش نه
مﺤمﺪحامﺪ
احسان
کت م ﻼد تجارت تفتان
مﺤمﺪرضا
کت جهان تجه ات شفا
مﺤمﺪرضا
کت جهان تجه ات شفا
مﺤمﺪرضا
کت جهان تجه ات شفا
هما
کت زر ن شت ارس
مرت
کت بهمن دیزل
حس
کت تول ﺪی صنع پ وز شفق
حس
کت جام ش نم آذر ا جان
حس
کت جام ش نم آذر ا جان
مﺤمﺪر
کت مجتمع چاپ و صنایع سته بنﺪی الماس س ک
مﺤمﺪر
کت مجتمع چاپ و صنایع سته بنﺪی الماس س ک
مﺤمﺪر
کت مجتمع چاپ و صنایع سته بنﺪی الماس س ک
مﺤمﺪر
کت مجتمع چاپ و صنایع سته بنﺪی الماس س ک
ع
کت نف س نخ
ع
کت نف س نخ
مﺤمﺪ
کت مهنﺪ و ساخت تور ال ز ارس
حسام الﺪین
کت تارا مهر مت
حسام الﺪین
کت تارا مهر مت
رضا
کت سهنﺪ صنعت ارت ان
ماز ار
کت عماد گس ن ار ارتا ا اتان
ماز ار
کت عماد گس ن ار ارتا ا اتان
ماز ار
کت عماد گس ن ار ارتا ا اتان
مهران
کت سپهر انفورمات ک درخشان

فرد
فرد
شع ا
شع ا
شع ا
شع ا
شع ا
شع ا بهمنﺪ
شع ا خا ش
ن
شع ا
شع ا ناش
شع ا ناش
شع ا ناش
شعﻼ
شعی
شفا
شفا
شفا
شفیع آ ادی
شف
شف
شف
شف
شف دهنوی
شف دهنوی
شف دهنوی
شف دهنوی
شف ک س
شف ک س
شف منفرد
شفیق
شفیق
شف
شکراله زاده
شکراله زاده
شکراله زاده
شکرا

4609633450
1289665346
1289665346
0063310112
0063310112
0063310112
0491369972
0491369972
0011518820
0074536443
2840102137
0074095080
0074095080
0074095080
3621831207
1219969011
1219969011
1219969011
0759714312
0050092596
0491477147
2802440349
2802440349
4431900055
4431900055
4431900055
4431900055
4310515592
4310515592
0064644219
0079803891
0079803891
1287249991
1829423479
1829423479
1829423479
1284660575

10100019051
10260656026
10260656026
10103988284
10103988284
10103988284
10102479036
10102479036
10460083109
10320866006
14007058073
10101764347
10101764347
10101764347
0944659731
14006386537
10103508020
10103508020
10103508020
10103294052
10102571964
10101953967
10862115093
10862115093
10860112850
10860112850
10860112850
10860112850
10101546615
10101546615
10320308032
14006064810
14006064810
10260624848
14006669280
14006669280
14006669280
10260328220

54,699.45
10,792.60
125,832.60
6,200.00
5,200.00
70,770.00
83,385.46
381,024.00
838,215.00
86,672.00
317,539.44
50,343.10
38,032.96
126,605.00
14,660.00
59,172.00
51,375.90
45,052.00
70,000.00
34,128.00
33,431.00
1,000,000.00
55,686.31
181,660.32
10,948.35
116,746.00
422,150.00
108,500.00
8,600.00
12,098.54
346,500.00
1,368,000.00
960,800.00
10,940.00
30,741.04
22,222.00
1,542,571.13
29,804.30

یورو
يورو
یورو
يورو
يورو
یورو
یورو
یوان چ
یوان چ
یورو
یوان چ
درهم امارات
یورو
درهم امارات
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یوان چ
یوان چ
یورو
یورو
یورو
يوان چ
یوان چ
يوان چ
يورو
يورو
درهم امارات
یوان چ
یوان چ
یورو
يورو
يورو
یوان چ
درهم امارات

88,990
51,596
90,787
49,415
49,415
51,189
51,249
11,300
11,690
88,070
6,588
11,482
50,695
11,482
48,599
49,647
49,701
96,000
49,647
51,404
11,500
11,276
49,807
49,537
92,000
11,329
14,500
11,938
49,415
49,441
21,550
11,820
11,823
88,440
49,798
49,798
11,566
11,466

کت شکوفا م ش
کت شکوفا م ش
کت شکوفا م ش
کت شکوفا م ش
کت صنایع ه ﺪرول ک ایران ان ا ﺪه آل تارا
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ

هاشم
هاشم
هاشم
هاشم
اک
ع ﺪاله
ع ﺪاله
ع ﺪاله
ع ﺪاله
ع ﺪاله
ع ﺪاله
ع ﺪاله
ع ﺪاله
ع ﺪاله
ع ﺪاله
ع ﺪاله
ع ﺪاله
ع ﺪاله
ع ﺪاله
ع ﺪاله
ع ﺪاله
ع ﺪاله
ع ﺪاله
ع ﺪاله
ع ﺪاله
ع ﺪاله
ع ﺪاله
ع ﺪاله
ع ﺪاله
ع ﺪاله
ع ﺪاله
ع ﺪاله
ع ﺪاله
ع ﺪاله
ع ﺪاله
ع ﺪاله
ع ﺪاله
ع ﺪاله

شکف
شکف
شکف
شکف
شکورزاده
شکو
شکو
شکو
شکو
شکو
شکو
شکو
شکو
شکو
شکو
شکو
شکو
شکو
شکو
شکو
شکو
شکو
شکو
شکو
شکو
شکو
شکو
شکو
شکو
شکو
شکو
شکو
شکو
شکو
شکو
شکو
شکو
شکو

0937637238
0937637238
0937637238
0937637238
0058224882
4709946809
4709946809
4709946809
4709946809
4709946809
4709946809
4709946809
4709946809
4709946809
4709946809
4709946809
4709946809
4709946809
4709946809
4709946809
4709946809
4709946809
4709946809
4709946809
4709946809
4709946809
4709946809
4709946809
4709946809
4709946809
4709946809
4709946809
4709946809
4709946809
4709946809
4709946809
4709946809
4709946809

10103476900
10103476900
10103476900
10103476900
14005254977
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501

1,124,793.66
88,452.82
331,119.04
125,985.92
25,000.00
1,241,048.51
470,636.40
351,680.88
22,878.00
45,069.88
26,121.89
54,000.00
187,335.00
188,713.85
145,826.75
1,208,412.30
506,842.93
349,543.00
45,000.00
5,799.00
928,930.00
299,618.00
106,885.00
811,487.00
110,952.27
1,132,898.47
807,900.00
40,775.00
1,029,500.00
231,480.00
59,093.44
96,869.09
191,032.40
187,335.00
174,599.50
190,866.90
1,557,351.12
236,946.00

یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
درهم
درهم
درهم
یورو
یورو
یورو
یورو
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
یورو
یورو
درهم
درهم
يورو
درهم
درهم
درهم
درهم
یورو
درهم
درهم
یورو
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
یورو

امارات
امارات
امارات

امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات

امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات

49,639
49,639
49,177
11,482
96,000
11,499
11,499
11,499
49,701
50,216
50,216
91,756
11,994
12,000
11,783
11,499
11,597
11,503
49,647
49,701
11,482
11,466
49,329
11,823
21,579
11,578
11,466
49,701
20,705
21,770
93,751
21,525
11,994
11,994
11,994
11,597
11,510
49,647

کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت تول ﺪی ایران راد اتور
کت تول ﺪی ایران راد اتور
کت تول ﺪی ایران راد اتور
کت تول ﺪی ایران راد اتور
کت تول ﺪی ایران راد اتور
کت تول ﺪی ایران راد اتور
کت تول ﺪی ایران راد اتور
کت تول ﺪی ایران راد اتور
کت تول ﺪی ایران راد اتور
کت تول ﺪی ایران راد اتور
کت تول ﺪی ایران راد اتور
کت تول ﺪی ایران راد اتور
کت تول ﺪی ایران راد اتور
کت تول ﺪی ایران راد اتور
کت تول ﺪی ایران راد اتور
کت تول ﺪی ایران راد اتور
کت تول ﺪی ایران راد اتور
کت تول ﺪی ایران راد اتور
کت تول ﺪی ایران راد اتور
کت تول ﺪی ایران راد اتور
کت تول ﺪی ایران راد اتور
کت ا ا ﻃب تا ان
کت کروم ن ل متﺤﺪ
کت ا ا ل مر دانا
کت ا ا ل مر دانا
کت ک ن ایران
کت ک ن ایران

ع ﺪاله
ع ﺪاله
ع ﺪاله
ع ﺪاله
ع ﺪاله
ع ﺪاله
ع ﺪاله
ع ﺪاله
ع ﺪاله
ع ﺪاله
ع ﺪاله
نادر
نادر
نادر
نادر
نادر
نادر
نادر
نادر
نادر
نادر
نادر
نادر
نادر
نادر
نادر
نادر
نادر
نادر
نادر
نادر
نادر
مﺤمﺪمهﺪی
اسماع ل
ف ﺪ
ف ﺪ
شکور
شکور

شکو
شکو
شکو
شکو
شکو
شکو
شکو
شکو
شکو
شکو
شکو
شک ب
شک ب
شک ب
شک ب
شک ب
شک ب
شک ب
شک ب
شک ب
شک ب
شک ب
شک ب
شک ب
شک ب
شک ب
شک ب
شک ب
شک ب
شک ب
شک ب
شک ب
شل ری
شما
شمس
شمس
شمس
شمس

4709946809
4709946809
4709946809
4709946809
4709946809
4709946809
4709946809
4709946809
4709946809
4709946809
4709946809
0041172531
0041172531
0041172531
0041172531
0041172531
0041172531
0041172531
0041172531
0041172531
0041172531
0041172531
0041172531
0041172531
0041172531
0041172531
0041172531
0041172531
0041172531
0041172531
0041172531
0041172531
0031834094
0491529929
0033942137
0033942137
1755460228
1755460228

14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
10861203518
10861203518
10861203518
10861203518
10861203518
10861203518
10861203518
10861203518
10861203518
10861203518
10861203518
10861203518
10861203518
10861203518
10861203518
10861203518
10861203518
10861203518
10861203518
10861203518
10861203518
10320768702
10102708241
10102867303
10102867303
10840118827
10840118827

179,700.00
246,843.64
106,284.00
489,653.80
825,943.97
25,936.00
178,180.00
1,557,351.12
103,008.00
181,500.00
16,768.00
2,304,000.00
829,425.00
74,649.60
1,798,940.00
979,200.00
1,725,328.80
62,424.00
1,725,328.80
2,105,812.00
2,993,300.00
74,649.60
1,725,328.80
1,033,750.00
472,728.80
1,739,472.00
1,798,940.00
907,721.20
907,721.20
928,800.00
2,489,008.00
3,477,000.00
158,716.00
46,254.95
61,920.00
76,800.00
52,363.50
40,279.00

امارات
امارات
امارات
امارات
امارات

درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
يورو
یورو
درهم امارات
یورو
درهم امارات
یورو
یوان چ
یوان چ
یورو
یوان چ
يوان چ
یوان چ
یورو
یوان چ
يوان چ
يوان چ
یورو
یوان چ
یوان چ
یوان چ
يوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ

11,690
11,597
11,576
11,510
11,499
49,177
49,179
11,510
50,216
11,736
94,308
11,220
11,220
94,307
11,799
6,470
11,220
94,307
11,220
6,470
6,470
95,241
11,220
11,790
11,799
6,515
11,799
11,220
11,220
11,220
11,220
11,220
49,639
49,938
49,109
49,109
87,617
11,119

کت ک ن ایران
کت ﻻم ان
کت ﻻم ان
کت ظفر تجه تهران
کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان
کت فن آوران اخوان افرا
کت آذر فراسوی سﺤر
کت م کرونرم افزار
کت اد انﺪ شه درمان
کت چاﻻ تجارت آر ا
کت ازرا درش مرجان
کت ازرا درش مرجان
کت ازرا درش مرجان
کت ازرا درش مرجان

کت ن ن سازان سﻼمت اساراد
کت ن ن سازان سﻼمت اساراد
کت ن ن سازان سﻼمت اساراد

شکور
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
عل ضا
نوش
نوش
نوش
نوش
نوش
نوش
نوش
نوش
نوش
نوش
نوش
نوش
نوش
نوش
نوش
نوش
نوش
نوش
نوش
نوش
مﺤمﺪسع ﺪ
مﺤمﺪ
مسعود
رضا
پرستو
ع مﺤمﺪ
ع مﺤمﺪ
ع مﺤمﺪ
ع مﺤمﺪ
شهرام آردی
شهرام ن کخواه
س ﺪمﺤسن
س ﺪمﺤسن
س ﺪمﺤسن

شمس
شمس اما
شمس اما
شمسا زفرقنﺪی
شم
شم
شم
شم
شم
شم
شم
شم
شم
شم
شم
شم
شم
شم
شم
شم
شم
شم
شم
شم
شمش ی
شم ان کجا ادی
شتا
شنوای رؤف
شه ازی
شه از ان
شه از ان
شه از ان
شه از ان
شهرام آردی
شهرام ن کخواه
شهرآئی
شهرآئی
شهرآئی

1755460228
0052094911
0052094911
1189853914
0534862381
0534862381
0534862381
0534862381
0534862381
0534862381
0534862381
0534862381
0534862381
0534862381
0534862381
0534862381
0534862381
0534862381
0534862381
0534862381
0534862381
0534862381
0534862381
0534862381
0083019103
1370827938
0532084241
2595304445
4284833146
4433041076
4433041076
4433041076
4433041076

0795037716
0795037716
0795037716

10840118827
10100537713
10100537713
10102560574
10460130469
10460130469
10460130469
10460130469
10460130469
10460130469
10460130469
10460130469
10460130469
10460130469
10460130469
10460130469
10460130469
10460130469
10460130469
10460130469
10460130469
10460130469
10460130469
10460130469
14004778427
10102282050
10101026823
10320744767
14007098373
10102309116
10102309116
10102309116
10102309116
2755758201
0011808071
14005383110
14005383110
14005383110

333,603.47
1,350,270.00
283,318.45
159,262.00
156,001.00
700,000.00
300,000.00
257,250.00
1,015,000.00
532,353.16
48,000.00
394,280.00
75,982.47
500,000.00
645,000.00
1,280,481.00
550,000.00
1,845,000.00
830,000.00
81,380.00
1,845,000.00
1,258,011.00
1,845,000.00
1,845,000.00
2,037,872.00
150,000.00
91,810.00
330,906.07
84,480.00
24,800.00
8,905.00
33,250.00
49,200.00
82,500.00
91,341.19
46,135.00
14,465.00
2,345.00

يورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
یورو
یورو
یوان چ
درهم امارات
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یوان چ
یورو
يورو
یورو
يوان چ
يورو
یورو
یورو
یورو
يورو
يورو
یوان چ
یوان چ
یوان چ

51,189
9,434
87,000
49,329
6,538
21,526
50,216
21,408
20,690
20,981
49,845
11,499
20,981
21,526
21,526
20,981
20,524
11,452
21,700
21,526
20,750
21,740
20,626
21,169
11,540
49,798
49,109
49,798
6,588
49,169
51,404
88,040
97,280
49,466
49,798
11,510
11,400
11,510

کت آر ن سﻼمت س نا
کت آر ن سﻼمت س نا
کت مهنﺪ ه ا ا ش
کت گرانول مروار ﺪ ارون
کت دقت ﻼست تهران
کت یزد س ار
کت یزد س ار
کت ن ک س ار یزد
کت کتا تجه ال ز
کت تول ﺪی صنایع فارکوش
کت تول ﺪی صنایع فارکوش
کت ازرا صنع شکی ا موتور آر انا
کت ازرا صنع شکی ا موتور آر انا
کت مه ش آواﻻن
کت مه ش آواﻻن
کت در چه ای فرا روی گشتا
کت در چه ای فرا روی گشتا
کت در چه ای فرا روی گشتا
ش شه دارو رازي
ش شه دارو رازي
کت فرآوری مس درخشان تخت گن ﺪ
کت فرآوری مس درخشان تخت گن ﺪ
کت فرآوری مس درخشان تخت گن ﺪ
کت تول ﺪی دیزل ساز
کت تول ﺪی دیزل ساز
کت تول ﺪی دیزل ساز
کت تول ﺪی دیزل ساز
کت تول ﺪی دیزل ساز
کت تول ﺪی دیزل ساز
کت تول ﺪی دیزل ساز
کت تول ﺪی دیزل ساز
کت تول ﺪی دیزل ساز
کت تول ﺪی دیزل ساز
کت تول ﺪی دیزل ساز
کت تول ﺪی دیزل ساز
کت تول ﺪی دیزل ساز
کت تول ﺪی دیزل ساز

حب ب اله
حب ب اله
جﻼل
مﺤمﺪصادق
شﻼ
مﺤمﺪت
مﺤمﺪت
نا
س ﺪمﺤسن
مﺤمﺪجعفر
حمزه
حمزه
احسان
احسان
فاﻃمه
فاﻃمه
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
ش شه دارو رازي
ش شه دارو رازي
افش
افش
افش
سارا
سارا
سارا
سارا
سارا
سارا
سارا
سارا
سارا
سارا
سارا
سارا
سارا
سارا

شهروزی
شهروزی
شهروزی
شهناززاده
شهن ا
شهواز ان
شهواز ان
شهواز ان
شه ﺪی
شه ﺪی
شه ﺪی
شه ﺪی
شه ﺪی پورساو زی
شه ﺪی پورساو زی
شوک مقﺪم
شوک مقﺪم
شونﺪی
شونﺪی
شونﺪی
ش شه دارو رازي
ش شه دارو رازي
شی بهبها
شی بهبها
شی بهبها
شیخ احمﺪ
شیخ احمﺪ
شیخ احمﺪ
شیخ احمﺪ
شیخ احمﺪ
شیخ احمﺪ
شیخ احمﺪ
شیخ احمﺪ
شیخ احمﺪ
شیخ احمﺪ
شیخ احمﺪ
شیخ احمﺪ
شیخ احمﺪ
شیخ احمﺪ

0055348319
0055348319
0322853311
0381038211
0450577376
4432051851
4432051851
4469787590
0061981151
4898349099
4898349099
0075062976
0075062976
2591074542
2591074542
0046981527
0046981527
0046981527
1010099309
1010099309
1817145381
1817145381
1817145381
0065749642
0065749642
0065749642
0065749642
0065749642
0065749642
0065749642
0065749642
0065749642
0065749642
0065749642
0065749642
0065749642
0065749642

10104090275
10104090275
14005178671
10860989897
10102510231
10861642447
10861642447
10860090459
0569827981
10103110820
10861985977
10861985977
14002899553
14002899553
10320411339
10320411339
10103678530
10103678530
10103678530
10100993098
10100993098
10320328580
10320328580
10320328580
10100858385
10100858385
10100858385
10100858385
10100858385
10100858385
10100858385
10100858385
10100858385
10100858385
10100858385
10100858385
10100858385
10100858385

103,984.46
452,933.25
4,265.60
106,437.00
635,600.00
245,325.00
149,600,000.00
29,328.62
70,000.00
8,000.00
7,963.00
78,669.60
30,805.00
46,000.00
40,000.00
129,868.40
17,000.00
25,000.00
17,360.00
124,693.00
989,440.00
27,720.00
1,888,280.00
500,800.00
625,358.00
443,087.30
106,687.00
3,547,880.43
479,074.20
147,830.92
435,722.35
73,826.21
8,805,443.10
327,045.50
214,106.97
837,315.74
166,511.90
412,301.53

يورو
یورو
يورو
یورو
يوان چ
یورو
وون کره جنو
یورو
یورو
یوان چ
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
يورو
يورو
یورو
یورو
يورو
یوان چ
درهم امارات
یوان چ
یوان چ
یورو
یورو
یوان چ
یورو
یورو
يورو
یورو
یوان چ
یورو
یورو
یوان چ
يوان چ
يورو

49,329
90,787
49,466
87,797
6,571
91,700
71,000
49,109
49,177
11,750
93,000
96,000
49,177
88,350
93,750
90,000
91,000
49,127
86,850
94,307
93,640
11,735
21,758
12,150
6,460
49,177
49,466
6,460
49,177
87,636
50,254
92,500
11,470
49,738
49,639
6,460
6,598
50,254

کت تول ﺪی دیزل ساز
کت تول ﺪی دیزل ساز
کت تول ﺪی دیزل ساز
کت تول ﺪی دیزل ساز
کت تول ﺪی دیزل ساز
کت تول ﺪی دیزل ساز
کت تول ﺪی دیزل ساز
کت ﻃرا و ساختمان نفت
کت ﻃرا و ساختمان نفت
کت فراز اﻻبر آ ام
کت فراز اﻻبر آ ام
کت فراز اﻻبر آ ام
مانا صنعت تجارت
کت مهنﺪ فکور صنعت تهران
کت مهنﺪ فکور صنعت تهران
کت مهنﺪ فکور صنعت تهران
کت مهنﺪ فکور صنعت تهران
کت ارس فکور مواد
کت آرسام تجارت مهر
کت صنع بهشهر
کت صنع بهشهر
کت صنع بهشهر
کت صنع بهشهر
کت صنع بهشهر
کت صنع بهشهر
کت صنع بهشهر
کت صنع بهشهر
کت صنع بهشهر
کت صنع بهشهر
کت صنع بهشهر
کت صنع بهشهر
کت صنع بهشهر
کت پرهام ﻼست آر ا
کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان

سارا
سارا
سارا
سارا
سارا
سارا
سارا
س ﺪابوالقاسم
س ﺪابوالقاسم
زب
زب
زب
سع ﺪ
مﺤمﺪوح ﺪ
مﺤمﺪوح ﺪ
مﺤمﺪوح ﺪ
مﺤمﺪوح ﺪ
مﺤمود
سم ه
رح م
رح م
رح م
رح م
رح م
رح م
رح م
رح م
رح م
رح م
رح م
رح م
رح م
مﺤسن
معصومه
معصومه
معصومه
معصومه
معصومه

شیخ احمﺪ
شیخ احمﺪ
شیخ احمﺪ
شیخ احمﺪ
شیخ احمﺪ
شیخ احمﺪ
شیخ احمﺪ
شیخ اﻻسﻼ
شیخ اﻻسﻼ
شیخ بها
شیخ بها
شیخ بها
شیخ حس
شیخ زاده نجار
شیخ زاده نجار
شیخ زاده نجار
شیخ زاده نجار
شیخ عطار
ش خم ی
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
خو
ش
ش ازی
ش ازی
ش ازی
ش ازی
ش ازی

0065749642
0065749642
0065749642
0065749642
0065749642
0065749642
0065749642
5069355341
5069355341
0015131386
0015131386
0015131386
0056433417
0380841411
0380841411
0380841411
0380841411
2298565325
0070169624
1600807811
1600807811
1600807811
1600807811
1600807811
1600807811
1600807811
1600807811
1600807811
1600807811
1600807811
1600807811
1600807811
0030742986
0067050395
0067050395
0067050395
0067050395
0067050395

10100858385
10100858385
10100858385
10100858385
10100858385
10100858385
10100858385
10101305592
10101305592
14005394534
14005394534
14005394534
10102925960
10101454909
10101454909
10101454909
10101454909
10530403749
14006222369
10100218034
10100218034
10100218034
10100218034
10100218034
10100218034
10100218034
10100218034
10100218034
10100218034
10100218034
10100218034
10100218034
10320312595
10460130469
10460130469
10460130469
10460130469
10460130469

23,205.95
398,926.83
93,816.88
238,815.51
441,996.57
216,012.00
375,757.00
35,135.00
76,000.00
215,448.00
50,544.57
152,550.00
585,700.00
15,230.00
11,151.27
35,189.11
6,316.67
12,870.00
15,000.00
38,934.00
38,934.00
31,096.00
198,450.00
191,100.00
50,250.00
191,100.00
4,774.00
46,200.00
236,000.00
50.00
20,100.00
377,600.00
621,157.95
550,000.00
1,280,481.00
645,000.00
500,000.00
1,845,000.00

يورو
یورو
یورو
يورو
يورو
يورو
یورو
يورو
يورو
یوان چ
یورو
یورو
درهم امارات
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یوان چ
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات

49,415
90,633
49,177
50,254
50,254
49,807
49,639
50,463
50,463
11,380
93,500
50,659
11,886
87,210
50,659
93,026
91,910
89,250
49,109
88,930
90,500
88,930
90,500
90,500
88,930
88,930
88,930
88,930
90,500
93,900
88,930
90,500
6,597
20,524
20,981
21,526
21,526
11,452

کت تاس سا ره پ ان زرن ارا اق
کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان
کت تاس سا ره پ ان زرن ارا اق
کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان
کت تاس سا ره پ ان زرن ارا اق
کت تاس سا ره پ ان زرن ارا اق
کت تاس سا ره پ ان زرن ارا اق
کت تاس سا ره پ ان زرن ارا اق
کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان
کت توسعه صنعت وش جهان
کت گروه صنع ا شو
کت گروه صنع ا شو
کت گروه صنع ا شو
کت گروه صنع ا شو
کت گروه صنع ا شو
کت گروه صنع ا شو
کت گروه صنع ا شو
کت گروه صنع ا شو
کت گروه صنع ا شو
کت گروه صنع ا شو
کت گروه صنع ا شو
کت گروه صنع ا شو
کت گروه صنع ا شو
کت گروه صنع ا شو
کت گروه صنع ا شو
کت گروه صنع ا شو
کت گروه صنع ا شو

معصومه
معصومه
معصومه
معصومه
معصومه
معصومه
معصومه
معصومه
معصومه
معصومه
معصومه
معصومه
معصومه
معصومه
معصومه
معصومه
معصومه
معصومه
معصومه
معصومه
معصومه
ناد ا
ناد ا
ناد ا
ناد ا
ناد ا
ناد ا
ناد ا
ناد ا
ناد ا
ناد ا
ناد ا
ناد ا
ناد ا
ناد ا
ناد ا
ناد ا
ناد ا

ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش

ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی

0067050395
0067050395
0067050395
0067050395
0067050395
0067050395
0067050395
0067050395
0067050395
0067050395
0067050395
0067050395
0067050395
0067050395
0067050395
0067050395
0067050395
0067050395
0067050395
0067050395
0067050395
0452680190
0452680190
0452680190
0452680190
0452680190
0452680190
0452680190
0452680190
0452680190
0452680190
0452680190
0452680190
0452680190
0452680190
0452680190
0452680190
0452680190

10460126265
10460130469
10460130469
10460126265
10460130469
10460130469
10460130469
10460130469
10460126265
10460126265
10460126265
10460126265
10460130469
10460130469
10460130469
10460130469
10460130469
10460130469
10460130469
10460130469
10460130469
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556

910,000.00
81,380.00
830,000.00
87,391.00
1,845,000.00
1,258,011.00
1,845,000.00
1,845,000.00
38,327.78
82,680.00
1,114,761.43
960,000.00
156,001.00
75,982.47
394,280.00
300,000.00
700,000.00
1,015,000.00
257,250.00
532,353.16
48,000.00
160,916.00
33,300.00
163,557,000.00
108,480.00
108,771.00
300,960.00
9,848.75
163,557,000.00
304,290,000.00
25,640.00
394,940,000.00
33,810,000.00
24,640.00
1,067,520.00
951,750.00
2,008,800.00
34,000.00

درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یوان چ
درهم امارات
درهم امارات
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یورو
یورو
یورو
وون کره جنو
يورو
يوان چ
يوان چ
يورو
وون کره جنو
وون کره جنو
یورو
وون کره جنو
وون کره جنو
یورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
یورو

20,690
21,526
21,700
21,526
20,750
21,740
21,169
20,626
20,690
11,583
21,500
20,981
6,538
20,981
11,499
50,216
21,526
20,690
21,408
20,981
49,845
51,047
50,659
39,073
93,349
11,846
11,846
49,177
39,073
39,073
49,673
38,047
38,334
50,566
11,846
11,631
11,846
88,440

کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو

ناد ا
ناد ا
ناد ا
ناد ا
ناد ا
ناد ا
ناد ا
ناد ا
ناد ا
ناد ا
ناد ا
ناد ا
ناد ا
ناد ا
ناد ا
ناد ا
ناد ا
ناد ا
ناد ا
ناد ا
ناد ا
ناد ا
ناد ا
ناد ا
ناد ا
ناد ا
ناد ا
ناد ا
ناد ا
ناد ا
ناد ا
ناد ا
ناد ا
ناد ا
ناد ا
ناد ا
ناد ا
ناد ا

ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش

ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی

0452680190
0452680190
0452680190
0452680190
0452680190
0452680190
0452680190
0452680190
0452680190
0452680190
0452680190
0452680190
0452680190
0452680190
0452680190
0452680190
0452680190
0452680190
0452680190
0452680190
0452680190
0452680190
0452680190
0452680190
0452680190
0452680190
0452680190
0452680190
0452680190
0452680190
0452680190
0452680190
0452680190
0452680190
0452680190
0452680190
0452680190
0452680190

10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556

42,240.00
318,600.00
1,024,672.50
147,331.00
8,310.00
2,930.00
87,840.00
163,557,000.00
144,158.00
119,680.00
25,451.00
48,545.00
130,670.00
391,043.35
163,557,000.00
16,697.50
184,624.00
109,923.50
415,418.43
34,000.00
13,104.00
247,140.00
105,750.00
1,067,520.00
42,000.00
1,100,430.00
1,964,223.00
30,450.00
103,854.61
225,162.86
45,400.00
24,941.80
24,640.00
304,290,000.00
34,000.00
150,480.00
1,415,000.00
75,246.98

یورو
درهم امارات
يوان چ
یورو
یورو
يورو
يورو
وون کره جنو
یورو
یوان چ
یورو
يورو
یورو
درهم امارات
وون کره جنو
یورو
یورو
یورو
يوان چ
یورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يوان چ
يوان چ
يورو
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
یورو
وون کره جنو
یورو
يوان چ
رو ه هنﺪ
درهم امارات

88,440
22,300
11,601
89,890
88,440
50,119
50,119
39,073
49,673
6,467
50,566
50,119
49,673
11,627
39,073
87,980
87,980
90,400
12,727
87,185
93,349
11,846
11,597
11,846
93,349
11,846
11,558
49,177
6,571
6,571
50,119
50,119
50,566
39,073
87,185
11,846
1,131
20,690

کت گروه صنع ا شو
کت گروه صنع ا شو
کت گروه صنع ا شو
کت گروه صنع ا شو
کت گروه صنع ا شو
کت گروه صنع ا شو
کت گروه صنع ا شو
کت گروه صنع ا شو
کت گروه صنع ا شو
کت گروه صنع ا شو
کت گروه صنع ا شو
کت گروه صنع ا شو
کت گروه صنع ا شو
کت گروه صنع ا شو
کت گروه صنع ا شو
کت خﺪمات ف و پروازی ه ارس ک ش
کت صنعت چوب ت س
کت صنعت چوب ت س
کت آلفا حرکت پرتوان
کت آلفا حرکت پرتوان
کت آلفا حرکت پرتوان
کت ق اصفهان
کت ق اصفهان
کت ق اصفهان
کت ق اصفهان
کت صنایع ال ون ک زع م
کت اران گروه آرام پ و
کت ثنا ازران راش
کت ثنا ازران راش
کت ثنا ازران راش
کت ثنا ازران راش
کت ثنا ازران راش
کت ثنا ازران راش
کت ثنا ازران راش
کت ثنا ازران راش
کت ثنا ازران راش
کت ثنا ازران راش
کت تجاری زر ن برگ مهر ایران ان

ناد ا
ناد ا
ناد ا
ناد ا
ناد ا
ناد ا
ناد ا
ناد ا
ناد ا
ناد ا
ناد ا
ناد ا
ناد ا
ناد ا
ناد ا
مهﺪی
حس
حس
ام همایون
ام همایون
ام همایون
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مﺤمﺪمهﺪی
مج ﺪ
پ ام
پ ام
پ ام
پ ام
پ ام
پ ام
پ ام
پ ام
پ ام
پ ام
حس

ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش

ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی
ازی شا سته
از ان
از ان
دل
دل
دل
زادی قلعه شا
زادی قلعه شا
زادی قلعه شا
زادی قلعه شا
کونﺪ
ن اه
ی
ی
ی
ی
ی
ی
ی
ی
ی
ی
ی

0452680190
0452680190
0452680190
0452680190
0452680190
0452680190
0452680190
0452680190
0452680190
0452680190
0452680190
0452680190
0452680190
0452680190
0452680190
0073165727
0451939905
0451939905
0064106780
0064106780
0064106780
1091669351
1091669351
1091669351
1091669351
0421951311
1450198406
0310920991
0310920991
0310920991
0310920991
0310920991
0310920991
0310920991
0310920991
0310920991
0310920991
1817052462

10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10980109327
10102156998
10102156998
10102731555
10102731555
10102731555
10260188720
10260188720
10260188720
10260188720
10100092484
14006785318
14005790555
14005790555
14005790555
14005790555
14005790555
14005790555
14005790555
14005790555
14005790555
14005790555
14006301555

74,250.00
2,008,800.00
108,480.00
1,067,520.00
141,681.40
33,810,000.00
33,300.00
13,930.00
188,325.00
163,557,000.00
394,940,000.00
105,600.00
42,048.00
42,000.00
105,600.00
1,189,160.00
349,251.75
208,971.75
36,771.00
33,472.50
23,377.00
1,501,760.00
358,260.00
1,501,760.00
1,501,760.00
439,300.00
7,951.00
497,833.00
494,746.00
491,659.00
491,659.00
497,833.00
494,746.00
491,659.00
488,572.00
497,833.00
494,746.00
43,450.00

یورو
يوان چ
يورو
يوان چ
يورو
وون کره جنو
یورو
يورو
يوان چ
وون کره جنو
وون کره جنو
يورو
يورو
يورو
یورو
رو ل جﺪ ﺪ روس ه
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
درهم امارات
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه

90,400
11,846
93,349
11,558
49,177
39,073
50,566
50,119
6,591
39,073
38,047
91,653
93,349
93,349
88,440
1,250
51,199
49,179
51,249
49,003
95,000
21,000
88,323
20,644
20,694
11,494
49,537
49,163
49,163
49,962
49,807
49,163
49,807
49,163
49,163
49,807
50,463
8,944

کت تجاری زر ن برگ مهر ایران ان
کت تجاری زر ن برگ مهر ایران ان
کت تجاری زر ن برگ مهر ایران ان
کت تجاری زر ن برگ مهر ایران ان
کت عمران تاس سات ماهان
کت عمران تاس سات ماهان
کت عمران تاس سات ماهان
کت عمران تاس سات ماهان
کت عمران تاس سات ماهان
کت عمران تاس سات ماهان
کت عمران تاس سات ماهان
کت عمران تاس سات ماهان
کت عمران تاس سات ماهان
کت عمران تاس سات ماهان
کت عمران تاس سات ماهان
کت عمران تاس سات ماهان
کت عمران تاس سات ماهان
کت آراد انرژی ن وانا
کت ش م ار
کت ش م ار
کت ش م ار
کت ش م ار
کت ش م ار
کت ش م ار
کت ش م ار
کت ش م ار
کت ش م ار
کت ش م ار
کت نوردلوله و پروف ل تهران ق
کت تول ﺪی و صنع لران ت ک
کت صنایع زر ن نمای اسپ
کت ساختما کنﺪوان ارس
کت ساختما کنﺪوان ارس
کت ساختما کنﺪوان ارس
کت وز ن گوهرا جاد
کت کت آذر ر س ت ز
کت کت آذر ر س ت ز
کت کت آذر ر س ت ز

حس
حس
حس
حس
سارا
سارا
سارا
سارا
سارا
سارا
سارا
سارا
سارا
سارا
سارا
سارا
سارا
مصط
ش م ار
ش م ار
ش م ار
ش م ار
ش م ار
ش م ار
ش م ار
ش م ار
ش م ار
ش م ار
مﺤمود
عل ضا
هادی
س ﺪمﺤمﺪحسن
س ﺪمﺤمﺪحسن
س ﺪمﺤمﺪحسن
مﺤمﺪصادق
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا

ی
ی
ی
ی
ی
ی
ی
ی
ی
ی
ی
ی
ی
ی
ی
ی
ی

ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش م ار
ش م ار
ش م ار
ش م ار
ش م ار
ش م ار
ش م ار
ش م ار
ش م ار
ش م ار
صابری
صابری انوار
صابری فرد
صاحب الزما
صاحب الزما
صاحب الزما
صادق
صادق زاده
صادق زاده
صادق زاده

1817052462
1817052462
1817052462
1817052462
3255888735
3255888735
3255888735
3255888735
3255888735
3255888735
3255888735
3255888735
3255888735
3255888735
3255888735
3255888735
3255888735
0080713599
1010091435
1010091435
1010091435
1010091435
1010091435
1010091435
1010091435
1010091435
1010091435
1010091435
5209485331
3872641530
0079271499
4072173551
4072173551
4072173551
0072905336
1379933293
1379933293
1379933293

14006301555
14006301555
14006301555
14006301555
10103962655
10103962655
10103962655
10103962655
10103962655
10103962655
10103962655
10103962655
10103962655
10103962655
10103962655
10103962655
10103962655
14004754648
10100914356
10100914356
10100914356
10100914356
10100914356
10100914356
10100914356
10100914356
10100914356
10100914356
10100107178
10100529837
10320841492
10101832221
10101832221
10101832221
10102348658
10860415642
10860415642
10860415642

195,330.00
139,750.00
119,738.00
12,522.00
37,000.00
37,740.00
192,420.00
402,000.00
499,902.00
32,436.00
4,220,466.00
1,030,215.00
2,220.00
57,000.00
150,078.90
454,500.00
302,000.00
18,995.76
86,155.00
161,200.00
8,800.00
16,671.62
6,288.40
48,174.00
2,055,000.00
8,800.00
2,153.00
2,779.00
206,000.00
51,040.80
19,004,205.00
59,899.00
54,630.00
55,350.00
781,300.00
26,065.00
1,059.00
21,922.25

یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
درهم امارات
يوان چ
يوان چ
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
رو ه هنﺪ
يورو
يورو
يورو
یوان چ
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
یوان چ
يورو
يورو
یورو

88,485
49,701
49,415
49,701
49,415
49,798
6,587
6,584
6,515
49,415
6,587
6,587
49,415
49,329
11,473
6,599
6,584
88,500
49,085
49,466
88,040
88,040
88,040
49,085
627
88,040
49,085
49,441
11,300
49,163
6,579
50,866
49,568
49,568
11,863
87,980
50,463
87,980

کت کت آذر ر س ت ز
کت آرا تجارت راه اب شم
کت خﺪمات مهنﺪ استا
کت خﺪمات مهنﺪ استا
کت خﺪمات مهنﺪ استا
کت ش م ا و تﺤق قات صنع ساوه
کت ش م ا و تﺤق قات صنع ساوه
کت توسعه مانﺪ ار سان ار
کت ذوب آهن اصفهان
کت ذوب آهن اصفهان
کت ذوب آهن اصفهان
کت ذوب آهن اصفهان
کت ذوب آهن اصفهان
کت ذوب آهن اصفهان
کت ذوب آهن اصفهان
کت ذوب آهن اصفهان
کت ذوب آهن اصفهان
کت ذوب آهن اصفهان
کت ذوب آهن اصفهان
کت ذوب آهن اصفهان
کت ارمان زر ن رام اران
کت مه ن ارس
کت مه ن ارس
کت مه ن ارس
کت ک م ا تجارت احسان
کت ک م ا تجارت احسان
کت ک م ا تجارت احسان
کت ک م ا تجارت احسان
کت آر ا صنعت گنج
کت تجارت گس مت
کت تجارت گس مت
کت تجارت گس مت
کت شمس فروزان بوشهر
کت دن ازاد تجارت گ ﻼن
کت دن ازاد تجارت گ ﻼن
کت دن ازاد تجارت گ ﻼن
کت دن ازاد تجارت گ ﻼن

مﺤمﺪرضا
رضا
منصور
منصور
منصور
حم ﺪرضا
مسعود
مسعود
مﺤسن
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
حم ﺪرضا
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
ع اسع
ع اسع
ع اسع
ع اسع
ع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
زهراء
ع ز
ع ز
ع ز
ع ز

صادق زاده
صادق زاده خانه
صادق لو
صادق لو
صادق لو
صاد
صاد
صاد
صاد
صاد
صاد
صاد
صاد
صاد
صاد
صاد
صاد
صاد
صاد
صاد
صاد
صاد
صاد قهرودی
صاد قهرودی
صاد قهرودی
صاد ل شادی
صاد ل شادی
صاد ل شادی
صاد ل شادی
صادق ه
صا
صا
صا
صالح احمﺪی
صالح مﺤمودآ اد
صالح مﺤمودآ اد
صالح مﺤمودآ اد
صالح مﺤمودآ اد

1379933293
0493530231
0047329327
0047329327
0047329327
0450992195
0450992195
3990247311
4432058897
4432058897
4432058897
4432058897
4432058897
4432058897
4432058897
4432058897
4432058897
4432058897
4432058897
4432058897
0944646689
1260795500
1260795500
1260795500
0081663374
0081663374
0081663374
0081663374
1728457467
0069776563
0069776563
0069776563
3540027750
0071546421
0071546421
0071546421
0071546421

10860415642
14005970939
10101220650
10101220650
10101220650
3369891689
10101256226
10101256226
14005517650
10260085303
10260085303
10260085303
10260085303
10260085303
10260085303
10260085303
10260085303
10260085303
10260085303
10260085303
10260085303
14004777941
10102781182
10102781182
10102781182
10103027523
10103027523
10103027523
10103027523
10103391932
10102789025
10102789025
10102789025
14004317214
14004003751
14004003751
14004003751
14004003751

9,524.14
351,274.00
16,433.40
33,546.00
4,160.80
72,852.94
3,500,000.00
3,028,000.00
67,309.00
1,453.52
56,687.10
35,152.59
8,750.00
4,314.88
88,040,065.50
2,538.00
60,874.96
38,833.87
78,750.00
44,356.11
22,842.00
3,421,682.31
82,441.50
707,855.00
10,530.00
42,275.00
20,001.52
423,166.20
21,250.00
45,585.41
358,012.00
417,924.92
460,864.00
70,100.00
363,190.00
752.87
33,000.00
27,884.00

يورو
يورو
یورو
یورو
یورو
يورو
رو ه هنﺪ
رو ه هنﺪ
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
وون کره جنو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یوان چ
یورو
یوان چ
دﻻر ام ا
یورو
یورو
درهم امارات
یورو
یورو
یوان چ
یوان چ
یوان چ
يورو
یوان چ
يورو
يورو
يورو

50,463
48,599
88,000
88,000
88,000
89,090
1,109
1,150
49,109
51,189
51,189
51,562
49,408
51,562
67,956
49,408
49,408
51,562
49,408
49,441
49,408
11,900
88,030
11,650
42,440
49,962
49,639
11,551
49,639
90,900
11,362
11,362
11,100
51,020
11,008
49,446
49,441
49,466

کت ایزوفام
کت ایزوفام
کت صنایع ال ون ک زع م
کت برنا ل ﺪ ال ز
کت ا من سپهر آدا
تول ﺪی ازرا تخشاتک اس ادان
تول ﺪی ازرا تخشاتک اس ادان
تول ﺪی ازرا تخشاتک اس ادان
کت تعم ات ن و ا ایران
کت صال ماش ایران ان
کت رسام ل مر نا
کت اراصنعت سازان ن ن
کت ا ا صنعت ارمان
کت انرژی گس سعﺪی
کت انرژی گس سعﺪی
کت انرژی گس سعﺪی
کت انرژی گس سعﺪی
کت انرژی گس سعﺪی
کت انرژی گس سعﺪی
کت انرژی گس سعﺪی
کت انرژی گس سعﺪی
کت انرژی گس سعﺪی
کت انرژی گس سعﺪی
کت انرژی گس سعﺪی
کت انرژی گس سعﺪی
کت ن ن چوب و صنعت آس ا
کت ن ن چوب و صنعت آس ا
کت ن ن چوب و صنعت آس ا
کت ن ن چوب و صنعت آس ا
کت ن ن چوب و صنعت آس ا
کت ن ن چوب و صنعت آس ا
کت ن ن چوب و صنعت آس ا
کت ن ن چوب و صنعت آس ا
کت ن ن چوب و صنعت آس ا
کت ن ن چوب و صنعت آس ا
کت ن ن چوب و صنعت آس ا
ص ا تجارت سعادت

ع ﺪﷲ
ع ﺪﷲ
س ﺪمﺤمﺪرضا
رضا
حسن
صالح
فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه
ع اله
ع اصغر
مصط
عل ضا
ن
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
ص ا تجارت سعادت

صالح ن ا
صالح ن ا
صال
صال
صال
صال
صال
صال
صال
صال
صال
صال
صال قم ی
صال ک ا
صال نژاد
صال نژاد
صال نژاد
صال نژاد
صال نژاد
صال نژاد
صال نژاد
صال نژاد
صال نژاد
صال نژاد
صال نژاد
صال نژاد
صان
صان
صان
صان
صان
صان
صان
صان
صان
صان
صان
ص ا تجارت سعادت

2229369342
2229369342
0089881761
0321494423
0451452100
1282894374
1282894374
1282894374
1970630159
5649839824
6159987240
0035411503
0111020158
0073107018
0073107018
0073107018
0073107018
0073107018
0073107018
0073107018
0073107018
0073107018
0073107018
0073107018
0073107018
1229700226
1229700226
1229700226
1229700226
1229700226
1229700226
1229700226
1229700226
1229700226
1229700226
1229700226
1032079774

10100941887
10100941887
0384485340
10100092484
10320829564
10320174952
14005041582
14005041582
14005041582
10100179682
10260633311
14006562858
10101917316
14005258533
14006539238
14006539238
14006539238
14006539238
14006539238
14006539238
14006539238
14006539238
14006539238
14006539238
14006539238
14006539238
10102856272
10102856272
10102856272
10102856272
10102856272
10102856272
10102856272
10102856272
10102856272
10102856272
10102856272
10320797743

1,834,150.00
214,120.00
1,284,550.00
439,300.00
50,000.00
34,362.65
408,498.00
274,312.00
252,113.00
177,930.00
68,994.00
6,137.00
77,834.09
407,742.80
51,012.00
176,412.00
163,508.00
86,677.00
84,053.00
189,603.00
5,132.00
5,274.00
163,450.00
47,070.00
119,440.00
179,196.00
1,956,482.00
91,673,400.00
459,200.00
777,803,000.00
168,650.00
1,525,880.00
1,190,506.00
372,512.00
48,402.00
532,800.00
16,020.00
16,981,125.16

یوان چ
يورو
یوان چ
درهم امارات
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یوان چ
یورو
يورو
یوان چ
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
درهم امارات
وون کره جنو
یوان چ
وون کره جنو
يورو
یوان چ
يوان چ
یوان چ
یورو
یوان چ
یورو
درهم امارات

11,100
49,109
6,597
11,494
87,490
91,000
48,599
88,250
88,250
49,703
11,200
91,580
49,415
11,350
92,150
87,210
88,440
88,440
87,200
87,000
88,440
88,440
88,440
92,150
92,150
87,210
11,589
38,144
11,710
39,358
49,329
11,210
6,555
11,210
93,250
11,550
93,250
11,437

کت شاه
کت شاه

مفصل
مفصل

کت صنع صبوران ل مر
کت ازرا ش رادین ماد
کت صﺪاقت پ شه فارس
کت مجتمع کشت و صنعت ارس اشت
کت مجتمع کشت و صنعت ارس اشت
کت اس ارونﺪ نور آ ادان
کت صﺪرال ون ک دنا
کت ته ه ن ا
کت ته ه ن ا
کت ته ه ن ا
کت ته ه ن ا
کت ته ه ن ا
کت سف ان تجارت ام ﺪ آستارا
کت مهنﺪ ه اژه
کت مهنﺪ ه اژه
کت مهنﺪ ه اژه
کت مهنﺪ ه اژه
کت دورنا اتری ارس
کت دورنا اتری ارس
کت دورنا اتری ارس
کت دورنا اتری ارس
کت مروار ﺪ تجارت ﺪ ﺪه
کت آر س آمل
کت آر س آمل
کت آر س آمل
کت آر س آمل
کت آر س آمل
کت آر س آمل
کت ارس اس ل
کت ﺪ ﺪه خﻼقان ارسه
کت الغری
کت الغری
کت الغری
کت الغری

ع ﺪاله
ع ﺪاله
ف وز
ف وز
سه ل
مهرداد
مج ﺪ
حب ب
حب ب
مﺤمﺪمهﺪی
مج ﺪ
مﺤمﺪحسن
مﺤمﺪحسن
مﺤمﺪحسن
مﺤمﺪحسن
مﺤمﺪحسن
س ﺪ مﺤمﺪ ع
ام
ام
ام
ام
سع ﺪ
سع ﺪ
سع ﺪ
سع ﺪ
داود
رمضان
رمضان
رمضان
رمضان
رمضان
رمضان
مهﺪی
مهﺪی
س ﺪسع ﺪ
س ﺪسع ﺪ
س ﺪسع ﺪ
س ﺪسع ﺪ

ص اغ پور
ص اغ پور
او ل
ص
او ل
ص
صبوری
صﺪاقت
صﺪاقت پ شه
صﺪاقت پ شه
صﺪاقت پ شه
صﺪرهاش
صﺪری
صﺪری
صﺪری
صﺪری
صﺪری
صﺪری
صﺪیق اور
صﺪ
صﺪ
صﺪ
صﺪ
صﺪ بناب
صﺪ بناب
صﺪ بناب
صﺪ بناب
صﺪ نوری
صﺪ ن ا
صﺪ ن ا
صﺪ ن ا
صﺪ ن ا
صﺪ ن ا
صﺪ ن ا
صفار
صفارزدی
صفا
صفا
صفا
صفا

6199460014
6199460014

0071667202
0943108098
2292104172
2529588740
2529588740
1815654041
0937763349
1249612853
1249612853
1249612853
1249612853
1249612853
0079266541
1289496218
1289496218
1289496218
1289496218
1689546646
1689546646
1689546646
1689546646
0050075292
2140967194
2140967194
2140967194
2140967194
2140967194
2140967194
4430580014
0700425969
0014757516
0014757516
0014757516
0014757516

10260329098
10260329098
1709701706
1709701706
10100169960
14004853230
10102787612
10101071670
10101071670
14000148248
14003365657
10102051414
10102051414
10102051414
10102051414
10102051414
14004528358
10103617964
10103617964
10103617964
10103617964
14003325756
14003325756
14003325756
14003325756
10320212341
10760280270
10760280270
10760280270
10760280270
10760280270
10760280270
10100976754
10380604688
10100860042
10100860042
10100860042
10100860042

164,708.00
102,426.40
40,000.00
115,800.00
25,876.50
56,755.20
48,906.00
11,193.60
58,083.23
272,056.00
36,701.05
73,964.30
70,387.50
102,122.00
341,448.00
21,390.00
35,205.14
47,063.80
41,868.60
77,397.20
48,481.10
124,800.00
124,800.00
124,800.00
124,800.00
331,920.00
5,600.00
69,323.74
11,039.00
43,486.79
26,050.00
3,385.00
2,774.89
29,630.00
20,070.13
132,000.00
44,340.96
72,231.95

درهم امارات
درهم امارات
یورو
یوان چ
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یوان چ
یوان چ
درهم امارات
درهم امارات
يورو
درهم امارات
درهم امارات
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو

21,630
20,980
90,960
11,159
90,610
87,937
49,441
49,938
49,938
12,050
11,700
11,458
11,458
49,177
11,458
11,458
49,701
90,450
123,100
119,300
92,450
118,300
90,270
118,300
90,270
92,560
49,798
49,798
49,798
49,798
49,798
89,230
50,423
48,599
89,000
89,800
89,500
88,600

کت الغری
کت تو ا رنگ فوﻻد س اهان
کت تو ا رنگ فوﻻد س اهان
کت نام آوران انرژی ا
کت تول ﺪی صنع آ سان خزر
کت پ ا ام یزد
کت پ ا ام یزد
کت پ ا ام یزد
کت پ ا ام یزد
ارس ان ام می ﺪ
کت ا
ارس ان ام می ﺪ
کت ا
استان می ﺪ
کت کت ا
استان می ﺪ
کت کت ا
استان می ﺪ
کت کت ا
استان می ﺪ
کت کت ا

کت لی ا
کت لی ا
کت لی ا
کت لی ا
کت آ اد سازان سپهر راست
کت ارس سام تل قشم
کت ارس سام تل قشم
کت ارس سام تل قشم
کت ارس سام تل قشم
کت ارس سام تل قشم
کت ارس سام تل قشم
کت ارس سام تل قشم
کت ارس سام تل قشم
کت ارس سام تل قشم
کت ارس سام تل قشم
کت ارس سام تل قشم
کت ارس سام تل قشم
کت ارس سام تل قشم
کت ارس سام تل قشم
کت ارس سام تل قشم
کت ارس سام تل قشم

س ﺪسع ﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
ز اچهر
صمﺪ
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مرت
مرت
مرت
مرت
ع ﺪالرضا
ع ﺪالرضا
هادی
هادی
هادی
هادی
فرتاش
س اد
س اد
س اد
س اد
س اد
س اد
س اد
س اد
س اد
س اد
س اد
س اد
س اد
س اد
س اد
س اد

صفا
صفا راد
صفا راد
صفا سوره
صفا کجا ادی
صفﺪری زاده می ﺪی
صفﺪری زاده می ﺪی
صفﺪری زاده می ﺪی
صفﺪری زاده می ﺪی
صفﺪری زاده می ﺪی
صفﺪری زاده می ﺪی
صفﺪری زاده می ﺪی
صفﺪری زاده می ﺪی
صفﺪری زاده می ﺪی
صفﺪری زاده می ﺪی
صفﺪر ان
صفﺪر ان
صف ور
صف ور
صف ور
صف ور
صفرزاده مل
صفرها
صفرها
صفرها
صفرها
صفرها
صفرها
صفرها
صفرها
صفرها
صفرها
صفرها
صفرها
صفرها
صفرها
صفرها
صفرها

0014757516
1288039409
1288039409
2851223909
1375260618
4480039058
4480039058
4480039058
4480039058
4489709617
4489709617
4489710437
4489710437
4489710437
4489710437

0033960275
0033960275
0033960275
0033960275
1552094324
0068292198
0068292198
0068292198
0068292198
0068292198
0068292198
0068292198
0068292198
0068292198
0068292198
0068292198
0068292198
0068292198
0068292198
0068292198
0068292198

10100860042
10260492543
10260492543
14004119120
10200183089
10840055596
10840055596
10840055596
10840055596
10861494789
10861494789
10861578245
10861578245
10861578245
10861578245
1199777803
1199777803
10103540780
10103540780
10103540780
10103540780
10320813108
14005064721
14005064721
14005064721
14005064721
14005064721
14005064721
14005064721
14005064721
14005064721
14005064721
14005064721
14005064721
14005064721
14005064721
14005064721
14005064721

72,231.95
87,600,000.00
152,800.00
221,961.60
192,405.00
11,950.00
3,612,840.00
1,601,850.00
1,574,750.00
31,500.00
630.00
17,000.00
114,080.00
2,835,650.00
84,000.00
23,298.00
11,148.60
1,595,000.00
288,720.00
102,640.00
61,214.04
378,682.02
495,900.00
499,400.00
499,400.00
499,410.00
495,900.00
494,640.00
308,609.00
285,331.00
357,700.00
270,670.00
495,559.15
259,722.00
357,700.00
270,670.00
494,640.00
499,410.00

یورو
وون کره جنو
یورو
یورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
یورو
رو ه هنﺪ
یوان چ
یوان چ
يورو
يورو
یورو
یورو
یوان چ
يوان چ
یورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو

88,600
38,910
49,807
49,177
13,400
89,650
1,400
11,100
11,250
49,258
49,329
102,000
92,200
11,500
6,571
89,380
49,177
21,086
21,358
21,358
49,127
49,647
49,441
49,441
49,441
49,441
49,441
49,109
49,109
49,109
49,109
49,441
49,408
49,109
49,109
49,109
49,441
49,441

کت صنایع ماش نهای اداری ایران
کت صنایع ماش نهای اداری ایران
کت صنایع ماش نهای اداری ایران
کت صنایع ماش نهای اداری ایران
کت صنایع ماش نهای اداری ایران
کت صنایع ماش نهای اداری ایران
کت صنایع ماش نهای اداری ایران
کت صنایع ماش نهای اداری ایران
کت صنایع ماش نهای اداری ایران
کت صنایع ماش نهای اداری ایران
کت صنایع ماش نهای اداری ایران
کت صفر تا صﺪ تجارت ایران ان
کت صفر تا صﺪ تجارت ایران ان
کت خو و افت مانﺪ ار
کت تول ﺪی س ستمهای یورتان
کت تول ﺪی س ستمهای یورتان
کت تول ﺪی صنع میثم اغذ

کت ایروف
کت ایروف
کت ال ک خودرو
کت ال ک خودرو
کت ال ک خودرو
کت ال ک خودرو
کت ال ک خودرو
کت ال ک خودرو
کت ال ک خودرو
کت ال ک خودرو
کت ال ک خودرو
کت ال ک خودرو
کت ال ک خودرو
کت ال ک خودرو
کت ال ک خودرو
کت ال ک خودرو
کت ال ک خودرو
کت ال ک خودرو
کت ال ک خودرو

ق سها
ق سها
ق سها
ق سها
ق سها
ق سها
ق سها
ق سها
ق سها
ق سها
ق سها
ق سها
ق سها
ق سها
ق سها
ق سها
ق سها

عام
عام
عام
عام
عام
عام
عام
عام
عام
عام
عام
عام
عام
عام
عام
عام
عام

فرناز
فرناز
فرناز
فرناز
فرناز
فرناز
فرناز
فرناز
فرناز
فرناز
فرناز
م م
م م
ع
مج ﺪ
مج ﺪ
مﺤمﺪ
صمﺪ منوری قهرما
صمﺪ منوری قهرما
مﺤسن
مﺤسن
نا
نا
نا
نا
نا
نا
نا
نا
نا
نا
نا
نا
نا
نا
نا
نا
نا

صفری
صفری
صفری
صفری
صفری
صفری
صفری
صفری
صفری
صفری
صفری
صفری
صفری
صفری دهخوارقا
ص نا
ص نا
صلصال
صمﺪ منوری قهرما
صمﺪ منوری قهرما
صمﺪب ک
صمﺪب ک
صمﺪزاده
صمﺪزاده
صمﺪزاده
صمﺪزاده
صمﺪزاده
صمﺪزاده
صمﺪزاده
صمﺪزاده
صمﺪزاده
صمﺪزاده
صمﺪزاده
صمﺪزاده
صمﺪزاده
صمﺪزاده
صمﺪزاده
صمﺪزاده
صمﺪزاده

0012811203
0012811203
0012811203
0012811203
0012811203
0012811203
0012811203
0012811203
0012811203
0012811203
0012811203
0071829024
0071829024
1699295085
0040902293
0040902293
1281902144

3873372029
3873372029
1672252768
1672252768
1672252768
1672252768
1672252768
1672252768
1672252768
1672252768
1672252768
1672252768
1672252768
1672252768
1672252768
1672252768
1672252768
1672252768
1672252768

10101086742
10101086742
10101086742
10101086742
10101086742
10101086742
10101086742
10101086742
10101086742
10101086742
10101086742
10320532622
10320532622
10183002129
10720129447
10720129447
10260334940
1378058011
1378058011
10100639804
10100639804
10380275609
10380275609
10380275609
10380275609
10380275609
10380275609
10380275609
10380275609
10380275609
10380275609
10380275609
10380275609
10380275609
10380275609
10380275609
10380275609
10380275609

594,269.35
9,605,286.85
4,754,154.15
762.68
1,782,502.00
1,665,805.75
4,240,597.10
678,774.00
530,075.00
441,247.10
680.29
11,840.00
121,798.00
62,897.08
568,296.00
238,920.80
292,000.00
334,300.00
863,800.00
214,500.00
93,590.00
20,460.00
72,138.24
19,545,210.00
3,985,600.00
4,205,480.00
74,492.00
25,973.85
15,697.00
7,980.00
66,869.00
34,892.67
12,168,000.00
12,168,000.00
25,364.83
10,993.15
14,495.40
14,563.95

يوان چ
یوان چ
يوان چ
يورو
درهم امارات
درهم امارات
يوان چ
درهم امارات
يوان چ
یوان چ
يورو
يورو
یورو
یورو
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
يوان چ
یورو
یورو
يوان چ
یورو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
يوان چ
یورو
يورو
يورو
يوان چ
یورو
وون کره جنو
وون کره جنو
یورو
یورو
یورو
یورو

6,588
12,170
12,000
49,673
11,466
11,471
12,000
11,471
6,588
12,170
49,673
49,109
94,256
49,537
11,808
11,863
11,802
11,210
11,600
91,935
91,350
6,584
88,000
39,246
39,246
39,246
6,596
49,647
49,329
49,701
6,596
88,000
39,149
39,149
49,179
49,647
49,647
49,647

ق سها
ق سها
ق سها
ق سها
ق سها
ق سها
ق سها
ق سها
ق سها
ق سها

کت ال ک خودرو
کت ال ک خودرو
کت ال ک خودرو
کت ال ک خودرو
کت ال ک خودرو
کت ال ک خودرو
کت ال ک خودرو
کت ال ک خودرو
کت ال ک خودرو
کت ال ک خودرو
کت اورنﺪ پ و
کت اورنﺪ پ و
کت اورنﺪ پ و
کت اورنﺪ پ و
کت اورنﺪ پ و
کت ج ال کب ارس
کت ج ال کب ارس
کت لورچ
کت لورچ
کت لورچ
کت آذر تاب
کت ا ﺪ س
کت صنایع بهﺪاش ساینا
کت صنایع بهﺪاش ساینا
کت صنایع بهﺪاش ساینا
کت صنایع عوجان ایران ان
کت صنایع عوجان ایران ان
کت صنایع عوجان ایران ان
کت صنایع عوجان ایران ان
کت صنایع عوجان ایران ان
کت صنایع عوجان ایران ان
کت صنایع عوجان ایران ان
کت صنایع عوجان ایران ان
کت صنایع عوجان ایران ان
کت صنایع عوجان ایران ان
کت صنایع عوجان ایران ان
کت صنایع عوجان ایران ان
کت صنایع عوجان ایران ان

عام
عام
عام
عام
عام
عام
عام
عام
عام
عام

نا
نا
نا
نا
نا
نا
نا
نا
نا
نا
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
ﺪرام
ﺪرام
ع رضا
ع رضا
ع رضا
مﺤمﺪرضا
نا
صنايع بهﺪاش ساينا
صنايع بهﺪاش ساينا
صنايع بهﺪاش ساينا
صنايع عوجان ايران ان
صنايع عوجان ايران ان
صنايع عوجان ايران ان
صنايع عوجان ايران ان
صنايع عوجان ايران ان
صنايع عوجان ايران ان
صنايع عوجان ايران ان
صنايع عوجان ايران ان
صنايع عوجان ايران ان
صنايع عوجان ايران ان
صنايع عوجان ايران ان
صنايع عوجان ايران ان
صنايع عوجان ايران ان

صمﺪزاده
صمﺪزاده
صمﺪزاده
صمﺪزاده
صمﺪزاده
صمﺪزاده
صمﺪزاده
صمﺪزاده
صمﺪزاده
صمﺪزاده
صمﺪی
صمﺪی
صمﺪی
صمﺪی
صمﺪی
صمﺪی
صمﺪی
صمﺪی
صمﺪی
صمﺪی
صمﺪی
صمﺪی
صنايع بهﺪاش ساينا
صنايع بهﺪاش ساينا
صنايع بهﺪاش ساينا
صنايع عوجان ايران ان
صنايع عوجان ايران ان
صنايع عوجان ايران ان
صنايع عوجان ايران ان
صنايع عوجان ايران ان
صنايع عوجان ايران ان
صنايع عوجان ايران ان
صنايع عوجان ايران ان
صنايع عوجان ايران ان
صنايع عوجان ايران ان
صنايع عوجان ايران ان
صنايع عوجان ايران ان
صنايع عوجان ايران ان

1672252768
1672252768
1672252768
1672252768
1672252768
1672252768
1672252768
1672252768
1672252768
1672252768
0452297583
0452297583
0452297583
0452297583
0452297583
0938762834
0938762834
1280847115
1280847115
1280847115
1280888865
2750720257
1010223994
1010223994
1010223994
1010300011
1010300011
1010300011
1010300011
1010300011
1010300011
1010300011
1010300011
1010300011
1010300011
1010300011
1010300011
1010300011

10380275609
10380275609
10380275609
10380275609
10380275609
10380275609
10380275609
10380275609
10380275609
10380275609
10101772753
10101772753
10101772753
10101772753
10101772753
10103346953
10103346953
10260204746
10260204746
10260204746
10260688148
10220038741
10102239945
10102239945
10102239945
10103000114
10103000114
10103000114
10103000114
10103000114
10103000114
10103000114
10103000114
10103000114
10103000114
10103000114
10103000114
10103000114

5,385.34
3,159.17
116,861.50
5,501.84
19,042.26
40,713.32
48,039.36
40,414.00
29,525.20
26,026.00
117,846.00
21,600.00
70,641.00
304,565.36
299,826.44
39,867.50
60,364.80
157,400.00
165,703.90
165,120.00
77,619.76
167,069.27
38,872.55
21,907.00
158,730.00
235,418.49
359,203.92
236,190.00
118,171.69
3,536,705.50
244,500.00
95,017.02
186,872.40
120,524.29
10,207.04
14,661.65
172,788.80
2,000,000.00

یورو
يورو
درهم امارات
يورو
یورو
یورو
یورو
يوان چ
یورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
يورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
درهم امارات
یورو
درهم امارات
درهم امارات
یورو
يورو
درهم امارات
یورو
درهم امارات

88,000
119,148
27,580
49,703
49,179
49,179
49,329
6,596
49,179
49,179
51,596
49,807
49,177
92,200
89,000
49,568
49,568
93,000
93,000
93,100
92,630
49,639
49,177
49,701
49,177
92,000
92,000
92,000
105,930
22,110
92,000
24,550
22,110
87,900
49,639
22,110
105,930
11,551

کت صنایع عوجان ایران ان
کت صنایع عوجان ایران ان
کت صنایع عوجان ایران ان
کت صنایع عوجان ایران ان
کت صنایع عوجان ایران ان
کت صنایع عوجان ایران ان
کت صنایع عوجان ایران ان
صنایع لﺪیران
صنایع لﺪیران
صنایع لﺪیران
صنایع لﺪیران
صنایع لﺪیران
کت رز تﺤ ر یزد
کت رز تﺤ ر یزد
ش شه دارو رازي
ش شه دارو رازي
کت فراینﺪ تجه خاور
کت فراینﺪ تجه خاور
کت فراینﺪ تجه خاور
صنع تیوا گس درخشان
کت تول ﺪی ش پوشش
کت تول ﺪی ش پوشش
کت تول ﺪی ش پوشش
کت تول ﺪی ش پوشش
کت تول ﺪی ش پوشش
کت و ستا مهر س اهان
کت سوﻻن ص ای ارس ان
کت تول ﺪی قال سازان ستا
کت تول ﺪی قال سازان ستا
کت تول ﺪی قال سازان ستا
کت تول ﺪی قال سازان ستا
کت تام شتا ان ارت
کت تام شتا ان ارت
کت تام شتا ان ارت
کت تا فام
کت تا فام
کت سه ل فن تاز تک

اﻻ
اﻻ
اﻻ
اﻻ
اﻻ

اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان

صنايع عوجان ايران ان
صنايع عوجان ايران ان
صنايع عوجان ايران ان
صنايع عوجان ايران ان
صنايع عوجان ايران ان
صنايع عوجان ايران ان
صنايع عوجان ايران ان
صنایع لﺪیران
صنایع لﺪیران
صنایع لﺪیران
صنایع لﺪیران
صنایع لﺪیران
مﺤمودرضا
مﺤمودرضا
سع ﺪ
سع ﺪ
اک
اک
اک
صنع تیوا گس درخشان
ع ﺪالﺤم ﺪ
ص اح
ص اح
ص اح
ص اح
ص اح
رضا
احسان
هادی
هادی
هادی
هادی
ف ﺪون
ف ﺪون
ف ﺪون
حسنع
حسنع
ابوالقاسم

صنايع عوجان ايران ان
صنايع عوجان ايران ان
صنايع عوجان ايران ان
صنايع عوجان ايران ان
صنايع عوجان ايران ان
صنايع عوجان ايران ان
صنايع عوجان ايران ان
صنایع لﺪیران
صنایع لﺪیران
صنایع لﺪیران
صنایع لﺪیران
صنایع لﺪیران
صنعت ار
صنعت ار
صنع
صنع
صنع
صنع
صنع
صنع تیوا گس درخشان
صوف ا
ص
ص
ص
ص
ص
ص ف ان اب الﺪش
ضا
ا اصفها
ا اصفها
ا اصفها
ا اصفها
غام
غام
غام
ضم ی
ضم ی
ض اءش ا

1010300011
1010300011
1010300011
1010300011
1010300011
1010300011
1010300011
1086133101
1086133101
1086133101
1086133101
1086133101
1819768971
1819768971
0060002433
0060002433
0061735159
0061735159
0061735159
1010215975
1755049481
1755049481
1755049481
1755049481
1755049481
1280369086
0068489900
1285834682
1285834682
1285834682
1285834682
1239735162
1239735162
1239735162
4569171125
4569171125
0033294811

10103000114
10103000114
10103000114
10103000114
10103000114
10103000114
10103000114
10861331010
10861331010
10861331010
10861331010
10861331010
10860162546
10860162546
10100993098
10100993098
10320321282
10320321282
10320321282
10102159758
0039226859
10102043728
10102043728
10102043728
10102043728
10102043728
10260542946
14006242446
10260379977
10260379977
10260379977
10260379977
14006292696
14006292696
14006292696
10100799086
10100799086
14003078938

48,168.56
283,910.36
151,915.00
2,583.68
23,641.60
44,893.00
544,128.00
49,535,415.00
40,535,949.00
467,519.73
80,454.50
1,428,838.68
54,570.00
38,115.00
989,440.00
124,693.00
11,400.00
13,000.00
38,416.48
3,767,355.00
169,737.48
389,130.00
15,896.00
49,572.00
297,223.00
654,500.00
123,960.00
2,136,400.00
37,287.78
34,550.00
149,360.00
95,575.00
10,382.00
266.00
52,306.00
484,200.00
3,377,500.00
2,107.84

يورو
یورو
یورو
درهم امارات
یورو
یورو
یورو
وون کره جنو
وون کره جنو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
درهم امارات
یوان چ
یوان چ
یورو
یورو
يوان چ
یوان چ
یوان چ
درهم امارات
یوان چ
یورو
یوان چ
يوان چ
يورو
يورو
دﻻر ام ا
يوان چ
رو ه هنﺪ
یورو

49,639
105,930
92,000
22,110
105,930
92,370
105,930
39,358
39,358
6,571
6,571
11,760
91,800
92,762
93,640
94,307
92,200
91,400
87,168
26,000
10,937
11,210
85,260
94,010
6,599
11,100
11,860
21,550
11,236
92,000
11,236
11,790
49,177
49,177
80,260
11,863
1,203
93,374

کت سه ل فن تاز تک
کت سه ل فن تاز تک
کت آر ا ف ن تجه
کت تول ﺪی ازرا ملور ن
کت تول ﺪی ازرا ملور ن
کت تول ﺪی ازرا ملور ن
کت تول ﺪی ازرا ملور ن
کت صنایع امرسان
کت صنایع امرسان
کت صنایع امرسان
کت صنایع امرسان
کت صنایع امرسان
کت صنایع امرسان
کت صنایع امرسان
کت صنایع امرسان
کت صنایع امرسان
کت صنایع امرسان
کت صنایع امرسان
کت صنایع امرسان
کت صنایع امرسان
کت فناوران آواس س
کت فناوران آواس س
کت فناوران آواس س
کت فناوران آواس س
کت فناوران آواس س
کت فناوران آواس س
کت فناوران آواس س
کت فناوران آواس س
کت فناوران آواس س
کت فناوران آواس س
کت فناوران آواس س
کت فناوران آواس س
کت تجارت ج ان منطقه آزاد ما
کت تجارت ج ان منطقه آزاد ما
کت تجارت ج ان منطقه آزاد ما
کت تجارت ج ان منطقه آزاد ما
کت تجارت ج ان منطقه آزاد ما
کت تجارت ج ان منطقه آزاد ما

و
و
و
و
و
و

ابوالقاسم
ابوالقاسم
س ﺪمﺤمﺪحسن
نا
نا
نا
نا
حماد
حماد
حماد
حماد
حماد
حماد
حماد
حماد
حماد
حماد
حماد
حماد
حماد
ع اصغر
ع اصغر
ع اصغر
ع اصغر
ع اصغر
ع اصغر
ع اصغر
ع اصغر
ع اصغر
ع اصغر
ع اصغر
ع اصغر
زب
زب
زب
زب
زب
زب

ض اءش ا
ض اءش ا
ضا
ضا
ضا
ضا
ضا
ض ا حل مه جا
ض ا حل مه جا
ض ا حل مه جا
ض ا حل مه جا
ض ا حل مه جا
ض ا حل مه جا
ض ا حل مه جا
ض ا حل مه جا
ض ا حل مه جا
ض ا حل مه جا
ض ا حل مه جا
ض ا حل مه جا
ض ا حل مه جا
ﻃاقت
ﻃاقت
ﻃاقت
ﻃاقت
ﻃاقت
ﻃاقت
ﻃاقت
ﻃاقت
ﻃاقت
ﻃاقت
ﻃاقت
ﻃاقت
ﻃالب زاده
ﻃالب زاده
ﻃالب زاده
ﻃالب زاده
ﻃالب زاده
ﻃالب زاده

0033294811
0033294811
0451669861
4170050436
4170050436
4170050436
4170050436
2659979340
2659979340
2659979340
2659979340
2659979340
2659979340
2659979340
2659979340
2659979340
2659979340
2659979340
2659979340
2659979340
2471226256
2471226256
2471226256
2471226256
2471226256
2471226256
2471226256
2471226256
2471226256
2471226256
2471226256
2471226256
2830744373
2830744373
2830744373
2830744373
2830744373
2830744373

14003078938
14003078938
14003242872
10101363184
10101363184
10101363184
10101363184
10760137449
10760137449
10760137449
10760137449
10760137449
10760137449
10760137449
10760137449
10760137449
10760137449
10760137449
10760137449
10760137449
14004856967
14004856967
14004856967
14004856967
14004856967
14004856967
14004856967
14004856967
14004856967
14004856967
14004856967
14004856967
14003737796
14003737796
14003737796
14003737796
14003737796
14003737796

11,624.51
13,431.88
6,720.00
35,516.00
23,484.00
99,563.00
24,000.00
10,172.84
155,179.00
168,993,600.00
105,039.00
138,060.00
230,834.00
2,168,252.73
1,411,535.00
225,210.75
1,549,625.00
321,335.00
29,400.00
23,013.48
977,165.52
114,680.00
328,972.82
117,067.36
1,081,101.23
273,130.40
271,469.00
1,799,095.17
326,174.90
757,184.38
444,171.41
1,571,379.56
15,599.22
70,000.00
150,000.00
92,123.64
30,405.00
83,250.00

یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
يورو
دﻻر ام ا
یورو
وون کره جنو
دﻻر ام ا
يوان چ
دﻻر ام ا
يوان چ
درهم امارات
درهم امارات
یوان چ
درهم امارات
يورو
دﻻر ام ا
درهم امارات
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
درهم امارات
يورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
ل جﺪ ﺪ ترک ه
ل جﺪ ﺪ ترک ه
يورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه

91,800
93,374
93,930
92,740
50,463
49,441
49,441
80,787
91,680
70,000
79,015
11,362
79,015
11,672
21,986
21,525
11,010
21,986
92,820
80,787
11,494
89,553
11,690
11,466
11,437
21,160
50,659
11,466
21,160
20,700
88,250
11,690
49,701
9,434
9,434
9,242
49,466
9,434

کت تجارت ج ان منطقه آزاد ما
کت تجارت ج ان منطقه آزاد ما
کت تجارت ج ان منطقه آزاد ما
کت تجارت ج ان منطقه آزاد ما
کت تجارت ج ان منطقه آزاد ما
کت تجارت ج ان منطقه آزاد ما
کت تجارت ج ان منطقه آزاد ما
کت انﺪ شه پرداز دوران
کت انﺪ شه پرداز دوران
کت آرش تجارت نوژان
کت آرش تجارت نوژان
کت ارا ف ﺪار رادمان فراز
کت فن آوران داده های دور

و
و
و
و
و
و
و

کت صنعت سازه س م پ ش
کت صنعت سازه س م پ ش
کت صنایع روشنا ص ا نور لستان
کت صنایع روشنا ص ا نور لستان
کت صنایع روشنا ص ا نور لستان
کت آسان ذوب ف ﺪان ﻃ ح
کت فرصت ک ش
کت فرصت ک ش
کت فرصت ک ش
کت سای صنعت
کت تول ﺪی ک ر مقوا اردستان
کت تول ﺪی ک ر مقوا اردستان
کت تول ﺪی ک ر مقوا اردستان
کت تول ﺪی ک ر مقوا اردستان
کت تول ﺪی ک ر مقوا اردستان
کت آدا ﻼست
کت آل اژ صنعت ارمغان
کت آل اژ صنعت ارمغان
کت مﺪ ا پرداز س ستم
کت مﺪ ا پرداز س ستم
کت مﺪ ا پرداز س ستم
کت مﺪ ا پرداز س ستم
کت مﺪ ا پرداز س ستم

زب
زب
زب
زب
زب
زب
زب
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
ع
ع
مﺤمﺪرضا
حس
ﻃاهره ک انپور
ﻃاهره ک انپور
س امک
س امک
ساﻻر
ساﻻر
ساﻻر
ف ﺪ
حس
حس
حس
فخ
معصومه
معصومه
معصومه
معصومه
معصومه
س ﺪ مال
س ﺪع
س ﺪع
س ﺪحس
س ﺪحس
س ﺪحس
س ﺪحس
س ﺪحس

ﻃالب زاده
ﻃالب زاده
ﻃالب زاده
ﻃالب زاده
ﻃالب زاده
ﻃالب زاده
ﻃالب زاده
ﻃالب ن ا
ﻃالب ن ا
ﻃال
ﻃال
ﻃال
ﻃاهرخا
ﻃاهره ک انپور
ﻃاهره ک انپور
ﻃاهری
ﻃاهری
ﻃاهری
ﻃاهری
ﻃاهری
ﻃاهری اث ع ی
ﻃاهری ﻒ آ اد
ﻃاهری ﻒ آ اد
ﻃاهری ﻒ آ اد
ﻃا
ﻃ اﻃ ا فردآ ادی
ﻃ اﻃ ا فردآ ادی
ﻃ اﻃ ا فردآ ادی
ﻃ اﻃ ا فردآ ادی
ﻃ اﻃ ا فردآ ادی
ﻃ اﻃ ا
ﻃ اﻃ ا آرا
ﻃ اﻃ ا آرا
ﻃ اﻃ ا تهرا
ﻃ اﻃ ا تهرا
ﻃ اﻃ ا تهرا
ﻃ اﻃ ا تهرا
ﻃ اﻃ ا تهرا

2830744373
2830744373
2830744373
2830744373
2830744373
2830744373
2830744373
0061772046
0061772046
0035513675
0035513675
0010587993
4391334038

0934630781
0934630781
2121577408
2121577408
2121577408
1291010971
0943288940
0943288940
0943288940
0064200248
0048444324
0048444324
0048444324
0048444324
0048444324
4489853688
6199430484
6199430484
0043882773
0043882773
0043882773
0043882773
0043882773

14003737796
14003737796
14003737796
14003737796
14003737796
14003737796
14003737796
10102570813
10102570813
10320199390
10320199390
14006335343
10103147018
3500367331
3500367331
14003702118
14003702118
10700159387
10700159387
10700159387
10320271110
10861564710
10861564710
10861564710
10102746214
10861076602
10861076602
10861076602
10861076602
10861076602
10860144840
14004049415
14004049415
10103767087
10103767087
10103767087
10103767087
10103767087

11,900.00
6,326,700.00
5,800.00
173,600.00
238,560.00
311,120.00
9,729.88
89,230.00
442,575.00
36,223.20
35,299,950.60
176,195.00
14,200.00
24,691.05
48,033.08
76,740.82
52,916.00
333,165.00
333,165.00
400,000.00
349,500.00
80,003.11
3,870.00
120,000.00
40,500.00
3,605,000.00
2,095,000.00
3,785,000.00
2,687,000.00
3,545,000.00
183,630.00
916,496.40
412,783.78
336,830.00
273,524.00
76,014.00
175,494.00
560,968.00

یورو
ين ژاپن
يورو
یورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
ل جﺪ ﺪ ترک ه
یورو
درهم امارات
درهم امارات
يورو
وون کره جنو
درهم امارات
یوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
يورو
یورو
یورو
یورو
یوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
درهم امارات
درهم امارات
یورو
يورو
درهم امارات
يورو
درهم امارات

49,639
38,473
92,150
93,950
8,967
8,967
92,150
11,436
11,461
49,568
39,476
22,065
11,500
49,109
49,109
49,329
49,441
11,222
11,261
11,261
11,210
49,109
94,370
88,600
49,703
6,159
6,588
6,591
6,594
6,469
11,500
11,927
11,949
90,900
51,562
21,525
50,545
22,002

کت مﺪ ا پرداز س ستم
کت مﺪ ا پرداز س ستم
کت مﺪ ا پرداز س ستم
کت مﺪ ا پرداز س ستم
کت مﺪ ا پرداز س ستم
کت اﻻر
کت اﻻر
کت اﻻر
کت اﻻر
کت اﻻر
کت اﻻر
کت ﻃرا و ساختمان نفت
کت ﻃرا و ساختمان نفت
ﻃل عه داران صنعت برتر فرم
کت صنع م شاو
کت راب انرژی اژ
ازرا در داران ر
کت مهنﺪ
کت مجتمع بوت اصنعت
کت کنﺪا سور سازی و صنایع مفتو
کت کنﺪا سور سازی و صنایع مفتو
کت کنﺪا سور سازی و صنایع مفتو
کت فرا ا س ش از
کت فرا ا س ش از
کت فرا ا س ش از
کت تول ﺪی و صنع
کت تول ﺪی و صنع
کت تول ﺪی و صنع
کت تول ﺪی و صنع
کت تول ﺪی و صنع
کت تول ﺪی و صنع

فراسان
فراسان
فراسان
فراسان
فراسان
فراسان

کت ش م ا بهﺪاش
کت ش م ا بهﺪاش
کت بهﺪاش دک عب ﺪی
کت بهﺪاش دک عب ﺪی
کت قطعه سازان چ خ دوخت
کت قطعه سازان چ خ دوخت

س ﺪحس
س ﺪحس
س ﺪحس
س ﺪحس
س ﺪحس
فرشته
فرشته
فرشته
فرشته
فرشته
فرشته
ﻃرا و ساختمان نفت
ﻃرا و ساختمان نفت
ﻃل عه داران صنعت برتر فرم
رضا
سامان
مرت
شه ار
شهروز
آمن صنعت
شهروز
آمن صنعت
شهروز
آمن صنعت
ظهراب غوزان
ع رضا
ع رضا
ع رضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
اظم
داود
داود
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤسن
مﺤسن

ﻃ اﻃ ا تهرا
ﻃ اﻃ ا تهرا
ﻃ اﻃ ا تهرا
ﻃ اﻃ ا تهرا
ﻃ اﻃ ا تهرا
ﻃ اﻃ ا مقﺪم
ﻃ اﻃ ا مقﺪم
ﻃ اﻃ ا مقﺪم
ﻃ اﻃ ا مقﺪم
ﻃ اﻃ ا مقﺪم
ﻃ اﻃ ا مقﺪم
ﻃرا و ساختمان نفت
ﻃرا و ساختمان نفت
ﻃل عه داران صنعت برتر فرم
ﻃهماس
ﻃهماس
ﻃهماس
ﻃهماس وانا
ظرافت
ظرافت
ظرافت
ظهراب غوزان
ظه اما
ظه اما
ظه اما
ظه اما
ظه اما
ظه اما
ظه اما
ظه اما
ظه اما
ظه ی شاد اد
عا ﺪی آم
عا ﺪی آم
عا ﺪی خالﺪی
عا ﺪی خالﺪی
عا ﺪی قهرودی
عا ﺪی قهرودی

0043882773
0043882773
0043882773
0043882773
0043882773
0040868044
0040868044
0040868044
0040868044
0040868044
0040868044
1010130559
1010130559
0066807808
0064286924
0080066143
2062833415
0059872004
0079411762
0079411762
0079411762
2296751131
2296751131
2296751131
2410897290
2410897290
2410897290
2410897290
2410897290
2410897290
2141750016
2141750016
0044414927
0044414927
0056615991
0056615991

10103767087
10103767087
10103767087
10103767087
10103767087
10100334585
10100334585
10100334585
10100334585
10100334585
10100334585
10101305592
10101305592
10320716309
10861577793
14003936160
10101918374
10102336476
10101437691
10101437691
10101437691
1129647633
10530306842
10530306842
10530306842
10530157594
10530157594
10530157594
10530157594
10530157594
10530157594
0036263850
10100902174
10100902174
10101201214
10101201214
10101888940
10101888940

466,276.00
183,810.00
250,348.90
75,475.00
108,699.00
400,000.00
406,000.00
285,000.00
400,000.00
176,600.00
380,000.00
76,000.00
35,135.00
270,308.20
644,143.87
55,150.00
50,284.80
60,000.00
104,800.00
185,408.00
132,433.00
522,000.00
6,052.80
6,440.00
7,333.00
24,192.00
793,996.80
497,658.47
287,680.00
484,205.50
80,180.00
291,589.00
197,563.50
98,098.00
51,642.00
619,985.00
237,348.00
29,940,729.84

یورو
يورو
درهم امارات
يورو
يورو
یورو
یوان چ
یورو
يورو
يورو
یورو
يورو
يورو
يورو
یوان چ
دﻻر ام ا
یورو
یورو
یورو
یوان چ
یوان چ
يوان چ
یورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
یورو
يورو
یوان چ
یوان چ
یوان چ
درهم امارات
يورو
درهم امارات
یورو
یورو
یورو
یوان چ
یورو
ين ژاپن

87,880
49,568
20,626
49,798
49,798
49,647
6,594
49,639
49,441
49,441
49,647
50,463
50,463
49,109
12,325
79,350
49,798
91,000
91,580
11,100
11,660
6,602
93,250
13,292
93,250
49,537
11,030
11,160
11,210
21,843
93,823
20,530
93,700
93,700
91,580
11,470
90,633
38,630

کت را اآلتون سمه
کت مبتکر رازی سﻼمت
کت عایق سازان زر ن ام
کت عایق سازان زر ن ام
کت عایق سازان زر ن ام
کت عایق سازان زر ن ام
کت عایق سازان زر ن ام
کت عایق سازان زر ن ام
کت عایق سازان زر ن ام
کت عایق سازان زر ن ام
کت عایق سازان زر ن ام
کت عایق سازان زر ن ام

کت ار ا فسف ک جنوب
کت ار ا فسف ک جنوب
کت تول ﺪی آرش فراز آ اد س
کت تول ﺪی آرش فراز آ اد س
کت تول ﺪی آرش فراز آ اد س
کت تول ﺪی آرش فراز آ اد س
کت تول ﺪی آرش فراز آ اد س
کت تول ﺪی آرش فراز آ اد س
کت تول ﺪی آرش فراز آ اد س
کت تول ﺪی آرش فراز آ اد س
کت تول ﺪی آرش فراز آ اد س
کت تول ﺪی آرش فراز آ اد س
کت تول ﺪی آرش فراز آ اد س
کت تول ﺪی آرش فراز آ اد س
کت تول ﺪی آرش فراز آ اد س
کت تول ﺪی آرش فراز آ اد س
کت آر ن ل ﺪ ارس
کت آر ن ل ﺪ ارس
کت آر ن ل ﺪ ارس
کت آر ن ل ﺪ ارس
کت سپهر ﻼس ک ﺪ ﺪه
کت سپهر ﻼس ک ﺪ ﺪه
کت تﺪارک صنعت به امان
کت تﺪارک صنعت به امان

ف ز
سع ﺪه
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
عادل راست ارهم
عادله افتخاری
عثمان
عثمان
وح ﺪ
وح ﺪ
وح ﺪ
وح ﺪ
وح ﺪ
وح ﺪ
وح ﺪ
وح ﺪ
وح ﺪ
وح ﺪ
وح ﺪ
وح ﺪ
وح ﺪ
وح ﺪ
مهران
مهران
مهران
مهران
غﻼمع
غﻼمع
اعظم
اعظم

عا ﺪ ان
عا ﺪی
عا ﺪی نژاد
عا ﺪی نژاد
عا ﺪی نژاد
عا ﺪی نژاد
عا ﺪی نژاد
عا ﺪی نژاد
عا ﺪی نژاد
عا ﺪی نژاد
عا ﺪی نژاد
عا ﺪی نژاد
عادل راست ارهم
عادله افتخاری
عاری
عاری
عاشوری
عاشوری
عاشوری
عاشوری
عاشوری
عاشوری
عاشوری
عاشوری
عاشوری
عاشوری
عاشوری
عاشوری
عاشوری
عاشوری
عاشوری
عاشوری
عاشوری
عاشوری
عاشوری
عاشوری
عا
عا

0035255986
0066791677
0052135780
0052135780
0052135780
0052135780
0052135780
0052135780
0052135780
0052135780
0052135780
0052135780

98568298
98568298
0073513741
0073513741
0073513741
0073513741
0073513741
0073513741
0073513741
0073513741
0073513741
0073513741
0073513741
0073513741
0073513741
0073513741
0078721563
0078721563
0078721563
0078721563
2219357929
2219357929
4431652906
4431652906

10103421654
10320430886
10101698407
10101698407
10101698407
10101698407
10101698407
10101698407
10101698407
10101698407
10101698407
10101698407
1360862072
0058314636
10102545166
10102545166
14006793475
14006793475
14006793475
14006793475
14006793475
14006793475
14006793475
14006793475
14006793475
14006793475
14006793475
14006793475
14006793475
14006793475
10320810640
10320810640
10320810640
10320810640
10320705230
10320705230
10860166383
10860166383

640,860.00
28,720.06
1,296,000.00
94,248.10
334,000.00
500,000.00
388,626.45
84,340.08
216,000.00
3,402,000.00
680,400.00
648,000.00
69,950,400.00
5,806.30
696,495.00
4,787,640.00
47,400.00
76,800.00
110,287.36
40,494.00
949,585.74
15,500.00
155,100.00
40,273.00
74,960.00
66,000.00
222,172.42
63,908.00
53,540.00
81,400.00
280,000.00
59,700.00
527,000.00
69,595.00
363,517,800.00
2,889.97
11,138.00
71,380.00

یورو
یوان چ
يوان چ
یوان چ
يوان چ
یوان چ
یوان چ
درهم امارات
یوان چ
يوان چ
یوان چ
یوان چ
وون کره جنو
يورو
یورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
يورو
يوان چ
یورو
وون کره جنو
یورو
یورو
یورو

95,016
12,928
6,591
11,700
11,846
11,581
11,790
11,466
6,538
11,568
11,550
6,490
38,286
49,179
87,200
50,463
49,441
49,003
49,441
49,441
21,960
49,109
49,697
49,441
49,441
49,441
49,441
49,441
49,441
49,697
20,980
49,177
6,460
89,850
74,470
92,200
90,900
90,900

سه ل
ارت
کت رانا ش
سه ل
ارت
کت رانا ش
غﻼمﺤس
کت سامه افزار تاژ
مهرداد
کت عا تﺤ ر ارس ان
مج ﺪرضا
کت فوژان فراز
مج ﺪرضا
کت فوژان فراز
مج ﺪرضا
کت ت ا صنعت صفه
مج ﺪرضا
کت فوژان فراز
مج ﺪرضا
کت ت ا صنعت صفه
عال فرد
کت عال فرد
عال فرد
کت عال فرد
عال فرد
کت عال فرد
عال فرد
کت عال فرد
عال فرد
کت عال فرد
عال فرد
کت عال فرد
ازرا ام ﺪ ال ون ک خاورم انه ع
کت مهنﺪ
ازرا ام ﺪ ال ون ک خاورم انه ع
کت مهنﺪ
لنوش
کت آی ک ل مر ارس
لنوش
کت آی ک ل مر ارس
مﺤمﺪ
کت س مﺤصول دات س
حسن
روح اله
کت صنایع ر ات ک آفتاب را انه
فرشاد
کت ش ن آف نان خورش ﺪ
ع اس ابو
مﺤمﺪع
کت ماش سازی من ان
س ﺪمﺤسن
کت تول ﺪی مجﺪال ون ک
ع اس ح ﺪری
مﺤ ا
کت گروه صنع ا شو
مﺤ ا
کت گروه صنع ا شو
مﺤ ا
کت گروه صنع ا شو
مﺤ ا
کت گروه صنع ا شو
مﺤ ا
کت گروه صنع ا شو
مﺤ ا
کت گروه صنع ا شو
مﺤ ا
کت گروه صنع ا شو
مﺤ ا
کت گروه صنع ا شو
مﺤ ا
کت گروه صنع ا شو
مﺤ ا
کت گروه صنع ا شو
مﺤ ا
کت گروه صنع ا شو

عاﻃ
عاﻃ
عا ف ان
عا پوره
عا فر
عا فر
عا فر
عا فر
عا فر
عال فرد
عال فرد
عال فرد
عال فرد
عال فرد
عال فرد
عامری
عامری
عامری
عامری
ع ادالل
ع ادی
ع ادی
ع ادی جو ب ن
ع اس ابو
ع اس پور
ع اس پوررضا
ع اس ح ﺪری
ع اس ن اﻃهرا
ع اس ن اﻃهرا
ع اس ن اﻃهرا
ع اس ن اﻃهرا
ع اس ن اﻃهرا
ع اس ن اﻃهرا
ع اس ن اﻃهرا
ع اس ن اﻃهرا
ع اس ن اﻃهرا
ع اس ن اﻃهرا
ع اس ن اﻃهرا

0079047777
0079047777
0035014636
0044019645
1288244401
1288244401
1288244401
1288244401
1288244401
1010075717
1010075717
1010075717
1010075717
1010075717
1010075717
0054584388
0054584388
0079492967
0079492967
0320408965
2298476691
0070329151
3070923925
4989492005
0078907871
0078907871
0078907871
0078907871
0078907871
0078907871
0078907871
0078907871
0078907871
0078907871
0078907871

14003996168
14003996168
10101782914
10320771428
10101535472
10101535472
14006438718
10101535472
14006438718
10100757179
10100757179
10100757179
10100757179
10100757179
10100757179
10320877040
10320877040
10103918570
10103918570
10320198712
1373847220
10530514109
10590042311
4431487441
10101013543
10760127862
5459709482
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556

1,310.00
83,922.00
16,591.00
102,290.10
62,737.60
43,274.88
249,393.00
60,800.57
92,365.00
226,800.00
50,144.74
198,450.00
49,400.00
58,750.00
93,000.00
249,687.00
249,687.00
96,935.44
626,782.50
19,258.13
125,400.00
53,344.00
107,866.50
55,552.00
270,000.00
105,000.00
758,200.00
304,290,000.00
163,557,000.00
9,848.75
394,940,000.00
25,640.00
24,640.00
33,810,000.00
951,750.00
1,067,520.00
2,008,800.00
42,240.00

یورو
درهم امارات
يورو
یورو
يورو
يورو
یورو
يورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
یوان چ
یورو
یوان چ
یوان چ
یورو
يورو
یورو
درهم امارات
يوان چ
وون کره جنو
وون کره جنو
يورو
وون کره جنو
یورو
یورو
وون کره جنو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
یورو

89,570
21,526
50,119
92,980
49,807
93,420
93,022
93,420
49,329
51,596
51,596
51,596
100,850
51,047
49,639
49,697
49,697
89,000
11,250
94,193
6,438
11,920
89,400
51,249
49,329
23,086
11,775
39,073
39,073
49,177
38,047
49,673
50,566
38,334
11,631
11,846
11,846
88,440

کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو

مﺤ ا
مﺤ ا
مﺤ ا
مﺤ ا
مﺤ ا
مﺤ ا
مﺤ ا
مﺤ ا
مﺤ ا
مﺤ ا
مﺤ ا
مﺤ ا
مﺤ ا
مﺤ ا
مﺤ ا
مﺤ ا
مﺤ ا
مﺤ ا
مﺤ ا
مﺤ ا
مﺤ ا
مﺤ ا
مﺤ ا
مﺤ ا
مﺤ ا
مﺤ ا
مﺤ ا
مﺤ ا
مﺤ ا
مﺤ ا
مﺤ ا
مﺤ ا
مﺤ ا
مﺤ ا
مﺤ ا
مﺤ ا
مﺤ ا
مﺤ ا

ع اس ن اﻃهرا
ع اس ن اﻃهرا
ع اس ن اﻃهرا
ع اس ن اﻃهرا
ع اس ن اﻃهرا
ع اس ن اﻃهرا
ع اس ن اﻃهرا
ع اس ن اﻃهرا
ع اس ن اﻃهرا
ع اس ن اﻃهرا
ع اس ن اﻃهرا
ع اس ن اﻃهرا
ع اس ن اﻃهرا
ع اس ن اﻃهرا
ع اس ن اﻃهرا
ع اس ن اﻃهرا
ع اس ن اﻃهرا
ع اس ن اﻃهرا
ع اس ن اﻃهرا
ع اس ن اﻃهرا
ع اس ن اﻃهرا
ع اس ن اﻃهرا
ع اس ن اﻃهرا
ع اس ن اﻃهرا
ع اس ن اﻃهرا
ع اس ن اﻃهرا
ع اس ن اﻃهرا
ع اس ن اﻃهرا
ع اس ن اﻃهرا
ع اس ن اﻃهرا
ع اس ن اﻃهرا
ع اس ن اﻃهرا
ع اس ن اﻃهرا
ع اس ن اﻃهرا
ع اس ن اﻃهرا
ع اس ن اﻃهرا
ع اس ن اﻃهرا
ع اس ن اﻃهرا

0078907871
0078907871
0078907871
0078907871
0078907871
0078907871
0078907871
0078907871
0078907871
0078907871
0078907871
0078907871
0078907871
0078907871
0078907871
0078907871
0078907871
0078907871
0078907871
0078907871
0078907871
0078907871
0078907871
0078907871
0078907871
0078907871
0078907871
0078907871
0078907871
0078907871
0078907871
0078907871
0078907871
0078907871
0078907871
0078907871
0078907871
0078907871

10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556

34,000.00
33,300.00
163,557,000.00
160,916.00
300,960.00
108,771.00
108,480.00
25,451.00
119,680.00
144,158.00
163,557,000.00
87,840.00
2,930.00
8,310.00
147,331.00
1,024,672.50
318,600.00
48,545.00
391,043.35
130,670.00
163,557,000.00
16,697.50
184,624.00
109,923.50
415,418.43
34,000.00
247,140.00
105,750.00
13,104.00
1,067,520.00
1,100,430.00
42,000.00
45,400.00
24,941.80
103,854.61
225,162.86
30,450.00
1,964,223.00

یورو
یورو
وون کره جنو
یورو
يوان چ
يوان چ
يورو
یورو
یوان چ
یورو
وون کره جنو
يورو
يورو
یورو
یورو
يوان چ
درهم امارات
يورو
درهم امارات
یورو
وون کره جنو
یورو
یورو
یورو
يوان چ
یورو
يوان چ
يوان چ
يورو
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يورو
يوان چ

88,440
50,659
39,073
51,047
11,846
11,846
93,349
50,566
6,467
49,673
39,073
50,119
50,119
88,440
89,890
11,601
22,300
50,119
11,627
49,673
39,073
87,980
87,980
90,400
12,727
87,185
11,846
11,597
93,349
11,846
11,846
93,349
50,119
50,119
6,571
6,571
49,177
11,558

کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت زال شمال

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو

کت ه سا کفش آر ا
آرمان کنﺪیو ارسه
آرمان کنﺪیو ارسه
آرمان کنﺪیو ارسه
کت ار ن هورسا
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز

مﺤ ا
مﺤ ا
مﺤ ا
مﺤ ا
مﺤ ا
مﺤ ا
مﺤ ا
مﺤ ا
مﺤ ا
مﺤ ا
مﺤ ا
مﺤ ا
مﺤ ا
مﺤ ا
مﺤ ا
مﺤ ا
مﺤ ا
مﺤ ا
مﺤ ا
مﺤ ا
مﺤ ا
ام
ع اسع منتظرف ج
فاﻃمه
عل ضا
عل ضا
عل ضا
نا
صونا
صونا
صونا
صونا
صونا
صونا
صونا
صونا
صونا
صونا

ع اس ن اﻃهرا
ع اس ن اﻃهرا
ع اس ن اﻃهرا
ع اس ن اﻃهرا
ع اس ن اﻃهرا
ع اس ن اﻃهرا
ع اس ن اﻃهرا
ع اس ن اﻃهرا
ع اس ن اﻃهرا
ع اس ن اﻃهرا
ع اس ن اﻃهرا
ع اس ن اﻃهرا
ع اس ن اﻃهرا
ع اس ن اﻃهرا
ع اس ن اﻃهرا
ع اس ن اﻃهرا
ع اس ن اﻃهرا
ع اس ن اﻃهرا
ع اس ن اﻃهرا
ع اس ن اﻃهرا
ع اس ن اﻃهرا
ا
ع اسخان ت
ع اسع منتظرف ج
عا
عا
عا
عا
عا
عا
عا
عا
عا
عا
عا
عا
عا
عا
عا

0078907871
0078907871
0078907871
0078907871
0078907871
0078907871
0078907871
0078907871
0078907871
0078907871
0078907871
0078907871
0078907871
0078907871
0078907871
0078907871
0078907871
0078907871
0078907871
0078907871
0078907871
0060785659
0012277886
0054792231
0054792231
0054792231
0060582553
0080785204
0080785204
0080785204
0080785204
0080785204
0080785204
0080785204
0080785204
0080785204
0080785204

10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10720161906
4432143118
14005652402
14005203779
14005203779
14005203779
10102322824
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619

24,640.00
304,290,000.00
34,000.00
1,415,000.00
150,480.00
13,930.00
33,300.00
33,810,000.00
141,681.40
75,246.98
74,250.00
1,067,520.00
2,008,800.00
108,480.00
105,600.00
42,000.00
42,048.00
105,600.00
188,325.00
163,557,000.00
394,940,000.00
207,010.00
271,890.00
86,940.00
141,137.50
144,850.00
109,637.50
1,082,400.00
355,269.60
100,000,000.00
329,495.00
51,500.00
51,364,720.00
2,869,002.20
20,509.00
5,522.98
7,093.46
520,288.00

یورو
وون کره جنو
یورو
رو ه هنﺪ
يوان چ
يورو
یورو
وون کره جنو
يورو
درهم امارات
یورو
يوان چ
يوان چ
يورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
وون کره جنو
وون کره جنو
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
یوان چ
يوان چ
وون کره جنو
يورو
يوان چ
وون کره جنو
يوان چ
یورو
یورو
یورو
یوان چ

50,566
39,073
87,185
1,131
11,846
50,119
50,566
39,073
49,177
20,690
90,400
11,558
11,846
93,349
88,440
93,349
93,349
91,653
6,591
39,073
38,047
6,555
6,587
94,157
49,466
49,701
93,350
11,350
11,260
69,020
87,120
11,200
39,403
6,588
49,647
50,866
49,630
11,800

کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز

صونا
صونا
صونا
صونا
صونا
صونا
صونا
صونا
صونا
صونا
صونا
صونا
صونا
صونا
صونا
صونا
صونا
صونا
صونا
صونا
صونا
صونا
صونا
صونا
صونا
صونا
صونا
صونا
صونا
صونا
صونا
صونا
صونا
صونا
صونا
صونا
صونا
صونا

عا
عا
عا
عا
عا
عا
عا
عا
عا
عا
عا
عا
عا
عا
عا
عا
عا
عا
عا
عا
عا
عا
عا
عا
عا
عا
عا
عا
عا
عا
عا
عا
عا
عا
عا
عا
عا
عا

0080785204
0080785204
0080785204
0080785204
0080785204
0080785204
0080785204
0080785204
0080785204
0080785204
0080785204
0080785204
0080785204
0080785204
0080785204
0080785204
0080785204
0080785204
0080785204
0080785204
0080785204
0080785204
0080785204
0080785204
0080785204
0080785204
0080785204
0080785204
0080785204
0080785204
0080785204
0080785204
0080785204
0080785204
0080785204
0080785204
0080785204
0080785204

10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619

367,600.00
9,975,000.00
110,010.72
59,650.00
33,120.00
50,928.40
2,831.50
796,160.00
7,652.27
100,000.00
100,000.00
58,329.00
10,957.56
480,514.66
12,485.80
422,000.00
1,377.40
110,010.72
18,900,000.00
119,729.63
15,834,000.00
24,746.00
70,813.75
93,701.00
380,317.60
123,428.18
263,419.20
21,323.15
163,487.00
86.14
2,295,201.80
67,995.45
122,304.00
119,812.50
300,000.00
1,290.00
965,084.00
108,000.00

یوان چ
وون کره جنو
يوان چ
یورو
يورو
يورو
یورو
وون کره جنو
یورو
يورو
یورو
يورو
یورو
يورو
یوان چ
یورو
يورو
يوان چ
وون کره جنو
یورو
وون کره جنو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یوان چ
یورو
يورو
يورو
يوان چ
یورو
یورو
يوان چ
یورو
یورو
وون کره جنو
يوان چ

11,800
38,113
6,515
49,630
49,703
50,545
49,845
38,113
92,480
101,700
49,647
49,109
49,703
87,000
11,800
50,866
93,823
6,515
38,113
49,630
38,113
49,647
49,703
49,630
49,703
49,537
11,800
94,540
87,250
93,823
6,588
49,647
50,545
11,260
49,537
49,845
39,403
6,588

کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت ﻻس ک گس سامه
کت فراس وز قشم

کت مینا فام سپهر
کت مینا فام سپهر
کت ایران آ مﺪی
کت ایران آ مﺪی
کت ایران آ مﺪی
کت ایران آ مﺪی
کت ایران آ مﺪی
کت ایران آ مﺪی
کت ایران آ مﺪی
کت ایران آ مﺪی
کت کب موتورازرون
کت کب موتورازرون
کت پ وش ت ز
کت پ وش ت ز
کت مهنﺪ ن ارسازان پرد س آر ا
کت مهنﺪ ن ارسازان پرد س آر ا

صونا
صونا
صونا
صونا
صونا
صونا
صونا
صونا
صونا
صونا
صونا
صونا
صونا
مﺤمﺪآقا
فرزانه
مهﺪی
مهﺪی
ع ﺪالﺤم ﺪ فتاح ان تهران
ع ﺪالﺤم ﺪ فتاح ان تهران
ع ﺪالرسول کت
ع ﺪالرسول کت
حم ﺪ
حم ﺪ
ع ﺪال م مﺤمﺪم ی
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
حم ﺪ
حم ﺪ
قادر
قادر
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ

عا
عا
عا
عا
عا
عا
عا
عا
عا
عا
عا
عا
عا
عا
ع اس ان ن گجه
ع ﺪالﺤس ونﺪفان ﺪ
ع ﺪالﺤس ونﺪفان ﺪ
ع ﺪالﺤم ﺪ فتاح ان تهران
ع ﺪالﺤم ﺪ فتاح ان تهران
ع ﺪالرسول کت
ع ﺪالرسول کت
ع ﺪالع
ع ﺪالع
ع ﺪال م مﺤمﺪم ی
ع ﺪالل
ع ﺪالل
ع ﺪالل
ع ﺪالل
ع ﺪالل
ع ﺪالل
ع ﺪالل
ع ﺪالل
ع ﺪالل زاده
ع ﺪالل زاده
ع ﺪالل فﻼ
ع ﺪالل فﻼ
ع ﺪالل ک ج
ع ﺪالل ک ج

0080785204
0080785204
0080785204
0080785204
0080785204
0080785204
0080785204
0080785204
0080785204
0080785204
0080785204
0080785204
0080785204
5389876512
0053036689

4219435735
4219435735
0066192889
0066192889
0066192889
0066192889
0066192889
0066192889
0066192889
0066192889
2370408448
2370408448
1373889195
1373889195
0078029392
0078029392

10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101553577
10861515965
1377206531
1377206531
0440177693
0440177693
1288334532
1288334532
14003785495
14003785495
2296636632
10100753798
10100753798
10100753798
10100753798
10100753798
10100753798
10100753798
10100753798
10530098680
10530098680
10101241928
10101241928
14004884707
14004884707

114,080,000.00
3,266.00
8,590.03
21,760,000.00
2,260,000.00
257,075.08
130,306,120.00
292,494,045.00
1,744.32
164,681.26
118,000.00
52,983.00
77,873.98
43,000.00
45,311.40
45,924.76
5,103.00
49,200,490.00
470,937.46
86,525.06
78,536.00
38,491.31
7,250.00
105,717.00
86,760.00
354,398.00
327,402.81
347,900.00
18,764.00
52,920.00
87,800.00
15,800.00
151,417.00
81,562.00
410,468.00
198,000.00
998,890.00
436,891.53

وون کره جنو
یورو
يورو
وون کره جنو
يوان چ
يوان چ
وون کره جنو
وون کره جنو
يورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
وون کره جنو
يوان چ
يورو
يورو
یورو
يورو
یورو
يورو
يوان چ
یوان چ
یوان چ
یورو
یورو
یورو
یورو
دﻻر ام ا
دﻻر ام ا
يورو
يورو
یوان چ
يورو

39,403
49,329
93,823
69,020
11,000
6,588
39,403
39,403
49,109
49,703
50,545
49,408
49,537
89,360
89,000
93,425
93,425
38,744
11,090
49,177
49,630
91,700
49,109
49,329
49,829
11,847
11,150
11,150
89,000
49,845
90,440
49,845
75,700
75,700
51,596
51,596
12,300
49,109

کت مهنﺪ
کت مهنﺪ

ن ارسازان پرد س آر ا
ن ارسازان پرد س آر ا

کت ر سنﺪ و افنﺪ سل

اف

کت ا ان مهر ما و منطقه آزاد ما و
کت آرمان فارمﺪ دارو
کت آرمان فارمﺪ دارو
کت آرمان فارمﺪ دارو
کت آرمان فارمﺪ دارو
کت آرمان فارمﺪ دارو
کت ک ی صنعت مهر آذین
کت ج افت بهبها
کت کشت و صنعت روژ ن تا
کت کشت و صنعت روژ ن تا
کت کشت و صنعت روژ ن تا
کت آرم ارم آس ا
کت آرم ارم آس ا
کت آرم ارم آس ا
کت آرم ارم آس ا
کت آرم ارم آس ا
کت آرم ارم آس ا
کت آرم ارم آس ا
کت آرم ارم آس ا
کت آرم ارم آس ا
کت ارس الرمس
کت گروه تول ﺪی صنع تاش راد اتور
کت گروه تول ﺪی صنع تاش راد اتور
کت گروه تول ﺪی صنع تاش راد اتور
کت گروه تول ﺪی صنع تاش راد اتور
کت گروه تول ﺪی صنع تاش راد اتور
کت گروه تول ﺪی ش آﻻت صنع اصفهان
کت گروه تول ﺪی ش آﻻت صنع اصفهان
کت بهشت قنﺪ ل
کت بهشت قنﺪ ل
کت بهشت قنﺪ ل

مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
رضا
حم ﺪرضا
ع ﺪالمج ﺪ ف ض آ ادی
ع ﺪالمج ﺪ مشایخ
ع ﺪالمج ﺪ مشایخ
مرت
صفر
صفر
صفر
صفر
صفر
عل ضا
حم ﺪ
س ﺪمظفر
س ﺪمظفر
س ﺪمظفر
ع ﺪالوح ﺪ
ع ﺪالوح ﺪ
ع ﺪالوح ﺪ
ع ﺪالوح ﺪ
ع ﺪالوح ﺪ
ع ﺪالوح ﺪ
ع ﺪالوح ﺪ
ع ﺪالوح ﺪ
ع ﺪالوح ﺪ
ع
وح ﺪ
وح ﺪ
وح ﺪ
وح ﺪ
وح ﺪ
حسن
حسن
فح
فح
فح

کج
کج

ع ﺪالل
ع ﺪالل
ع ﺪالمال
ع ﺪالمال
ع ﺪالمج ﺪ ف ض آ ادی
ع ﺪالمج ﺪ مشایخ
ع ﺪالمج ﺪ مشایخ
ع ﺪاله زاده
ع ﺪاله زاده
ع ﺪاله زاده
ع ﺪاله زاده
ع ﺪاله زاده
ع ﺪاله زاده
ع ﺪاله ارگر
ع ﺪاله نا ی
ع ﺪالهء
ع ﺪالهء
ع ﺪالهء
ع ﺪخﺪا
ع ﺪخﺪا
ع ﺪخﺪا
ع ﺪخﺪا
ع ﺪخﺪا
ع ﺪخﺪا
ع ﺪخﺪا
ع ﺪخﺪا
ع ﺪخﺪا
ع ﺪی
ع ﺪ ان
ع ﺪ ان
ع ﺪ ان
ع ﺪ ان
ع ﺪ ان
عبود ت
عبود ت
عجم همﺪا
عجم همﺪا
عجم همﺪا

0078029392
0078029392
0491497601

2830091868
2850107794
2850107794
2850107794
2850107794
2850107794
0059516951
0066010519
0579531929
0579531929
0579531929
0060703891
0060703891
0060703891
0060703891
0060703891
0060703891
0060703891
0060703891
0060703891
2510379747
1380923344
1380923344
1380923344
1380923344
1380923344
1287468233
1287468233
0056394322
0056394322
0056394322

14004884707
14004884707
0323367021
10840029767
0039953181
3500465331
3500465331
14003436933
10103680463
10103680463
10103680463
10103680463
10103680463
14004590595
10102563446
10102152333
10102152333
10102152333
14003950656
14003950656
14003950656
14003950656
14003950656
14003950656
14003950656
14003950656
14003950656
10102866526
14003858598
14003858598
14003858598
14003858598
14003858598
10260255389
10260255389
10103622755
10103622755
10103622755

462,939.67
436,891.53
68,000.00
27,450.00
250,527.00
312,364.00
572,000.00
72,120.00
170,586.99
31,021.50
112,698.93
229,634.28
183,906.20
76,200.00
328,479.00
51,257.00
76,628.00
100,565.00
155,396.00
900,000.00
2,559,438.00
2,602,794.00
900,000.00
2,440,075.00
2,694,070.00
2,084,874.00
233,118.00
2,153,535.79
146,160.00
43,780.00
146,160.00
30,624.00
17,700.00
89,550.00
89,550.00
124,000.00
330,000.00
120,303.27

يورو
يورو
یورو
یورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
يورو
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یورو
درهم امارات
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات

49,676
49,676
51,020
94,500
6,587
11,205
11,205
49,797
93,374
93,374
93,000
51,199
93,000
88,880
93,250
51,327
49,537
49,807
11,720
11,172
11,500
11,150
11,172
11,720
11,030
11,720
93,000
11,503
92,800
92,800
107,800
51,326
92,800
91,350
49,441
11,994
11,607
11,607

کت بهشت قنﺪ ل
کت بهشت قنﺪ ل
کت بهشت قنﺪ ل
کت بهشت قنﺪ ل
کت بهشت قنﺪ ل
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ

فح
فح
فح
فح
فح
س ﺪمﺤمود
س ﺪمﺤمود
س ﺪمﺤمود
س ﺪمﺤمود
س ﺪمﺤمود
س ﺪمﺤمود
س ﺪمﺤمود
س ﺪمﺤمود
س ﺪمﺤمود
س ﺪمﺤمود
س ﺪمﺤمود
س ﺪمﺤمود
س ﺪمﺤمود
س ﺪمﺤمود
س ﺪمﺤمود
س ﺪمﺤمود
س ﺪمﺤمود
س ﺪمﺤمود
س ﺪمﺤمود
س ﺪمﺤمود
س ﺪمﺤمود
س ﺪمﺤمود
س ﺪمﺤمود
س ﺪمﺤمود
س ﺪمﺤمود
س ﺪمﺤمود
س ﺪمﺤمود
س ﺪمﺤمود
س ﺪمﺤمود
س ﺪمﺤمود
س ﺪمﺤمود
س ﺪمﺤمود
س ﺪمﺤمود

عجم
عجم
عجم
عجم
عجم
عﺪنا
عﺪنا
عﺪنا
عﺪنا
عﺪنا
عﺪنا
عﺪنا
عﺪنا
عﺪنا
عﺪنا
عﺪنا
عﺪنا
عﺪنا
عﺪنا
عﺪنا
عﺪنا
عﺪنا
عﺪنا
عﺪنا
عﺪنا
عﺪنا
عﺪنا
عﺪنا
عﺪنا
عﺪنا
عﺪنا
عﺪنا
عﺪنا
عﺪنا
عﺪنا
عﺪنا
عﺪنا
عﺪنا

همﺪا
همﺪا
همﺪا
همﺪا
همﺪا

0056394322
0056394322
0056394322
0056394322
0056394322
3440811859
3440811859
3440811859
3440811859
3440811859
3440811859
3440811859
3440811859
3440811859
3440811859
3440811859
3440811859
3440811859
3440811859
3440811859
3440811859
3440811859
3440811859
3440811859
3440811859
3440811859
3440811859
3440811859
3440811859
3440811859
3440811859
3440811859
3440811859
3440811859
3440811859
3440811859
3440811859
3440811859

10103622755
10103622755
10103622755
10103622755
10103622755
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501

653,082.75
638,300.00
379,890.00
220,719.36
307,725.00
1,557,351.12
178,180.00
103,008.00
181,500.00
16,768.00
246,843.64
179,700.00
25,936.00
106,284.00
489,653.80
825,943.97
236,946.00
1,557,351.12
190,866.90
187,335.00
174,599.50
191,032.40
807,900.00
40,775.00
231,480.00
59,093.44
1,029,500.00
96,869.09
188,713.85
1,208,412.30
145,826.75
470,636.40
1,241,048.51
22,878.00
351,680.88
54,000.00
187,335.00
45,069.88

درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
یورو
یورو
درهم
یورو
درهم
درهم
يورو
درهم
درهم
درهم
یورو
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
یورو
درهم
یورو
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
یورو
درهم
یورو
درهم
یورو

امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات

امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات

20,981
11,499
11,499
22,250
11,994
11,510
49,179
50,216
11,736
94,308
11,597
11,690
49,177
11,576
11,510
11,499
49,647
11,510
11,597
11,994
11,994
11,994
11,466
49,701
21,770
93,751
20,705
21,525
12,000
11,499
11,783
11,499
11,499
49,701
11,499
91,756
11,994
50,216

کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت ازرا ن ان بهجوی ارس ان
کت تول ﺪی زر ن پوشش جم
کت تول ﺪی زر ن پوشش جم
کت تول ﺪی زر ن پوشش جم
کت س نا پ ش ام دارو ن ن
کت س نا پ ش ام دارو ن ن
کت آذر فام س نگ
کت آوا ک ان مهر
کت آوا ک ان مهر
کت آوا ک ان مهر
کت آوا ک ان مهر
کت آوا ک ان مهر
کت بهﺪاد انﺪ شه ارونﺪ
کت بهﺪاد انﺪ شه ارونﺪ
کت بهﺪاد انﺪ شه ارونﺪ
کت بهﺪاد انﺪ شه ارونﺪ
کت بهﺪاد انﺪ شه ارونﺪ
کت بهﺪاد انﺪ شه ارونﺪ
کت بهﺪاد انﺪ شه ارونﺪ
کت بهﺪاد انﺪ شه ارونﺪ
کت بهﺪاد انﺪ شه ارونﺪ
کت بهﺪاد انﺪ شه ارونﺪ
کت بهﺪاد انﺪ شه ارونﺪ
کت بهﺪاد انﺪ شه ارونﺪ
کت بهﺪاد انﺪ شه ارونﺪ
کت بهﺪاد انﺪ شه ارونﺪ
کت بهﺪاد انﺪ شه ارونﺪ

س ﺪمﺤمود
س ﺪمﺤمود
س ﺪمﺤمود
س ﺪمﺤمود
س ﺪمﺤمود
س ﺪمﺤمود
س ﺪمﺤمود
س ﺪمﺤمود
س ﺪمﺤمود
س ﺪمﺤمود
س ﺪمﺤمود
بهرام
ع
ع
ع
نا
نا
مﺤمﺪ
صﺪف
صﺪف
صﺪف
صﺪف
صﺪف
ﻃاهره
ﻃاهره
ﻃاهره
ﻃاهره
ﻃاهره
ﻃاهره
ﻃاهره
ﻃاهره
ﻃاهره
ﻃاهره
ﻃاهره
ﻃاهره
ﻃاهره
ﻃاهره
ﻃاهره

عﺪنا
عﺪنا
عﺪنا
عﺪنا
عﺪنا
عﺪنا
عﺪنا
عﺪنا
عﺪنا
عﺪنا
عﺪنا
عرا
عرب
عرب
عرب
عرب
عرب
عرب هن
عرب کر
عرب کر
عرب کر
عرب کر
عرب کر
ع زاد ان دولت دار
ع زاد ان دولت دار
ع زاد ان دولت دار
ع زاد ان دولت دار
ع زاد ان دولت دار
ع زاد ان دولت دار
ع زاد ان دولت دار
ع زاد ان دولت دار
ع زاد ان دولت دار
ع زاد ان دولت دار
ع زاد ان دولت دار
ع زاد ان دولت دار
ع زاد ان دولت دار
ع زاد ان دولت دار
ع زاد ان دولت دار

3440811859
3440811859
3440811859
3440811859
3440811859
3440811859
3440811859
3440811859
3440811859
3440811859
3440811859
0046749594
0065918355
0065918355
0065918355
4888666814
4888666814
4609304805
0013042157
0013042157
0013042157
0013042157
0013042157
2297879083
2297879083
2297879083
2297879083
2297879083
2297879083
2297879083
2297879083
2297879083
2297879083
2297879083
2297879083
2297879083
2297879083
2297879083

14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
10103946801
10104017280
10104017280
10104017280
10320470145
10320470145
10103556357
10104094722
10104094722
10104094722
10104094722
10104094722
14007143013
14007143013
14007143013
14007143013
14007143013
14007143013
14007143013
14007143013
14007143013
14007143013
14007143013
14007143013
14007143013
14007143013
14007143013

26,121.89
1,132,898.47
106,885.00
299,618.00
5,799.00
928,930.00
349,543.00
45,000.00
506,842.93
110,952.27
811,487.00
175,357.00
219,894.00
23,700.00
184,800.00
60,118.30
58,144.80
388,200.00
24,234.00
26,345.00
50,736.00
24,519.81
7,700.00
30,350.00
43,632.10
180,900.00
500,000.00
42,056.40
43,874.00
41,627.00
49,240.00
47,924.80
500,000.00
500,000.00
500,000.00
269,651.20
43,716.00
139,724.01

یورو
درهم امارات
يورو
درهم امارات
یورو
درهم امارات
درهم امارات
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یورو
يوان چ
یورو
يوان چ
یورو
یورو
یوان چ
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
يورو
یورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
یورو
یورو
يورو
يورو
درهم امارات

50,216
11,578
49,329
11,466
49,701
11,482
11,503
49,647
11,597
21,579
11,823
87,810
11,660
88,366
6,588
87,180
89,380
11,050
89,200
90,787
91,900
90,787
50,423
49,408
87,617
95,570
90,522
49,639
49,408
49,085
49,408
49,085
87,930
93,540
87,930
51,515
49,408
11,823

ﻃاهره
کت بهﺪاد انﺪ شه ارونﺪ
ﻃاهره
کت بهﺪاد انﺪ شه ارونﺪ
ﻃاهره
کت بهﺪاد انﺪ شه ارونﺪ
مج ﺪ
ن و
کت ا ا
مج ﺪ
ن و
کت ا ا
ابوالقاسم
کت کتا ر ل راد
ابوالقاسم
کت کتا ر ل راد
ابوالقاسم
کت کتا ر ل راد
ابوالقاسم
کت کتا ر ل راد
ک م
کت ک ش چی س
الهام
کت فار اب دارو
الهام
کت فار اب دارو
الهام
کت فار اب دارو
نا
گروپ آس ا
کت
نا
گروپ آس ا
کت
مج ﺪ
کت شار ن ارس ایران ان
مﺤمﺪ
کت پ شتازان سخت افزار برتر
مﺤمﺪ
کت پ شتازان سخت افزار برتر
مﺤمﺪ
کت پ شتازان سخت افزار برتر
عل ضا
کت تهران فو ا
عل ضا
کت تهران فو ا
ع
کت ارس آوا راژ
ع
کت ارس آوا راژ
ع
کت ارس آوا راژ
کت مجتمع صنایع سته بنﺪی مه ا پروتئ تهرانمهﺪی
تعاو آرد سازی س ﻼن اردب ل کﺪ  605/21/1غﻼمرضا
سع ﺪ
کت در ا تجارت هم اران خلیج فارس
مج ﺪ
کت شتاب آذر مهران
مج ﺪ
کت مجتمع کشت اراحسان ری
مﺤمود
کت ش شه شناورارد ان
معصومه
کت آرازهامر
معصومه
کت آرازهامر
ام ار
کت ن و موتور سهنﺪ
ام ار
کت تول ﺪی و صنع ن و موتور ش از
ام ار
کت تول ﺪی و صنع ن و موتور ش از
ام ار
کت تول ﺪی و صنع ن و موتور ش از
ام ار
کت تول ﺪی و صنع ن و موتور آس ا
مهﺪی
کت تول ﺪی س ان صنعت ارس

ع زاد ان دولت دار
ع زاد ان دولت دار
ع زاد ان دولت دار
عر
عر
عر
عر
عر
عر
ع ان
عرفان
عرفان
عرفان
عر
عر
ع
ع زآ ادی فراها
ع زآ ادی فراها
ع زآ ادی فراها
ع زی
ع زی
ع زی
ع زی
ع زی
ع زی
ع زی ج آ ادی
ع زی ع مر
ع ان
ع ان
ع ان ﻒ آ اد
عسکری
عسکری
عسکری
عسکری
عسکری
عسکری
عسکری
عسکری راد

2297879083
2297879083
2297879083
0550116729
0550116729
4569340814
4569340814
4569340814
4569340814
4280669090
0064630722
0064630722
0064630722
0058937447
0058937447
1288165129
0052369250
0052369250
0052369250
0041613732
0041613732
0048031445
0048031445
0048031445
0944194737
1461402204
2630878457
0060362855
6649461504
4449590996
0060092432
0060092432
4400036405
4400036405
4400036405
4400036405
4400036405
0045863997

14007143013
14007143013
14007143013
14004336645
14004336645
14004708810
14004708810
14004708810
14004708810
10861595427
10103755116
10103755116
10103755116
14005701521
14005701521
14004683133
10102640928
10102640928
10102640928
10101055640
10101055640
10103304438
10103304438
10103304438
10102288742
10240045752
14005868880
14005252975
10102639594
10840048746
14003969984
14003969984
14005265540
10102422801
10102422801
10102422801
10103238180
10102816464

41,100.00
226,606.80
1,415,824.99
399,112.60
59,310.40
342,895.86
344,130.14
334,152.58
349,388.61
603,000.00
63,691.28
109,969.55
102,117.80
2,089,837.00
73,490.00
651,812.00
897,000.00
2,021,000.00
733,000.00
72,540.00
840,000.00
938,800.00
401,013.81
408,620.36
37,675.00
153,598.83
408,946.00
41,132.00
40,000.00
685,200.00
21,079.20
32,497.22
651,290.00
935,000.00
730,000.00
985,000.00
1,520,020.00
364,305.00

يورو
يورو
درهم امارات
يوان چ
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
یوان چ
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یورو
یورو
يوان چ
یوان چ
يورو
يوان چ
یورو
یورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
یوان چ
یوان چ

49,408
49,186
20,980
7,151
49,887
87,311
87,311
87,311
87,311
93,300
93,300
51,199
51,199
21,636
21,636
10,554
11,437
11,437
11,437
49,441
27,386
11,845
11,437
11,845
92,920
92,200
11,672
11,700
49,639
6,447
48,599
49,109
6,591
6,591
6,591
6,591
12,849
11,400

کت هم اران تجارت ا ستا
کت گس ش سته بنﺪی دلف
کت ناموران صنعت تکسان
ارا س
کت مهنﺪ
ارا س
کت مهنﺪ
ارا س
کت مهنﺪ
ارا س
کت مهنﺪ
ارا س
کت مهنﺪ
ارا س
کت مهنﺪ
کت گروه مهنﺪ کن ل ا س ﺪ ماد
کت گروه مهنﺪ کن ل ا س ﺪ ماد
کت گروه ازرا وسمه گ سو
کت ازرا ژاﻻب
کت گروه تجاری آبت ته ه آس ا
کت گروه تجاری آبت ته ه آس ا
کت آلما ن ار سپهر
کت آلما ن ار سپهر
کت صنایع فوﻻد کرمان
کت صنایع فوﻻد کرمان
کت صنایع فوﻻد کرمان
کت صنایع فوﻻد کرمان
کت صنع شوفاژ ار
کت مهنﺪ فناوران مهران جاو ﺪ
کت اهتمام جم
کت اهتمام جم
کت اهتمام جم
کت تول ﺪی کرمان موکت
کت تول ﺪی کرمان موکت
کت تول ﺪی کرمان موکت
کت تول ﺪی کرمان موکت
کت تول ﺪی کرمان موکت
کت تول ﺪی کرمان موکت
کت تول ﺪی کرمان موکت
کت تول ﺪی کرمان موکت
کت تول ﺪی کرمان موکت
کت تول ﺪی کرمان موکت
کت تول ﺪی کرمان موکت
کت تول ﺪی کرمان موکت

مﺤمود
اعظم
هرمز
ابراه م
ابراه م
ابراه م
ابراه م
ابراه م
ابراه م
اصغر
اصغر
مﺤمﺪ
ل ﺪا
جمال
جمال
م مﺤمﺪ
م مﺤمﺪ
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
ع مردان
س ﺪحس
س ﺪابراه م
س ﺪابراه م
س ﺪابراه م
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا

عسکری شاه خ ا ادی
عسک ان
عسگری ام ی
عصم پ له رود
عصم پ له رود
عصم پ له رود
عصم پ له رود
عصم پ له رود
عصم پ له رود
عطاءالل
عطاءالل
عطا
عطا
عطو
عطو
اجﺪا
عق
اجﺪا
عق
ع اف زاده
ع اف زاده
ع اف زاده
ع اف زاده
عﻼ جورد
عﻼ نژاد
علوی
علوی
علوی
ع احمﺪی
ع احمﺪی
ع احمﺪی
ع احمﺪی
ع احمﺪی
ع احمﺪی
ع احمﺪی
ع احمﺪی
ع احمﺪی
ع احمﺪی
ع احمﺪی
ع احمﺪی

2991969245
0032853009
2739495961
0042403278
0042403278
0042403278
0042403278
0042403278
0042403278
0073280951
0073280951
1620033828
2279626799
0053914872
0053914872
1582680078
1582680078
2992120804
2992120804
2992120804
2992120804
2690529645
0065470184
2511146657
2511146657
2511146657
2990607404
2990607404
2990607404
2990607404
2990607404
2990607404
2990607404
2990607404
2990607404
2990607404
2990607404
2990607404

14004736957
10102816050
14003864890
10101403388
10101403388
10101403388
10101403388
10101403388
10101403388
10103533258
10103533258
14003924466
10101514867
10320363570
10320363570
10103370571
10103370571
10630095922
10630095922
10630095922
10630095922
10861660518
10103994933
10102723590
10102723590
10102723590
10630072103
10630072103
10630072103
10630072103
10630072103
10630072103
10630072103
10630072103
10630072103
10630072103
10630072103
10630072103

8,635.37
49,960,840.00
21,202.05
53,940.00
1,950.00
9,950.00
12,580.80
12,324.00
2,350.00
12,000.00
234,000.00
49,677.00
490,000.00
31,470.00
160,468.00
40,231,800.00
94,400.00
1,149,348.90
252,164.00
29,140.00
158,022.00
11,566.18
41,500.00
363,611.50
132,010.00
103,889.00
135,759.93
133,578.37
66,408.62
85,017.57
108,860.27
132,971.64
64,915.07
66,893.24
56,150.87
65,078.98
55,888.64
58,770.16

یورو
درهم امارات
یورو
یورو
يورو
يورو
يورو
یورو
يورو
يورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
وون کره جنو
یورو
یورو
يورو
يورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو

88,041
11,437
94,800
96,000
49,962
49,962
49,446
88,150
50,566
50,119
49,109
48,599
49,938
95,000
94,250
69,150
49,845
87,810
49,568
49,568
49,568
49,738
49,003
51,515
88,370
89,140
96,000
91,935
50,545
51,199
96,000
51,199
90,650
49,887
90,787
90,787
51,199
49,887

کت تول ﺪی کرمان موکت
کت تول ﺪی کرمان موکت
کت تول ﺪی کرمان موکت
کت تول ﺪی کرمان موکت
کت تول ﺪی کرمان موکت
کت تول ﺪی کرمان موکت

کت تجارت ج
کت تجارت ج
کت تجارت ج
کت تجارت ج
کت تجارت ج
کت تجارت ج
کت تجارت ج
کت تجارت ج
کت تجارت ج
کت تجارت ج
کت تجارت ج
کت تجارت ج
کت تجارت ج

ان منطقه آزاد ما
ان منطقه آزاد ما
ان منطقه آزاد ما
ان منطقه آزاد ما
ان منطقه آزاد ما
ان منطقه آزاد ما
ان منطقه آزاد ما
ان منطقه آزاد ما
ان منطقه آزاد ما
ان منطقه آزاد ما
ان منطقه آزاد ما
ان منطقه آزاد ما
ان منطقه آزاد ما

و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و

کت سها قنﺪ ن شابور عام
کت آونﺪ انرژی ارت اط

کت نا اس
کت نا اس
کت نا اس
کت نا اس
کت صنایع تجه ات نفت ازاب اﻻ
کت صنایع تجه ات نفت ازاب اﻻ
کت ک ا گس س نا
کت تول ﺪی ونوس شی شه
کت تول ﺪی ونوس شی شه
کت تول ﺪی ونوس شی شه
کت تول ﺪی ونوس شی شه

رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
ع احمﺪی
ع اسماع
الله ردی
الله ردی
الله ردی
الله ردی
الله ردی
الله ردی
الله ردی
الله ردی
الله ردی
الله ردی
الله ردی
الله ردی
الله ردی
ع ا ماهو
ت
سع ﺪ
ع المرت صمﺪی
ع المرت صمﺪی
ع المرت صمﺪی
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
قﺪرت اله
قﺪرت اله
مﺤمﺪ
منا
منا
منا
منا

ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع

احمﺪی
احمﺪی
احمﺪی
احمﺪی
احمﺪی
احمﺪی
احمﺪی
اسماع
اقﺪم
اقﺪم
اقﺪم
اقﺪم
اقﺪم
اقﺪم
اقﺪم
اقﺪم
اقﺪم
اقﺪم
اقﺪم
اقﺪم
اقﺪم
ا ماهو
ا زاده
ا ی
المرت صمﺪی
المرت صمﺪی
المرت صمﺪی
آ ادی
آ ادی
آ ادی
آ ادی
خ
خ
ب ب
پور
پور
پور
پور

2990607404
2990607404
2990607404
2990607404
2990607404
2990607404

4929422787
4929422787
4929422787
4929422787
4929422787
4929422787
4929422787
4929422787
4929422787
4929422787
4929422787
4929422787
4929422787
1260632458
0381712621

4591063038
4591063038
4591063038
4591063038
3961649553
3961649553
0491616031
0084306653
0084306653
0084306653
0084306653

10630072103
10630072103
10630072103
10630072103
10630072103
10630072103
1281022098
0383763878
14003737796
14003737796
14003737796
14003737796
14003737796
14003737796
14003737796
14003737796
14003737796
14003737796
14003737796
14003737796
14003737796
1380642167
10860445038
10102606870
2830060245
2830060245
2830060245
10102553397
10102553397
10102553397
10102553397
10320738616
10320738616
14006561779
10102220280
10102220280
10102220280
10102220280

66,919.19
82,102.96
125,126.13
61,478.21
67,566.91
60,802.98
53,010.00
44,443.00
15,599.22
150,000.00
70,000.00
92,123.64
30,405.00
83,250.00
9,729.88
238,560.00
311,120.00
11,900.00
6,326,700.00
5,800.00
173,600.00
126,800.00
10,900.00
205,376.00
202,350.00
202,350.00
202,350.00
88,100.00
288,427.62
2,918,010.00
633,575.20
29,332.40
34,998.55
69,660.00
27,900.00
16,400.00
28,236.59
5,994.00

یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
يورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
ل جﺪ ﺪ ترک ه
ل جﺪ ﺪ ترک ه
يورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
یورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
ل جﺪ ﺪ ترک ه
یورو
ين ژاپن
يورو
یورو
درهم امارات
یورو
یورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
ل جﺪ ﺪ ترک ه
ل جﺪ ﺪ ترک ه
یورو
یورو
يوان چ
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو

96,000
90,787
50,545
90,787
50,545
50,545
50,659
48,599
49,701
9,434
9,434
9,242
49,466
9,434
92,150
8,967
8,967
49,639
38,473
92,150
93,950
21,700
90,787
91,676
9,335
9,335
9,335
92,600
92,000
11,672
92,000
92,920
49,109
49,003
89,867
87,168
87,100
49,408

کت تول ﺪی ونوس شی شه
کت تول ﺪی ونوس شی شه
کت تول ﺪی ونوس شی شه
کت صنایع را انه فراسو
کت صنایع را انه فراسو
کت ک ان تجارت آژ را
کت ک ان تجارت آژ را
کت ک ان تجارت آژ را
کت ک ان تجارت آژ را
کت ک ان تجارت آژ را
کت ک ان تجارت آژ را
کت ک ان تجارت آژ را
کت ک ان تجارت آژ را
کت ک ان تجارت آژ را
کت ک ان تجارت آژ را
کت ک ان تجارت آژ را
کت ک ان تجارت آژ را
کت ک ان تجارت آژ را
کت ک ان تجارت آژ را
کت ا ﺪه آل تن آسا
کت ا ﺪه آل تن آسا
کت پرتو خازن
کت پرتو خازن

کت مش
کت مش
کت مش
کت مش
کت مش
کت مش

ان
ان
ان
ان
ان
ان

ل دیران
ل دیران
ل دیران
ل دیران
ل دیران
ل دیران

منا
منا
منا
ع
ع
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
ام
ام
ام
ام
ام
ام
ام
مجت
مجت
ع اس
ع اس
ع ح
ع ح
ع ح ﺪری حصار
ع ح ﺪری حصار
ع ح ﺪری حصار
ع ح ﺪری حصار
ع ح ﺪری حصار
ع ح ﺪری حصار
ع ح ﺪری حصار
داود
داود
داود
داود
داود
داود

ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع

پور
پور
پور
پورفطر
پورفطر
پورمﺤمﺪآ ادی
پورمﺤمﺪآ ادی
پورمﺤمﺪآ ادی
پورمﺤمﺪآ ادی
پورمﺤمﺪآ ادی
پورمﺤمﺪآ ادی
پورمﺤمﺪآ ادی
پورمﺤمﺪآ ادی
پورمﺤمﺪآ ادی
پورمﺤمﺪآ ادی
پورمﺤمﺪآ ادی
پورمﺤمﺪآ ادی
پورمﺤمﺪآ ادی
پورمﺤمﺪآ ادی
جا
جا
حس
حس
ح
ح
ح ﺪری حصار
ح ﺪری حصار
ح ﺪری حصار
ح ﺪری حصار
ح ﺪری حصار
ح ﺪری حصار
ح ﺪری حصار
خا
خا
خا
خا
خا
خا

0084306653
0084306653
0084306653
2592985352
2592985352
1287199844
1287199844
1287199844
1287199844
1287199844
1287199844
1287199844
1292472308
1292472308
1292472308
1292472308
1292472308
1292472308
1292472308
4218379165
4218379165
0047982391
0047982391

0061691097
0061691097
0061691097
0061691097
0061691097
0061691097

10102220280
10102220280
10102220280
10101234696
10101234696
14006329718
14006329718
14006329718
14006329718
14006329718
14006329718
14006329718
14006329718
14006329718
14006329718
14006329718
14006329718
14006329718
14006329718
10102683494
10102683494
10101681142
10101681142
1462038115
1462038115
2752258917
2752258917
2752258917
2752258917
2752258917
2752258917
2752258917
10320871424
10320871424
10320871424
10320871424
10320871424
10320871424

56,473.46
103,840.00
107,688.44
324,091.10
1,038,215.00
411,200.00
367,500.00
844,000.00
300,000.00
510,000.00
812,175.00
844,000.00
844,000.00
411,200.00
367,500.00
300,000.00
510,000.00
844,000.00
812,175.00
110,840.00
94,285.00
12,919.00
7,230.00
265,955.53
192,500.00
230,000.00
930,000.00
558,000.00
566,000.00
1,431,500.00
572,600.00
2,665,000.00
238,792.13
249,838.31
263,306.38
298,598.78
417,092.91
55,332.06

یورو
یورو
یورو
یوان چ
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یوان چ
یوان چ
یورو
یورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات

49,408
49,408
49,169
6,375
11,499
12,014
11,458
11,690
20,806
22,000
11,466
12,014
11,690
12,014
11,458
20,806
22,000
12,014
11,466
13,750
13,750
92,920
92,920
11,650
11,650
6,601
11,200
6,601
6,601
11,100
6,601
6,491
22,250
22,250
23,620
22,250
22,250
22,250

کت ارک اال

ون ک ا من

کت شکوفه های س ﺪ اس مرداب
کت شکوفه های س ﺪ اس مرداب
کت شکوفه های س ﺪ اس مرداب
کت شکوفه های س ﺪ اس مرداب
کت شکوفه های س ﺪ اس مرداب
کت شکوفه های س ﺪ اس مرداب
کت شکوفه های س ﺪ اس مرداب
کت شکوفه های س ﺪ اس مرداب
کت شکوفه های س ﺪ اس مرداب
کت شکوفه های س ﺪ اس مرداب
کت شکوفه های س ﺪ اس مرداب
کت شکوفه های س ﺪ اس مرداب
کت شکوفه های س ﺪ اس مرداب
کت شکوفه های س ﺪ اس مرداب
کت شکوفه های س ﺪ اس مرداب
کت شکوفه های س ﺪ اس مرداب
کت شکوفه های س ﺪ اس مرداب
کت درخشان میوه روز ار
کت درخشان میوه روز ار
کت درخشان میوه روز ار
کت درخشان میوه روز ار
کت درخشان میوه روز ار
کت درخشان میوه روز ار
کت درخشان میوه روز ار
کت درخشان میوه روز ار
کت درخشان میوه روز ار
کت درخشان میوه روز ار
کت درخشان میوه روز ار
کت درخشان میوه روز ار
کت درخشان میوه روز ار
کت درخشان میوه روز ار
کت درخشان میوه روز ار
کت درخشان میوه روز ار

پ مان
ع رضا بنان
ع رضا رادمنﺪ
ع رضا شکوه ان
ع رضوان ان
کیوان
کیوان
کیوان
کیوان
کیوان
کیوان
کیوان
کیوان
کیوان
کیوان
کیوان
کیوان
کیوان
کیوان
کیوان
کیوان
کیوان
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ

ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع

دوس
رضا بنان
رضا رادمنﺪ
رضا شکوه ان
رضوان ان
زاده
زاده
زاده
زاده
زاده
زاده
زاده
زاده
زاده
زاده
زاده
زاده
زاده
زاده
زاده
زاده
زاده
زاده اقﺪم قنﺪ انلو
زاده اقﺪم قنﺪ انلو
زاده اقﺪم قنﺪ انلو
زاده اقﺪم قنﺪ انلو
زاده اقﺪم قنﺪ انلو
زاده اقﺪم قنﺪ انلو
زاده اقﺪم قنﺪ انلو
زاده اقﺪم قنﺪ انلو
زاده اقﺪم قنﺪ انلو
زاده اقﺪم قنﺪ انلو
زاده اقﺪم قنﺪ انلو
زاده اقﺪم قنﺪ انلو
زاده اقﺪم قنﺪ انلو
زاده اقﺪم قنﺪ انلو
زاده اقﺪم قنﺪ انلو
زاده اقﺪم قنﺪ انلو

0061375217

2649349603
2649349603
2649349603
2649349603
2649349603
2649349603
2649349603
2649349603
2649349603
2649349603
2649349603
2649349603
2649349603
2649349603
2649349603
2649349603
2649349603
4320685741
4320685741
4320685741
4320685741
4320685741
4320685741
4320685741
4320685741
4320685741
4320685741
4320685741
4320685741
4320685741
4320685741
4320685741
4320685741

14005826331
2298745501
0074130021
0382070070
0052832511
14005542279
14005542279
14005542279
14005542279
14005542279
14005542279
14005542279
14005542279
14005542279
14005542279
14005542279
14005542279
14005542279
14005542279
14005542279
14005542279
14005542279
14007372397
14007372397
14007372397
14007372397
14007372397
14007372397
14007372397
14007372397
14007372397
14007372397
14007372397
14007372397
14007372397
14007372397
14007372397
14007372397

68,553.00
71,100.00
60,600.00
9,123,775.60
5,200.00
859,156.80
2,130,647.00
50,880.00
2,078,968.00
310,813.20
2,078,968.00
1,260,000.00
415,000.00
2,087,179.00
2,128,747.00
1,200,000.00
850,000.00
2,078,968.00
2,089,900.00
2,096,000.00
2,128,747.00
1,228,968.00
2,105,840.00
1,701,122.00
1,701,122.00
425,380.00
425,380.00
424,603.00
2,108,400.00
1,701,122.00
195,361.00
2,105,840.00
424,603.00
1,535,500.00
398,121.00
1,701,122.00
1,500,000.00
1,701,122.00

یوان چ
يورو
دﻻر ام ا
وون کره جنو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یورو
یورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
يورو
درهم امارات
یورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات

11,400
49,177
81,540
68,340
90,158
11,471
21,607
20,630
22,200
11,471
22,200
22,710
22,470
20,630
21,500
11,471
22,200
22,200
20,630
23,500
21,700
22,200
11,690
11,589
11,597
88,880
88,880
87,870
11,761
11,589
49,415
11,668
88,072
11,700
49,268
11,589
20,705
11,589

کت درخشان میوه روز ار
کت درخشان میوه روز ار
کت درخشان میوه روز ار
کت درخشان میوه روز ار
کت درخشان میوه روز ار
کت درخشان میوه روز ار
کت درخشان میوه روز ار
کت درخشان میوه روز ار
کت درخشان میوه روز ار
کت درخشان میوه روز ار
کت درخشان میوه روز ار
کت درخشان میوه روز ار
کت صنع آما
کت صنع آما

کت تول ﺪی لوازم خان
کت تول ﺪی لوازم خان
کت تول ﺪی لوازم خان
کت تول ﺪی لوازم خان
کت تول ﺪی لوازم خان

نانیوا
نانیوا
نانیوا
نانیوا
نانیوا

احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
رام
رام
ع شکری فرزن
ع ع ﺪاله ان
ع ع ﺪاله ان
ع ع ﺪاله ان
ع ع ﺪاله ان
ع ع زی
ع ع زی
ع ع زی
ع ع زی
ع ع زی
ع غ ا خ وشا
ع غ ا خ وشا
ع غ ا خ وشا
ع غ ا خ وشا
ع ماهو
ع ماهو
ع مﺤمﺪ سلطا گردفرامرزی
ع مﺤمﺪ عل اده ن ا
ع مﺤمﺪ عل اده ن ا
مهﺪ ه
مهﺪ ه
مهﺪ ه
مهﺪ ه
مهﺪ ه

ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع

زاده اقﺪم قنﺪ انلو
زاده اقﺪم قنﺪ انلو
زاده اقﺪم قنﺪ انلو
زاده اقﺪم قنﺪ انلو
زاده اقﺪم قنﺪ انلو
زاده اقﺪم قنﺪ انلو
زاده اقﺪم قنﺪ انلو
زاده اقﺪم قنﺪ انلو
زاده اقﺪم قنﺪ انلو
زاده اقﺪم قنﺪ انلو
زاده اقﺪم قنﺪ انلو
زاده اقﺪم قنﺪ انلو
زاده راد
زاده راد
شکری فرزن
ع ﺪاله ان
ع ﺪاله ان
ع ﺪاله ان
ع ﺪاله ان
ع زی
ع زی
ع زی
ع زی
ع زی
غ ا خ وشا
غ ا خ وشا
غ ا خ وشا
غ ا خ وشا
ماهو
ماهو
مﺤمﺪ سلطا گردفرامرزی
مﺤمﺪ عل اده ن ا
مﺤمﺪ عل اده ن ا
مﺪدی
مﺪدی
مﺪدی
مﺪدی
مﺪدی

4320685741
4320685741
4320685741
4320685741
4320685741
4320685741
4320685741
4320685741
4320685741
4320685741
4320685741
4320685741
0051119897
0051119897

0021288232
0021288232
0021288232
0021288232
0021288232

14007372397
14007372397
14007372397
14007372397
14007372397
14007372397
14007372397
14007372397
14007372397
14007372397
14007372397
14007372397
10100322690
10100322690
1371806284
0055090771
0055090771
0055090771
0055090771
0048031445
0048031445
0048031445
0048031445
0048031445
1708916911
1708916911
1708916911
1708916911
0060004940
0060004940
4430954569
3930557551
3930557551
10102893979
10102893979
10102893979
10102893979
10102893979

398,121.00
1,701,122.00
391,737.00
195,361.00
195,361.00
398,121.00
398,121.00
872,796.55
50,448.00
425,380.00
377,568.00
424,603.00
26,928.00
19,648.58
96,800.00
51,899.70
92,800.00
23,600.00
331,600.00
22,999,000.00
133,500.00
526,861.00
242,287.80
36,774,000.00
24,846.00
16,500.00
12,500.00
16,490.00
24,726.37
169,920.00
50,000.00
33,400.00
24,680.00
444,000.00
444,000.00
190,000.00
232,520.00
344,200.00

یورو
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
یورو
یورو
درهم امارات
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یوان چ
وون کره جنو
درهم امارات
درهم امارات
یوان چ
وون کره جنو
يورو
یورو
يورو
یورو
يورو
درهم امارات
يورو
یورو
یورو
یوان چ
يوان چ
یوان چ
يوان چ
یوان چ

49,268
11,589
49,258
49,466
49,568
49,268
49,630
11,584
50,423
88,880
49,630
88,880
50,790
51,189
49,177
50,566
91,950
90,900
6,597
38,910
11,845
22,020
6,469
71,767
51,249
92,970
49,697
93,850
49,415
21,700
51,326
90,852
90,852
6,469
11,938
11,480
11,938
11,800

کت تول ﺪی لوازم خان
کت تول ﺪی لوازم خان
کت تول ﺪی لوازم خان
کت تول ﺪی لوازم خان
کت تول ﺪی لوازم خان
کت تول ﺪی لوازم خان
کت تول ﺪی لوازم خان
کت تول ﺪی لوازم خان
کت تول ﺪی لوازم خان
کت ساﻻر ش شه ار
کت ساﻻر ش شه ار
کت ساﻻر ش شه ار

کت زم سنجش ﻃل ع
کت زم سنجش ﻃل ع
کت پ ا ﻼست مازرون
کت پ ا ﻼست مازرون
کت پ ا ﻼست مازرون
کت پ ا ﻼست مازرون
کت پ ا ﻼست مازرون
کت راسان ترابر الونﺪ

نانیوا
نانیوا
نانیوا
نانیوا
نانیوا
نانیوا
نانیوا
نانیوا
نانیوا

مهﺪ ه
مهﺪ ه
مهﺪ ه
مهﺪ ه
مهﺪ ه
مهﺪ ه
مهﺪ ه
مهﺪ ه
مهﺪ ه
ا
ا
ا
ع مرادی
ع مرادی
ع مشفق
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
آرش
آرش
ف ﺪ
ف ﺪ
ف ﺪ
ف ﺪ
ف ﺪ
احمﺪ
عل ضا احمﺪ ان مجﺪ
عل ضا احمﺪ ان مجﺪ
عل ضا احمﺪ ان مجﺪ
عل ضا احمﺪ ان مجﺪ
عل ضا احمﺪ ان مجﺪ
عل ضا اخوت
عل ضا اخوت
عل ضا ذرافشان
عل ضا جر عرا

ع مﺪدی
ع مﺪدی
ع مﺪدی
ع مﺪدی
ع مﺪدی
ع مﺪدی
ع مﺪدی
ع مﺪدی
ع مﺪدی
ع مﺪدی
ع مﺪدی
ع مﺪدی
ع مرادی
ع مرادی
ع مشفق
ع م زا
ع م زا
ع م زا
ع م زا
ع م زا
ع م زا
ع نا ی
ع نا ی
ع نژاد
ع نژاد
ع نژاد
ع نژاد
ع نژاد
عل خا
عل ضا احمﺪ ان مجﺪ
عل ضا احمﺪ ان مجﺪ
عل ضا احمﺪ ان مجﺪ
عل ضا احمﺪ ان مجﺪ
عل ضا احمﺪ ان مجﺪ
عل ضا اخوت
عل ضا اخوت
عل ضا ذرافشان
عل ضا جر عرا

0021288232
0021288232
0021288232
0021288232
0021288232
0021288232
0021288232
0021288232
0021288232
0321268067
0321268067
0321268067

4723593926
4723593926
2259135730
2259135730
2259135730
2259135730
2259135730
2619611814

10102893979
10102893979
10102893979
10102893979
10102893979
10102893979
10102893979
10102893979
10102893979
10100056061
10100056061
10100056061
0918829429
0918829429
0492717184
6239944602
6239944602
6239944602
6239944602
6239944602
6239944602
10102466174
10102466174
14004243524
14004243524
14004243524
14004243524
14004243524
14005507163
0056683502
0056683502
0056683502
0056683502
0056683502
0052025195
0052025195
1729503853
0032320744

98,249.00
230,000.00
375,835.00
525,000.00
145,000.00
1,000,000.00
128,000.00
290,875.00
132,180.00
477,666.00
477,666.00
477,666.00
70,505.19
69,340.21
238,949.12
125,000.00
70,000.00
50,000.00
100,000.00
125,000.00
50,000.00
39,250.76
14,487.96
100,433.00
420,000.00
228,000.00
400,800.00
7,029.44
140,791.98
952,421.42
104,383.16
105,197.40
105,824.60
105,197.40
100,830.00
333,074,560.00
502,033.34
460,089.84

چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ

يوان
يوان
یوان
يوان
يوان
یوان
يوان
یوان
يوان
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يوان چ
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یوان چ
يوان چ
یوان چ
يوان چ
يوان چ
درهم امارات
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
يورو
وون کره جنو
درهم امارات
یوان چ

6,588
11,938
6,469
11,938
11,938
6,469
11,938
6,469
6,602
90,400
90,400
90,400
92,500
87,870
12,000
51,199
89,000
51,189
98,100
51,199
51,189
51,327
88,960
11,800
11,670
11,880
6,599
11,300
11,583
11,700
11,700
11,700
11,700
11,700
88,880
67,736
11,452
11,911

کت سا
کت ان اﻻ
کت ان اﻻ

رازی ابهر

عل ضا دادگر
عل ضا دادگر
عل ضا شا ش
عل ضا اظم پوردیز
عل ضا ن زاده
عل ضا نورخش
عل ضا نورخش
عل ضا نورخش
عل ضا نورخش
عل ضا نورخش
عل ضا نورخش
عل ضا نورخش
عل ضا نورخش
عل ضا نورخش
عل ضا نورخش
عل ضا نورخش
عل ضا نورخش
عل ضا نورخش
عل ضا نورخش
عل ضا نورخش
عل ضا نورخش
عل ضا نورخش
عل ضا نورخش
عل ضا نورخش
عل ضا نورخش
عل ضا نورخش
عل ضا نورخش
عل ضا نورخش
عل ضا نورخش
عل ضا نورخش
عل ضا نورخش
عل ضا نورخش
عل ضا نورخش
عل ضا نورخش
حم ﺪرضا
س ﺪمﺤمﺪ
اسﺪ
اسﺪ

عل
عل
عل
عل
عل
عل
عل
عل
عل
عل
عل
عل
عل
عل
عل
عل
عل
عل
عل
عل
عل
عل
عل
عل
عل
عل
عل
عل
عل
عل
عل
عل
عل
عل
عل
عل
عل
عل

ضا دادگر
ضا دادگر
ضا شا ش
ضا اظم پوردیز
ضا ن زاده
ضا نورخش
ضا نورخش
ضا نورخش
ضا نورخش
ضا نورخش
ضا نورخش
ضا نورخش
ضا نورخش
ضا نورخش
ضا نورخش
ضا نورخش
ضا نورخش
ضا نورخش
ضا نورخش
ضا نورخش
ضا نورخش
ضا نورخش
ضا نورخش
ضا نورخش
ضا نورخش
ضا نورخش
ضا نورخش
ضا نورخش
ضا نورخش
ضا نورخش
ضا نورخش
ضا نورخش
ضا نورخش
ضا نورخش
ضا
اده موسوی
اده ن ان
اده ن ان

0068855915
1378667336
1378667336

0071569464
0071569464
3501155395
0054898609
3050103574
0042972582
0042972582
0042972582
0042972582
0042972582
0042972582
0042972582
0042972582
0042972582
0042972582
0042972582
0042972582
0042972582
0042972582
0042972582
0042972582
0042972582
0042972582
0042972582
0042972582
0042972582
0042972582
0042972582
0042972582
0042972582
0042972582
0042972582
0042972582
0042972582
10101405599
0934136548
10100922019
10100922019

202,378.56
292,588.00
16,961.00
59,140.00
9,930.00
3,330.00
17,692.50
234,330.00
236,043.00
10,592.00
443,657,416.00
155,315,000.00
233,431.00
276,885.03
531,042,731.00
75,043.84
145,519.36
404,590,000.00
5,190.00
310,471.00
83,260.76
93,750.00
352,000.00
202,380.00
43,070.00
60,920.55
517,330,000.00
449,301.00
114,681,679.00
2,584.00
187,500.00
11,250.00
424,620.00
472,123,242.00
534,435.00
69,165.43
31,530.00
18,600.00

يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
یورو
یورو
يورو
وون کره جنو
وون کره جنو
یورو
يورو
وون کره جنو
یورو
یوان چ
وون کره جنو
يورو
یورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يورو
يوان چ
یورو
وون کره جنو
یورو
وون کره جنو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
وون کره جنو
یورو
یوان چ
یورو
يورو

6,599
6,470
49,887
48,599
49,568
49,408
6,555
88,620
88,620
51,047
71,000
75,900
88,620
50,659
73,000
91,950
11,350
71,000
88,040
88,620
49,186
6,596
6,460
51,596
6,571
91,350
76,220
90,800
75,900
6,571
6,596
6,596
6,375
76,220
93,000
11,180
50,463
49,568

کت ان اﻻ
کت .ای.
کت .ای.
کت .ای.
کت .ای.
کت .ای.
کت .ای.
کت .ای.
کت .ای.
کت .ای.
کت .ای.
کت .ای.
کت .ای.
کت .ای.
کت .ای.
کت .ای.
کت .ای.
کت .ای.
کت .ای.
کت .ای.
کت .ای.
کت .ای.
کت .ای.
کت .ای.
کت .ای.
کت .ای.
کت .ای.
کت .ای.
کت .ای.
کت قاره س
کت قاره س
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع

ارس
ارس
ارس
ارس
ارس
ارس
ارس
ارس
ارس
ارس
ارس
ارس
ارس
ارس
ارس
ارس
ارس
ارس
ارس
ارس
ارس
ارس
ارس
ارس
ارس
ارس
ارس
ارس

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو

اسﺪ
پژمان
پژمان
پژمان
پژمان
پژمان
پژمان
پژمان
پژمان
پژمان
پژمان
پژمان
پژمان
پژمان
پژمان
پژمان
پژمان
پژمان
پژمان
پژمان
پژمان
پژمان
پژمان
پژمان
پژمان
پژمان
پژمان
پژمان
پژمان
س ﺪصﺪرالﺪین
س ﺪصﺪرالﺪین
س ﺪه
س ﺪه
س ﺪه
س ﺪه
س ﺪه
س ﺪه
س ﺪه

عل اده ن
عل م زا
عل م زا
عل م زا
عل م زا
عل م زا
عل م زا
عل م زا
عل م زا
عل م زا
عل م زا
عل م زا
عل م زا
عل م زا
عل م زا
عل م زا
عل م زا
عل م زا
عل م زا
عل م زا
عل م زا
عل م زا
عل م زا
عل م زا
عل م زا
عل م زا
عل م زا
عل م زا
عل م زا
عمادواعظ
عمادواعظ
عمادی
عمادی
عمادی
عمادی
عمادی
عمادی
عمادی

ان

1378667336
0452486742
0452486742
0452486742
0452486742
0452486742
0452486742
0452486742
0452486742
0452486742
0452486742
0452486742
0452486742
0452486742
0452486742
0452486742
0452486742
0452486742
0452486742
0452486742
0452486742
0452486742
0452486742
0452486742
0452486742
0452486742
0452486742
0452486742
0452486742
1280828390
1280828390
0016258606
0016258606
0016258606
0016258606
0016258606
0016258606
0016258606

10100922019
10102505358
10102505358
10102505358
10102505358
10102505358
10102505358
10102505358
10102505358
10102505358
10102505358
10102505358
10102505358
10102505358
10102505358
10102505358
10102505358
10102505358
10102505358
10102505358
10102505358
10102505358
10102505358
10102505358
10102505358
10102505358
10102505358
10102505358
10102505358
10101386834
10101386834
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556

66,710.00
121,420.80
4,000,714.10
294,940.53
34,863.38
1,159,269.00
2,394,403.20
592,295.34
247,391.50
234,049.90
163,806.04
82,198.96
59,474.94
317,352.04
26,910.64
2,567,256.00
182,140.00
70,962.99
1,112.98
1,495,405.96
255,662.70
167,345.10
5,297.27
79,860.00
637,934.52
395,260.80
130,797.54
194,780.47
49,160.06
3,000.00
59,862.40
1,415,000.00
150,480.00
34,000.00
304,290,000.00
24,640.00
1,964,223.00
103,854.61

یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
رو ه هنﺪ
يوان چ
یورو
وون کره جنو
یورو
يوان چ
يوان چ

50,695
90,890
88,390
89,000
88,500
87,900
92,510
92,510
50,695
93,900
93,910
93,900
50,119
90,890
88,500
93,286
93,900
50,695
88,500
50,695
93,797
88,500
88,500
90,890
93,910
89,000
89,000
88,390
50,119
87,970
90,400
1,131
11,846
87,185
39,073
50,566
11,558
6,571

کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع
کت گروه صنع

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو
شو

س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س

ﺪه
ﺪه
ﺪه
ﺪه
ﺪه
ﺪه
ﺪه
ﺪه
ﺪه
ﺪه
ﺪه
ﺪه
ﺪه
ﺪه
ﺪه
ﺪه
ﺪه
ﺪه
ﺪه
ﺪه
ﺪه
ﺪه
ﺪه
ﺪه
ﺪه
ﺪه
ﺪه
ﺪه
ﺪه
ﺪه
ﺪه
ﺪه
ﺪه
ﺪه
ﺪه
ﺪه
ﺪه
ﺪه

عمادی
عمادی
عمادی
عمادی
عمادی
عمادی
عمادی
عمادی
عمادی
عمادی
عمادی
عمادی
عمادی
عمادی
عمادی
عمادی
عمادی
عمادی
عمادی
عمادی
عمادی
عمادی
عمادی
عمادی
عمادی
عمادی
عمادی
عمادی
عمادی
عمادی
عمادی
عمادی
عمادی
عمادی
عمادی
عمادی
عمادی
عمادی

0016258606
0016258606
0016258606
0016258606
0016258606
0016258606
0016258606
0016258606
0016258606
0016258606
0016258606
0016258606
0016258606
0016258606
0016258606
0016258606
0016258606
0016258606
0016258606
0016258606
0016258606
0016258606
0016258606
0016258606
0016258606
0016258606
0016258606
0016258606
0016258606
0016258606
0016258606
0016258606
0016258606
0016258606
0016258606
0016258606
0016258606
0016258606

10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556

225,162.86
30,450.00
24,941.80
45,400.00
74,250.00
75,246.98
2,008,800.00
108,480.00
1,067,520.00
33,300.00
141,681.40
33,810,000.00
13,930.00
394,940,000.00
163,557,000.00
188,325.00
105,600.00
42,000.00
42,048.00
105,600.00
87,840.00
2,930.00
163,557,000.00
144,158.00
25,451.00
119,680.00
8,310.00
147,331.00
1,024,672.50
318,600.00
48,545.00
163,557,000.00
391,043.35
130,670.00
109,923.50
184,624.00
16,697.50
42,000.00

يوان چ
يورو
يورو
يورو
یورو
درهم امارات
يوان چ
يورو
يوان چ
یورو
يورو
وون کره جنو
يورو
وون کره جنو
وون کره جنو
يوان چ
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
وون کره جنو
یورو
یورو
یوان چ
یورو
یورو
يوان چ
درهم امارات
يورو
وون کره جنو
درهم امارات
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو

6,571
49,177
50,119
50,119
90,400
20,690
11,846
93,349
11,558
50,566
49,177
39,073
50,119
38,047
39,073
6,591
88,440
93,349
93,349
91,653
50,119
50,119
39,073
49,673
50,566
6,467
88,440
89,890
11,601
22,300
50,119
39,073
11,627
49,673
90,400
87,980
87,980
93,349

س ﺪه
کت گروه صنع ا شو
س ﺪه
کت گروه صنع ا شو
س ﺪه
کت گروه صنع ا شو
س ﺪه
کت گروه صنع ا شو
س ﺪه
کت گروه صنع ا شو
س ﺪه
کت گروه صنع ا شو
س ﺪه
کت گروه صنع ا شو
س ﺪه
کت گروه صنع ا شو
س ﺪه
کت گروه صنع ا شو
س ﺪه
کت گروه صنع ا شو
س ﺪه
کت گروه صنع ا شو
س ﺪه
کت گروه صنع ا شو
س ﺪه
کت گروه صنع ا شو
س ﺪه
کت گروه صنع ا شو
س ﺪه
کت گروه صنع ا شو
س ﺪه
کت گروه صنع ا شو
س ﺪه
کت گروه صنع ا شو
س ﺪه
کت گروه صنع ا شو
س ﺪه
کت گروه صنع ا شو
س ﺪه
کت گروه صنع ا شو
س ﺪه
کت گروه صنع ا شو
س ﺪه
کت گروه صنع ا شو
س ﺪه
کت گروه صنع ا شو
س ﺪه
کت گروه صنع ا شو
س ﺪه
کت گروه صنع ا شو
س ﺪعل ضا
کت ن ک پ مان داران آوای ام
س ﺪعل ضا
کت ن ک پ مان داران آوای ام
حس
کت ا اء سوز نقش جهان
حس
کت ا اء سوز نقش جهان
مظفر
کت تول ﺪی الماس صنع ارس
مﺤمﺪرضا
کت سونار ــه ا ا
مع
شمال
کت ارخانجات صنایع فلزی ومیخ سازی پ ان ک
مﺤمﺪ المل
کت توسعه گس ش فن آوری اﻃﻼعات و ارت اﻃات ب
مﺤمﺪ المل
کت توسعه گس ش فن آوری اﻃﻼعات و ارت اﻃات ب
مﺤمﺪ المل
کت توسعه گس ش فن آوری اﻃﻼعات و ارت اﻃات ب
مﺤمﺪ المل
کت توسعه گس ش فن آوری اﻃﻼعات و ارت اﻃات ب
حس
کت انفورمات ک گس
کت گروه فناوري ارت اﻃات و اﻃﻼعات شاتل س ﺪاحمﺪ

دات س امرتات
دات س امرتات
دات س امرتات
دات س امرتات

عمادی
عمادی
عمادی
عمادی
عمادی
عمادی
عمادی
عمادی
عمادی
عمادی
عمادی
عمادی
عمادی
عمادی
عمادی
عمادی
عمادی
عمادی
عمادی
عمادی
عمادی
عمادی
عمادی
عمادی
عمادی
عمران ان
عمران ان
عمو
عمو
عمو ﻃالقا
عنا
زاده اوا
ع
غالب علمﺪاری
غالب علمﺪاری
غالب علمﺪاری
غالب علمﺪاری
غروی رام
غروی نخجوا

0016258606
0016258606
0016258606
0016258606
0016258606
0016258606
0016258606
0016258606
0016258606
0016258606
0016258606
0016258606
0016258606
0016258606
0016258606
0016258606
0016258606
0016258606
0016258606
0016258606
0016258606
0016258606
0016258606
0016258606
0016258606
2291855565
2291855565
1287877931
1287877931
0039854108
0450375838
6539546254
0453371477
0453371477
0453371477
0453371477
0070600376
0059560967

10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
10100578556
14006187457
14006187457
10260649968
10260649968
10102691727
14005532859
10720207043
10103898512
10103898512
10103898512
10103898512
10100810318
10102548855

1,067,520.00
1,100,430.00
415,418.43
13,104.00
105,750.00
247,140.00
34,000.00
300,960.00
160,916.00
33,300.00
163,557,000.00
108,771.00
108,480.00
304,290,000.00
163,557,000.00
9,848.75
394,940,000.00
34,000.00
42,240.00
1,067,520.00
2,008,800.00
951,750.00
25,640.00
33,810,000.00
24,640.00
11,035.40
70,293.75
50,868.60
30,000.00
11,223.30
51,303.52
29,800.00
495,000.00
2,141,500.00
2,141,500.00
495,000.00
2,145,000.00
1,334,338.16

يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يوان چ
يوان چ
یورو
يوان چ
یورو
یورو
وون کره جنو
يوان چ
يورو
وون کره جنو
وون کره جنو
يورو
وون کره جنو
یورو
یورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
یورو
وون کره جنو
یورو
یورو
يوان چ
يورو
يورو
یورو
یورو
یورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
يورو
درهم امارات
يوان چ

11,846
11,846
12,727
93,349
11,597
11,846
87,185
11,846
51,047
50,659
39,073
11,846
93,349
39,073
39,073
49,177
38,047
88,440
88,440
11,846
11,846
11,631
49,673
38,334
50,566
89,750
7,151
49,701
49,701
90,960
87,909
51,326
49,441
11,499
11,499
49,441
24,795
11,119

کت گروه فناوري ارت اﻃات و اﻃﻼعات شاتل
کت گروه فناوري ارت اﻃات و اﻃﻼعات شاتل
کت گروه فناوري ارت اﻃات و اﻃﻼعات شاتل
کت گروه فناوري ارت اﻃات و اﻃﻼعات شاتل
کت گروه فناوري ارت اﻃات و اﻃﻼعات شاتل
کت گروه فناوري ارت اﻃات و اﻃﻼعات شاتل
کت گروه فناوري ارت اﻃات و اﻃﻼعات شاتل
کت گروه فناوري ارت اﻃات و اﻃﻼعات شاتل
کت گروه فناوري ارت اﻃات و اﻃﻼعات شاتل
کت سنو ارس
کت سنو ارس
کت سنو ارس
کت سنو ارس
کت سنو ارس
کت سنو ارس
کت سنو ارس
کت اﻃلس مپ س اهان
کت اﻃلس مپ س اهان
کت راهگ ن را انه
کت صنایع ال ون ک ایران س ستم
کت صنایع ال ون ک ایران س ستم
کت صنایع ال ون ک ایران س ستم
کت صنایع ال ون ک ایران س ستم
کت صنایع ال ون ک ایران س ستم
کت صنایع ال ون ک ایران س ستم
کت صنایع ال ون ک ایران س ستم
کت صنایع ال ون ک ایران س ستم
کت پرد س صنعت س اره س
کت پرد س صنعت س اره س
کت پرد س صنعت س اره س
کت پرد س صنعت س اره س
کت پرد س صنعت س اره س
کت پرد س صنعت س اره س
کت نوش ﻃب ارس ان
کت نوش ﻃب ارس ان
کت نوش ﻃب ارس ان
کت نوش ﻃب ارس ان
کت ایران بنا ار ان

س ﺪاحمﺪ
س ﺪاحمﺪ
س ﺪاحمﺪ
س ﺪاحمﺪ
س ﺪاحمﺪ
س ﺪاحمﺪ
س ﺪاحمﺪ
س ﺪاحمﺪ
س ﺪاحمﺪ
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
س ﺪهومن
س ﺪهومن
جمال
مصط
مصط
مصط
مصط
مصط
مصط
مصط
مصط
ا
ا
ا
ا
ا
ا
بهنام
بهنام
بهنام
بهنام
حسن

غروی نخجوا
غروی نخجوا
غروی نخجوا
غروی نخجوا
غروی نخجوا
غروی نخجوا
غروی نخجوا
غروی نخجوا
غروی نخجوا
غ ب گشته شا
غ ب گشته شا
غ ب گشته شا
غ ب گشته شا
غ ب گشته شا
غ ب گشته شا
غ ب گشته شا
غضنفری
غضنفری
غضنفری ن آ اد
غفاری
غفاری
غفاری
غفاری
غفاری
غفاری
غفاری
غفاری
غفاری
غفاری
غفاری
غفاری
غفاری
غفاری
غفاری ا اذر
غفاری ا اذر
غفاری ا اذر
غفاری ا اذر
غفاری ن ا

0059560967
0059560967
0059560967
0059560967
0059560967
0059560967
0059560967
0059560967
0059560967
0054868289
0054868289
0054868289
0054868289
0054868289
0054868289
0054868289
0062564900
0062564900
4459512041
0044430027
0044430027
0044430027
0044430027
0044430027
0044430027
0044430027
0044430027
0054048397
0054048397
0054048397
0054048397
0054048397
0054048397
0077765941
0077765941
0077765941
0077765941
5659554970

10102548855
10102548855
10102548855
10102548855
10102548855
10102548855
10102548855
10102548855
10102548855
10100767080
10100767080
10100767080
10100767080
10100767080
10100767080
10100767080
10260333287
10260333287
10101520211
10103124570
10103124570
10103124570
10103124570
10103124570
10103124570
10103124570
10103124570
10103915470
10103915470
10103915470
10103915470
10103915470
10103915470
10320541719
10320541719
10320541719
10320541719
10101277756

53,539.63
2,135,374.40
334,950.00
2,090,795.00
8,950,147.00
2,220,174.69
2,117,030.00
8,583.09
2,100,430.00
44,504.00
21,142.39
12,000.00
56,909.98
6,218.00
11,683.00
132,200.00
50,031.00
21,620.00
6,491.90
208,100.63
5,827.00
322,260.00
422.00
15,068.13
9,668.00
899.00
29,942.00
456,540.00
134,000.00
137,000.00
1,462,249.22
298,885.00
115,113.00
600,000.00
420,487.00
600,000.00
371,622.00
1,038.90

درهم امارات
درهم امارات
يورو
درهم امارات
يوان چ
يوان چ
درهم امارات
يورو
درهم امارات
یورو
یوان چ
یورو
یوان چ
يورو
یورو
یورو
يورو
يورو
یوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
یورو
یورو
یوان چ
یورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یورو

11,668
11,668
49,639
20,705
11,119
11,090
20,655
49,408
20,705
87,210
6,588
92,150
6,588
49,109
88,440
89,500
49,639
49,329
11,450
49,186
49,186
49,568
49,798
49,798
49,568
49,568
49,568
22,020
89,050
50,695
11,911
89,050
89,050
20,950
20,950
20,950
21,989
49,109

کت مهنﺪ فن آوران صنعت برق توس
کت مهنﺪ فن آوران صنعت برق توس
کت مهنﺪ فن آوران صنعت برق توس
کت شکوفا ش آر ن
کت توسعه تجارت ب ان ساز
کت توسعه تجارت ب ان ساز
کت ب الملل اصﻼح نقره
کت اساراد صنعت اﻃری
کت اسپ اس ل و ستا
کت صنایع سته بنﺪی ارمغان لبهار
کت صنایع سته بنﺪی ارمغان لبهار
کت شهاب
کت شهاب
کت شهاب
کت شهاب
کت شهاب
کت شهاب
کت شهاب
کت شهاب
کت شهاب
کت شهاب
کت مهنﺪ پی شتاز صنعت ارس خرم

جواد
جواد
جواد
حس
مسعود
مسعود
ع
ع ا
حم ﺪرضا
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
هادی
هادی
هادی
هادی
هادی
هادی
هادی
هادی
هادی
هادی
حس
غﻼمﺤس
غﻼمﺤس
غﻼمﺤس
غﻼمﺤس
غﻼمﺤس
غﻼمﺤس
غﻼمﺤس
غﻼمﺤس
غﻼمﺤس
غﻼمﺤس
غﻼمﺤس
غﻼمﺤس
غﻼمﺤس
غﻼمﺤس
غﻼمﺤس
غﻼمﺤس

عا
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق

نژاد
پور
پور
پور
پور
پور
پور
پور
پور
پور
پور
پور
پور
پور
پور
پور

غفار ان ع پور نﺪاف
غفار ان ع پور نﺪاف
غفار ان ع پور نﺪاف
غفرا
غفورزاده مقﺪم
غفورزاده مقﺪم
غفوری اش ا
غفوری م ش
غفور ان ا ﺪل
غفور ان فر
غفور ان فر
غﻼم زاده
غﻼم زاده
غﻼم زاده
غﻼم زاده
غﻼم زاده
غﻼم زاده
غﻼم زاده
غﻼم زاده
غﻼم زاده
غﻼم زاده
غﻼم زاده
غﻼمﺤس عا نژاد
غﻼمﺤس ق پور
غﻼمﺤس ق پور
غﻼمﺤس ق پور
غﻼمﺤس ق پور
غﻼمﺤس ق پور
غﻼمﺤس ق پور
غﻼمﺤس ق پور
غﻼمﺤس ق پور
غﻼمﺤس ق پور
غﻼمﺤس ق پور
غﻼمﺤس ق پور
غﻼمﺤس ق پور
غﻼمﺤس ق پور
غﻼمﺤس ق پور
غﻼمﺤس ق پور

0943074241
0943074241
0943074241
0033022968
1382806833
1382806833
0062493426
0046377085
0943185831
0940380420
0940380420
1930757867
1930757867
1930757867
1930757867
1930757867
1930757867
1930757867
1930757867
1930757867
1930757867
5159905944

10380449300
10380449300
10380449300
10320869013
10200300521
10200300521
10320149480
10860010243
10320673379
10380500751
10380500751
10100386746
10100386746
10100386746
10100386746
10100386746
10100386746
10100386746
10100386746
10100386746
10100386746
10530289596
3559827132
6109681725
6109681725
6109681725
6109681725
6109681725
6109681725
6109681725
6109681725
6109681725
6109681725
6109681725
6109681725
6109681725
6109681725
6109681725

277,855.50
214,780.00
64,000.00
245,100.00
470,100.00
17,870.00
1,008,056.00
45,956.20
403,063.84
174,830.00
152,710.00
436,775.00
1,476,009.30
1,100,250.00
436,775.00
191,664.65
733,500.00
1,862,401.50
356.00
82,142.00
1,112,409.00
153,600.00
625,296.00
577,669.00
248,001.00
35,800.00
223,200.00
274,300.00
163,000.00
270,000.00
97,050.00
8,200.00
392,214.61
361,300.00
277,465.00
954,550.00
47,400.00
510,000.00

يوان چ
یوان چ
یورو
یورو
درهم امارات
يورو
درهم امارات
یورو
درهم امارات
يورو
یورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
یوان چ
يوان چ
یوان چ
یوان چ
يورو
يوان چ
یوان چ
ل جﺪ ﺪ ترک ه
يوان چ
يوان چ
ل جﺪ ﺪ ترک ه
يورو
یوان چ
يوان چ
یورو
یوان چ
يورو
يورو
یوان چ
یوان چ
یوان چ
يوان چ
یورو
يوان چ

6,660
11,450
93,700
95,750
11,562
49,177
20,700
90,450
22,220
49,568
91,100
10,962
11,260
11,040
11,245
6,455
11,400
11,400
49,630
6,588
11,030
14,100
6,587
6,584
12,550
49,415
11,200
6,596
50,695
11,200
49,676
49,415
12,200
11,200
11,200
6,596
50,695
6,596

کت در ا تجارت هم اران خلیج فارس
کت رفیق ابزار ارس
کت سامان موتور
کت سامان موتور
کت سامان موتور
کت ن کران موتور اساراد
کت ن کران موتور اساراد
کت ن کران موتور اساراد
کت ن کران موتور اساراد
کت ن کران موتور اساراد
کت ن کران موتور اساراد
کت ن کران موتور اساراد
کت ن کران موتور اساراد
کت صنایع غذا ش ن فام
کت حافظه ﻃﻼ ا ستا
کت حافظه ﻃﻼ ا ستا
کت حافظه ﻃﻼ ا ستا
کت حافظه ﻃﻼ ا ستا
کت حافظه ﻃﻼ ا ستا
کت حافظه ﻃﻼ ا ستا
کت حافظه ﻃﻼ ا ستا
کت حافظه ﻃﻼ ا ستا
کت حافظه ﻃﻼ ا ستا
کت حافظه ﻃﻼ ا ستا
کت حافظه ﻃﻼ ا ستا
کت صنایع ک م ا آران
کت صنایع ک م ا آران

غﻼمﺤس ق پور
غﻼمﺤس ق پور
غﻼمﺤس ق پور
غﻼمﺤس ق پور
غﻼمﺤس ق پور
غﻼمﺤس ق پور
غﻼمﺤس ق پور
غﻼمرضا افراس ا
غﻼمرضا رج حس آ ادی
غﻼمرضا رح م زاده اصل اسکو
غﻼمرضا ک
پ مان
ع اس
مﺤمود
مﺤمود
مﺤمود
مسعود
مسعود
مسعود
مسعود
مسعود
مسعود
مسعود
مسعود
عل ضا
فرهاد
فرهاد
فرهاد
فرهاد
فرهاد
فرهاد
فرهاد
فرهاد
فرهاد
فرهاد
فرهاد
مهش ﺪ
مهش ﺪ

غﻼمﺤس ق پور
غﻼمﺤس ق پور
غﻼمﺤس ق پور
غﻼمﺤس ق پور
غﻼمﺤس ق پور
غﻼمﺤس ق پور
غﻼمﺤس ق پور
غﻼمرضا افراس ا
غﻼمرضا رج حس آ ادی
غﻼمرضا رح م زاده اصل اسکو
غﻼمرضا ک
غﻼمرضاب
غﻼمع زاده نا ی
غﻼ
غﻼ
غﻼ
غﻼ
غﻼ
غﻼ
غﻼ
غﻼ
غﻼ
غﻼ
غﻼ
غﻼ
غ زاده
غ زاده
غ زاده
غ زاده
غ زاده
غ زاده
غ زاده
غ زاده
غ زاده
غ زاده
غ زاده
غا
غا

2993887742
0078199670
0057354121
0057354121
0057354121
0063253151
0063253151
0063253151
0063253151
0063253151
0063253151
0063253151
0063253151
0386358176
0051301318
0051301318
0051301318
0051301318
0051301318
0051301318
0051301318
0051301318
0051301318
0051301318
0051301318
0062333798
0062333798

6109681725
6109681725
6109681725
6109681725
6109681725
6109681725
6109681725
2572426927
0940413027
1372876510
3539565655
14005868880
14005233413
10101099944
10101099944
10101099944
14003974100
14003974100
14003974100
14003974100
14003974100
14003974100
14003974100
14003974100
10860967079
10320248165
10320248165
10320248165
10320248165
10320248165
10320248165
10320248165
10320248165
10320248165
10320248165
10320248165
10101893253
10101893253

326,688.00
958,700.00
161,300.00
340,700.00
768,000.00
306,550.00
876,000.00
1,430,921.91
235,986.72
114,812.55
61,500.00
408,946.00
365,367.00
482,714.00
881,200.00
1,184,820.00
125,490.00
125,510.00
111,330.00
162,842.00
111,330.00
162,842.00
111,330.00
3,155,520.00
46,845.00
1,860,683.00
1,161,319.00
1,469,948.00
1,612,375.00
209,293.00
363,615.00
1,831,696.40
1,988,790.00
439,617.00
394,816.00
318,178.00
2,872,800.00
699,805.00

يوان چ
یوان چ
یورو
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
درهم امارات
يوان چ
يوان چ
يورو
يوان چ
يوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یورو
یورو
يورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یوان چ
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يوان چ
درهم امارات
يورو
يورو
درهم امارات
رو ه هنﺪ
يوان چ

6,596
11,500
50,695
11,195
11,200
11,200
11,200
11,437
6,470
11,220
49,109
11,672
6,571
11,900
11,900
11,900
91,900
93,000
49,003
93,000
49,003
93,000
93,374
11,757
49,177
20,600
20,600
20,600
20,600
20,600
49,415
6,587
20,600
49,441
49,441
20,600
1,114
10,957

کت صنایع ک م ا آران
کت صنایع ک م ا آران
کت صنایع ک م ا آران
کت درخشان میوه روز ار
کت درخشان میوه روز ار
کت درخشان میوه روز ار
کت درخشان میوه روز ار
کت درخشان میوه روز ار
کت درخشان میوه روز ار
کت درخشان میوه روز ار
کت درخشان میوه روز ار
کت درخشان میوه روز ار
کت درخشان میوه روز ار
کت درخشان میوه روز ار
کت درخشان میوه روز ار
کت درخشان میوه روز ار
کت درخشان میوه روز ار
کت درخشان میوه روز ار
کت درخشان میوه روز ار
کت درخشان میوه روز ار
کت درخشان میوه روز ار
کت درخشان میوه روز ار
کت درخشان میوه روز ار
کت درخشان میوه روز ار
کت درخشان میوه روز ار
کت درخشان میوه روز ار
کت درخشان میوه روز ار
کت درخشان میوه روز ار
کت درخشان میوه روز ار
کت درخشان میوه روز ار
کت درخشان میوه روز ار
کت توان روز آذر
کت توان روز آذر
کت توان روز آذر
کت کوپ فارس ان
کت کوپ فارس ان
کت کوپ فارس ان
کت کوپ فارس ان

مهش ﺪ
مهش ﺪ
مهش ﺪ
بهمن
بهمن
بهمن
بهمن
بهمن
بهمن
بهمن
بهمن
بهمن
بهمن
بهمن
بهمن
بهمن
بهمن
بهمن
بهمن
بهمن
بهمن
بهمن
بهمن
بهمن
بهمن
بهمن
بهمن
بهمن
بهمن
بهمن
بهمن
رح م
رح م
رح م
پ وز
پ وز
پ وز
پ وز

غا
غا
غا
غ ادی
غ ادی
غ ادی
غ ادی
غ ادی
غ ادی
غ ادی
غ ادی
غ ادی
غ ادی
غ ادی
غ ادی
غ ادی
غ ادی
غ ادی
غ ادی
غ ادی
غ ادی
غ ادی
غ ادی
غ ادی
غ ادی
غ ادی
غ ادی
غ ادی
غ ادی
غ ادی
غ ادی
فاتح پور
فاتح پور
فاتح پور
فارس ان
فارس ان
فارس ان
فارس ان

0062333798
0062333798
0062333798
2239850752
2239850752
2239850752
2239850752
2239850752
2239850752
2239850752
2239850752
2239850752
2239850752
2239850752
2239850752
2239850752
2239850752
2239850752
2239850752
2239850752
2239850752
2239850752
2239850752
2239850752
2239850752
2239850752
2239850752
2239850752
2239850752
2239850752
2239850752
1376334682
1376334682
1376334682
0058864946
0058864946
0058864946
0058864946

10101893253
10101893253
10101893253
14007372397
14007372397
14007372397
14007372397
14007372397
14007372397
14007372397
14007372397
14007372397
14007372397
14007372397
14007372397
14007372397
14007372397
14007372397
14007372397
14007372397
14007372397
14007372397
14007372397
14007372397
14007372397
14007372397
14007372397
14007372397
14007372397
14007372397
14007372397
10200429943
10200429943
10200429943
10103674272
10103674272
10103674272
10103674272

227,500.00
27,600.00
12,500.00
2,105,840.00
1,701,122.00
1,701,122.00
2,108,400.00
425,380.00
425,380.00
424,603.00
2,105,840.00
1,535,500.00
424,603.00
195,361.00
1,701,122.00
1,500,000.00
398,121.00
1,701,122.00
50,448.00
425,380.00
872,796.55
398,121.00
377,568.00
424,603.00
398,121.00
195,361.00
195,361.00
391,737.00
1,701,122.00
1,701,122.00
398,121.00
12,990.00
30,250.00
26,760.00
185,000.00
664,500.00
379,500.00
77,300.00

یوان چ
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یورو
یورو
یورو
درهم امارات
ل جﺪ ﺪ ترک ه
یورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
یورو
درهم امارات
یورو
یورو
درهم امارات
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
یورو
یورو
یورو
یورو
یوان چ
يوان چ
یوان چ
یورو

11,050
49,639
49,163
11,690
11,589
11,597
11,761
88,880
88,880
87,870
11,668
11,700
88,072
49,415
11,589
20,705
49,268
11,589
50,423
88,880
11,584
49,630
49,630
88,880
49,268
49,466
49,568
49,258
11,589
11,589
49,268
90,900
90,900
90,900
11,750
6,587
11,808
93,374

کت کوپ فارس ان
کت کوپ فارس ان
کت کوپ فارس ان
کت توس فیوز
کت توس فیوز
کت توس فیوز
کت توس فیوز
کت توس فیوز
کت توس فیوز
کت توس فیوز
کت توس فیوز
کت توس فیوز
کت خورش ﺪ گس تابنا

کت نوران صنعت تهران
کت نوران صنعت تهران
کت فزار تجه جم
کت فلز ارهمﺪان
کت صنایع امرسان
کت صنایع امرسان
کت صنایع امرسان
کت صنایع امرسان
کت صنایع امرسان
کت صنایع امرسان
کت صنایع امرسان
کت صنایع امرسان
کت صنایع امرسان
کت صنایع امرسان

فردوس

پ وز
پ وز
پ وز
س امک
س امک
س امک
س امک
س امک
س امک
س امک
س امک
س امک
مﺤمﺪ
فاﻃمه ارساپور
فاﻃمه ارساپور
فاﻃمه ارساپور
فاﻃمه ارساپور
فاﻃمه ارساپور
فاﻃمه حسن زاده ان
فاﻃمه مرادی
فاﻃمه مرادی
فاﻃمه مرادی
فاﻃمه مرادی
فاﻃمه مرادی
س ﺪم الﺪین
س ﺪم الﺪین
تقﺪیر
ابوالقاسم
سلطان حس
سلطان حس
سلطان حس
سلطان حس
سلطان حس
سلطان حس
سلطان حس
سلطان حس
سلطان حس
سلطان حس

فارس ان
فارس ان
فارس ان
فارس ان
فارس ان
فارس ان
فارس ان
فارس ان
فارس ان
فارس ان
فارس ان
فارس ان
فاضل فردو
فاﻃمه ارساپور
فاﻃمه ارساپور
فاﻃمه ارساپور
فاﻃمه ارساپور
فاﻃمه ارساپور
فاﻃمه حسن زاده ان
فاﻃمه مرادی
فاﻃمه مرادی
فاﻃمه مرادی
فاﻃمه مرادی
فاﻃمه مرادی
فاﻃ جهر
فاﻃ جهر
عت پنا
فاﻃ
فام ل س واری
فتا
فتا
فتا
فتا
فتا
فتا
فتا
فتا
فتا
فتا

0058864946
0058864946
0058864946
0939356678
0939356678
0939356678
0939356678
0939356678
0939356678
0939356678
0939356678
0939356678
3490076559

4722326029
4722326029
0040151492
3873243172
0384421652
0384421652
0384421652
0384421652
0384421652
0384421652
0384421652
0384421652
0384421652
0384421652

10103674272
10103674272
10103674272
10980010901
10980010901
10980010901
10980010901
10980010901
10980010901
10980010901
10980010901
10980010901
10860997788
3501454351
3501454351
3501454351
3501454351
3501454351
2802670115
6839912787
6839912787
6839912787
6839912787
6839912787
10100078710
10100078710
10320211550
10861106493
10760137449
10760137449
10760137449
10760137449
10760137449
10760137449
10760137449
10760137449
10760137449
10760137449

100,000.00
100,000.00
570,390.66
5,470.00
453,190.40
12,800.00
125,180.00
21,705.00
12,200.00
453,190.40
49,230.00
24,150.00
499,500.00
30,040.00
212,700.00
96,100.00
57,200.00
119,770.00
305,912.88
34,240.00
5,770.00
3,167.00
34,000.00
13,947.00
14,037.28
20,399.30
182,190.00
248,537.12
321,335.00
29,400.00
23,013.48
225,210.75
1,411,535.00
2,168,252.73
1,549,625.00
138,060.00
105,039.00
168,993,600.00

یوان چ
یوان چ
یوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
يورو
یورو
یورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
درهم امارات
يورو
دﻻر ام ا
درهم امارات
درهم امارات
يوان چ
یوان چ
يوان چ
دﻻر ام ا
وون کره جنو

12,325
11,808
6,491
49,441
87,617
49,807
50,463
88,880
49,537
92,500
49,703
92,500
49,329
49,938
7,183
49,938
50,463
49,415
9,170
50,545
50,545
50,545
49,085
49,085
91,990
51,347
93,374
88,960
21,986
92,820
80,787
21,525
21,986
11,672
11,010
11,362
79,015
70,000

کت صنایع امرسان
کت صنایع امرسان
کت صنایع امرسان
کت آب ار ماش ارس
کت آب ار ماش ارس
کت آب ار ماش ارس
کت آب ار ماش ارس
کت آب ار ماش ارس
کت پراس تجارت اﻻ رهرو
کت پراس تجارت اﻻ رهرو
کت پراس تجارت اﻻ رهرو
کت پراس تجارت اﻻ رهرو
کت پراس تجارت اﻻ رهرو
کت پراس تجارت اﻻ رهرو
کت پراس تجارت اﻻ رهرو
کت پراس تجارت اﻻ رهرو
کت پراس تجارت اﻻ رهرو
کت پراس تجارت اﻻ رهرو
کت پراس تجارت اﻻ رهرو
کت پراس تجارت اﻻ رهرو
کت پراس تجارت اﻻ رهرو
کت پراس تجارت اﻻ رهرو
کت پراس تجارت اﻻ رهرو
کت پراس تجارت اﻻ رهرو
کت پراس تجارت اﻻ رهرو
کت پراس تجارت اﻻ رهرو
کت پراس تجارت اﻻ رهرو
کت ازرا اس بنفش تهران
کت ازرا اس بنفش تهران
کت ازرا اس بنفش تهران
کت ازرا اس بنفش تهران
کت و ستا ﻃرحان صنعت
کت آران سیج
کت دساز خودرو
کت ارس ح ان
کت ارس ح ان

سلطان حس
سلطان حس
سلطان حس
مجت
مجت
مجت
مجت
مجت
رام
رام
رام
رام
رام
رام
رام
رام
رام
رام
رام
رام
رام
رام
رام
رام
رام
رام
رام
ن ار
ن ار
ن ار
ن ار
مﺤمود
پژمان
ا
مﺤمود
فتح اله ک
عاﻃفه
عاﻃفه

فتا
فتا
فتا
فتا
فتا
فتا
فتا
فتا
فتا
فتا
فتا
فتا
فتا
فتا
فتا
فتا
فتا
فتا
فتا
فتا
فتا
فتا
فتا
فتا
فتا
فتا
فتا
فتا کسﻼ
فتا کسﻼ
فتا کسﻼ
فتا کسﻼ
فتاح ان ﻃهران
فتاح ه
فتح الل
فتح اله زاده
فتح اله ک
فتح ال لخوران
فتح ال لخوران

0384421652
0384421652
0384421652
0532829948
0532829948
0532829948
0532829948
0532829948
4199484744
4199484744
4199484744
4199484744
4199484744
4199484744
4199484744
4199484744
4199484744
4199484744
4199484744
4199484744
4199484744
4199484744
4199484744
4199484744
4199484744
4199484744
4199484744
0013564056
0013564056
0013564056
0013564056
0451698487
0042853508
0040333876
0060219335
0060219335

10760137449
10760137449
10760137449
10103763746
10103763746
10103763746
10103763746
10103763746
14006908053
14006908053
14006908053
14006908053
14006908053
14006908053
14006908053
14006908053
14006908053
14006908053
14006908053
14006908053
14006908053
14006908053
14006908053
14006908053
14006908053
14006908053
14006908053
10102186200
10102186200
10102186200
10102186200
0453465374
14005022244
10102018714
10860096380
3539268243
10100927130
10100927130

155,179.00
10,172.84
230,834.00
626,201.41
163,966.10
600,000.00
400,000.00
808,938.54
469,450.00
187,180.00
15,952.00
507,052.00
24,780.00
37,065.00
385,900.00
211,280.00
158,635.00
61,193.00
201,300.00
200,095.35
43,098.76
87,990.00
232,750.00
45,276.00
224,000.00
270,471.52
224,000.00
391,870.00
389,827.00
1,461,899.00
237,100.00
173,289.30
61,794.00
89,175.90
22,416.00
330,290.35
49,663.70
13,860.00

یورو
دﻻر ام ا
دﻻر ام ا
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یورو
دﻻر ام ا
یوان چ
یوان چ
دﻻر ام ا
دﻻر ام ا
یوان چ
یوان چ
یورو
یوان چ
یوان چ
یورو
یوان چ
یوان چ
یوان چ
دﻻر ام ا
دﻻر ام ا
درهم امارات
یورو
یوان چ
درهم امارات
یورو
یورو
درهم امارات
یورو
یورو

91,680
80,787
79,015
49,186
49,568
51,189
51,189
49,466
6,558
6,438
13,100
11,400
87,210
80,790
13,100
12,900
42,210
42,165
11,650
11,680
87,210
11,850
13,100
49,798
11,680
11,500
12,900
79,015
79,015
21,986
49,639
6,584
12,013
93,120
92,900
11,466
49,328
49,329

عاﻃفه
کت ارس ح ان
عاﻃفه
کت ارس ح ان
عاﻃفه
کت ارس ح ان
عاﻃفه
کت ارس ح ان
عاﻃفه
کت ارس ح ان
عاﻃفه
کت ارس ح ان
عاﻃفه
کت ارس ح ان
عاﻃفه
کت ارس ح ان
عاﻃفه
کت ارس ح ان
عاﻃفه
کت ارس ح ان
عاﻃفه
کت ارس ح ان
عاﻃفه
کت ارس ح ان
عاﻃفه
کت ارس ح ان
عاﻃفه
کت ارس ح ان
عاﻃفه
کت ارس ح ان
عاﻃفه
کت ارس ح ان
عاﻃفه
کت ارس ح ان
عاﻃفه
کت ارس ح ان
عاﻃفه
کت ارس ح ان
عاﻃفه
کت ارس ح ان
عاﻃفه
کت ارس ح ان
عاﻃفه
کت ارس ح ان
عاﻃفه
کت ارس ح ان
عاﻃفه
کت ارس ح ان
عاﻃفه
کت ارس ح ان
عاﻃفه
کت ارس ح ان
عاﻃفه
کت ارس ح ان
حم ﺪ
کت مواد صنع و تجه ات ردا ک م ا
حم ﺪ
کت مواد صنع و تجه ات ردا ک م ا
نورمﺤمﺪ
کت ازرا کیتو پرتو
فرشاد
کت ازرا روا سازان جهان فتح
مج ﺪ
کت تول ﺪی ل ان افت
کت گروه تﺤق قات خﺪمات مخابرا اوش ام آسع ا
کت گروه تﺤق قات خﺪمات مخابرا اوش ام آسع ا
فخ
کت تول ﺪی و ر سنﺪ همﺪان نخ
وح ﺪ
کت تول ﺪی ساحل اتﺤاد
فخرالسادات حجازی
فاﻃمه
کت ق ام نخ

لخوران
لخوران
لخوران
لخوران
لخوران
لخوران
لخوران
لخوران
لخوران
لخوران
لخوران
لخوران
لخوران
لخوران
لخوران
لخوران
لخوران
لخوران
لخوران
لخوران
لخوران
لخوران
لخوران
لخوران
لخوران
لخوران
لخوران
زاده
زاده

فتح ال
فتح ال
فتح ال
فتح ال
فتح ال
فتح ال
فتح ال
فتح ال
فتح ال
فتح ال
فتح ال
فتح ال
فتح ال
فتح ال
فتح ال
فتح ال
فتح ال
فتح ال
فتح ال
فتح ال
فتح ال
فتح ال
فتح ال
فتح ال
فتح ال
فتح ال
فتح ال
فتﺤع
فتﺤع
فت
فت زاده
فتوت احمﺪی
فتوت احمﺪی
فتوت احمﺪی
فتو
فتورا
فخرالسادات حجازی
فخری پورمﺤمﺪی

0060219335
0060219335
0060219335
0060219335
0060219335
0060219335
0060219335
0060219335
0060219335
0060219335
0060219335
0060219335
0060219335
0060219335
0060219335
0060219335
0060219335
0060219335
0060219335
0060219335
0060219335
0060219335
0060219335
0060219335
0060219335
0060219335
0060219335
0033885931
0033885931
0048594709
0061664189
0042410861
0451991923
0451991923
0057284016
2754131061
3251276298

10100927130
10100927130
10100927130
10100927130
10100927130
10100927130
10100927130
10100927130
10100927130
10100927130
10100927130
10100927130
10100927130
10100927130
10100927130
10100927130
10100927130
10100927130
10100927130
10100927130
10100927130
10100927130
10100927130
10100927130
10100927130
10100927130
10100927130
10102139894
10102139894
10101267124
10260498900
10101247771
10102875382
10102875382
10861104983
10220078360
5129626842
10103271293

294,643.86
65,082.00
57,500.00
8,351.00
7,380.00
2,450.00
28,820.00
4,729.04
34,402.20
7,622.15
3,060.00
17,750.25
13,834.80
5,020.00
122,531.60
48,050.00
9,843.20
20,000.00
117,722.61
43,920.00
150,000.00
27,043.50
84,119.50
18,157.45
4,446.95
2,271.00
8,900.00
60,097.80
56,011.00
195,480.50
8,207.50
11,592.36
16,065.00
13,302.45
20,060.00
101,280.00
14,040.00
237,023.36

يورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
درهم امارات
يوان چ
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
يوان چ
دﻻر ام ا
یورو

49,415
49,408
49,258
88,960
94,900
95,190
92,100
49,938
94,900
49,938
49,938
51,199
51,199
49,938
49,329
49,408
94,900
49,258
95,190
51,199
49,329
49,938
49,639
49,938
49,938
89,850
94,900
106,050
24,997
6,587
51,596
50,254
91,700
91,700
93,374
6,588
77,500
89,600

کت ق ام نخ
کت ق ام نخ
کت ق ام نخ
کت ق ام نخ
کت ق ام نخ
کت ق ام نخ
کت ق ام نخ
کت ق ام نخ
کت ق ام نخ
کت ق ام نخ
کت ق ام نخ
کت ق ام نخ
کت ق ام نخ
کت ارس آرای کوهستان
کت کت ش شه همﺪان سها عام
کت کت ش شه همﺪان سها عام
کت کت ش شه همﺪان سها عام
کت آوا ک ان مهر
کت آوا ک ان مهر
کت آوا ک ان مهر
کت آوا ک ان مهر
کت آوا ک ان مهر
کت اش ان تجارت آرام
کت اش ان تجارت آرام
کت اش ان تجارت آرام
کت فرا نور گس جنوب
کت اح ای جاده اب شم
فرآورده های ه ﺪروف ل دن ای ح ر

کت روان اران مهر ا ا
کت صنعت اران فوﻻد فﻼت
کت صنعت اران فوﻻد فﻼت
کت صنعت اران فوﻻد فﻼت
کت صنعت اران فوﻻد فﻼت
کت ازرا ب المل اﻻ ار
کت ازرا ب المل اﻻ ار

فخری پورمﺤمﺪی
فاﻃمه
فخری پورمﺤمﺪی
فاﻃمه
فخری پورمﺤمﺪی
فاﻃمه
فخری پورمﺤمﺪی
فاﻃمه
فخری پورمﺤمﺪی
فاﻃمه
فخری پورمﺤمﺪی
فاﻃمه
فخری پورمﺤمﺪی
فاﻃمه
فخری پورمﺤمﺪی
فاﻃمه
فخری پورمﺤمﺪی
فاﻃمه
فخری پورمﺤمﺪی
فاﻃمه
فخری پورمﺤمﺪی
فاﻃمه
فخری پورمﺤمﺪی
فاﻃمه
فخری پورمﺤمﺪی
فاﻃمه
فخفوری
عل ضا
فخ م هاش
خ و
فخ م هاش
خ و
فخ م هاش
خ و
فﺪا آس ا ی
کوه ار
فﺪا آس ا ی
کوه ار
فﺪا آس ا ی
کوه ار
فﺪا آس ا ی
کوه ار
فﺪا آس ا ی
کوه ار
فراست ﻃلب
ف ح ناز
فراست ﻃلب
ف ح ناز
فراست ﻃلب
ف ح ناز
فرامرز جهان خش
فرامرز جهان خش
فرامرزی
فخ
فراها
مﺤمﺪ
فرآورده های ه ﺪروف ل دن ای ح ر فرآورده های ه ﺪروف ل دن ای ح ر
لوجه
ف ج اله رح
لوجه
ف ج اله رح
لوجه
ف ج اله رح
لوجه
ف ج اله رح
ف ج مهرا
وح ﺪ
فرجادفر
مﺤسن
فرجادفر
مﺤسن
فرجادفر
مﺤسن
فرجادفر
مﺤسن
فرجادی
آرم
فرجادی
آرم

3251276298
3251276298
3251276298
3251276298
3251276298
3251276298
3251276298
3251276298
3251276298
3251276298
3251276298
3251276298
3251276298
0043908810
1378762614
1378762614
1378762614
2679619137
2679619137
2679619137
2679619137
2679619137
0050012721
0050012721
0050012721
3500822487
0519896912
1010206599

0069324141
1288429673
1288429673
1288429673
1288429673
0055218237
0055218237

10103271293
10103271293
10103271293
10103271293
10103271293
10103271293
10103271293
10103271293
10103271293
10103271293
10103271293
10103271293
10103271293
10102917520
10861100557
10861100557
10861100557
10104094722
10104094722
10104094722
10104094722
10104094722
10320215967
10320215967
10320215967
0050566229
10320123210
10102103940
10102065995
1719696391
1719696391
14006385988
10260493183
10260493183
10260493183
10260493183
10101009409
10101009409

148,977.09
54,600.00
54,600.00
130,000.00
54,600.00
183,978.91
54,600.00
142,190.67
231,283.58
237,023.36
144,842.80
100,777.03
54,600.00
25,019.00
25,852.00
21,632.00
7,522.65
24,519.81
50,736.00
26,345.00
24,234.00
7,700.00
261,782.00
387,068.00
527,207.20
294,520.00
281,003.48
130,900.00
772.60
42,732.00
25,160,692.00
4,117.62
1,494,660.00
1,494,660.00
350,310.00
1,494,660.00
36,856.00
274,640.00

یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
یورو
یوان چ
يورو
يورو
وون کره جنو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
یورو
درهم امارات
یورو
درهم امارات

89,600
49,887
49,887
91,950
49,887
90,700
49,887
91,000
91,000
90,700
90,700
90,700
49,887
93,840
93,300
93,300
91,700
90,787
91,900
90,787
89,200
50,423
6,571
6,571
6,602
88,930
49,647
11,300
51,199
49,268
38,978
91,550
27,000
23,950
102,300
27,000
93,000
21,710

کت ازرا ب المل اﻻ ار
کت آذر صنعت نورلو ﻼست
کت خ و ن کو ﻼست
کت لسار فارس
کت صنایع مهنﺪ مهر آسای م ﻼد
کت صنایع مهنﺪ مهر آسای م ﻼد
کت صنایع مهنﺪ مهر آسای م ﻼد
کت صنایع مهنﺪ مهر آسای م ﻼد
کت صنایع مهنﺪ مهر آسای م ﻼد
کت صنایع مهنﺪ مهر آسای م ﻼد
کت صنایع مهنﺪ مهر آسای م ﻼد
کت صنایع مهنﺪ مهر آسای م ﻼد
کت صنایع مهنﺪ مهر آسای م ﻼد
کت صنایع مهنﺪ مهر آسای م ﻼد
کت توسعه ارت اﻃات هما
کت توسعه ارت اﻃات هما
کت توسعه ارت اﻃات هما
کت توسعه ارت اﻃات هما
کت توسعه ارت اﻃات هما
کت توسعه ارت اﻃات هما
کت توسعه ارت اﻃات هما
کت توسعه ارت اﻃات هما
کت توسعه ارت اﻃات هما
کت توسعه ارت اﻃات هما
کت تام انرژی برق ایران ان تا ان
کت صنع فردشاه ت ه
کت ش پژوهش تجارت فردو
کت ازرا و صنع ﺪ ﺪ
کت تول ﺪات پ وش قائﺪ ص
کت تول ﺪات پ وش قائﺪ ص
کت تول ﺪات پ وش قائﺪ ص
کت تول ﺪات پ وش قائﺪ ص
کت تول ﺪات پ وش قائﺪ ص
کت تول ﺪات پ وش قائﺪ ص
کت دهلر ایران ان
کت دهلر ایران ان
کت آت ن فرازان آو ن
کت نوآوران ما ا ﻃب

آرم
زهره
مﺤمﺪ
س ﺪجﻼل الﺪین
م ﻼد
م ﻼد
م ﻼد
م ﻼد
م ﻼد
م ﻼد
م ﻼد
م ﻼد
م ﻼد
م ﻼد
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
مﺤمﺪحس
احمﺪ
ابوالفضل
ک م
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
فرش ﺪ
مﺤمﺪ

فرجادی
فر
فر خ وشا
فرحمنﺪ
فر
فر
فر
فر
فر
فر
فر
فر
فر
فر
فرد شاه
فرد شاه
فرد شاه
فرد شاه
فرد شاه
فرد شاه
فرد شاه
فرد شاه
فرد شاه
فرد شاه
فرداد
فردشاه ت ه
فردوس سب
او ل عل ا
فردو
فرزادی
فرزادی
فرزادی
فرزادی
فرزادی
فرزادی
فرزان
فرزان
فرزان ان قره ﻼغ
فرزانه خواه

0055218237
1380379571
1708921631
3391364645
0079557090
0079557090
0079557090
0079557090
0079557090
0079557090
0079557090
0079557090
0079557090
0079557090
0060534559
0060534559
0060534559
0060534559
0060534559
0060534559
0060534559
0060534559
0060534559
0060534559
2298262217
0036838373
2110219157
1709520884
2091955299
2091955299
2091955299
2091955299
2091955299
2091955299
0071351655
0071351655
0057949131
0069853630

10101009409
14005929200
10200006718
10861063303
10195011758
10195011758
10195011758
10195011758
10195011758
10195011758
10195011758
10195011758
10195011758
10195011758
10102385273
10102385273
10102385273
10102385273
10102385273
10102385273
10102385273
10102385273
10102385273
10102385273
14005837380
10101867521
14007431833
10100951960
10101795696
10101795696
10101795696
10101795696
10101795696
10101795696
10320520909
10320520909
14006533397
14004326275

15,770.00
131,000.00
88,717.79
11,400.00
23,067.50
43,362.00
8,030.00
27,242.00
31,050.00
11,029.00
41,778.00
2,810.00
16,800.00
50,000.00
2,160,584.30
2,176,955.00
2,197,085.00
500,000.00
2,180,562.92
2,176,955.00
1,000,000.00
2,180,562.92
2,197,085.00
597,201.00
2,609,000.00
29,250.00
700,000.00
31,300.00
5,477,270.00
5,354,916.00
3,468.00
5,407,580.00
229,940.00
75,810.89
641.00
6,932.00
163,668.70
5,500.00

یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یورو
يوان چ
یوان چ
درهم امارات
درهم امارات
يورو
درهم امارات
یورو
یورو
یورو
یورو
یوان چ
یورو

91,350
98,750
48,599
90,650
92,100
92,150
89,050
89,050
49,537
92,900
92,150
92,900
92,900
49,441
11,494
11,482
11,482
21,740
11,494
11,437
21,740
11,494
11,494
21,740
22,422
90,650
6,470
6,452
20,950
20,950
49,415
21,700
89,500
92,330
49,639
49,639
6,375
50,566

کت نوآوران ما ا ﻃب
کت آهن و فوﻻد غﺪیر ایران ان
کت ا مسعود ایران
کت ا مسعود ایران
کت ا مسعود ایران
کت ا مسعود ایران
کت ازرا ژرف خرد
کت اماتی
کت اماتی
کت مقره سازان آرمان
کت مقره سازان آرمان

مهنﺪ و مشاوره مبتکران لﺪیران
مهنﺪ و مشاوره مبتکران لﺪیران
مهنﺪ و مشاوره مبتکران لﺪیران
کت ره مان توسعه ک م ا
کت هاد مان مهر
کت تول ﺪ و سته بنﺪی قنﺪ و شکر افق گس
کت هاد مان مهر
کت تول ﺪ و سته بنﺪی قنﺪ و شکر افق گس
کت تول ﺪ و سته بنﺪی قنﺪ و شکر افق گس
کت هاد مان مهر
کت هاد مان مهر
کت هاد مان مهر
کت هاد مان مهر
کت هاد مان مهر
کت هاد مان مهر
کت هاد مان مهر
کت هاد مان مهر
کت هاد مان مهر
کت تول ﺪ و سته بنﺪی قنﺪ و شکر افق گس
کت تول ﺪ و سته بنﺪی قنﺪ و شکر افق گس
کت هاد مان مهر

مﺤمﺪ
اسﺪاله
مﺤمﺪحس
مﺤمﺪحس
مﺤمﺪحس
مﺤمﺪحس
حب ب اله
ع زاله
ع زاله
ام
ام
فرش ﺪ رست
فرش ﺪ فرما
فرش ﺪ فرما
فرش ﺪ فرما
فرش ﺪ فرما
زهرا
زهرا
زهرا
رها
فرهاد ن ان
میثم
ان کمیثمی
میثم
ان کمیثمی
ان کمیثمی
میثم
میثم
میثم
میثم
میثم
میثم
میثم
میثم
میثم
ان کمیثمی
ان کمیثمی
میثم

فرزانه خواه
فرشاد
فرشادپور
فرشادپور
فرشادپور
فرشادپور
فرش
فرشچ ان
فرشچ ان
فرشچ ان صادق
فرشچ ان صادق
فرش ﺪ رست
فرش ﺪ فرما
فرش ﺪ فرما
فرش ﺪ فرما
فرش ﺪ فرما
فر دهنه ی
فر دهنه ی
فر دهنه ی
فرمان اصفها
فرهاد ن ان
فرهادی
فرهادی
فرهادی
فرهادی
فرهادی
فرهادی
فرهادی
فرهادی
فرهادی
فرهادی
فرهادی
فرهادی
فرهادی
فرهادی
فرهادی
فرهادی
فرهادی

0069853630
1881476065
4432089865
4432089865
4432089865
4432089865
1551843099
2571577719
2571577719
0071389849
0071389849

0014525836
0014525836
0014525836
0068775369
0074697307
0074697307
0074697307
0074697307
0074697307
0074697307
0074697307
0074697307
0074697307
0074697307
0074697307
0074697307
0074697307
0074697307
0074697307
0074697307
0074697307

14004326275
10102906939
10860106692
10860106692
10860106692
10860106692
10101418961
10100189444
10100189444
10320886248
10320886248
0079886833
0069082839
0069082839
0069082839
0069082839
14005199350
14005199350
14005199350
14005597715
0030731852
10102414550
10103543501
10102414550
10103543501
10103543501
10102414550
10102414550
10102414550
10102414550
10102414550
10102414550
10102414550
10102414550
10102414550
10103543501
10103543501
10102414550

121,000.00
54,786.00
43,000.00
18,155.60
9,998.50
171,252.50
11,813.00
274,723.20
244,819.52
1,265,000.00
1,241,000.00
122,000.00
29,396.55
49,198.00
23,071.20
506,095.00
4,681,732.00
577,070,210.00
553,894,534.00
192,940.00
2,645,168.08
439,835.00
662,672.40
491,452.00
612,045.00
3,500,416.00
2,076,350.00
2,117,560.00
449,286.00
382,440.00
2,108,050.00
83,376.00
106,100.00
489,271.00
2,092,200.00
3,501,344.00
48,400.00
487,090.00

یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یوان چ
يوان چ
يورو
یورو
یورو
يورو
يوان چ
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
یوان چ
يوان چ
يورو
درهم امارات
يورو
یوان چ
يوان چ
درهم امارات
درهم امارات
يورو
درهم امارات
درهم امارات
یورو
یورو
يورو
درهم امارات
يوان چ
دﻻر ام ا
يورو

50,566
94,940
49,962
48,599
48,599
49,537
89,200
49,441
87,870
11,800
6,599
49,568
49,109
87,210
49,441
6,604
38,286
38,467
39,358
11,250
6,602
49,938
11,499
49,109
6,599
11,200
22,192
11,551
49,003
11,551
22,192
49,798
49,798
49,109
21,920
11,200
42,125
49,109

کت هاد مان مهر
کت تول ﺪ و سته بنﺪی قنﺪ و شکر افق گس
کت هاد مان مهر
کت هاد مان مهر
کت تول ﺪ و سته بنﺪی قنﺪ و شکر افق گس
کت تول ﺪ و سته بنﺪی قنﺪ و شکر افق گس
کت تول ﺪ و سته بنﺪی قنﺪ و شکر افق گس
کت هاد مان مهر
کت بهروفران
کت بهروفران
کت آرا صنعت ارس آس ا
کت آرا صنعت ارس آس ا
کت آرا صنعت ارس آس ا
کت آرا صنعت ارس آس ا
کت آرا صنعت ارس آس ا
کت آرا صنعت ارس آس ا
کت آسه تجارت آس ا
کت آسه تجارت آس ا
کت آسه تجارت آس ا
کت آسه تجارت آس ا
کت آسه تجارت آس ا
کت آسه تجارت آس ا
کت آسه تجارت آس ا
کت آسه تجارت آس ا
کت آسه تجارت آس ا
کت آسه تجارت آس ا
کت آسه تجارت آس ا
کت آسه تجارت آس ا
کت آسه تجارت آس ا
کت فلزات تزئی ارو ن
کت فلزات تزئی ارو ن
کت توسعه تجارت توس ان ا
کت توسعه تجارت توس ان ا
کت آلفا ارس اساراد
کت آلفا ارس اساراد

میثم
ان کمیثمی
میثم
میثم
ان کمیثمی
ان کمیثمی
ان کمیثمی
میثم
ن لوفر
ن لوفر
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
عل ضا
عل ضا
مسعود
مسعود
مﺤمﺪ رضا
مﺤمﺪ رضا
ف ﺪ ح ری
ف ﺪ ح ری
ف ﺪ ح ری

فرهادی
فرهادی
فرهادی
فرهادی
فرهادی
فرهادی
فرهادی
فرهادی
فرهادی
فرهادی
فرهادی فر
فرهادی فر
فرهادی فر
فرهادی فر
فرهادی فر
فرهادی فر
فرهادی ان
فرهادی ان
فرهادی ان
فرهادی ان
فرهادی ان
فرهادی ان
فرهادی ان
فرهادی ان
فرهادی ان
فرهادی ان
فرهادی ان
فرهادی ان
فرهادی ان
فرهاد ان پور
فرهاد ان پور
فرهمنﺪراد
فرهمنﺪراد
فروت رزازی فر
فروت رزازی فر
ف ﺪ ح ری
ف ﺪ ح ری
ف ﺪ ح ری

0074697307
0074697307
0074697307
0074697307
0074697307
0074697307
0074697307
0074697307
0081592401
0081592401
1285053435
1285053435
1285053435
1285053435
1285053435
1285053435
0069956766
0069956766
0069956766
0069956766
0069956766
0069956766
0069956766
0069956766
0069956766
0069956766
0069956766
0069956766
0069956766
0072529768
0072529768
0940708205
0940708205
0054097142
0054097142

10102414550
10103543501
10102414550
10102414550
10103543501
10103543501
10103543501
10102414550
10101568333
10101568333
14006837390
14006837390
14006837390
14006837390
14006837390
14006837390
14005126109
14005126109
14005126109
14005126109
14005126109
14005126109
14005126109
14005126109
14005126109
14005126109
14005126109
14005126109
14005126109
10102642307
10102642307
14004517669
14004517669
10103578586
10103578586
0041220765
0041220765
0041220765

489,998.00
357,358.00
7,400.00
447,105.00
3,501,344.00
3,500,416.00
272,640.00
442,016.00
907,200.00
985,000.00
309,905.00
322,000.00
244,326.40
48,828.49
204,816.00
695,830.00
496,380.00
117,882.00
332,000.00
498,000.00
30,899.00
127,416.00
2,275,912.10
3,511,261.45
498,000.00
302,726.18
3,511,261.45
498,240.00
165,460.00
172,965.22
67,704.30
21,850.00
20,832.00
153,500.00
153,500.00
80,160.00
680,394.00
504,000.00

يورو
درهم امارات
یورو
يورو
يوان چ
يوان چ
یوان چ
يورو
یوان چ
یوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
یوان چ
يوان چ
یورو
يورو
یورو
یورو
يورو
يورو
یوان چ
یوان چ
یورو
يورو
یوان چ
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
ل جﺪ ﺪ ترک ه
يورو
دﻻر ام ا
یوان چ

49,109
11,499
49,109
49,003
11,300
11,200
6,599
49,003
11,100
11,100
6,571
6,462
6,470
91,800
12,720
6,470
50,659
49,186
94,048
87,500
50,254
49,639
11,380
11,900
50,659
50,463
11,800
93,700
89,380
92,600
92,600
49,798
49,537
12,720
12,720
49,446
80,200
11,450

معصومه
کت توسعه تجارت ارک ف ﺪ
معصومه
کت توسعه تجارت ارک ف ﺪ
بهمن
کت ایران ان ره جو گس
بهمن
کت ایران ان ره جو گس
بهمن
کت ایران ان ره جو گس
بهمن
کت ایران ان ره جو گس
بهمن
کت ایران ان ره جو گس
بهمن
کت ایران ان ره جو گس
ع اس
کت ماه سمنان
ع اس
کت ماه سمنان
مج ﺪ
کت ش ما کفش
مج ﺪ
کت ش ما کفش
مج ﺪ
کت ش ما کفش
مج ﺪ
کت ش ما کفش
ای ج
کت ل ف لم
ای ج
کت ل ف لم
ای ج
کت ل ف لم
مهﺪی
کت ما ش ته ه سام
حم ﺪرضا
کت س اف تجارت ال ت
حم ﺪرضا
کت س اف تجارت ال ت
عل ضا
کت شتاب ار
عل ضا
کت شتاب ار
عل ضا
کت شتاب ار
حسن
کت ب المل تهران فراژه
افروز
کت سف را ان مهر
افروز
کت سف را ان مهر
افروز
کت سف را ان مهر
افروز
کت سف را ان مهر
افروز
کت سف را ان مهر
افروز
کت سف را ان مهر
افروز
کت سف را ان مهر
افروز
کت سف را ان مهر
حس نع
کت کت ا م م
کت صنایع سته بنﺪی تک ایران)چاپ ازران( اسﺪاله
عل ضا
کت تول ﺪی تجاری کتا فﻼح س اهان
عل ضا
کت تول ﺪی تجاری کتا فﻼح س اهان
مج ﺪ
کت مﺪ ا پردازش منطقه آزاد چابهار
مج ﺪ
کت مﺪ ا پردازش منطقه آزاد چابهار

ف ﺪی ثا
ف ﺪی ثا
فزو
فزو
فزو
فزو
فزو
فزو
فصیح خوش گرد
فصیح خوش گرد
نژاد
فص
نژاد
فص
نژاد
فص
نژاد
فص
فض لت فر
فض لت فر
فض لت فر
فعال
فع
فع
فق ه زاده ع شا
فق ه زاده ع شا
فق ه زاده ع شا
فقی
فکوری حق
فکوری حق
فکوری حق
فکوری حق
فکوری حق
فکوری حق
فکوری حق
فکوری حق
فﻼح
فﻼحت پ شه
فﻼحت ان
فﻼحت ان
فﻼ
فﻼ

1380172160
1380172160
0053569342
0053569342
0053569342
0053569342
0053569342
0053569342
0043058272
0043058272
0055459714
0055459714
0055459714
0055459714
0044736479
0044736479
0044736479
0058245634
3934379842
3934379842
0385154984
0385154984
0385154984
0030126118
0073345962
0073345962
0073345962
0073345962
0073345962
0073345962
0073345962
0073345962
4489655029
4899275269
1286666597
1286666597
0452862345
0452862345

14007047838
14007047838
10103235801
10103235801
10103235801
10103235801
10103235801
10103235801
10480014987
10480014987
10101516168
10101516168
10101516168
10101516168
10101505217
10101505217
10101505217
10103591059
10320359469
10320359469
10100956945
10100956945
10100956945
10101666017
10103186224
10103186224
10103186224
10103186224
10103186224
10103186224
10103186224
10103186224
10861583055
10101373043
10260427132
10260427132
10980183668
10980183668

60,000.00
70,000.00
238,000.00
273,000.00
487,250.00
316,000.00
208,000.00
279,000.00
13,600.00
121,975.00
27,054.00
60,702.00
185,404.00
141,695.00
330,000.00
346,060.00
27,258.00
503,276.20
60,000.00
50,650.00
1,336,954.00
82,025.00
6,960,000.00
660,224.00
500,000.00
400,000.00
75,000.00
151,172.00
304,520.00
147,000.00
178,500.00
73,800.00
40,449.00
32,810.00
879.90
22,408.70
1,417,720.00
2,196,900.00

یورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یورو
یورو
يورو
يورو
یوان چ
یوان چ
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یوان چ
ل جﺪ ﺪ ترک ه
ل جﺪ ﺪ ترک ه
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
درهم امارات
درهم امارات
یورو
یورو
يورو
يورو
یورو
یورو
يورو
درهم امارات
یوان چ

91,910
91,910
11,845
11,482
20,730
20,806
21,190
11,473
49,177
49,798
49,697
49,466
11,700
11,650
90,700
51,347
90,700
49,177
49,673
49,797
11,580
9,085
12,204
11,466
11,499
11,499
49,415
20,839
20,839
51,327
51,404
49,441
49,258
49,109
49,177
49,441
20,710
11,770

کت جوتن ارس ک ش
کت مهنﺪس مشاور تهران آسای
کت فن آوران اﻃﻼعات و ارت اﻃات شمالغرب
کت پ شتازان فن آوری ﻃاها
کت پ شتازان فن آوری ﻃاها
کت آر ن یورتان
کت آر ن یورتان
کت آر ن یورتان
کت آر ن یورتان
کت آر ن یورتان
کت آر ن یورتان
کت آر ن یورتان
کت آر ن یورتان
کت بهاررز چناران
کت بهاررز چناران
کت بهاررز چناران
کت بهاررز چناران
کت تجارت هن ام خلیج فارس
کت نامﺪاران تجارت جها
کت نامﺪاران تجارت جها
کت ان ان صنعت پرش
کت ان ان صنعت پرش
کت ان ان صنعت پرش
کت توسعه ف ﺪار خورا
کت دات س ال ک مهام
کت دات س ال ک مهام
کت دات س ال ک مهام
کت سازه های اﻃﻼعا تص ر آرا ق
کت تضام ازرا س ﺪ سع ﺪ قاس و اء
کت تضام ازرا س ﺪ سع ﺪ قاس و اء
کت تضام ازرا س ﺪ سع ﺪ قاس و اء
کت تضام ازرا س ﺪ سع ﺪ قاس و اء
کت تضام ازرا س ﺪ سع ﺪ قاس و اء
کت تضام ازرا س ﺪ سع ﺪ قاس و اء
کت ذوب آهن آر ان بوئ زهرا
کت ذوب آهن آر ان بوئ زهرا
کت ن ان فارمﺪ مهر
کت ن ان فارمﺪ مهر

مروست

فﻼ
مﺤمﺪت
فلس
ف ﺪ
فناوران اﻃﻼعات و ارت اﻃات شمالغرب
فناوران اﻃﻼعات و ارت اﻃات شمالغرب
فوا
ام
فوا
ام
ف اض
ع ﺪالرضا
ف اض
ع ﺪالرضا
ف اض
ع ﺪالرضا
ف اض
ع ﺪالرضا
ف اض
ع ﺪالرضا
ف اض
ع ﺪالرضا
ف اض
ع ﺪالرضا
ف اض
ع ﺪالرضا
ف اض
مﺤمﺪرضا
ف اض
مﺤمﺪرضا
ف اض
مﺤمﺪرضا
ف اض
مﺤمﺪرضا
فص
عل ضا
ف
حس
ف
حس
ا ک اد
ف
مﺤسن
ا ک اد
ف
مﺤسن
ا ک اد
ف
مﺤسن
قادرزاده
هژار
قادری
لﻼ
قادری
لﻼ
قادری
لﻼ
قاری زاده مقﺪم
قاسم
قاس
س ﺪسع ﺪ
قاس
س ﺪسع ﺪ
قاس
س ﺪسع ﺪ
قاس
س ﺪسع ﺪ
قاس
س ﺪسع ﺪ
قاس
س ﺪسع ﺪ
قاس
بهمن
قاس
بهمن
قاس
م م
قاس
م م

0938344560
0047785810
1020019703
0057768242
0057768242
0045825211
0045825211
0045825211
0045825211
0045825211
0045825211
0045825211
0045825211
6449720867
6449720867
6449720867
6449720867
1828560162
3781736458
3781736458
2709477157
2709477157
2709477157
0081551436
0070216215
0070216215
0070216215
0941459365
0054674506
0054674506
0054674506
0054674506
0054674506
0054674506
1501118714
1501118714
4839916179
4839916179

10861574470
10101321072
10200197034
10103139400
10103139400
10103619928
10103619928
10103619928
10103619928
10103619928
10103619928
10103619928
10103619928
10380529987
10380529987
10380529987
10380529987
14006451520
10102521879
10102521879
10320353746
10320353746
10320353746
14007128948
14005303931
14005303931
14005303931
10380573965
14004319269
14004319269
14004319269
14004319269
14004319269
14004319269
10103875392
10103875392
14004579011
14004579011

510,000.00
401,549.00
31,637.50
47,688.00
34,973.38
430,295.00
40,215,907.00
900,480.00
43,777.00
7,560,000.00
1,132,320.00
1,257,456.00
222,154.00
54,175.00
124,320.00
50,400.00
57,000.15
113,826.39
9,000.00
85,923.16
692,000.00
519,000.00
348,420.00
150,245.00
177,761.18
49,914.00
1,032,305.36
22,679.20
165,314.27
94,500.00
165,314.27
165,314.27
165,314.27
160,976.59
56,936.00
307,692.00
14,460.00
62,000.00

درهم امارات
درهم امارات
یورو
یورو
يورو
یوان چ
وون کره جنو
یوان چ
یورو
ین ژاپن
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یورو
یورو
يورو
يورو
یورو
يورو
يورو
یوان چ
يوان چ
يوان چ
درهم امارات
يوان چ
یورو
يوان چ
یورو
درهم امارات
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات

21,250
11,475
50,545
49,887
49,415
11,802
73,000
11,660
89,140
70,800
11,306
11,172
11,660
51,596
88,060
49,441
49,466
49,647
49,441
49,177
11,210
6,571
6,579
21,780
11,878
87,980
11,878
51,347
11,761
50,695
11,761
11,761
11,584
11,783
92,617
92,617
20,780
21,843

کت فوﻻدم ارکه سها
کت فوﻻدم ارکه سها
کت فوﻻدم ارکه سها
کت فوﻻدم ارکه سها
کت فوﻻدم ارکه سها

عام
عام
عام
عام
عام

کت علمﺪار معراج عرش ان
کت صنایع ب ان ﻼست اصفهان
کت پ ش امان خﺪمات شکوه
کت فن آوران س م صنعت
کت فرمان خودرو س اهان
مت
کت تول ﺪی و صنع

کت فن آوری اﻃﻼعات ن کسان ارت اط ب
کت فرش نگ مشهﺪ
کت ائ ان تجارت مهر
کت ائ ان تجارت مهر
کت هیوا ته ه ارس
کت هیوا ته ه ارس
کت هیوا ته ه ارس
کت هیوا ته ه ارس
کت چهره سازان خورش ﺪ جنوب
کت ل ان ایران
کت اتﺤاد ال ک آذر
کت نوآوران ن ﺪ آینﺪه
کت سامان صنعت ﺪک ت ز
کت سامان صنعت ﺪک ت ز
کت روژان ﻃﻼ ز وار
کت س ناتک
کت ا من خودرو ق
کت ا من خودرو ق
کت ا من خودرو ق
کت ا من خودرو ق
کت ا من خودرو ق
کت ا من خودرو ق
کت ﻼت

احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
عل ضا
قاسم
صا
ق ام
رام
س ﺪقاسم
ارابو
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
ﺪاحسان
المللسنیوساد
ام
مهران
عل ضا
عل ضا
م م
م م
م م
م م
رضا
مسعود
ع اصغر
ساناز
همت
همت
شهرام
مسعود
مﺤمﺪحس
مﺤمﺪحس
مﺤمﺪحس
مﺤمﺪحس
مﺤمﺪحس
مﺤمﺪحس
مصط

قاس
قاس
قاس
قاس
قاس
قاس پور
قاس تودش
قاس سل مان ه
قاس م انا
قاس نژادلسکو ﻼ ه
قاس ن ا
قاضار ان
قا آهنگرا
قا آهنگرا
قا عسگر
قا مرادی
قان فر
قا ﺪی
قا ﺪی
قائﺪامی هارو
قائﺪامی هارو
قائﺪامی هارو
قائﺪامی هارو
قائﺪی خواه
قائ
قائ فرد
ق ادی
لو
ق ادی ع
لو
ق ادی ع
قﺪر
قﺪس
قﺪم اری
قﺪم اری
قﺪم اری
قﺪم اری
قﺪم اری
قﺪم اری
قﺪیری معصوم

5499879370
5499879370
5499879370
5499879370
5499879370
5659908918
3255939623
2092308459
2739781512
1817906860
0068826060

1286031702
0064715515
2298086958
2298086958
0058214089
0058214089
0058214089
0058214089
3539334564
1062562356
1375634331
0059966173
1382591063
1382591063
0058320660
0569693284
5749197247
5749197247
5749197247
5749197247
5749197247
5749197247
1465643923

10260289464
10260289464
10260289464
10260289464
10260289464
3392504904
10260492349
14005151471
14003528426
10103474932
10260358905
10100818110
0530485321
0530485321
10320148290
0589949764
10380288420
14004756806
14004756806
14004793909
14004793909
14004793909
14004793909
10530383530
10100435675
10200255011
10102807306
14005512275
14005512275
14004900606
10101014320
10380275706
10380275706
10380275706
10380275706
10380275706
10380275706
10100372372

39,630,800.00
155,855.70
132,872,742.00
209,475,926.00
7,081,900.00
498,650.00
420,290.00
41,496.00
207,030.00
22,750.00
538,192.00
127,000.00
60,620.00
116,960.00
144,805.00
40,181.00
157,911.05
99,200.00
20,148.00
179,417.26
269,125.09
179,417.26
143,095.83
39,360.00
274,363.31
1,107,050.00
58,974.00
412,411.50
85,368.00
29,241.40
37,640.07
2,716,700.20
1,455,658.22
31,350.00
23,941,480.00
680,000.00
158,557.34
61,000.00

وون کره جنو
يورو
وون کره جنو
وون کره جنو
رو ه هنﺪ
يورو
یوان چ
یورو
یورو
یورو
يوان چ
یورو
یورو
یورو
یوان چ
یورو
يورو
يورو
یورو
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یورو
یوان چ
یوان چ
یورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
یورو
یورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
وون کره جنو
يوان چ
يوان چ
یورو

38,467
49,415
38,467
38,467
625
88,682
11,820
94,940
49,887
49,109
11,700
91,415
89,000
90,900
11,450
49,109
93,020
49,003
91,980
11,160
11,160
11,160
11,700
49,639
11,802
11,799
49,647
8,971
92,450
90,787
51,347
6,470
11,774
6,598
39,012
6,599
11,789
90,290

مصط
کت ﻼت
مصط
کت ﻼت
مصط
کت ﻼت
مصط
کت ﻼت
مصط
کت ﻼت
مصط
کت ﻼت
مصط
کت ﻼت
مصط
کت ﻼت
مصط
کت ﻼت
مصط
کت ﻼت
مصط
کت ﻼت
تورج
کت ماد آر ا و ستا
مﺤمﺪ
کت زر معﺪن اخ ان
ع
کت گس ش آل اژهای صنع هزاره سوم
کت ازرا آر ا صنعت سا ه گس سها خاصاظم
ای ج
کت ازهای صنع دلوارافزار
ای ج
کت ازهای صنع دلوارافزار
ای ج
کت ازهای صنع دلوارافزار
ای ج
کت ازهای صنع دلوارافزار
ای ج
کت ازهای صنع دلوارافزار
مسعود
کت ﺪ ﺪ آورنﺪ ان جم
احسان
کت سامان سپهر س اف
احسان
کت سامان سپهر س اف
احسان
کت سامان سپهر س اف
احسان
کت سامان سپهر س اف
رضا
کت ایران ان قائم همراه
رضا
کت ایران ان قائم همراه
رضا
کت ایران ان قائم همراه
رضا
کت ایران ان قائم همراه
رضا
کت ایران ان قائم همراه
رضا
کت ایران ان قائم همراه
صﺪ قه
کت ش صنعت خا
صﺪ قه
کت ش صنعت خا
صﺪ قه
کت ش صنعت خا
س ﺪمﺤسن
کت تول ﺪی صنایع ره پ ان نانو ی شهرضا
اک
کت پ ش امان خش صﺪیق
اک
کت پ ش امان خش صﺪیق
اک
کت پ ش امان خش صﺪیق

قﺪیری معصوم
قﺪیری معصوم
قﺪیری معصوم
قﺪیری معصوم
قﺪیری معصوم
قﺪیری معصوم
قﺪیری معصوم
قﺪیری معصوم
قﺪیری معصوم
قﺪیری معصوم
قﺪیری معصوم
قرا وزلو
ق ان زاده
ق ان ش ودی
ق انع اله اری
ق ا
ق ا
ق ا
ق ا
ق ا
ق ا
ق ا
ق ا
ق ا
ق ا
ق ا فرا نژاد
ق ا فرا نژاد
ق ا فرا نژاد
ق ا فرا نژاد
ق ا فرا نژاد
ق ا فرا نژاد
ق ان ان
ق ان ان
ق ان ان
قر
قره ا
قره ا
قره ا

1465643923
1465643923
1465643923
1465643923
1465643923
1465643923
1465643923
1465643923
1465643923
1465643923
1465643923
0046924612
0051988682
0452567351
0056825188
0051968614
0051968614
0051968614
0051968614
0051968614
0062252501
3500989624
3500989624
3500989624
3500989624
0072663847
0072663847
0072663847
0072663847
0072663847
0072663847
0052189473
0052189473
0052189473
1199305332
0047770856
0047770856
0047770856

10100372372
10100372372
10100372372
10100372372
10100372372
10100372372
10100372372
10100372372
10100372372
10100372372
10100372372
14006316554
10102231802
10103683865
14006247075
10102343594
10102343594
10102343594
10102343594
10102343594
14003792921
10960038371
10960038371
10960038371
10960038371
10320800037
10320800037
10320800037
10320800037
10320800037
10320800037
14005524121
14005524121
14005524121
10860444795
10101857487
10101857487
10101857487

43,540.00
63,360.00
3,337,000.00
147,852.00
3,337,000.00
248,540.00
14,577.00
124,270.00
5,997,600.00
28,400.00
3,575.40
446,520.00
174,250.00
830,000.00
35,006.00
112,140.00
6,479.40
235,000.00
36,108.80
12,465.00
29,372.00
438,300.00
126,825.00
126,825.00
126,825.00
1,055,500.00
494,300.00
346,838.00
500,000.00
758,519.00
125,950.00
6,460.00
965,800.00
172,120.00
12,501.72
224,133.50
36,937.50
110,880.00

یورو
یورو
رو ه هنﺪ
یورو
رو ه هنﺪ
یورو
یورو
یورو
رو ه هنﺪ
یورو
یورو
يوان چ
يورو
یوان چ
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یوان چ
یورو
یورو
يورو
یوان چ
يورو
يورو
یوان چ
یوان چ
یورو
يورو
يورو
يورو

51,199
92,600
627
51,347
620
92,000
89,380
92,600
1,102
51,199
49,537
6,588
49,568
11,250
92,000
94,730
95,000
94,730
95,000
94,730
90,000
21,750
25,250
25,250
25,250
6,599
49,798
49,329
49,415
6,599
49,415
89,850
11,800
11,800
93,796
51,199
100,850
51,199

کت پ ش امان خش صﺪیق
کت پ ش امان خش صﺪیق
کت پ ش امان خش صﺪیق
کت پ ش امان خش صﺪیق
کت پ ش امان خش صﺪیق
کت پ ش امان خش صﺪیق
کت پ ش امان خش صﺪیق
کت پ ش امان خش صﺪیق
کت پ ش امان خش صﺪیق
کت پ ش امان خش صﺪیق
کت پ ش امان خش صﺪیق
کت تول ﺪی و صنع گوهرفام
کت تول ﺪی و صنع گوهرفام
کت تول ﺪی و صنع گوهرفام
کت گروه صنع سانا عایق
کت گروه صنع سانا عایق
کت گروه صنع سانا عایق
کت گروه صنع سانا عایق
کت گروه صنع سانا عایق
کت سامانه های دما نور انرژی سﺪنا
کت سامانه های دما نور انرژی سﺪنا
کت سامانه های دما نور انرژی سﺪنا
کت سامانه های دما نور انرژی سﺪنا
کت سامانه های دما نور انرژی سﺪنا
کت سامانه های دما نور انرژی سﺪنا
کت سامانه های دما نور انرژی سﺪنا
کت ارخانجات سا خوی
کت ارخانجات سا خوی
کت ارخانجات سا خوی
کت ارخانجات سا خوی
کت ارخانجات سا خوی
کت ارخانجات سا خوی
کت ارخانجات سا خوی
کت ارخانجات سا خوی
کت ارخانجات سا خوی
کت ارخانجات سا خوی
کت ارخانجات سا خوی
کت ارخانجات سا خوی

اک
اک
اک
اک
اک
اک
اک
اک
اک
اک
اک
ن خت
ن خت
ن خت
آرمان
آرمان
آرمان
آرمان
آرمان
هادی
هادی
هادی
هادی
هادی
هادی
هادی
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ

قره ا
قره ا
قره ا
قره ا
قره ا
قره ا
قره ا
قره ا
قره ا
قره ا
قره ا
قره دا
قره دا
قره دا
ق ب
ق ب
ق ب
ق ب
ق ب
قزا
قزا
قزا
قزا
قزا
قزا
قزا
قصا
قصا
قصا
قصا
قصا
قصا
قصا
قصا
قصا
قصا
قصا
قصا

0047770856
0047770856
0047770856
0047770856
0047770856
0047770856
0047770856
0047770856
0047770856
0047770856
0047770856
1530724198
1530724198
1530724198
0064710076
0064710076
0064710076
0064710076
0064710076
0384700225
0384700225
0384700225
0384700225
0384700225
0384700225
0384700225
2754047824
2754047824
2754047824
2754047824
2754047824
2754047824
2754047824
2754047824
2754047824
2754047824
2754047824
2754047824

10101857487
10101857487
10101857487
10101857487
10101857487
10101857487
10101857487
10101857487
10101857487
10101857487
10101857487
10101203288
10101203288
10101203288
10103188036
10103188036
10103188036
10103188036
10103188036
10320845268
10320845268
10320845268
10320845268
10320845268
10320845268
10320845268
10101181267
10101181267
10101181267
10101181267
10101181267
10101181267
10101181267
10101181267
10101181267
10101181267
10101181267
10101181267

149,960.00
79,350.00
130,400.00
94,738.00
103,125.00
62,706.00
86,975.00
115,070.00
172,449.86
169,838.11
74,065.00
53,650.00
38,440.00
165,600,000.00
163,979.00
188,800.00
42,210.00
94,240.00
38,507.55
289,000.00
129,000.00
155,400.00
378,000.00
286,000.00
184,000.00
246,800.00
290,000.00
472,000.00
295,000.00
290,000.00
304,500.00
304,500.00
290,000.00
253,200.00
290,000.00
355,757.00
33,364.00
238,585.77

يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
يورو
وون کره جنو
يورو
يورو
يورو
یورو
درهم امارات
یوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو

100,850
100,850
100,850
49,738
100,850
100,850
100,850
49,798
51,199
50,695
100,850
92,150
92,150
69,150
49,329
49,630
49,329
87,180
11,510
11,480
6,438
6,600
6,538
6,500
6,555
6,600
49,887
50,695
50,463
50,695
49,887
49,887
50,695
49,887
49,887
49,329
49,887
49,887

کت ارخانجات سا خوی
کت ارخانجات سا خوی
کت صنایع چی زر ن ایران
کت صنایع چی زر ن ایران
کت صنایع چی زر ن ایران
کت صنایع چی زر ن ایران
کت صنایع چی زر ن ایران
کت صنایع چی زر ن ایران
کت صنایع چی زر ن ایران
کت صنایع چی زر ن ایران
کت صنایع چی زر ن ایران
کت صنایع چی زر ن ایران
کت صنایع چی زر ن ایران
کت صنایع چی زر ن ایران
کت توسعه صنع و ازرا ابراه م
کت توسعه صنع و ازرا ابراه م
کت توسعه صنع و ازرا ابراه م
کت توسعه صنع و ازرا ابراه م
کت تافته آر ن
کت تافته آر ن
کت و ژن پ ک
کت صفر تا صﺪ تجارت ایران ان
کت صفر تا صﺪ تجارت ایران ان
کت س اهان دانه ارس ان
کت س اهان دانه ارس ان
کت س اهان دانه ارس ان
کت س اهان دانه ارس ان
کت صنع مینو
کت صنع مینو
کت صنع مینو
کت صنع مینو
کت صنع مینو
کت صنع مینو
کت صنع مینو
کت پ وزان تجارت پ وز ارس
کت پ وزان تجارت پ وز ارس
کت پ وزان تجارت پ وز ارس
کت پ وزان تجارت پ وز ارس

احمﺪ
احمﺪ
مسعود
مسعود
مسعود
مسعود
مسعود
مسعود
مسعود
مسعود
مسعود
مسعود
مسعود
مسعود
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مهران
آرام
آرام
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
مﺤمﺪت
مﺤمﺪت
مﺤمﺪت
مﺤمﺪت
مﺤمﺪت
مﺤمﺪت
مﺤمﺪت
حس
حس
حس
حس

قصا
قصا
قصا
قصا
قصا
قصا
قصا
قصا
قصا
قصا
قصا
قصا
قصا
قصا
قضا ارد ا
قضا ارد ا
قضا ارد ا
قضا ارد ا
قطان اشا
قطان اشا
قط راونﺪی
قف
قف
قلم اری
قلم اری
قلم اری
قلم اری
قلنﺪرل
قلنﺪرل
قلنﺪرل
قلنﺪرل
قلنﺪرل
قلنﺪرل
قلنﺪرل
ق پور
ق پور
ق پور
ق پور

2754047824
2754047824
1239496273
1239496273
1239496273
1239496273
1239496273
1239496273
1239496273
1239496273
1239496273
1239496273
1239496273
1239496273
4459641585
4459641585
4459641585
4459641585
0042634873
0042634873
0041210581
0082438846
0082438846
1284820483
1284820483
1284820483
1284820483
3250422983
3250422983
3250422983
3250422983
3250422983
3250422983
3250422983
2820071309
2820071309
2820071309
2820071309

10101181267
10101181267
10100984381
10100984381
10100984381
10100984381
10100984381
10100984381
10100984381
10100984381
10100984381
10100984381
10100984381
10100984381
10101404638
10101404638
10101404638
10101404638
10720163678
10720163678
10101364546
10320532622
10320532622
10260501719
10260501719
10260501719
10260501719
10460002140
10460002140
10460002140
10460002140
10460002140
10460002140
10460002140
14005970447
14005970447
14005970447
14005970447

178,000.00
355,757.00
708.00
2,396.40
155,237.90
11,175.00
4,488.20
5,243.60
5,330.00
5,800.00
18,365.00
30,694.00
12,491.40
170,839.00
189,000.00
36,434.44
58,840.80
30,800.00
866,000.00
1,534,000.00
121,000.00
11,840.00
121,798.00
40,140.00
39,640.00
31,974.00
49,158.00
46,955.00
8,452.00
31,079.00
17,690.00
6,220.00
16,787.75
99,500.00
946,963.00
946,963.00
939,282.00
613,896.00

یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
درهم امارات
یورو
درهم امارات
یورو
یورو
یورو
یورو
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
یورو
يوان چ
يوان چ
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
ل جﺪ ﺪ ترک ه
ل جﺪ ﺪ ترک ه
یورو

49,887
49,329
90,900
94,600
91,000
91,980
92,000
50,545
91,980
49,415
93,374
11,584
98,000
11,627
49,003
94,820
94,820
49,003
6,602
6,588
49,568
49,109
94,256
6,438
6,477
51,199
95,500
89,450
87,210
87,200
87,210
87,200
50,659
88,125
9,170
9,170
8,967
50,659

وز ارس
وز ارس
وز ارس
وز ارس
وز ارس
وز ارس
وز ارس
وز ارس
وز ارس
وز ارس
وز ارس
وز ارس
وز ارس
وز ارس
وز ارس
وز ارس
وز ارس
وز ارس
وز ارس
وز ارس
وز ارس
وز ارس
وز ارس

کت پ وزان تجارت پ
کت پ وزان تجارت پ
کت پ وزان تجارت پ
کت پ وزان تجارت پ
کت پ وزان تجارت پ
کت پ وزان تجارت پ
کت پ وزان تجارت پ
کت پ وزان تجارت پ
کت پ وزان تجارت پ
کت پ وزان تجارت پ
کت پ وزان تجارت پ
کت پ وزان تجارت پ
کت پ وزان تجارت پ
کت پ وزان تجارت پ
کت پ وزان تجارت پ
کت پ وزان تجارت پ
کت پ وزان تجارت پ
کت پ وزان تجارت پ
کت پ وزان تجارت پ
کت پ وزان تجارت پ
کت پ وزان تجارت پ
کت پ وزان تجارت پ
کت پ وزان تجارت پ
کت ا ا ﻼج
کت ا ا ﻼج
کت ا ا ﻼج
کت عایق بنا قائم
کت س رفراست ایران
کت س رفراست ایران
کت س رفراست ایران
کت س رفراست ایران
کت س رفراست ایران
کت مهر ﻃب
کت ازرا افق فراز آرا
کت ازرا افق فراز آرا
کت ن ن تجارت وان تار
کت ن ن تجارت وان تار
کت آ سال سها عام

حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
ف ﺪه
ف ﺪه
ف ﺪه
عادل
فائقه
فائقه
فائقه
فائقه
فائقه
احمﺪرضا
سم ه
سم ه
ارگ ش
ارگ ش
خاور

ق پور
ق پور
ق پور
ق پور
ق پور
ق پور
ق پور
ق پور
ق پور
ق پور
ق پور
ق پور
ق پور
ق پور
ق پور
ق پور
ق پور
ق پور
ق پور
ق پور
ق پور
ق پور
ق پور
قناداسﺪالل
قناداسﺪالل
قناداسﺪالل
قن ورلوجه
قن ﻃهرا
قن ﻃهرا
قن ﻃهرا
قن ﻃهرا
قن ﻃهرا
قن ان
قهرمان
قهرمان
قهرمان ا س
قهرمان ا س
قوا ن ک

2820071309
2820071309
2820071309
2820071309
2820071309
2820071309
2820071309
2820071309
2820071309
2820071309
2820071309
2820071309
2820071309
2820071309
2820071309
2820071309
2820071309
2820071309
2820071309
2820071309
2820071309
2820071309
2820071309
2594177271
2594177271
2594177271
1602655162
0077582391
0077582391
0077582391
0077582391
0077582391
1285888626
0070241627
0070241627
0074636200
0074636200
2269366867

14005970447
14005970447
14005970447
14005970447
14005970447
14005970447
14005970447
14005970447
14005970447
14005970447
14005970447
14005970447
14005970447
14005970447
14005970447
14005970447
14005970447
14005970447
14005970447
14005970447
14005970447
14005970447
14005970447
10101949915
10101949915
10101949915
10320752069
10100804978
10100804978
10100804978
10100804978
10100804978
10260627553
14006394409
14006394409
10103729378
10103729378
10100276443

939,282.00
939,282.00
948,163.00
948,163.00
939,282.00
946,963.00
473,481.00
948,163.00
473,481.00
220,420.00
220,420.00
220,420.00
939,282.00
613,896.00
939,282.00
473,481.00
480,000.00
946,963.00
495,102.00
939,282.00
939,282.00
480,000.00
613,896.00
200,000.00
452,012.24
1,726,511.60
411,000.00
247,634.00
73,550.00
26,869.00
93,759.00
52,000.00
25,920.00
621,632.00
300,000.00
16,355.00
30,416.82
20,666.00

ل جﺪ ﺪ ترک ه
ل جﺪ ﺪ ترک ه
ل جﺪ ﺪ ترک ه
ل جﺪ ﺪ ترک ه
ل جﺪ ﺪ ترک ه
ل جﺪ ﺪ ترک ه
ل جﺪ ﺪ ترک ه
ل جﺪ ﺪ ترک ه
ل جﺪ ﺪ ترک ه
يورو
يورو
یورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
یورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
ل جﺪ ﺪ ترک ه
یورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
یورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
ل جﺪ ﺪ ترک ه
یورو
یورو
يورو
يورو
یوان چ
یوان چ
یورو
یورو
یورو
يورو
يورو
یورو
يوان چ
يوان چ
يورو
یورو
یورو

8,939
9,104
8,967
8,967
8,967
8,967
8,967
8,967
9,170
49,415
49,415
50,695
9,104
50,659
9,104
8,944
50,695
9,170
49,845
8,939
8,939
51,189
50,659
49,415
49,938
11,550
11,250
49,329
49,329
49,329
49,415
49,441
93,374
6,438
6,618
49,109
49,639
106,425

کت آ سال سها عام
کت آ سال سها عام
کت آ سال سها عام
کت آ سال سها عام
کت آ سال سها عام
کت آ سال سها عام
کت آ سال سها عام
کت آ سال سها عام
کت آ سال سها عام
کت آ سال سها عام
کت آ سال سها عام
کت آ سال سها عام
کت آ سال سها عام
کت آ سال سها عام
کت آ سال سها عام
کت مینا فام ارثاوا
کت مینا فام ارثاوا
کت مینا فام ارثاوا
کت مینا فام ارثاوا
کت پ ر
کت پ ر
کت پ ر
کت پ ر
کت پ ر
کت پ ر
کت پ ر
کت پ ر
کت پ ر
کت پ ر
کت پ ر
کت پ ر
کت پ ر
کت پ ر
کت پ ر
کت پ ر
کت پ ر
کت پ ر
کت پ ر

خاور
خاور
خاور
خاور
خاور
خاور
خاور
خاور
خاور
خاور
خاور
خاور
خاور
خاور
خاور
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
هومن
هومن
هومن
هومن
هومن
هومن
هومن
هومن
هومن
هومن
هومن
هومن
هومن
هومن
هومن
هومن
هومن
هومن
هومن

قوا
قوا
قوا
قوا
قوا
قوا
قوا
قوا
قوا
قوا
قوا
قوا
قوا
قوا
قوا
قو
قو
قو
قو
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق

نک
نک
نک
نک
نک
نک
نک
نک
نک
نک
نک
نک
نک
نک
نک

2269366867
2269366867
2269366867
2269366867
2269366867
2269366867
2269366867
2269366867
2269366867
2269366867
2269366867
2269366867
2269366867
2269366867
2269366867
0946955069
0946955069
0946955069
0946955069
0040340988
0040340988
0040340988
0040340988
0040340988
0040340988
0040340988
0040340988
0040340988
0040340988
0040340988
0040340988
0040340988
0040340988
0040340988
0040340988
0040340988
0040340988
0040340988

10100276443
10100276443
10100276443
10100276443
10100276443
10100276443
10100276443
10100276443
10100276443
10100276443
10100276443
10100276443
10100276443
10100276443
10100276443
10380446592
10380446592
10380446592
10380446592
10100805016
10100805016
10100805016
10100805016
10100805016
10100805016
10100805016
10100805016
10100805016
10100805016
10100805016
10100805016
10100805016
10100805016
10100805016
10100805016
10100805016
10100805016
10100805016

49,130.00
7,750.00
68,050.00
12,588.80
4,747.52
9,147.00
54,500.00
52,609.00
13,123.00
19,383.94
1,012,538.07
51,000.00
39,126.00
7,285.00
8,825.20
5,425.00
77,000.00
33,075.00
54,000.00
500,000.00
500,000.00
100,000.00
600,000.00
800,000.00
384,272.00
50,000.00
600,000.00
100,000.00
500,000.00
500,000.00
600,000.00
500,000.00
548,134.00
9,288,869.00
500,000.00
75,419.00
500,000.00
148,124.00

یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يوان چ
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو

49,329
93,796
93,200
93,075
49,329
49,003
49,329
95,050
95,000
93,796
11,630
49,329
93,700
95,050
49,329
92,200
90,500
93,370
49,329
87,057
87,057
87,112
90,240
51,596
87,057
87,112
90,240
87,112
87,057
87,057
90,240
87,057
90,240
49,003
87,057
87,112
87,057
87,112

کت پ ر
کت پ ر
کت خوش انار سهنﺪ
کت دارو گس لوتوس
کت فرقان ش ش از
کت فرقان ش ش از
کت فرقان ش ش از
کت فرقان ش ش از
کت افق تجارت ام ان آستارا

هومن
هومن
ابوالﺤسن
ﻻدن
وح ﺪ
وح ﺪ
وح ﺪ
وح ﺪ
م ﻼد
ار ر س
ار ر س
ار ر س
ار ر س
ار ر س
ار ر س
ار ر س
ار ر س
ار ر س
ار ر س
ار ر س
ار ر س
ار ر س
ار ر س
ار ر س
ار ر س
ار ر س
ار ر س
ار ر س
ار ر س
ار ر س
ار ر س
ار ر س
ار ر س
ار ر س
ار ر س
ار ر س
ار ر س
ار ر س

ق
ق
اسمنج
قا
ق طان
قیو
قیو
قیو
قیو
ابی
ار ر س
ار ر س
ار ر س
ار ر س
ار ر س
ار ر س
ار ر س
ار ر س
ار ر س
ار ر س
ار ر س
ار ر س
ار ر س
ار ر س
ار ر س
ار ر س
ار ر س
ار ر س
ار ر س
ار ر س
ار ر س
ار ر س
ار ر س
ار ر س
ار ر س
ار ر س
ار ر س
ار ر س
ار ر س

0040340988
0040340988
1381203825
0054775061
2431845990
2431845990
2431845990
2431845990
2619934508

10100805016
10100805016
10200414642
10102772730
10530176953
10530176953
10530176953
10530176953
14006768160
0080655221
0080655221
0080655221
0080655221
0080655221
0080655221
0080655221
0080655221
0080655221
0080655221
0080655221
0080655221
0080655221
0080655221
0080655221
0080655221
0080655221
0080655221
0080655221
0080655221
0080655221
0080655221
0080655221
0080655221
0080655221
0080655221
0080655221
0080655221
0080655221

310,343.00
500,000.00
64,740.00
60,000.00
249,150.00
249,150.00
220,000.00
24,265.45
246,029.50
1,000.00
100.00
1.00
100.00
5.00
10.00
1.00
10.00
5.00
10.00
10.00
100.00
5.00
100.00
1.00
100.00
1.00
10.00
10.00
10.00
5.00
1.00
10.00
1.00
1.00
1.00
1.00
10.00
1.00

یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
وون کره جنو
وون کره جنو
دینارعراق
دینارعراق
دینارعراق
وون کره جنو
رو ه هنﺪ
پونﺪ ان ل س
دینارعراق
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
دینارعراق
دینارعراق
دینارعراق
دینارعراق
دینارعراق
وون کره جنو
وون کره جنو
ین ژاپن
دینارعراق
درهم امارات
دینارعراق
دینارعراق
دینارعراق
درهم امارات
درهم امارات
دینارعراق
دینارعراق

87,057
87,057
120,900
89,850
95,540
95,540
96,000
92,920
13,400
10,000
1,000
3,550
3,520
50
1,000
1
30,000
3,550
35,000
1,000
1,000
3,009
3,520
3,500
3,500
3,500
11
1,000
38,500
3,595
1
3,500
1
3,595
1
1
3,000
1

کت ک رج سمنان
کت ک رج سمنان
کت ک رج سمنان
کت پرد س تک جهان مال
کت پرد س تک جهان مال
کت پرد س تک جهان مال
کت پرد س تک جهان مال
کت پرد س تک جهان مال
کت پرد س تک جهان مال
کت پرد س تک جهان مال
کت پرد س تک جهان مال
ل ام ارد ان
کت ا
ارگزاری در ا ایران فجر
کت ستله ایران
کت ستله ایران
کت ار ان همراه
کت ار ان همراه
کت ار ان همراه
کت ار ان همراه
کت ار ان همراه
کت ار ان همراه
کت ار ان همراه
کت ار ان همراه
کت ار ان همراه
کت ار ان همراه
کت ار ان همراه
کت ار ان همراه
کت ار ان همراه
کت ار ان همراه
کت ار ان همراه
کت ار ان همراه
کت ار ان همراه
کت ار ان همراه
کت ار ان همراه
کت ار ان همراه
کت ار ان همراه
اسپ اﻻ درا
کت تول ﺪی دن ای گرانول

مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مینا
مینا
مینا
مینا
مینا
مینا
مینا
مینا
ع ا
ارگزاری در ا ایران فجر
جوز ه
جوز ه
اران همراه
اران همراه
اران همراه
اران همراه
اران همراه
اران همراه
اران همراه
اران همراه
اران همراه
اران همراه
اران همراه
اران همراه
اران همراه
اران همراه
اران همراه
اران همراه
اران همراه
اران همراه
اران همراه
اران همراه
اران همراه
اسپ اﻻ درا
احمﺪ

اردان
اردان
اردان
اردان حلوا
اردان حلوا
اردان حلوا
اردان حلوا
اردان حلوا
اردان حلوا
اردان حلوا
اردان حلوا
ارگر ﻒ
ارگزاری در ا ایران فجر
ارﻻ
ارﻻ
اران همراه
اران همراه
اران همراه
اران همراه
اران همراه
اران همراه
اران همراه
اران همراه
اران همراه
اران همراه
اران همراه
اران همراه
اران همراه
اران همراه
اران همراه
اران همراه
اران همراه
اران همراه
اران همراه
اران همراه
اران همراه
اسپ اﻻ درا
اشا

0059676371
0059676371
0059676371
0081561008
0081561008
0081561008
0081561008
0081561008
0081561008
0081561008
0081561008
4449556623
1086123378
94333044
94333044
1400406219
1400406219
1400406219
1400406219
1400406219
1400406219
1400406219
1400406219
1400406219
1400406219
1400406219
1400406219
1400406219
1400406219
1400406219
1400406219
1400406219
1400406219
1400406219
1400406219
1400406219
1010333819
0042660157

10480134720
10480134720
10480134720
14006758108
14006758108
14006758108
14006758108
14006758108
14006758108
14006758108
14006758108
10840041486
10861233788
10101553256
10101553256
14004062192
14004062192
14004062192
14004062192
14004062192
14004062192
14004062192
14004062192
14004062192
14004062192
14004062192
14004062192
14004062192
14004062192
14004062192
14004062192
14004062192
14004062192
14004062192
14004062192
14004062192
10103338190
10260174722

22,740.00
104,557.50
8,493.00
335,000.00
503,000.00
542,000.00
503,000.00
503,000.00
542,000.00
361,000.00
335,000.00
1,572,730.00
833,000.00
738,345.00
111,890.62
456,690.00
499,795.00
126,065.02
499,035.00
112,000.00
499,035.00
440,915.00
444,350.00
1,028,060.00
251,535.00
467,595.00
486,770.00
413,252,239.00
420,825.00
470,120.00
484,800.00
499,795.00
3,000.00
452,765.00
491,380.00
456,690.00
406,125.00
52,743.01

یورو
يورو
یورو
يوان چ
يوان چ
یوان چ
يوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
يورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
ل جﺪ ﺪ ترک ه
یورو
يورو
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
یورو
یورو
درهم امارات
یورو
یورو
یورو
وون کره جنو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
یورو
يورو
يورو

93,500
92,700
92,750
6,599
6,555
11,030
6,587
11,250
11,030
11,100
11,233
11,735
49,647
9,455
9,455
49,639
49,441
21,105
49,441
49,441
49,441
49,798
49,639
11,466
49,798
49,639
49,177
39,149
49,697
49,441
49,441
49,441
49,441
49,697
49,177
49,639
91,540
91,177

کت تول ﺪی دن ای گرانول
کت تول ﺪی دن ای گرانول
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت ق اصفهان
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا

احمﺪ
احمﺪ
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا

اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا

0042660157
0042660157
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907

10260174722
10260174722
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10260188720
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083

10,156.99
203,400,000.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
358,260.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
495,075.00

يورو
وون کره جنو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو

91,177
69,641
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,177
49,186
49,186
49,186
88,323
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,109

کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت ق اصفهان
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت ق اصفهان
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا

مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا

اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا

0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907

10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10260188720
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10260188720
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083

499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
1,501,760.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
1,501,760.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00

یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
درهم امارات
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
درهم امارات
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو

49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
21,000
49,186
49,177
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
20,694
49,177
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,177
49,186

کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت فﺪک اس اس ادانا
کت ق اصفهان
کت ص ا الونﺪ ایرسا
کت ص ا الونﺪ ایرسا
کت ص ا الونﺪ ایرسا
کت ص ا الونﺪ ایرسا
کت را انه روژ نا

کت آتا تجارت سلوط
کت آتا تجارت سلوط
کت آتا تجارت سلوط
کت آتا تجارت سلوط
کت آتا تجارت سلوط
کت آتا تجارت سلوط
کت آتا تجارت سلوط
کت آتا تجارت سلوط

مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
عل ضا
اظم ق زاده
اظم ق زاده
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع

اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اشا
اش
اش
اش
اش
اش ان
اظم ق زاده
اظم ق زاده
اظ
اظ
اظ
اظ
اظ
اظ
اظ
اظ

0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0065765907
0421120584
0421120584
0421120584
0421120584
0071651993

0064918238
0064918238
0064918238
0064918238
0064918238
0064918238
0064918238
0064918238

10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10320888083
10260188720
14004352748
14004352748
14004352748
14004352748
10102692099
2754299211
2754299211
10320737220
10320737220
10320737220
10320737220
10320737220
10320737220
10320737220
10320737220

499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
499,902.00
1,501,760.00
47,925.00
132,500.00
35,961.00
98,226.00
263,430.00
12,268.00
3,841.70
1,090,562.28
1,309,544.29
971,642.00
1,500,000.00
1,104,807.11
841,498.42
832,824.84
1,360,524.11

یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
درهم امارات
یوان چ
يورو
يوان چ
یوان چ
یوان چ
يورو
يوان چ
يوان چ
درهم امارات
یوان چ
يوان چ
درهم امارات
يوان چ
درهم امارات
درهم امارات

49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,177
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
49,186
20,644
11,613
51,199
6,467
11,613
11,650
49,415
6,515
6,538
11,466
6,491
6,538
11,845
6,538
21,005
11,437

کت سود آف نان ال ز
کت ام ارسﻼن منطقه آزاد ما و
کت جوش و برش صائ آر ا
کت جوش و برش صائ آر ا
کت س نا صنعت شمال
کت س نا صنعت شمال
کت ازرا صنع ارا روش ص ا
کت ازرا صنع ارا روش ص ا
کت ازرا صنع ارا روش ص ا
کت سام سپهر ایران ان ص ا
کت ازرا س نا منطقه آزاد چابهار
کت ازرا س نا منطقه آزاد چابهار
کت ازرا س نا منطقه آزاد چابهار
کت ازرا س نا منطقه آزاد چابهار
کت اﻃلس ارس ادیر
کت هورتجارت مانا
کت هورتجارت مانا
کت هورتجارت مانا
کت هورتجارت مانا
کت صنایع ا ا ﻼس ک ل مر
کت مجتمع تول ﺪی ﻃوس چی
کت مجتمع تول ﺪی ﻃوس چی
کت مجتمع تول ﺪی ﻃوس چی
کت مجتمع تول ﺪی ﻃوس چی
کت مجتمع تول ﺪی ﻃوس چی
کت فوﻻد معﺪن اساراد
کت تول ﺪی وصنع ارسا ﻼس ک
کت تول ﺪی وصنع ارسا ﻼس ک
کت تول ﺪی وصنع ارسا ﻼس ک
کت تول ﺪی وصنع ارسا ﻼس ک
کت تول ﺪی وصنع ارسا ﻼس ک
کت تول ﺪی وصنع ارسا ﻼس ک
کت تول ﺪی وصنع ارسا ﻼس ک
کت تول ﺪی وصنع ارسا ﻼس ک
کت تول ﺪی وصنع ارسا ﻼس ک
کت تول ﺪی وصنع ارسا ﻼس ک
کت تول ﺪی وصنع ارسا ﻼس ک
کت را ان اوه ایران ان

زهرا
ام
س ﺪحسن
س ﺪحسن
س اوش
س اوش
حس
حس
حس
ع ا
مرت
مرت
مرت
مرت
مﺤمﺪع
کورش
کورش
کورش
کورش
شاه خ
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
ماز ار
حسن
حسن
حسن
حسن
حسن
حسن
حسن
حسن
حسن
حسن
حسن
مﺤمود

اظ
اظ
اظ
اظ
اظ تر
اظ تر
اظ جزن آ ادی
اظ جزن آ ادی
اظ جزن آ ادی
اظ خ ستا
اظم ان
اظم ان
اظم ان
اظم ان
اظم ان
اظمی
اظمی
اظمی
اظمی
ا اونﺪشاهر
امﻼن نجار
امﻼن نجار
امﻼن نجار
امﻼن نجار
امﻼن نجار
ام اب حصاری
اهه
اهه
اهه
اهه
اهه
اهه
اهه
اهه
اهه
اهه
اهه
اوه

0321608811
3329899591
6159424815
6159424815
2161535757
2161535757
0036528196
0036528196
0036528196
0422063525
0041989007
0041989007
0041989007
0041989007
4569457827
0067362257
0067362257
0067362257
0067362257
4310168191
0931895618
0931895618
0931895618
0931895618
0931895618
0063722097
0793250897
0793250897
0793250897
0793250897
0793250897
0793250897
0793250897
0793250897
0793250897
0793250897
0793250897
0082933960

10320867240
14003973508
10103305940
10103305940
10760374899
10760374899
10101978785
10101978785
10101978785
14006163100
10980091305
10980091305
10980091305
10980091305
14005310781
14006687824
14006687824
14006687824
14006687824
10861863416
10380188842
10380188842
10380188842
10380188842
10380188842
10320499600
10101033498
10101033498
10101033498
10101033498
10101033498
10101033498
10101033498
10101033498
10101033498
10101033498
10101033498
14006292599

37,340.00
33,800.00
136,758.61
17,234.50
15,706.00
15,706.00
50,396.66
53,800.00
69,400.00
385,640.00
242,966.00
229,996.80
209,088.00
234,729.20
530,000.00
50,730.61
19,182.27
98,308.00
39,960.00
1,867,094.42
71,500.00
21,080.00
130,100.00
71,500.00
17,415.00
463,971.00
32,151.36
9,000.00
28,039.60
15,640.00
39,692.50
124,000.00
3,752.40
23,387.36
28,347.84
76,493.54
12,000.00
423,519.00

یورو
یورو
یوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
يورو
یوان چ
یورو
يورو
يورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
درهم امارات
يوان چ
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
يورو
يورو

94,010
87,960
11,690
49,109
49,676
49,568
49,177
92,920
51,189
11,235
90,900
49,258
49,829
90,900
49,109
48,599
48,599
49,109
11,466
11,640
91,800
91,850
91,850
91,800
91,850
91,500
96,000
48,599
49,647
87,937
95,570
49,537
87,937
96,000
87,937
49,109
49,109
49,415

کت فن آوری ن ن ن و
کت همراه تجارت بزرمهر
کت نوآوران اﻃمینان از تاور ژ
کت نوآوران اﻃمینان از تاور ژ
کت ار ان همراه
کت ار ان همراه
کت ار ان همراه
کت ار ان همراه
کت ار ان همراه
کت ار ان همراه
کت ار ان همراه
کت ار ان همراه
کت ار ان همراه
کت ار ان همراه
کت ار ان همراه
کت ار ان همراه
کت ار ان همراه
کت ار ان همراه
کت ار ان همراه
کت ار ان همراه
کت ار ان همراه
کت ار ان همراه
کت ار ان همراه
کت ار ان همراه
کت ار ان همراه
کت ازرا ب الملل دن ای معتمﺪ
کت ازرا ب الملل دن ای معتمﺪ
کت ازرا ب الملل دن ای معتمﺪ
کت ازرا ب الملل دن ای معتمﺪ
کت ازرا ب الملل دن ای معتمﺪ
کت ازرا ب الملل دن ای معتمﺪ
کت رنگ و رز ن خوش
کت رنگ و رز ن خوش
کت رنگ و رز ن خوش
کت رنگ و رز ن خوش
کت رنگ و رز ن خوش
کت رنگ و رز ن خوش
کت رنگ و رز ن خوش

ارسه
ارسه
ارسه
ارسه
ارسه
ارسه

کیوان
س ﺪمﺤمﺪ
نظامع
نظامع
ع اصغر
ع اصغر
ع اصغر
ع اصغر
ع اصغر
ع اصغر
ع اصغر
ع اصغر
ع اصغر
ع اصغر
ع اصغر
ع اصغر
ع اصغر
ع اصغر
ع اصغر
ع اصغر
ع اصغر
ع اصغر
ع اصغر
ع اصغر
ع اصغر
مجت
مجت
مجت
مجت
مجت
مجت
صادق
صادق
صادق
صادق
صادق
صادق
صادق

او ان پور
او ا
او ا
او ا
او ا
او ا
او ا
او ا
او ا
او ا
او ا
او ا
او ا
او ا
او ا
او ا
او ا
او ا
او ا
او ا
او ا
او ا
او ا
او ا
او ا
کﺤال زاده
کﺤال زاده
کﺤال زاده
کﺤال زاده
کﺤال زاده
کﺤال زاده
کﺤا
کﺤا
کﺤا
کﺤا
کﺤا
کﺤا
کﺤا

0042630223
0076167615
1601191073
1601191073
3732269930
3732269930
3732269930
3732269930
3732269930
3732269930
3732269930
3732269930
3732269930
3732269930
3732269930
3732269930
3732269930
3732269930
3732269930
3732269930
3732269930
3732269930
3732269930
3732269930
3732269930
0059693541
0059693541
0059693541
0059693541
0059693541
0059693541
0038762102
0038762102
0038762102
0038762102
0038762102
0038762102
0038762102

10101834067
14005638320
10200353696
10200353696
14004062192
14004062192
14004062192
14004062192
14004062192
14004062192
14004062192
14004062192
14004062192
14004062192
14004062192
14004062192
14004062192
14004062192
14004062192
14004062192
14004062192
14004062192
14004062192
14004062192
14004062192
10320866880
10320866880
10320866880
10320866880
10320866880
10320866880
10101285592
10101285592
10101285592
10101285592
10101285592
10101285592
10101285592

70,622.00
2,065,517.17
20,179.20
196,500.00
491,380.00
452,765.00
456,690.00
484,800.00
3,000.00
499,795.00
467,595.00
486,770.00
420,825.00
413,252,239.00
470,120.00
1,028,060.00
251,535.00
126,065.02
456,690.00
499,795.00
112,000.00
499,035.00
499,035.00
440,915.00
444,350.00
30,000,000.00
7,603,852.50
30,000,000.00
3,588,181.30
5,105,592.91
30,000,000.00
55,673.60
96,096.00
62,975.00
31,040.00
55,792.00
58,840.00
46,240.00

یورو
درهم امارات
یورو
یوان چ
یورو
يورو
یورو
يورو
يورو
يورو
یورو
یورو
يورو
وون کره جنو
يورو
درهم امارات
یورو
درهم امارات
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو

51,189
11,466
95,250
11,520
49,177
49,697
49,639
49,441
49,441
49,441
49,639
49,177
49,697
39,149
49,441
11,466
49,798
21,105
49,639
49,441
49,441
49,441
49,441
49,798
49,639
11,437
11,437
11,437
11,482
11,482
11,437
49,639
120,300
49,887
49,639
49,887
49,887
49,639

کت رنگ و رز ن خوش
کت رنگ و رز ن خوش
کت رنگ و رز ن خوش
کت رنگ و رز ن خوش
کت رنگ و رز ن خوش
کت رنگ و رز ن خوش
کت رنگ و رز ن خوش
کت رنگ و رز ن خوش
کت رنگ و رز ن خوش
کت رنگ و رز ن خوش
کت رنگ و رز ن خوش
کت ر سنﺪ ارس نخ یزد
کت ر سنﺪ ارس نخ یزد
کت صنایع غذا چ ا س اهان
کت به ﻃ ﻒ ک م ا
کت ازرا ب المل فراد ﺪ آدا
کت ش تجارت اﻻ
کت تول ﺪی ابر شمال
کت آت ه پنﺪار ارم ا
کت لتاش
کت لتاش
کت لتاش
کت م ج ن و
کت ب ان تﺪب ارس
کت آرمان توسعه آرسام
کت آرمان توسعه آرسام
کت آرمان توسعه آرسام
کت آرمان توسعه آرسام
کت آرمان توسعه آرسام
کت آرمان توسعه آرسام
کت آرمان توسعه آرسام
کت آرمان توسعه آرسام
کت آرمان توسعه آرسام
کت دما اتﺤاد
کت ست و لب ات بهاران ل
کت ست و لب ات بهاران ل
کت ست و لب ات بهاران ل
کت خﺪما و تجاری مهر مستان

صادق
صادق
صادق
صادق
صادق
صادق
صادق
صادق
صادق
صادق
صادق
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
نگ
مﺤمﺪرضا
سع ﺪ
حشمت اله
س ﺪجواد
حس
حس
حس
قاسم
فرش ﺪ
سﺤر
سﺤر
سﺤر
سﺤر
سﺤر
سﺤر
سﺤر
سﺤر
سﺤر
سع ﺪ
ع
ع
ع
ز ن العا ﺪین

کﺤا
کﺤا
کﺤا
کﺤا
کﺤا
کﺤا
کﺤا
کﺤا
کﺤا
کﺤا
کﺤا
کرام
کرام
ک ا زاده
ک ﻼ احمﺪهرا
ک هء
کر
کردنژاد
کرسوی اشا
کرملو
کرملو
کرملو
کر
کر
کر
کر
کر
کر
کر
کر
کر
کر
کر
کر
کر
کر
کر
کر

0038762102
0038762102
0038762102
0038762102
0038762102
0038762102
0038762102
0038762102
0038762102
0038762102
0038762102
4432358211
4432358211
1290998795
0064651290
1816796859
0939519534
3731840146
1263561780
0055960936
0055960936
0055960936
0056325991
0070642397
0080102621
0080102621
0080102621
0080102621
0080102621
0080102621
0080102621
0080102621
0080102621
1189802872
3257598807
3257598807
3257598807
3579752200

10101285592
10101285592
10101285592
10101285592
10101285592
10101285592
10101285592
10101285592
10101285592
10101285592
10101285592
10860132329
10860132329
10260310116
14003800657
10103686756
10103228890
10720085007
14006058690
10260244573
10260244573
10260244573
10101351534
10102590432
14004353145
14004353145
14004353145
14004353145
14004353145
14004353145
14004353145
14004353145
14004353145
10102043411
10101392679
10101392679
10101392679
10320025895

71,729.60
39,660.00
58,840.00
58,840.00
92,213.35
8,373.55
31,040.00
58,776.00
36,480.00
48,960.00
60,830.00
2,004.58
47,387.66
99,574.00
28,057.41
50,000.00
77,219.45
193,200.00
58,562.00
107,200.00
1,106,218.65
108,405.00
68,403.00
27,731.13
885,200.00
88,135.90
204,800.00
2,890.00
887,870.22
187,497.60
187,497.60
888,086.08
885,027.08
432,960.00
145,970.00
18,343.50
245,243.04
291,248.77

یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
يورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یوان چ
یورو
یورو
درهم امارات
یورو
یورو
یورو
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
یورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
یوان چ
یورو
یورو
یورو
یورو

91,650
49,887
49,887
49,887
91,650
93,210
49,177
49,639
49,639
49,639
49,798
93,926
51,249
49,177
88,600
93,640
98,750
11,500
90,360
91,500
21,843
94,300
92,744
91,200
11,452
49,466
49,441
49,466
11,510
51,199
51,199
11,562
11,510
11,700
49,798
49,798
91,700
51,249

کت خﺪما و تجاری مهر مستان
کت خﺪما و تجاری مهر مستان
کت خﺪما و تجاری مهر مستان
کت خﺪما و تجاری مهر مستان
کت خﺪما و تجاری مهر مستان
کت خﺪما و تجاری مهر مستان
کت خﺪما و تجاری مهر مستان
کت ف مهنﺪ پ و صنعت آفاق

کت سه ل چابهار
کت تول ﺪ اجزای خودرو فوﻻد اران پ ا
کت ر سنﺪ نخ اله ه
کت ر سنﺪ نخ اله ه
کت تول ﺪی د لمان ف ل
کت تول ﺪی و خﺪمات صنایع سوز تو ا
کت حﺪ ث مهر ارس
کت آلتون پرتو
کت آلتون پرتو
کت صنایع غذا ماس فوده
کت صنایع غذا ماس فوده
کت صنایع غذا ماس فوده
کت صنایع غذا ماس فوده
کت صنایع غذا ماس فوده
کت صنایع غذا ماس فوده
کت صنایع غذا ماس فوده
کت صنایع غذا ماس فوده
کت کشت وصنعت ورا کشت جوان
کت کشت وصنعت ورا کشت جوان
کت جاده اب شم آرارات
کت جاده اب شم آرارات
کت جاده اب شم آرارات
کت جاده اب شم آرارات
کت جاده اب شم اروم سعادت
کت توسعه صنایع نفت و از و
کت ساغر سازه خزر
کت ساغر سازه خزر
کت ساغر سازه خزر

ز ن العا ﺪین
ز ن العا ﺪین
ز ن العا ﺪین
ز ن العا ﺪین
ز ن العا ﺪین
ز ن العا ﺪین
ز ن العا ﺪین
ع
ک م خش س اها
ک م خش س اها
حس
مسعود
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
مﺤمﺪ
مﺤمﺪجواد
ع نجات
الهام
الهام
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
عل ضا
عل ضا
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
ام هومن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن

کر
کر
کر
کر
کر
کر
کر
کر
ک م خش س اها
ک م خش س اها
ک م نژادرشخواری
ک منا
ک
ک
ک
ک
ک
ک
ک
ک
ک
ک
ک
ک
ک
ک
ک
دستجردی
ک
دستجردی
ک
قره آغا
ک
قره آغا
ک
قره آغا
ک
قره آغا
ک
قره آغا
ک
وثیق
ک
ک م ان
ک م ان
ک م ان

3579752200
3579752200
3579752200
3579752200
3579752200
3579752200
3579752200
3839675170

0945992645
0054142350
0066955602
0066955602
0639414230
1286418135
2371617938
2539706274
2539706274
3871352314
3871352314
3871352314
3871352314
3871352314
3871352314
3871352314
3871352314
0067406793
0067406793
6409714238
6409714238
6409714238
6409714238
6409714238
0054675944
0052622401
0052622401
0052622401

10320025895
10320025895
10320025895
10320025895
10320025895
10320025895
10320025895
10103714442
3700045972
3700045972
10980060368
10101862128
10103254303
10103254303
10101657197
10260057369
10530417464
10103692134
10103692134
10320517860
10320517860
10320517860
10320517860
10320517860
10320517860
10320517860
10320517860
10102799773
10102799773
14005663130
14005663130
14005663130
14005663130
14003585264
10102764298
10800121391
10800121391
10800121391

291,248.77
1,405,081.00
1,120,875.00
983,964.00
2,184,732.00
1,767,424.00
1,409,350.00
3,850.00
454.00
17,700.00
44,798,638.00
23,050.00
344,160.00
98,097.62
48,720.20
32,825.25
20,715.00
111,772.50
338,907.14
61,350.50
18,445.00
32,080.00
51,287.76
57,318.00
60,153.50
32,760.00
59,366.00
18,400.00
37,342.00
407,072.00
32,823.00
325,335.88
739,850.00
218,360.00
34,900.00
1,402,676.00
500,000.00
514,321.00

یورو
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
یورو
يورو
يورو
وون کره جنو
یورو
یورو
يورو
یوان چ
يورو
یورو
يورو
یوان چ
يورو
يورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
يورو
یورو
دﻻر ام ا
يوان چ
يورو
يوان چ
یوان چ
یورو
یورو
یوان چ
یوان چ
یوان چ

امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات

51,249
12,006
11,576
12,006
11,967
12,006
22,000
49,109
49,639
49,639
39,246
49,537
91,040
49,807
6,453
49,441
94,000
49,441
11,380
49,466
49,466
49,887
49,887
50,119
49,887
49,887
49,887
91,550
75,700
6,584
49,109
6,470
11,350
88,000
90,000
11,100
11,306
11,306

مﺤسن
کت ساغر سازه خزر
مﺤسن
کت ساغر سازه خزر
ع رضا
کت گروه صنع ماد سا صنعت الماس
عل ضا
کت افزار ا م احصاء
حم ﺪ
کت فرا سازان ای نهاد
رضا
کت تاج سﻼمت س ﺪ فام
سع ﺪ
سع ﺪ
زهرا
کت ایران خودرو دیزل سها عام
زهرا
کت ایران خودرو دیزل سها عام
زهرا
کت ایران خودرو دیزل سها عام
زهرا
کت ایران خودرو دیزل سها عام
زهرا
کت ایران خودرو دیزل سها عام
زهرا
کت ایران خودرو دیزل سها عام
زهرا
کت ایران خودرو دیزل سها عام
حم ﺪرضا
فرحان
مهﺪی
کت صنعت و ت ادل د
مبتکران
کت سها خاص تول ﺪی وصنع اصفهان فام نا
مهﺪی
کت ماش سازی ارا سها عام
مهﺪی
کت ماش سازی ارا سها عام
مهﺪی
کت ماش سازی ارا سها عام
الهام
کت تﺤق قا وتول ﺪی س نا ژن
الهام
کت تﺤق قا وتول ﺪی س نا ژن
الهام
کت تﺤق قا وتول ﺪی س نا ژن
الهام
کت تﺤق قا وتول ﺪی س نا ژن
الهام
کت تﺤق قا وتول ﺪی س نا ژن
الهام
کت تﺤق قا وتول ﺪی س نا ژن
عل ضا
کت س م و ا ل ابهر
عل ضا
کت س م و ا ل ابهر
عل ضا
کت س م و ا ل ابهر
اظم
کت صنایع ال ون ک لرنگ
سه ل
کت تول ﺪی و صنع ن و موتور آس ا
مﺤمﺪرضا
کت ارس ا ﺪه ش
مﺤمﺪرضا
کت ارس ا ﺪه ش
مﺤمﺪرضا
کت ارس ا ﺪه ش
مﺤمﺪرضا
کت ارس ا ﺪه ش
مسعود
کت فراز اﻻبر آ ام

ک م ان
ک م ان
ک م ان
کشاورز
کشاورزنج
کشت ارز ارا
کشﻒ اﻻ ات
کشﻒ اﻻ ات
کش
کش
کش
کش
کش
کش
کش
کشم ی زاده
کعب
کفا ﻃهرا
کف
ﻼ
ﻼ
ﻼ
ﻼن ی
ﻼن ی
ﻼن ی
ﻼن ی
ﻼن ی
ﻼن ی
ﻼ صمﺪی
ﻼ صمﺪی
ﻼ صمﺪی
لب خا
لهر
لهر
لهر
لهر
لهر
لهر

0052622401
0052622401
0053589882
2754201092
4324506779
5089964815

1552179788
1552179788
1552179788
1552179788
1552179788
1552179788
1552179788

0320045323
1198935510
0043053671
0043053671
0043053671
4270071788
4270071788
4270071788
4270071788
4270071788
4270071788
0063962187
0063962187
0063962187
2802685201
0016060717
0072665912
0072665912
0072665912
0072665912
0490404650

10800121391
10800121391
14006685613
10102129507
14007041131
14006744357
0943351928
0943351928
10100326014
10100326014
10100326014
10100326014
10100326014
10100326014
10100326014
1286091251
5269190710
10860192160
14005949475
10780016544
10780016544
10780016544
10101478992
10101478992
10101478992
10101478992
10101478992
10101478992
10460039587
10460039587
10460039587
10320496344
10103238180
10102727007
10102727007
10102727007
10102727007
14005394534

935,117.00
730,692.16
54,769.20
24,845.00
12,144.00
75,000.00
261,661.00
940,132.48
5,841,600.00
5,841,600.00
5,841,600.00
3,270.99
5,841,600.00
267,250.00
4,060,876.50
342,000.00
412,368.00
255,851.61
57,399.81
820,330.40
65,000.00
65,450.00
174,859,875.00
25,206.50
679.54
26,136.01
222,560.00
655.37
48,933.00
6,588.00
5,418.90
92,178.00
1,520,020.00
205,000.00
71,247.11
422,448.34
167,768.58
152,550.00

یوان چ
یوان چ
یورو
یورو
يورو
یورو
یوان چ
درهم امارات
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
یوان چ
یورو
یوان چ
یورو
یورو
یورو
یورو
وون کره جنو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یورو

11,900
11,030
90,878
90,800
93,374
49,329
11,200
20,524
11,657
11,657
11,657
11,878
11,657
11,878
49,701
11,660
91,507
11,640
87,210
92,030
89,380
89,380
38,264
49,003
49,003
49,003
48,599
49,003
50,463
49,537
49,537
94,310
12,849
11,640
11,220
11,362
11,362
50,659

کت فراز اﻻبر آ ام
کت فراز اﻻبر آ ام
کت ن ن کن ل ار که صنعت
کت فرا ار آی
کت فرا ار آی
کت پرد س تجارت اس ادان
کت ارا ف ﺪار رادمان فراز
کت پرد س تجارت اس ادان
کت تول ﺪی و صنع ام ن ا
کت فن آوران صنعت امن ال ون ک
کت ﻻمپ نور
کت راد اتور ایران سها عام
کت راد اتور ایران سها عام
کت راد اتور ایران سها عام
کت راد اتور ایران سها عام
کت راد اتور ایران سها عام
کت کناف ایران
کت کناف ایران
کت کناف ایران
کت کناف ایران
کت کناف ایران
کت کناف ایران
کت کناف ایران
کت کناف ایران
کت کناف ایران
کت تجارت ج ان منطقه آزاد ما و
کت تجارت ج ان منطقه آزاد ما و
کت تجارت ج ان منطقه آزاد ما و
کت تجارت ج ان منطقه آزاد ما و
کت تجارت ج ان منطقه آزاد ما و
کت تجارت ج ان منطقه آزاد ما و
کت تجارت ج ان منطقه آزاد ما و
کت تجارت ج ان منطقه آزاد ما و
کت تجارت ج ان منطقه آزاد ما و
کت تجارت ج ان منطقه آزاد ما و
کت تجارت ج ان منطقه آزاد ما و
کت تجارت ج ان منطقه آزاد ما و
کت تجارت ج ان منطقه آزاد ما و

مسعود
مسعود
پ مان
منصور
منصور
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
ع اس
یوسﻒ
ﻃاهره سادات
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
کناف ایران )سها
کناف ایران )سها
کناف ایران )سها
کناف ایران )سها
کناف ایران )سها
کناف ایران )سها
کناف ایران )سها
کناف ایران )سها
کناف ایران )سها
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا

خاص(
خاص(
خاص(
خاص(
خاص(
خاص(
خاص(
خاص(
خاص(

لهر
لهر
ل شادی
ما
ما
ما
ما
ما
ما
ما زارع
ما مقﺪم
م ی
م ی
م ی
م ی
م ی
کناف ایران )سها
کناف ایران )سها
کناف ایران )سها
کناف ایران )سها
کناف ایران )سها
کناف ایران )سها
کناف ایران )سها
کناف ایران )سها
کناف ایران )سها
ک شلو
ک شلو
ک شلو
ک شلو
ک شلو
ک شلو
ک شلو
ک شلو
ک شلو
ک شلو
ک شلو
ک شلو
ک شلو

خاص(
خاص(
خاص(
خاص(
خاص(
خاص(
خاص(
خاص(
خاص(

0490404650
0490404650
0040806960
0066734754
0066734754
0383682312
0383682312
0383682312
1373924081
0070067228
0072599588
0792320441
0792320441
0792320441
0792320441
0792320441
1010070750
1010070750
1010070750
1010070750
1010070750
1010070750
1010070750
1010070750
1010070750
0016002695
0016002695
0016002695
0016002695
0016002695
0016002695
0016002695
0016002695
0016002695
0016002695
0016002695
0016002695
0016002695

14005394534
14005394534
10103528108
10103596224
10103596224
10103998576
14006335343
10103998576
10860393617
14006059541
10100970345
10102636076
10102636076
10102636076
10102636076
10102636076
10100707503
10100707503
10100707503
10100707503
10100707503
10100707503
10100707503
10100707503
10100707503
14003737796
14003737796
14003737796
14003737796
14003737796
14003737796
14003737796
14003737796
14003737796
14003737796
14003737796
14003737796
14003737796

215,448.00
50,544.57
9,609.63
59,100.00
55,200.00
225,221.00
176,195.00
94,871.00
571,842.00
35,000.00
2,314,063.10
178,339,200.00
178,339,200.00
10,708.00
540,300.00
135,900,000.00
0.20
303,671.00
17,872.98
4,098.60
1,231.00
2,049.30
185,264.89
89,275.50
3,911.00
30,405.00
15,599.22
92,123.64
70,000.00
150,000.00
9,729.88
238,560.00
311,120.00
11,900.00
6,326,700.00
173,600.00
5,800.00
83,250.00

یوان چ
یورو
یورو
یورو
یورو
یوان چ
درهم امارات
درهم امارات
یوان چ
دﻻر ام ا
یوان چ
وون کره جنو
وون کره جنو
یورو
درهم امارات
وون کره جنو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
یورو
يورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
ل جﺪ ﺪ ترک ه
ل جﺪ ﺪ ترک ه
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
ل جﺪ ﺪ ترک ه
ل جﺪ ﺪ ترک ه
یورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
ل جﺪ ﺪ ترک ه
یورو
ين ژاپن
یورو
يورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه

11,380
93,500
90,650
49,701
49,701
11,880
22,065
12,006
11,350
77,250
11,200
39,149
72,660
49,537
22,650
39,149
9,312
95,090
49,798
9,343
9,343
9,343
51,596
49,186
51,596
49,466
49,701
9,242
9,434
9,434
92,150
8,967
8,967
49,639
38,473
93,950
92,150
9,434

ﺪ ﺪار نور قشم
ﺪ ﺪار نور قشم
کت صم م ماش
کت فراورده های سوز راه صنعت
کت ارمغان تجارت پ وز
کت ارمغان تجارت پ وز
کت ارمغان تجارت پ وز
کت ارمغان تجارت پ وز
کت ارمغان تجارت پ وز
کت ارمغان تجارت پ وز
کت ارمغان تجارت پ وز
کت ارمغان تجارت پ وز
کت توسعه ب المل آسان آر ا
ا فا ام
ا فا ام
ا فا ام
ا فا ام
ا فا ام
ا فا ام
کت ارس ح ان
کت ارس ح ان
کت ارس ح ان
کت ارس ح ان
کت ارس ح ان
کت ارس ح ان
کت ارس ح ان
کت ارس ح ان
کت ارس ح ان
کت ارس ح ان
کت ارس ح ان
کت ارس ح ان
کت ارس ح ان
کت ارس ح ان
کت ارس ح ان
کت ارس ح ان
کت ارس ح ان
کت ارس ح ان
کت ارس ح ان

ع ﺪالن
ع ﺪالن
معصومه
غﻼمع
چنگ
چنگ
چنگ
چنگ
چنگ
چنگ
چنگ
چنگ
ام حس
سپهر
سپهر
سپهر
سپهر
سپهر
سپهر
زهرا
زهرا
زهرا
زهرا
زهرا
زهرا
زهرا
زهرا
زهرا
زهرا
زهرا
زهرا
زهرا
زهرا
زهرا
زهرا
زهرا
زهرا
زهرا

کنعا
کنعا
ک فرد
که ا
که زی
که زی
که زی
که زی
که زی
که زی
که زی
که زی
کهنمو
کوشا
کوشا
کوشا
کوشا
کوشا
کوشا
کول نﺪی
کول نﺪی
کول نﺪی
کول نﺪی
کول نﺪی
کول نﺪی
کول نﺪی
کول نﺪی
کول نﺪی
کول نﺪی
کول نﺪی
کول نﺪی
کول نﺪی
کول نﺪی
کول نﺪی
کول نﺪی
کول نﺪی
کول نﺪی
کول نﺪی

5299804091
5299804091
0034566643
0043249991
3257231202
3257231202
3257231202
3257231202
3257231202
3257231202
3257231202
3257231202
0071488261
0081769563
0081769563
0081769563
0081769563
0081769563
0081769563
0038294273
0038294273
0038294273
0038294273
0038294273
0038294273
0038294273
0038294273
0038294273
0038294273
0038294273
0038294273
0038294273
0038294273
0038294273
0038294273
0038294273
0038294273
0038294273

10980035884
10980035884
10102670347
10101310121
14004703100
14004703100
14004703100
14004703100
14004703100
14004703100
14004703100
14004703100
14006054678
10103657850
10103657850
10103657850
10103657850
10103657850
10103657850
10100927130
10100927130
10100927130
10100927130
10100927130
10100927130
10100927130
10100927130
10100927130
10100927130
10100927130
10100927130
10100927130
10100927130
10100927130
10100927130
10100927130
10100927130
10100927130

43,130,340.00
55,739.04
10,260.78
281,000.00
44,022.59
13,624.32
27,180.00
5,851.84
34,783.00
10,560.00
10,407.00
82,413.00
21,728.00
224,687.70
149,305.30
156,100.00
156,100.00
21,600.00
121,125.00
9,843.20
48,050.00
122,531.60
13,834.80
17,750.25
5,020.00
20,000.00
117,722.61
150,000.00
27,043.50
84,119.50
18,157.45
4,446.95
8,900.00
2,271.00
43,920.00
7,622.15
3,060.00
34,402.20

وون کره جنو
یوان چ
یورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو

39,358
11,760
91,000
11,374
49,798
49,798
49,441
49,798
49,798
49,798
49,415
49,415
51,596
92,400
92,300
92,400
92,400
92,400
92,300
94,900
49,408
49,329
51,199
51,199
49,938
49,258
95,190
49,329
49,938
49,639
49,938
49,938
94,900
89,850
51,199
49,938
49,938
94,900

کت ارس ح ان
کت ارس ح ان
کت ارس ح ان
کت ارس ح ان
کت ارس ح ان
کت ارس ح ان
کت ارس ح ان
کت ارس ح ان
کت ارس ح ان
کت ارس ح ان
کت یون لیور ایران
کت یون لیور ایران
کت یون لیور ایران
کت یون لیور ایران
کت یون لیور ایران
کت یون لیور ایران
کت یون لیور ایران
کت یون لیور ایران
کت یون لیور ایران
کت یون لیور ایران
کت یون لیور ایران
کت یون لیور ایران
کت یون لیور ایران
کت یون لیور ایران
کت یون لیور ایران
کت یون لیور ایران
کت یون لیور ایران
کت یون لیور ایران
کت یون لیور ایران
کت یون لیور ایران
کت یون لیور ایران
کت یون لیور ایران
کت یون لیور ایران
کت یون لیور ایران
کت یون لیور ایران
کت یون لیور ایران
کت یون لیور ایران
کت یون لیور ایران

زهرا
زهرا
زهرا
زهرا
زهرا
زهرا
زهرا
زهرا
زهرا
زهرا
ابراه م اوزگور
ابراه م اوزگور
ابراه م اوزگور
ابراه م اوزگور
ابراه م اوزگور
ابراه م اوزگور
ابراه م اوزگور
ابراه م اوزگور
ابراه م اوزگور
ابراه م اوزگور
ابراه م اوزگور
ابراه م اوزگور
ابراه م اوزگور
ابراه م اوزگور
ابراه م اوزگور
ابراه م اوزگور
ابراه م اوزگور
ابراه م اوزگور
ابراه م اوزگور
ابراه م اوزگور
ابراه م اوزگور
ابراه م اوزگور
ابراه م اوزگور
ابراه م اوزگور
ابراه م اوزگور
ابراه م اوزگور
ابراه م اوزگور
ابراه م اوزگور

کول نﺪی
کول نﺪی
کول نﺪی
کول نﺪی
کول نﺪی
کول نﺪی
کول نﺪی
کول نﺪی
کول نﺪی
کول نﺪی
کولوکفا
کولوکفا
کولوکفا
کولوکفا
کولوکفا
کولوکفا
کولوکفا
کولوکفا
کولوکفا
کولوکفا
کولوکفا
کولوکفا
کولوکفا
کولوکفا
کولوکفا
کولوکفا
کولوکفا
کولوکفا
کولوکفا
کولوکفا
کولوکفا
کولوکفا
کولوکفا
کولوکفا
کولوکفا
کولوکفا
کولوکفا
کولوکفا

0038294273
0038294273
0038294273
0038294273
0038294273
0038294273
0038294273
0038294273
0038294273
0038294273
92454776
92454776
92454776
92454776
92454776
92454776
92454776
92454776
92454776
92454776
92454776
92454776
92454776
92454776
92454776
92454776
92454776
92454776
92454776
92454776
92454776
92454776
92454776
92454776
92454776
92454776
92454776
92454776

10100927130
10100927130
10100927130
10100927130
10100927130
10100927130
10100927130
10100927130
10100927130
10100927130
10102516353
10102516353
10102516353
10102516353
10102516353
10102516353
10102516353
10102516353
10102516353
10102516353
10102516353
10102516353
10102516353
10102516353
10102516353
10102516353
10102516353
10102516353
10102516353
10102516353
10102516353
10102516353
10102516353
10102516353
10102516353
10102516353
10102516353
10102516353

4,729.04
28,820.00
57,500.00
7,380.00
8,351.00
2,450.00
294,643.86
13,860.00
49,663.70
65,082.00
19,182.00
67,240.46
124,507.26
82,785.17
60,442.16
44,792.84
38,260.96
5,547.12
120,170.60
397,051.20
7,385.04
94,678.66
63,413.71
289,157.32
118,904.81
39,443.91
109,598.40
5,447.56
229,675.64
85,938.15
137,524.25
241,635.00
66,119.00
24,903.00
26,847.68
38,770.15
1,296.00
64,610.38

یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
یورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو

49,938
92,100
49,258
94,900
88,960
95,190
49,415
49,329
49,328
49,408
49,109
91,605
49,109
49,466
49,466
49,109
49,177
49,177
49,177
89,050
49,466
49,177
49,177
49,177
49,177
49,177
49,177
49,466
49,109
49,109
88,540
93,900
88,540
49,109
49,109
49,466
49,109
49,109

ابراه م اوزگور
کت یون لیور ایران
ابراه م اوزگور
کت یون لیور ایران
ابراه م اوزگور
کت یون لیور ایران
ابراه م اوزگور
کت یون لیور ایران
ابراه م اوزگور
کت یون لیور ایران
ابراه م اوزگور
کت یون لیور ایران
ابراه م اوزگور
کت یون لیور ایران
ابراه م اوزگور
کت یون لیور ایران
ابراه م اوزگور
کت یون لیور ایران
ابراه م اوزگور
کت یون لیور ایران
ابراه م اوزگور
کت یون لیور ایران
ابراه م اوزگور
کت یون لیور ایران
م م
کت تعاو ان شار م ج ارس
ام
ازرا پ و صنعت رامان
کت مهنﺪ
ک ر ج سمنان
کت ک رج سمنان
ک ر ج سمنان
کت ک رج سمنان
ک ر ج سمنان
کت ک رج سمنان
ک ا ته ه سپهر
ک ا ته ه سپهر
ک ا ته ه سپهر
ک ا ته ه سپهر
ک ا ته ه سپهر
ک ا ته ه سپهر
حامﺪ
کت ارمغان ﻃﻼ زمان
ک ان مپ بهسا
ک ان مپ بهسا
ک ان مپ بهسا
ک ان مپ بهسا
ک ان مپ بهسا
ک ان مپ بهسا
ک ان مپ بهسا
ک ان مپ بهسا
ک ان مپ بهسا
ک ان مپ بهسا
ک ان مپ بهسا
ک ان مپ بهسا
مﺤمﺪ
کت ن ا انرژی منطقه آزاد چابهار
دخان ارس
کت ب المل توسعه صنع و ازرا جهان حس
دخان ارس
کت ب المل توسعه صنع و ازرا جهان حس
دخان ارس
کت ب المل توسعه صنع و ازرا جهان حس
دخان ارس
کت ب المل توسعه صنع و ازرا جهان حس
دخان ارس
کت ب المل توسعه صنع و ازرا جهان حس
دخان ارس
کت ب المل توسعه صنع و ازرا جهان حس
دخان ارس
کت ب المل توسعه صنع و ازرا جهان حس
ع
کت فردوس رای
حم ﺪ
کت نظم آوران صنعت و معﺪن ل گهر
مﺤمﺪ
کت س ار اوان ک ر

کولوکفا
کولوکفا
کولوکفا
کولوکفا
کولوکفا
کولوکفا
کولوکفا
کولوکفا
کولوکفا
کولوکفا
کولوکفا
کولوکفا
کوه برحق
کوهستا م هن
ک ر ج سمنان
ک ر ج سمنان
ک ر ج سمنان
ک ا ته ه سپهر
ک ا ته ه سپهر
ک ا ته ه سپهر
ک ارست
ک ان مپ بهسا
ک ان مپ بهسا
ک ان مپ بهسا
ک ان مپ بهسا
ک ان مپ بهسا
ک ان مپ بهسا
ک ان پور
ک انفر
ک انفر
ک انفر
ک انفر
ک انفر
ک انفر
ک انفر
کا
کا
کا

92454776
92454776
92454776
92454776
92454776
92454776
92454776
92454776
92454776
92454776
92454776
92454776
2298429472
0069271151
1048013472
1048013472
1048013472
0044225083
0044225083
0044225083
0065802233
1400539809
1400539809
1400539809
1400539809
1400539809
1400539809
1289171459
1580120741
1580120741
1580120741
1580120741
1580120741
1580120741
1580120741
2850782661
3070999948
4431897356

10102516353
10102516353
10102516353
10102516353
10102516353
10102516353
10102516353
10102516353
10102516353
10102516353
10102516353
10102516353
10530302401
10103385060
10480134720
10480134720
10480134720
10184000439
10184000439
10184000439
14003694454
14005398099
14005398099
14005398099
14005398099
14005398099
14005398099
14005518705
10103363487
10103363487
10103363487
10103363487
10103363487
10103363487
10103363487
10101666566
14005454760
10840084360

143,529.48
352,238.99
32,794.62
46,000.00
198,600.00
256,225.00
208,435.70
174,300.86
5,150.00
68,978.42
35,000.30
107,139.93
518,000.00
1,392,584.00
22,740.00
8,493.00
104,557.50
1,556,954.00
587,356.00
316,500.76
500,000.00
109,096.38
67,452.00
117,492.80
11,530.00
61,291.00
346.12
95,824.00
441,813.45
255,910.75
22,033.28
250,795.75
535,006.50
67,800.47
435,366.60
16,864.00
51,775.00
174,450.00

يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
يوان چ
یورو
یورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
یوان چ
درهم امارات
یورو
درهم امارات
درهم امارات
یورو
درهم امارات
یورو
يورو
یورو

49,109
49,109
49,177
49,177
89,050
93,900
91,605
88,540
49,109
49,109
49,109
49,177
22,220
6,602
93,500
92,750
92,700
6,538
6,546
6,546
11,482
52,233
92,920
94,500
92,920
92,920
52,378
93,900
12,325
11,823
93,374
20,550
20,620
87,980
20,980
88,070
50,119
49,003

کت ار ان ک م ا تک
کت ار ان ک م ا تک
کت ار ان ک م ا تک
کت ابزار نما چوب
کت ابزار نما چوب
کت ازرا ارس حساس ا ﺪار
کت ک ان تجارت آژ را
کت ک ان تجارت آژ را
کت ک ان تجارت آژ را
کت ک ان تجارت آژ را
کت ک ان تجارت آژ را
کت ک ان تجارت آژ را
کت ک ان تجارت آژ را
ارچ ماش
ارچ ماش
ارچ ماش
ارچ ماش
کت واردات وصادرات ن ک مﺤ اس ادانا
کت
کت
کت
کت

ازرا
ازرا
ازرا
ازرا

کت ن
کت ن
کت ن
کت ن
کت ن
کت ن
کت ن
کت ن
کت ن
کت ن
کت ن
کت ن
کت ن
کت ن

م خک زر ن اس ادانا
م خک زر ن اس ادانا
م خک زر ن اس ادانا
م خک زر ن اس ادانا
اﻻی جم
اﻻی جم
اﻻی جم
اﻻی جم
اﻻی جم
اﻻی جم
اﻻی جم
اﻻی جم
اﻻی جم
اﻻی جم
اﻻی جم
اﻻی جم
اﻻی جم
اﻻی جم

عل ضا
عل ضا
عل ضا
رضا
رضا
حسن
فرزانه
فرزانه
فرزانه
فرزانه
فرزانه
فرزانه
فرزانه
دار وش
دار وش
دار وش
دار وش
عزت اله
س ﺪجﻼل
مت
مت
مت
مت
حامﺪ
سع ﺪ
سع ﺪ
سع ﺪ
سع ﺪ
سع ﺪ
سع ﺪ
سع ﺪ
سع ﺪ
سع ﺪ
سع ﺪ
سع ﺪ
سع ﺪ
سع ﺪ
سع ﺪ

ک ا آذر ا جا
ک ا آذر ا جا
ک ا آذر ا جا
ک ا شاد
ک ا شاد
ک ق اد
ک ق ادی
ک ق ادی
ک ق ادی
ک ق ادی
ک ق ادی
ک ق ادی
ک ق ادی
کیوان
کیوان
کیوان
کیوان
کیوا هفشجا
کیوان ان
ازر
ازر
ازر
ازر
گ لو
گراونﺪ
گراونﺪ
گراونﺪ
گراونﺪ
گراونﺪ
گراونﺪ
گراونﺪ
گراونﺪ
گراونﺪ
گراونﺪ
گراونﺪ
گراونﺪ
گراونﺪ
گراونﺪ

2295190649
2295190649
2295190649
0058053786
0058053786
0055157327
1290921385
1290921385
1290921385
1290921385
1290921385
1290921385
1290921385
1753492289
1753492289
1753492289
1753492289
4622392119
0068319169
0068319169
0068319169
0068319169
4190229407
4190229407
4190229407
4190229407
4190229407
4190229407
4190229407
4190229407
4190229407
4190229407
4190229407
4190229407
4190229407
4190229407

10102335460
10102335460
10102335460
10102858371
10102858371
10103424890
14006329718
14006329718
14006329718
14006329718
14006329718
14006329718
14006329718
10102703855
10102703855
10102703855
10102703855
10260431788
1260413012
10102955170
10102955170
10102955170
10102955170
0493274774
10102120074
10102120074
10102120074
10102120074
10102120074
10102120074
10102120074
10102120074
10102120074
10102120074
10102120074
10102120074
10102120074
10102120074

180,685.00
75,395.30
91,938.50
28,239.41
17,916.00
21,025.20
812,175.00
844,000.00
510,000.00
367,500.00
411,200.00
844,000.00
300,000.00
122,325.00
327,455.02
249,175.17
188,756.35
32,240.00
36,114,774.00
31,257.60
229,775.69
287,112.00
399,321.60
32,100.00
446,600.00
948,000.00
855,000.00
816,000.00
730,886.00
1,156,755.00
819,072.00
239,566.33
97,352.00
938,000.00
294,000.00
174,420.00
28,800.00
209,900.00

يورو
یورو
يورو
یورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یورو
يورو
يورو
يورو
یورو
وون کره جنو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یورو
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
درهم امارات

49,415
92,280
49,537
93,850
49,441
21,797
11,466
12,014
22,000
11,458
12,014
11,690
20,806
49,647
49,441
49,441
49,441
49,329
71,000
49,703
21,700
20,620
22,200
11,860
12,900
12,900
12,900
12,900
12,980
11,250
12,900
6,538
49,798
12,900
12,980
11,380
11,650
22,600

اﻻی جم
کت ن
اﻻی جم
کت ن
اﻻی جم
کت ن
اﻻی جم
کت ن
اﻻی جم
کت ن
اﻻی جم
کت ن
اﻻی جم
کت ن
اﻻی جم
کت ن
اﻻی جم
کت ن
اﻻی جم
کت ن
اﻻی جم
کت ن
اﻻی جم
کت ن
اﻻی جم
کت ن
اﻻی جم
کت ن
اﻻی جم
کت ن
کت آرن ا تجارت و ستا
کت آرن ا تجارت و ستا
کت آرن ا تجارت و ستا
کت آرن ا تجارت و ستا
کت ازرا سماء ش ساز
کت ازرا سماء ش ساز
کت ازرا سماء ش ساز
کت ازرا سماء ش ساز
کت ازرا سماء ش ساز
کت ازرا سماء ش ساز
کت ازرا سماء ش ساز
کت ازرا ارتا ابزار اصفهان
کت ازرا ارتا ابزار اصفهان
کت ازرا ارتا ابزار اصفهان
کت ازرا ارتا ابزار اصفهان
ا ا مهر درمان
کت مهنﺪ
گروه راه ان اقتصادی آرمان
گروه راه ان اقتصادی آرمان
کت گروه فناوري ارت اﻃات و اﻃﻼعات شاتل
کت گروه فناوري ارت اﻃات و اﻃﻼعات شاتل
کت گروه فناوري ارت اﻃات و اﻃﻼعات شاتل
کت گروه فناوري ارت اﻃات و اﻃﻼعات شاتل
کت گروه فناوري ارت اﻃات و اﻃﻼعات شاتل

گراونﺪ
سع ﺪ
گراونﺪ
سع ﺪ
گراونﺪ
سع ﺪ
گراونﺪ
سع ﺪ
گراونﺪ
سع ﺪ
گراونﺪ
سع ﺪ
گراونﺪ
سع ﺪ
گراونﺪ
سع ﺪ
گراونﺪ
سع ﺪ
گراونﺪ
سع ﺪ
گراونﺪ
سع ﺪ
گراونﺪ
سع ﺪ
گراونﺪ
سع ﺪ
گراونﺪ
سع ﺪ
گراونﺪ
سع ﺪ
گرجستا
مهران
گرجستا
مهران
گرجستا
مهران
گرجستا
مهران
گر
شهرام
گر
شهرام
گر
شهرام
گر
شهرام
گر
شهرام
گر
شهرام
گر
شهرام
گردان شکن
عاﻃفه
گردان شکن
عاﻃفه
گردان شکن
عاﻃفه
گردان شکن
عاﻃفه
گرف
مهرداد
گروه راه ان اقتصادی آرمان
گروه راه ان اقتصادی آرمان
گروه راه ان اقتصادی آرمان
گروه راه ان اقتصادی آرمان
گروه فناوری ارت اﻃات و اﻃﻼعات شاتل
گروه فناوری ارت اﻃات و اﻃﻼعات شاتل
گروه فناوری ارت اﻃات و اﻃﻼعات شاتل
گروه فناوری ارت اﻃات و اﻃﻼعات شاتل
گروه فناوری ارت اﻃات و اﻃﻼعات شاتل
گروه فناوری ارت اﻃات و اﻃﻼعات شاتل
گروه فناوری ارت اﻃات و اﻃﻼعات شاتل
گروه فناوری ارت اﻃات و اﻃﻼعات شاتل
گروه فناوری ارت اﻃات و اﻃﻼعات شاتل
گروه فناوری ارت اﻃات و اﻃﻼعات شاتل

4190229407
4190229407
4190229407
4190229407
4190229407
4190229407
4190229407
4190229407
4190229407
4190229407
4190229407
4190229407
4190229407
4190229407
4190229407
0051321211
0051321211
0051321211
0051321211
0061310141
0061310141
0061310141
0061310141
0061310141
0061310141
0061310141
1285054822
1285054822
1285054822
1285054822
0062205781
1010347782
1010347782
1010254885
1010254885
1010254885
1010254885
1010254885

10102120074
10102120074
10102120074
10102120074
10102120074
10102120074
10102120074
10102120074
10102120074
10102120074
10102120074
10102120074
10102120074
10102120074
10102120074
14004735806
14004735806
14004735806
14004735806
10102563879
10102563879
10102563879
10102563879
10102563879
10102563879
10102563879
14007252961
14007252961
14007252961
14007252961
10320798841
10103477823
10103477823
10102548855
10102548855
10102548855
10102548855
10102548855

484,475.20
733,000.00
596,670.00
120,700.00
95,420.00
350,080.00
412,550.00
96,560.00
53,566.00
1,116,815.86
411,599.00
218,032.00
960,000.00
77,740.00
32,925.00
188,010.00
176,000.00
81,000.00
176,340.00
222,240.00
65,277.85
163,200.00
3,284,480.00
46,400.00
8,930.25
64,082.00
28,914.00
82,291.00
76,572.35
101,710.00
172,604.84
350,000.00
330,000.00
2,100,430.00
2,117,030.00
2,220,174.69
8,583.09
334,950.00

یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
دﻻر ام ا
یورو
یوان چ
یوان چ
یورو
یوان چ
یوان چ
یورو
یوان چ
یوان چ
یورو
یوان چ
یوان چ
درهم امارات
یوان چ
یوان چ
دﻻر ام ا
درهم امارات
دﻻر ام ا
دﻻر ام ا
دﻻر ام ا
دﻻر ام ا
دﻻر ام ا
یورو
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
يوان چ
يورو
يورو

12,900
12,900
12,900
12,980
11,120
11,360
11,650
80,200
49,798
6,538
6,438
49,798
12,900
11,400
91,000
11,540
11,540
93,374
11,950
11,050
21,000
11,500
11,050
79,838
21,000
79,838
77,500
75,000
77,500
50,990
49,169
93,020
49,568
20,705
20,655
11,090
49,408
49,639

کت گروه فناوري ارت اﻃات و اﻃﻼعات شاتل
کت گروه فناوري ارت اﻃات و اﻃﻼعات شاتل
کت گروه فناوري ارت اﻃات و اﻃﻼعات شاتل
کت گروه فناوري ارت اﻃات و اﻃﻼعات شاتل
کت گروه فناوري ارت اﻃات و اﻃﻼعات شاتل
گروه فناوری پرنﺪ
گروه فناوری پرنﺪ
کت ن و ترا س سها عام
کت ن و ترا س سها عام
کت ن و ترا س سها عام
کت ن و ترا س سها عام
کت ن و ترا س سها عام
کت ن و ترا س سها عام
کت ن و ترا س سها عام
کت مواد مهنﺪ مکرر
کت مواد مهنﺪ مکرر
کت مواد مهنﺪ مکرر
کت ل خنﺪان تجارت
کت ل خنﺪان تجارت
کت ل خنﺪان تجارت
کت ل خنﺪان تجارت
کت ل خنﺪان تجارت
کت ل خنﺪان تجارت
کت ل خنﺪان تجارت
کت ل خنﺪان تجارت
کت ل خنﺪان تجارت
کت ل خنﺪان تجارت
کت ل خنﺪان تجارت
کت ل خنﺪان تجارت
کت ل خنﺪان تجارت
کت ل خنﺪان تجارت
کت صنایع ما آف ن ایران سها عام
کت مان ا نوای فرا
کت سارنگ آذین فرسان
کت ک ان تجارت پ ا ک ر
کت ک ان تجارت پ ا ک ر
کت ک ان تجارت پ ا ک ر
کت ک ان تجارت پ ا ک ر

گروه فناوری ارت اﻃات و اﻃﻼعات شاتل
گروه فناوری ارت اﻃات و اﻃﻼعات شاتل
گروه فناوری ارت اﻃات و اﻃﻼعات شاتل
گروه فناوری ارت اﻃات و اﻃﻼعات شاتل
گروه فناوری ارت اﻃات و اﻃﻼعات شاتل
گروه فناوری ارت اﻃات و اﻃﻼعات شاتل
گروه فناوری ارت اﻃات و اﻃﻼعات شاتل
گروه فناوری ارت اﻃات و اﻃﻼعات شاتل
گروه فناوری ارت اﻃات و اﻃﻼعات شاتل
گروه فناوری ارت اﻃات و اﻃﻼعات شاتل
گروه فناوری پرنﺪ
گروه فناوری پرنﺪ
گروه فناوری پرنﺪ
گروه فناوری پرنﺪ
گ ن
ا
گ ن
ا
گ ن
ا
گ ن
ا
گ ن
ا
گ ن
ا
گ ن
ا
ل پور
مﺤسن
ل پور
مﺤسن
ل پور
مﺤسن
ل خنﺪان
شاه
ل خنﺪان
شاه
ل خنﺪان
شاه
ل خنﺪان
شاه
ل خنﺪان
شاه
ل خنﺪان
شاه
ل خنﺪان
شاه
ل خنﺪان
شاه
ل خنﺪان
شاه
ل خنﺪان
شاه
ل خنﺪان
شاه
ل خنﺪان
شاه
ل خنﺪان
شاه
ل خنﺪان
شاه
ل زاده
مﺤمﺪمهﺪی
ل شا
سارا
ل مﺤمﺪی
ف خ لقا
ل مﺤمﺪی
مﺤمﺪحس
ل مﺤمﺪی
مﺤمﺪحس
ل مﺤمﺪی
مﺤمﺪحس
ل مﺤمﺪی
مﺤمﺪحس

1010254885
1010254885
1010254885
1010254885
1010254885
1010293690
1010293690
2295953170
2295953170
2295953170
2295953170
2295953170
2295953170
2295953170
0039399427
0039399427
0039399427
1288014554
1288014554
1288014554
1288014554
1288014554
1288014554
1288014554
1288014554
1288014554
1288014554
1288014554
1288014554
1288014554
1288014554
4320595092
0939787660
2219508943
4489877455
4489877455
4489877455
4489877455

10102548855
10102548855
10102548855
10102548855
10102548855
10102936909
10102936909
10101260035
10101260035
10101260035
10101260035
10101260035
10101260035
10101260035
10101558611
10101558611
10101558611
10260453907
10260453907
10260453907
10260453907
10260453907
10260453907
10260453907
10260453907
10260453907
10260453907
10260453907
10260453907
10260453907
10260453907
10100486265
10320728529
14005581924
14006982584
14006982584
14006982584
14006982584

8,950,147.00
2,090,795.00
1,334,338.16
53,539.63
2,135,374.40
29,000.00
40,000.00
215,000.00
46,265.00
670.00
708,500.00
3,277.95
15,393.06
50,825.00
26,810.00
524,000.00
251,845.00
637,917.90
200,040.00
320,000.00
30,545.00
90,528.00
83,000.00
247,809.37
7,406.00
255,097.00
19,403.00
219,639.00
1,823.00
117,954.56
10.00
3,602,500.00
90,663.15
4,620.00
174,968.77
395,272.16
1,207,936.96
360,746.14

يوان چ
درهم امارات
يوان چ
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
یورو
یوان چ
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
دﻻر ام ا
دﻻر ام ا
دﻻر ام ا
درهم امارات
دﻻر ام ا
درهم امارات
دﻻر ام ا
دﻻر ام ا
دﻻر ام ا
درهم امارات
يورو
یوان چ
یورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات

11,119
20,705
11,119
11,668
11,668
87,804
49,329
88,880
49,415
88,513
6,599
49,177
49,415
49,415
88,800
11,250
87,210
11,436
11,583
11,576
50,033
77,500
50,500
11,482
77,500
11,494
75,000
74,000
74,000
11,494
50,168
11,859
90,384
49,169
21,900
21,900
21,900
21,900

کت ک ان تجارت پ ا ک ر
کت ک ان تجارت پ ا ک ر
کت ک م ا بنﺪر کنگ
کت ک م ا بنﺪر کنگ
کت ک م ا بنﺪر کنگ
کت ک م ا بنﺪر کنگ
کت ک م ا بنﺪر کنگ
کت ک م ا بنﺪر کنگ
کت ک م ا بنﺪر کنگ
کت ک م ا بنﺪر کنگ
کت ک م ا بنﺪر کنگ
کت ک م ا بنﺪر کنگ
کت ک م ا بنﺪر کنگ
کت ک م ا بنﺪر کنگ
کت ک م ا بنﺪر کنگ
کت ک م ا بنﺪر کنگ
کت ک م ا بنﺪر کنگ
کت ک م ا بنﺪر کنگ
کت معادن سنگ آهن اح اء س اهان
کت ل زان ﻃب ام ﺪ

کت آر ا فزان خلیج فارس
کت آر ا فزان خلیج فارس
کت آف ن تجارت ک ی
کت آف ن تجارت ک ی
کت فرا س تجارت آلت
کت فرا س تجارت آلت
کت فرا س تجارت آلت
کت فرا س تجارت آلت
کت فرا س تجارت آلت
کت فرا س تجارت آلت
ران
کت
ران
کت
کت گوک تک تجارت رو ا
کت گوک تک تجارت رو ا

مﺤمﺪحس
مﺤمﺪحس
مﺤمود
مﺤمود
مﺤمود
مﺤمود
مﺤمود
مﺤمود
مﺤمود
مﺤمود
مﺤمود
مﺤمود
مﺤمود
مﺤمود
مﺤمود
مﺤمود
مﺤمود
مﺤمود
هادی
مﺤمود
مال
جواد
مال
ا
ا
مهﺪی
وح ﺪ
وح ﺪ
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مهﺪی
مهﺪی
عثمان
عثمان

ل مﺤمﺪی
ل مﺤمﺪی
لت
لت
لت
لت
لت
لت
لت
لت
لت
لت
لت
لت
لت
لت
لت
لت
لزار
لزار ان
لستا
لستا
لستا
گنﺪم ار
گنﺪم ار
گوارش
گودرزی
گودرزی
گودرزی
گودرزی
گودرزی
گودرزی
گودرزی
گودرزی
گودرزی
گودرزی
گوک تک
گوک تک

4489877455
4489877455
3430017122
3430017122
3430017122
3430017122
3430017122
3430017122
3430017122
3430017122
3430017122
3430017122
3430017122
3430017122
3430017122
3430017122
3430017122
3430017122
0839098812
0790349418

0938149891
0938149891
0063205866
0063205866
0063978970
0063978970
0063978970
0063978970
0063978970
0063978970
0452324440
0452324440
87063764
87063764

14006982584
14006982584
10861045724
10861045724
10861045724
10861045724
10861045724
10861045724
10861045724
10861045724
10861045724
10861045724
10861045724
10861045724
10861045724
10861045724
10861045724
10861045724
10260479686
10380592638
0439571227
0491737068
0439571227
14005253412
14005253412
0938829092
14006482432
14006482432
14004103004
14004103004
14004103004
14004103004
14004103004
14004103004
10101932684
10101932684
10320723621
10320723621

292,957.34
380,521.51
43,000.00
950,000.00
205,000.00
957,621.05
442,901.00
89,000.00
400,000.00
895,118.84
205,960.00
1,202,346.00
124,000.00
949,000.00
920,032.49
1,115,202.30
44,000.00
525,229.00
550,700.00
40,000.00
6,000.00
430,000.00
2,097.90
42,559.00
10,000.00
98,800.00
1,457,300.00
1,457,300.00
471,200.00
471,200.00
471,200.00
471,200.00
471,200.00
440,000.00
21,434.17
114,488.15
25,133.00
502.66

امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات

درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
یورو
یورو
یورو
یوان چ
یورو
یورو
یورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یورو
یورو
يورو
يورو

21,900
21,900
11,499
11,466
11,524
11,466
11,458
11,499
11,524
12,014
11,503
11,466
11,499
11,466
11,466
12,014
11,499
11,499
48,599
49,109
49,700
6,599
49,630
89,000
88,950
90,450
22,250
22,250
6,453
11,700
11,000
6,471
11,450
6,571
87,406
48,599
49,109
49,003

کت گوک تک تجارت رو ا
کت گوک تک تجارت رو ا
کت گوک تک تجارت رو ا
کت تول ﺪی بردار ش ب
کت تول ﺪی بردار ش ب
کت تول ﺪی بردار ش ب
کت تول ﺪی بردار ش ب
کت تول ﺪی بردار ش ب
کت تول ﺪی بردار ش ب
کت تول ﺪی بردار ش ب
کت تول ﺪی بردار ش ب
کت تول ﺪی بردار ش ب
کت تول ﺪی بردار ش ب
کت تول ﺪی بردار ش ب
کت تول ﺪی بردار ش ب
کت تول ﺪی بردار ش ب
کت تول ﺪی بردار ش ب
کت آ ام سواران ب الملل
کت مبتکران ارس ان درمان
کت مبتکران ارس ان درمان
کت اد الوان ا
کت اد الوان ا
کت اد الوان ا
کت تول ﺪی ک ا ز پ
کت تول ﺪی صنع لنت ارس
کت جهان ترمز اشان
کت جهان ترمز اشان
کت جهان ترمز اشان
کت جهان ترمز اشان
کت جهان ترمز اشان
کت جهان ترمز اشان
کت جهان ترمز اشان
ﻻد ال ز ايران ان
کت ایور دار ا
کت ا ه چوب اور ن
کت ا ه چوب اور ن
کت ا ه چوب اور ن
کت صنایع سا ستاره روشن آس ا

عثمان
عثمان
عثمان
مﺤمﺪحس
مﺤمﺪحس
مﺤمﺪحس
مﺤمﺪحس
مﺤمﺪحس
مﺤمﺪحس
مﺤمﺪحس
مﺤمﺪحس
مﺤمﺪحس
مﺤمﺪحس
مﺤمﺪحس
مﺤمﺪحس
مﺤمﺪحس
مﺤمﺪحس
اک
ا اذر
ا اذر
رضا
رضا
رضا
مﺤمﺪحسن
س ﺪع
س ﺪحس
س ﺪحس
س ﺪحس
س ﺪحس
س ﺪحس
س ﺪحس
س ﺪحس
ﻻد ال ز ايران ان
مﺤسن
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪحس

گوک تک
گوک تک
گوک تک
گو ا
گو ا
گو ا
گو ا
گو ا
گو ا
گو ا
گو ا
گو ا
گو ا
گو ا
گو ا
گو ا
گو ا
گ ا ی
گ ل ام رودی
گ ل ام رودی
گیوه
گیوه
گیوه
ﻻجوردی
ﻻجوردی
ﻻجوردی
ﻻجوردی
ﻻجوردی
ﻻجوردی
ﻻجوردی
ﻻجوردی
ﻻجوردی
ﻻد ال ز ايران ان
ﻻری
ﻻله
ﻻله
ﻻله
ﻻ

87063764
87063764
87063764
1370557884
1370557884
1370557884
1370557884
1370557884
1370557884
1370557884
1370557884
1370557884
1370557884
1370557884
1370557884
1370557884
1370557884
0063059517
2200297459
2200297459
0382070119
0382070119
0382070119
0038908042
1261525795
1261563131
1261563131
1261563131
1261563131
1261563131
1261563131
1261563131
1076035370
0040110915
0065940644
0065940644
0065940644
0058910859

10320723621
10320723621
10320723621
10200088239
10200088239
10200088239
10200088239
10200088239
10200088239
10200088239
10200088239
10200088239
10200088239
10200088239
10200088239
10200088239
10200088239
10320342487
10320462560
10320462560
14005011175
14005011175
14005011175
10980021867
10101335714
10260199063
10260199063
10260199063
10260199063
10260199063
10260199063
10260199063
10760353700
14003419635
14000213056
14000213056
14000213056
14005734380

29,137.00
763.74
38,187.00
1,754,145.00
598,216.08
19,891,456.00
283,560.00
1,754,145.00
147,040.00
339,849.98
180,900.00
10,620.63
769,760.00
121,573.79
1,160,795.53
194,918.40
184,856.12
13,118.00
416,280.00
490,250.00
183,392.00
42,691.20
38,569.80
1,430,000.00
116,289.00
127,115.00
277,902.00
1,561.87
670,066.00
74,168.00
31,900.00
285,110.00
762,450.00
172,660.00
9,517,200.00
7,810,756.80
9,240,000.00
43,000.00

يورو
يورو
يورو
یوان چ
یوان چ
وون کره جنو
یوان چ
یوان چ
یوان چ
درهم امارات
یورو
يورو
یوان چ
درهم امارات
درهم امارات
یوان چ
درهم امارات
یورو
یوان چ
یوان چ
یورو
يوان چ
يوان چ
یوان چ
یورو
یوان چ
یوان چ
يورو
یوان چ
یوان چ
یورو
یوان چ
يورو
درهم امارات
رو ل جﺪ ﺪ روس ه
رو ل جﺪ ﺪ روس ه
رو ل جﺪ ﺪ روس ه
یورو

49,109
49,003
49,109
11,250
11,250
71,000
11,201
11,210
11,250
20,435
89,000
49,415
11,250
21,650
20,435
11,306
20,640
91,750
6,596
6,596
51,327
11,739
11,739
11,790
49,798
11,500
11,500
49,441
11,030
11,698
89,380
11,030
87,870
12,013
1,240
1,240
1,240
49,673

کت ال اف سازان بهکوش

کت رازان پرداز تهران

کت تﺤقیق وتوسعه فن آوری
کت ازرا فضل آذر ا جان
کت ازرا فضل آذر ا جان
کت ازرا فضل آذر ا جان
کت ازرا فضل آذر ا جان
کت ازرا فضل آذر ا جان
کت ازرا فضل آذر ا جان
کت ازرا فضل آذر ا جان
کت تعاو تول ﺪی درخت س چ نه
کت لرد آمل
کت لرد آمل
کت لرد آمل
کت لرد آمل
کت لرد آمل
کت لرد آمل
کت لرد آمل
کت لرد آمل
کت لرد آمل
کت ما ش گرما ش آبنوس
کت ما ش گرما ش آبنوس
کت تول ﺪی پ کفوم
کت تول ﺪی پ کفوم
کت تول ﺪی پ کفوم
کت تول ﺪی پ کفوم
کت تول ﺪی پ کفوم
کت تول ﺪی پ کفوم
کت پ ام پ کفوم
کت ﺪ ﺪه ش قرن
کت ﺪ ﺪه ش قرن
کت ﺪ ﺪه ش قرن
کت ﺪ ﺪه ش قرن

ا
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪصادق
مﺤمﺪصادق
مﺤمﺪصادق
ف ز
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
غﻼمرضا
وح ﺪ
وح ﺪ
وح ﺪ
وح ﺪ
وح ﺪ
وح ﺪ
وح ﺪ
وح ﺪ
وح ﺪ
مﺤسن
مﺤسن
اسکنﺪر
اسکنﺪر
اسکنﺪر
اسکنﺪر
اسکنﺪر
اسکنﺪر
بهنام
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی

ل اف
ل ا مطلق
ل ا مطلق
لشکری
لط سب حلوان
لط سب حلوان
لط سب حلوان
لقا
ل پور
ل پور
ل پور
ل پور
ل پور
ل پور
ل پور
ا
لوءلوء
لوءلوء
لوءلوء
لوءلوء
لوءلوء
لوءلوء
لوءلوء
لوءلوء
لوءلوء
لوی پور
لوی پور
ل ان
ل ان
ل ان
ل ان
ل ان
ل ان
ل ان
لا
لا
لا
لا

1286650984

1291005293

2063194289
1551913313
1551913313
1551913313
1551913313
1551913313
1551913313
1551913313
0052720675
0050918753
0050918753
0050918753
0050918753
0050918753
0050918753
0050918753
0050918753
0050918753
1285938178
1285938178
0044054599
0044054599
0044054599
0044054599
0044054599
0044054599
0073386634
2249444412
2249444412
2249444412
2249444412

10260421536
0450127214
0450127214
10102127222
3732332462
3732332462
3732332462
10760115511
14000191964
14000191964
14000191964
14000191964
14000191964
14000191964
14000191964
10101511009
10101760187
10101760187
10101760187
10101760187
10101760187
10101760187
10101760187
10101760187
10101760187
10861153816
10861153816
10100882875
10100882875
10100882875
10100882875
10100882875
10100882875
14005806273
10320217477
10320217477
10320217477
10320217477

5,877,300.00
140,685.00
154,140.00
62,170.00
166,520.00
263,966.10
232,200.00
59,920.00
190,396.00
470,727.00
190,396.00
190,396.00
470,727.00
190,396.00
190,396.00
83,911.21
64,100.00
40,025.00
4,800.00
64,000.00
40,000.00
23,000.00
9,300.00
22,560.00
23,143.00
43,635.00
28,400.00
490,680.00
191,664.00
388,402.43
473,760.00
94,752.00
458,576.00
255,744.00
6,113.00
3,573.75
3,573.75
1,819,713.54

رو ه هنﺪ
یورو
یورو
یورو
یوان چ
يوان چ
يوان چ
یورو
یورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
یورو
یورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
يورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یورو
یورو
یورو
درهم امارات

1,180
95,500
118,300
89,360
11,346
11,878
11,000
49,329
89,380
9,183
89,120
90,270
9,183
89,050
89,050
92,300
88,530
88,530
93,300
90,300
90,300
90,450
90,450
92,140
88,530
90,600
90,600
11,050
11,500
11,680
11,050
11,680
11,680
11,680
92,200
92,200
49,177
11,627

کت ﺪ ﺪه ش قرن
کت ﺪ ﺪه ش قرن
کت س ﻼن خودرو مایوان
کت ضا عات ز ل ز قم
کت فناوران سﻼمت و س ک زنﺪ او
کت فناوران سﻼمت و س ک زنﺪ او
کت ل ما افزار مب
کت ل ما افزار مب
کت تول ﺪی پودرجوش ایران
کت تول ﺪی پودرجوش ایران
کت صنع ارس خزر سها عام
کت صنع ارس خزر سها عام
کت صنع ارس خزر سها عام
ماموت خودرو
مانا صنعت تجارت
کت ماش نهای اداری خاورم انه دلتا ایران ان
کت ماش نهای اداری خاورم انه دلتا ایران ان
کت ماش نهای اداری خاورم انه دلتا ایران ان
کت راس ار ال ز
کت راس ار ال ز
کت راس ار ال ز
کت راس ار ال ز
کت راس ار ال ز
کت راس ار ال ز
کت راس ار ال ز
کت راس ار ال ز
کت راس ار ال ز
کت راس ار ال ز
کت راس ار ال ز
کت راس ار ال ز
کت س نا ارت
کت تول ﺪی مخازن از ﻃب آس ا ناما
کت ﻃﻼ چای
کت ﻃﻼ چای
کت آر ن درمان آ ادانا
کت تجاری به تا ان ارس

مهﺪی
مهﺪی
سع ﺪ
مهﺪی
ع رضا
ع رضا
مﺤمﺪ
مسعود
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
ع
ع
ع
ماموت خودرو
مانا صنعت تجارت
راض ه
راض ه
راض ه
م م
م م
م م
م م
م م
م م
م م
م م
م م
م م
م م
م م
مﺤمﺪ
کیومرث
می ا
می ا
احمﺪرضا
س امک
مﺤمﺪحس
مﺤمﺪحس

لا
لا
ل ﻼزمهرآ ادی
ماشاءالل
مال
مال
مال
مال
مال تهرا
مال تهرا
مالم
مالم
مالم
ماموت خودرو
مانا صنعت تجارت
ما ل افشار
ما ل افشار
ما ل افشار
ما
ما
ما
ما
ما
ما
ما
ما
ما
ما
ما
ما
م ار
م لﻎ نا ی
مب
مب
متﺪین
مت
متو
متو

2249444412
2249444412
0035026138
0383793122
0036464708
0036464708
0045567751
0045911746
0068986904
0068986904
0083827048
0083827048
0083827048
0061843822
1010292596
0041521595
0041521595
0041521595
4323454996
4323454996
4323454996
4323454996
4323454996
4323454996
4323454996
4323454996
4323454996
4323454996
4323454996
4323454996
0450512797
0036626643
0040816729
0040816729
0081160399
0057274525

10320217477
10320217477
10103921831
10860960053
14003960228
14003960228
10102528024
10102528024
10101446638
10101446638
10100496027
10100496027
10100496027
14004708727
10102925960
10320420556
10320420556
10320420556
10861462667
10861462667
10861462667
10861462667
10861462667
10861462667
10861462667
10861462667
10861462667
10861462667
10861462667
10861462667
10102838957
10861658827
10101814885
10101814885
14005847633
10103645719
0068822359
0068822359

36,240.00
99,077.00
215,211,429.00
819,000.00
3,840.00
31,500.00
74,725.00
74,725.00
200,000.00
228,000.00
93,000.00
95,876.00
608,164.00
842,280.00
585,700.00
163,828.55
278,046.80
757,748.90
1,882,200.00
908,795.40
808,086.32
1,068,669.00
373,872.00
3,087,288.00
165,862.50
510,000.00
103,220.00
808,086.32
563,472.00
6,040.00
51,830.00
847,799.61
27,250.00
22,820.00
47,739.00
23,750.00
3,215,752.00
7,200,000.00

یورو
یورو
یوان چ
درهم امارات
یورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
یورو
یورو
یوان چ
یوان چ
یوان چ
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
يورو
یوان چ
یورو
یورو
يورو
يورو
ین ژاپن
ین ژاپن

88,440
92,200
11,468
20,700
48,599
91,400
11,543
11,543
49,600
51,515
11,550
11,300
11,100
49,329
11,886
21,579
11,473
21,579
13,120
6,588
15,030
15,030
15,030
6,588
15,030
6,588
12,760
6,555
15,030
6,555
49,738
6,597
93,374
49,639
49,186
49,676
70,700
70,700

کت هﺪا ت و پرورش انﺪ شه
کت کت ر سنﺪ مسعود
کت سامانه اران ب ن
کت سامانه اران ب ن
کت سامانه اران ب ن
کت ن و موتور سهنﺪ
کت ا ا خودرو اسپ
کت ا ا خودرو اسپ
کت ا ا خودرو اسپ
کت ا ا خودرو اسپ
کت ا ا خودرو اسپ
کت ا ا خودرو اسپ
کت روشن افق س اق ال
کت روشن افق س اق ال
کت مهرتاش مه ان گس ارونﺪ
کت مهرتاش مه ان گس ارونﺪ
کت مهرتاش مه ان گس ارونﺪ
کت صنایع ش م ا ساختمان آ ادگران
کت صنایع ش م ا ساختمان آ ادگران

کت تول ﺪی صنع لوله و پروف ل قزو ن
کت تول ﺪی صنع لوله و پروف ل قزو ن
کت تول ﺪی صنع لوله و پروف ل قزو ن
کت تول ﺪی صنع لوله و پروف ل قزو ن
کت تول ﺪی صنع لوله و پروف ل قزو ن
کت تول ﺪی صنع لوله و پروف ل قزو ن
کت صنع و ش م ا رنگ زره

مﺤمﺪحس
مﺤمﺪحس
مسعود
ع
ع
ع
الهه
س ﺪاحسان
س ﺪاحسان
س ﺪاحسان
س ﺪاحسان
س ﺪاحسان
س ﺪاحسان
مجت تو
مه دخت
مه دخت
ابراه م
ابراه م
ابراه م
س ﺪال ز
س ﺪال ز
مج ﺪ پ مون
مج ﺪ پ مون
مج ﺪ خردجو
مج ﺪ خردجو
مج ﺪ خردجو
مج ﺪ خردجو
مج ﺪ رضازاده
مج ﺪ ف ح پور
مج ﺪ ف ح پور
مج ﺪ ف ح پور
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مختار

متو
متو
مثقا فروش
مجاهﺪ
مجاهﺪ
مجاهﺪ
مجاهﺪ
مجت ا
مجت ا
مجت ا
مجت ا
مجت ا
مجت ا
مجت تو
مجﺪدشهروز
مجﺪدشهروز
مجﺪ
مجﺪ
مجﺪ
مجذوب حسی
مجذوب حسی
مج ﺪ پ مون
مج ﺪ پ مون
مج ﺪ خردجو
مج ﺪ خردجو
مج ﺪ خردجو
مج ﺪ خردجو
مج ﺪ رضازاده
مج ﺪ ف ح پور
مج ﺪ ف ح پور
مج ﺪ ف ح پور
مج ﺪی
مج ﺪی
مج ﺪی
مج ﺪی
مج ﺪی
مج ﺪی
مج ﺪی

0068822359
4433629650
0056954328
0056954328
0056954328
2491598825
0946276420
0946276420
0946276420
0946276420
0946276420
0946276420
0047249439
0047249439
1951087100
1951087100
1951087100
0069002721
0069002721

0045382761
0045382761
0045382761
0045382761
0045382761
0045382761
5089334498

0068822359
10320700079
10840062511
14004305391
14004305391
14004305391
14005265540
10380501368
10380501368
10380501368
10380501368
10380501368
10380501368
0058760725
14003718798
14003718798
14007603380
14007603380
14007603380
10101423898
10101423898
2295441897
2295441897
0066619122
0066619122
0066619122
0066619122
2239758104
1291115005
1291115005
1291115005
10101309655
10101309655
10101309655
10101309655
10101309655
10101309655
10861402655

8,534,200.00
181,966.58
1,816,780.00
58,700.00
36,500.00
58,700.00
651,290.00
189,900.00
55,392.00
247,360.95
2,439,059.59
385,735.53
303,658.38
336,000.00
39,565.00
77,000.00
231,000.00
171,800.00
453,000.00
11,720.00
24,788.00
428,814.00
232,618.36
3,465.40
57,756.60
32,501.52
1,950.10
25,090.00
27,000.00
11,827.71
50,000.00
496,970.00
2,018,850.00
496,970.00
496,970.00
496,970.00
2,018,850.00
450,815.88

ین ژاپن
یورو
يوان چ
یورو
يورو
یورو
يوان چ
یورو
يورو
يورو
یوان چ
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یوان چ
یوان چ
یوان چ
دﻻر ام ا
دﻻر ام ا
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یوان چ

70,300
49,408
12,431
49,701
49,415
49,639
6,591
49,329
49,697
49,441
12,000
49,537
49,177
49,441
51,189
51,189
11,440
11,440
11,440
76,500
76,550
6,587
6,587
49,798
49,798
49,186
49,186
49,568
11,550
49,408
11,300
49,408
49,408
49,408
49,408
49,408
49,408
13,750

کت صنع و ش م ا رنگ زره
کت صنع و ش م ا رنگ زره
کت صنع و ش م ا رنگ زره
کت صنعت ذوب و سوز ایران ان
کت پرداخت ال ون ک سﺪاد
کت پرداخت ال ون ک سﺪاد
کت پرداخت ال ون ک سﺪاد
کت پرداخت ال ون ک سﺪاد
کت پرداخت ال ون ک سﺪاد
کت پرداخت ال ون ک سﺪاد
کت پرداخت ال ون ک سﺪاد
کت پرداخت ال ون ک سﺪاد
کت پرداخت ال ون ک سﺪاد
کت مﺤبوب ﻼست گ ﻼن
کت سهنﺪ جام ت ز
کت سهنﺪ جام ت ز
کت سهنﺪ جام ت ز
کت سهنﺪ جام ت ز
کت سهنﺪ جام ت ز
کت صنایع ش شه اذر
کت ب المل عسل دارو ک ش
کت ب المل عسل دارو ک ش
کت ب المل عسل دارو ک ش
کت ب المل عسل دارو ک ش
کت ب المل عسل دارو ک ش
کت ب المل عسل دارو ک ش
کت ارس تجارت ام ﺪ ایران ان
کت بهرام ازو
کت تول ﺪی صنع اغذ ن ا
کت تول ﺪی صنع اغذ ن ا
کت تول ﺪی ازرا ارس مﺤزون
کت تول ﺪی ازرا ارس مﺤزون
کت تول ﺪی ازرا ارس مﺤزون
کت تول ﺪی ازرا ارس مﺤزون
کت تول ﺪی ازرا ارس مﺤزون

مختار
مختار
مختار
میثم
مﺤمﺪسجاد
مﺤمﺪسجاد
مﺤمﺪسجاد
مﺤمﺪسجاد
مﺤمﺪسجاد
مﺤمﺪسجاد
مﺤمﺪسجاد
مﺤمﺪسجاد
مﺤمﺪسجاد
فرزاد
عقوب
عقوب
عقوب
عقوب
عقوب
احﺪ
نع م
نع م
نع م
نع م
نع م
نع م
م م
س ﺪحس
س ﺪجﻼل
س ﺪجﻼل
مﺤمﺪمهﺪی
مﺤمﺪمهﺪی
مﺤمﺪمهﺪی
مﺤمﺪمهﺪی
مﺤمﺪمهﺪی
مﺤسن احمﺪمخ ی
مﺤسن احمﺪمخ ی
مﺤسن احمﺪمخ ی

مج ﺪی
مج ﺪی
مج ﺪی
مﺤا آهنگران
مﺤبو
مﺤبو
مﺤبو
مﺤبو
مﺤبو
مﺤبو
مﺤبو
مﺤبو
مﺤبو
مﺤبو آذر ان
مﺤب ان
مﺤب ان
مﺤب ان
مﺤب ان
مﺤب ان
مﺤب ان
مﺤ
مﺤ
مﺤ
مﺤ
مﺤ
مﺤ
مﺤ م ش
مﺤ شم
مﺤ ش
مﺤ ش
مﺤزون
مﺤزون
مﺤزون
مﺤزون
مﺤزون
مﺤسن احمﺪمخ ی
مﺤسن احمﺪمخ ی
مﺤسن احمﺪمخ ی

5089334498
5089334498
5089334498
0060993359
3255430496
3255430496
3255430496
3255430496
3255430496
3255430496
3255430496
3255430496
3255430496
1374162175
1376481014
1376481014
1376481014
1376481014
1376481014
1378997281
0075247518
0075247518
0075247518
0075247518
0075247518
0075247518
0076686256
0420950672
0037413317
0037413317
2297043910
2297043910
2297043910
2297043910
2297043910

10861402655
10861402655
10861402655
14004390189
14004237542
14004237542
14004237542
14004237542
14004237542
14004237542
14004237542
14004237542
14004237542
10720044504
10200204003
10200204003
10200204003
10200204003
10200204003
10860393499
10861560740
10861560740
10861560740
10861560740
10861560740
10861560740
14004806681
10101713120
10101657013
10101657013
10530319816
10530319816
10530319816
10530319816
10530319816
0042201837
0042201837
0042201837

165,727.22
179,341.08
441,000.00
32,080.00
50,082.00
1,738,752,000.00
1,779,091,046.00
319,497,670.00
1,808,302,080.00
438,497,099.80
1,482,612,900.00
991,421,575.00
160,342.10
454,020.00
214,700.00
120,000.00
202,500.00
425,000.00
139,000.00
53,110.00
72,650.00
49,740.00
70,300.00
8,400.00
497,500.00
184,240.00
332,731.50
38,723.00
89,850.00
63,700,000.00
41,900.00
530,528.00
1,424,000.00
34,400.00
37,514.00
29,592.00
348.00
10,800.00

یوان چ
یوان چ
یوان چ
یورو
یورو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یوان چ
یورو
یورو
وون کره جنو
يورو
درهم امارات
رو ه هنﺪ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو

11,750
11,750
7,090
94,000
88,070
40,350
40,350
71,240
71,240
71,498
71,240
71,240
49,887
88,321
93,850
93,100
93,850
93,100
49,415
93,850
89,380
97,970
49,163
89,380
97,970
97,970
11,770
92,200
48,599
81,000
49,441
20,750
618
49,085
49,085
92,139
49,938
49,568

کت مانﺪ ار لور ش شه خراسان
کت مانﺪ ار لور ش شه خراسان
کت مهنﺪ مشاور پ ا همراه ام
کت مهنﺪ مشاور پ ا همراه ام
کت مهنﺪ مشاور پ ا همراه ام
کت آسان خودرو
کت آسان خودرو
کت آسان خودرو
کت توسعه سامانه های ال ون ک دینا
کت رو ن تجارت تا ا
کت رو ن تجارت تا ا

مﺤسن احمﺪمخ ی
مﺤسن احمﺪمخ ی
مﺤسن بر
مﺤسن پورع
مﺤسن پورع
مﺤسن د ا
مﺤسن رستمونﺪآﻻنق
مﺤسن قادری
مﺤسن قادری
مﺤسن قادری
مﺤسن قادری
مﺤسن قادری
مﺤسن قادری
مﺤسن قادری
مﺤسن قادری
مﺤسن قادری
مﺤسن قادری
مﺤسن قادری
مﺤسن قادری
مﺤسن قادری
مﺤسن قادری
مﺤسن قادری
مﺤسن قادری
مﺤسن قادری
مﺤسن قادری
مﺤسن قادری
مﺤسن قادری
سم ا
سم ا
رضا
رضا
رضا
وح ﺪه
وح ﺪه
وح ﺪه
ام فرزاد
رضا
رضا

مﺤسن احمﺪمخ ی
مﺤسن احمﺪمخ ی
مﺤسن بر
مﺤسن پورع
مﺤسن پورع
مﺤسن د ا
مﺤسن رستمونﺪآﻻنق
مﺤسن قادری
مﺤسن قادری
مﺤسن قادری
مﺤسن قادری
مﺤسن قادری
مﺤسن قادری
مﺤسن قادری
مﺤسن قادری
مﺤسن قادری
مﺤسن قادری
مﺤسن قادری
مﺤسن قادری
مﺤسن قادری
مﺤسن قادری
مﺤسن قادری
مﺤسن قادری
مﺤسن قادری
مﺤسن قادری
مﺤسن قادری
مﺤسن قادری
مﺤس
مﺤس
مﺤس ﻃارم ی
مﺤس ﻃارم ی
مﺤس ﻃارم ی
مﺤس نژاد
مﺤس نژاد
مﺤس نژاد
مﺤس ان راد
مﺤصوری
مﺤصوری

0941080080
0941080080
2595202790
2595202790
2595202790
0491974701
0491974701
0491974701
0054723361
0054636205
0054636205

0042201837
0042201837
0072364289
3874084442
3874084442
0041929861
1717526020
3251408781
3251408781
3251408781
3251408781
3251408781
3251408781
3251408781
3251408781
3251408781
3251408781
3251408781
3251408781
3251408781
3251408781
3251408781
3251408781
3251408781
3251408781
3251408781
3251408781
14004714479
14004714479
10102862410
10102862410
10102862410
10101423674
10101423674
10101423674
10103228570
10320848470
10320848470

400.00
12,006.86
43,601.66
494,833.71
122,228.58
161,189.10
250,166.41
25,000.00
427,123.27
450,000.00
450,000.00
825,000.00
825,000.00
402,234.32
801,000.00
801,000.00
648,000.00
450,000.00
1,750,000.00
801,000.00
450,000.00
409,992.45
455,176.36
450,000.00
648,000.00
801,000.00
450,000.00
45,010.68
21,707.00
75,061.00
59,500.00
59,500.00
244,885.00
440,401.50
2,354,737.20
228,000.00
110,000.00
30,000.00

يورو
يورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
یورو
يوان چ
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یوان چ
یوان چ
درهم امارات
يوان چ
يوان چ
یوان چ
درهم امارات
یوان چ
يوان چ
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یوان چ
يوان چ
درهم امارات
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
یوان چ
یورو
یورو

49,938
49,568
49,258
21,850
21,850
89,890
6,470
50,254
11,451
21,579
21,579
11,900
11,710
11,499
6,470
6,453
11,900
21,579
11,250
6,452
21,579
11,451
11,451
21,526
11,823
6,447
21,579
89,360
49,329
90,850
90,890
88,970
7,183
5,660
11,362
11,210
91,600
91,600

کت رو ن تجارت تا ا
کت ارا ام ارس ان
کت ارا ام ارس ان

رضا
س امک
س امک
ع ﺪالﺤس
مﺤمﺪ ت مﻼ
مﺤمﺪ جنا
مﺤمﺪ حاج حسن
مﺤمﺪ حج
مﺤمﺪ خانمﺤمﺪی
مﺤمﺪ خانمﺤمﺪی
مﺤمﺪ دهقان من ا ادی
مﺤمﺪ رضا
مﺤمﺪ رود اری
مﺤمﺪ زار
مﺤمﺪ زار
مﺤمﺪ زار
مﺤمﺪ زار
مﺤمﺪ زار
مﺤمﺪ زار
مﺤمﺪ زار
مﺤمﺪ زار
مﺤمﺪ ستاری خواه
مﺤمﺪ ﻒ زاده
مﺤمﺪ ﻒ زاده
مﺤمﺪ ﻒ زاده
مﺤمﺪ صفرزاد ان
مﺤمﺪ صفرزاد ان
مﺤمﺪ صفرزاد ان
مﺤمﺪ مش
مﺤمﺪ مش
مﺤمﺪ نا ب حب ب
مﺤمﺪابراه م دولت آ ادی
مﺤمﺪابراه م دولت آ ادی
مﺤمﺪام ش اونﺪ
مﺤمﺪ اقر صمﺪی زنگنه
مﺤمﺪ اقر صمﺪی زنگنه
مﺤمﺪ اقر صمﺪی زنگنه
مﺤمﺪ اقر صمﺪی زنگنه

مﺤصوری
مﺤق
مﺤق
مﺤﻼ پور
مﺤمﺪ ت مﻼ
مﺤمﺪ جنا
مﺤمﺪ حاج حسن
مﺤمﺪ حج
مﺤمﺪ خانمﺤمﺪی
مﺤمﺪ خانمﺤمﺪی
مﺤمﺪ دهقان من ا ادی
مﺤمﺪ رضا
مﺤمﺪ رود اری
مﺤمﺪ زار
مﺤمﺪ زار
مﺤمﺪ زار
مﺤمﺪ زار
مﺤمﺪ زار
مﺤمﺪ زار
مﺤمﺪ زار
مﺤمﺪ زار
مﺤمﺪ ستاری خواه
مﺤمﺪ ﻒ زاده
مﺤمﺪ ﻒ زاده
مﺤمﺪ ﻒ زاده
مﺤمﺪ صفرزاد ان
مﺤمﺪ صفرزاد ان
مﺤمﺪ صفرزاد ان
مﺤمﺪ مش
مﺤمﺪ مش
مﺤمﺪ نا ب حب ب
مﺤمﺪابراه م دولت آ ادی
مﺤمﺪابراه م دولت آ ادی
مﺤمﺪام ش اونﺪ
مﺤمﺪ اقر صمﺪی زنگنه
مﺤمﺪ اقر صمﺪی زنگنه
مﺤمﺪ اقر صمﺪی زنگنه
مﺤمﺪ اقر صمﺪی زنگنه

0054636205
1651773483
1651773483

10320848470
10102681060
10102681060
0079294103
0386421838
3874410145
0058093338
0070336407
4284647997
4284647997
4430412324
0062367315
4323105142
4322019242
4322019242
4322019242
4322019242
4322019242
4322019242
4322019242
4322019242
1141100861
5829321831
5829321831
5829321831
4939454827
4939454827
4939454827
1378513894
1378513894
0072660082
4591523446
4591523446
3500397069
4929435552
4929435552
4929435552
4929435552

135,000.00
622.65
20,755.00
58,216,320.00
23,399.90
236,000.00
545,450.00
3,710.00
71,550.00
59,148.00
716,080.00
301,000.00
1,691.00
35,200.00
35,452.00
825,296.52
952,675.00
764,334.00
772,056.72
843,795.00
515,146.00
31,000.00
195,133.00
100,000.00
157,278.69
120,536.84
119,920.50
59,550.00
29,600.00
2,330.00
17,347.80
26,817.00
5,833.00
232,518.59
277,920.00
184,000.00
277,920.00
25,250.00

یورو
يورو
يورو
وون کره جنو
يورو
يوان چ
یوان چ
يورو
يورو
يورو
یوان چ
یوان چ
یورو
یورو
یورو
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
یورو
يورو
یورو
يورو

87,909
49,639
49,798
39,318
51,596
6,470
6,586
51,347
51,189
49,186
12,720
6,491
89,850
91,042
92,500
11,630
11,500
11,500
11,630
11,500
11,500
99,020
49,329
49,701
92,330
51,189
49,415
49,738
92,200
49,647
49,109
50,463
50,463
11,499
88,970
49,701
89,620
51,326

کت
کت
کت
کت
کت
کت
کت

سا
سا
سا
سا
سا
سا
سا

آذر مهر مهسان
آذر مهر مهسان
گوهر نخ پرد س
گوهر نخ پرد س
گوهر نخ پرد س
گوهر نخ پرد س
گوهر نخ پرد س

مﺤمﺪ اقر صمﺪی زنگنه
مﺤمﺪ اقر صمﺪی زنگنه
مﺤمﺪ اقر صمﺪی زنگنه
مﺤمﺪ اقر صمﺪی زنگنه
اصغر
ابراه م
ابراه م
رح م
رح م
رح م
رح م
رح م
ع
مﺤمﺪت سلطا
مﺤمﺪجعفر معصو
مﺤمﺪجعفر معصو
مﺤمﺪجعفر معصو
مﺤمﺪجعفر معصو
مﺤمﺪجعفر معصو
مﺤمﺪجعفر معصو
مﺤمﺪجعفر معصو
مﺤمﺪجعفر معصو
مﺤمﺪجواد نص ی
مﺤمﺪحسن ق ا
مﺤمﺪحس عا ﺪ
مﺤمﺪحس عا ﺪ
رضا
رضا
مﺤمﺪح ات ر ﻻدز
مﺤمﺪح ات ر ﻻدز
مﺤمﺪرضا اورن
مﺤمﺪرضا آسمنﺪ
مﺤمﺪرضا اقری زاده اشعری
مﺤمﺪرضا اقری زاده اشعری
مﺤمﺪرضا جعفری منور
مﺤمﺪرضا جعفری منور
مﺤمﺪرضا صال س چا
مﺤمﺪرضا صﺪاقت دوس

مﺤمﺪ اقر صمﺪی زنگنه
مﺤمﺪ اقر صمﺪی زنگنه
مﺤمﺪ اقر صمﺪی زنگنه
مﺤمﺪ اقر صمﺪی زنگنه
مﺤمﺪپور
مﺤمﺪپور
مﺤمﺪپور
مﺤمﺪپور
مﺤمﺪپور
مﺤمﺪپور
مﺤمﺪپور
مﺤمﺪپور
مﺤمﺪپورمهﺪوی
مﺤمﺪت سلطا
مﺤمﺪجعفر معصو
مﺤمﺪجعفر معصو
مﺤمﺪجعفر معصو
مﺤمﺪجعفر معصو
مﺤمﺪجعفر معصو
مﺤمﺪجعفر معصو
مﺤمﺪجعفر معصو
مﺤمﺪجعفر معصو
مﺤمﺪجواد نص ی
مﺤمﺪحسن ق ا
مﺤمﺪحس عا ﺪ
مﺤمﺪحس عا ﺪ
مﺤمﺪحسی
مﺤمﺪحسی
مﺤمﺪح ات ر ﻻدز
مﺤمﺪح ات ر ﻻدز
مﺤمﺪرضا اورن
مﺤمﺪرضا آسمنﺪ
مﺤمﺪرضا اقری زاده اشعری
مﺤمﺪرضا اقری زاده اشعری
مﺤمﺪرضا جعفری منور
مﺤمﺪرضا جعفری منور
مﺤمﺪرضا صال س چا
مﺤمﺪرضا صﺪاقت دوس

1374272531
1374272531
1381104282
1381104282
1381104282
1381104282
1381104282

4929435552
4929435552
4929435552
4929435552
1370918054
10860135788
10860135788
10200155170
10200155170
10200155170
10200155170
10200155170
1376382385
4431831398
1580626599
1580626599
1580626599
1580626599
1580626599
1580626599
1580626599
1580626599
2292239515
3961698139
2297473771
2297473771
0066546631
0066546631
6119650970
6119650970
2431170950
1755483457
0382022505
0382022505
1379915716
1379915716
1289048061
2753666474

277,920.00
83,485.00
277,920.00
83,485.00
81,387.87
30,000.00
30,000.00
60,000.00
60,600.00
66,400.00
66,400.00
868.00
88,578.00
75,000.00
395,182.00
509,077.50
315,500.00
334,119.00
1,280,136.00
1,280,136.00
249,600.00
561,110.00
265,850.00
500,000.00
43,136.00
51,112.00
116,465.20
137,780.60
104,866.12
301,477.33
991,670.00
169,296,293.00
740,000.00
1,070,000.00
82,000.00
257,000.00
116,382.00
3,000,000.00

یورو
يورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يوان چ
يورو
يورو
یوان چ
یوان چ
يورو
يورو
يوان چ
وون کره جنو
يوان چ
يوان چ
یورو
يورو
یورو
يوان چ

88,970
49,701
88,970
51,326
88,070
88,235
91,660
90,200
88,357
91,676
87,810
88,357
89,200
49,415
6,571
6,584
6,571
6,571
6,452
6,470
6,470
6,571
49,568
6,587
49,466
49,415
14,310
14,310
51,515
51,596
6,588
39,012
6,571
6,571
89,000
91,350
49,329
6,452

کت ازرا ر
کت ازرا ر

کت س
کت س
کت س
کت س
کت س
کت س
کت س
کت س
کت س
کت س
کت س
کت س

تجارت ایران ان
تجارت ایران ان

کوش نگ
کوش نگ
کوش نگ
کوش نگ
کوش نگ
کوش نگ
کوش نگ
کوش نگ
کوش نگ
کوش نگ
کوش نگ
کوش نگ

مﺤمﺪرضا صﺪاقت دوس
مﺤمﺪرضا صفا
مﺤمﺪرضا صفا
مﺤمﺪرضا صفا فر
مﺤمﺪرضا صفا فر
مﺤمﺪرضا صفا فر
مﺤمﺪرضا صفا فر
مﺤمﺪرضا م شم
مرض ه
مرض ه
مﺤمﺪسع ﺪ مﺤس
مﺤمﺪسع ﺪ مﺤس
مﺤمﺪصادق عﻼ
مﺤمﺪصادق عﻼ
مﺤمﺪصادق عﻼ
مﺤمﺪصادق عﻼ
مﺤمﺪصادق عﻼ
مﺤمﺪصادق عﻼ
مﺤمﺪصادق عﻼ
مﺤمﺪصادق عﻼ
مﺤمﺪصادق عﻼ
مﺤمﺪع رح دا ش
مﺤمﺪمهﺪی عﺪ واران
مﺤمﺪمهﺪی مﺤمﺪی
ع ﺪال م
ع ﺪال م
ع ﺪال م
ع ﺪال م
ع ﺪال م
ع ﺪال م
ع ﺪال م
ع ﺪال م
ع ﺪال م
ع ﺪال م
ع ﺪال م
ع ﺪال م
جواد
جواد

مﺤمﺪرضا صﺪاقت دوس
مﺤمﺪرضا صفا
مﺤمﺪرضا صفا
مﺤمﺪرضا صفا فر
مﺤمﺪرضا صفا فر
مﺤمﺪرضا صفا فر
مﺤمﺪرضا صفا فر
مﺤمﺪرضا م شم
مﺤمﺪرضازاده
مﺤمﺪرضازاده
مﺤمﺪسع ﺪ مﺤس
مﺤمﺪسع ﺪ مﺤس
مﺤمﺪصادق عﻼ
مﺤمﺪصادق عﻼ
مﺤمﺪصادق عﻼ
مﺤمﺪصادق عﻼ
مﺤمﺪصادق عﻼ
مﺤمﺪصادق عﻼ
مﺤمﺪصادق عﻼ
مﺤمﺪصادق عﻼ
مﺤمﺪصادق عﻼ
مﺤمﺪع رح دا ش
مﺤمﺪمهﺪی عﺪ واران
مﺤمﺪمهﺪی مﺤمﺪی
مﺤمﺪم ی
مﺤمﺪم ی
مﺤمﺪم ی
مﺤمﺪم ی
مﺤمﺪم ی
مﺤمﺪم ی
مﺤمﺪم ی
مﺤمﺪم ی
مﺤمﺪم ی
مﺤمﺪم ی
مﺤمﺪم ی
مﺤمﺪم ی
مﺤمﺪنژاد
مﺤمﺪنژاد

0060479272
0060479272

2296636632
2296636632
2296636632
2296636632
2296636632
2296636632
2296636632
2296636632
2296636632
2296636632
2296636632
2296636632

2753666474
3391464852
3391464852
2296553982
2296553982
2296553982
2296553982
4433064114
10320734038
10320734038
0451146697
0451146697
3500876961
3500876961
3500876961
3500876961
3500876961
3500876961
3500876961
3500876961
3500876961
0032278391
0074917838
0033901961
10102116795
10102116795
10102116795
10102116795
10102116795
10102116795
10102116795
10102116795
10102116795
10102116795
10102116795
10102116795
0901368741
0901368741

359,234.00
499,757.00
2,196,430.27
409,685.64
112,430.72
7,988,009.00
51,150.17
135,000.00
35,726.79
27,317.00
1,120,663.00
1,835,000.00
45,020.00
142,908.00
367,099.80
900.40
92,040.00
2,391.08
211,454.20
102,453.00
119,554.00
25,864.00
985,400.00
40,530.75
38,557.00
215,752.00
123,000.00
109,410.00
46,497.00
41,200.00
63,669.00
117,296.00
28,020.00
62,810.00
35,447.40
70,433.00
176,104.17
451,725.00

يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
يوان چ
یوان چ
یورو
يورو
یورو
یورو
يوان چ
يوان چ
يورو
یورو
یورو
يورو
یورو
يورو
یورو
یورو
يورو
یورو
يوان چ
يورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یوان چ
یوان چ

49,408
49,109
11,436
11,823
6,598
6,460
92,500
49,938
51,249
50,695
6,571
11,500
49,109
92,000
88,125
49,003
92,150
49,003
91,600
93,320
49,109
88,125
6,587
49,109
49,109
49,109
51,562
96,000
93,500
89,500
49,109
96,000
93,500
49,109
49,109
49,109
11,236
6,600

کت لتاش
کت لتاش
کت لتاش
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ
کت آدا تجارت آژنﺪ

آ ﺪین
آ ﺪین
آ ﺪین
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع

مﺤمﺪنژادتازه کنﺪ
مﺤمﺪنژادتازه کنﺪ
مﺤمﺪنژادتازه کنﺪ
مﺤمﺪنواز
مﺤمﺪنواز
مﺤمﺪنواز
مﺤمﺪنواز
مﺤمﺪنواز
مﺤمﺪنواز
مﺤمﺪنواز
مﺤمﺪنواز
مﺤمﺪنواز
مﺤمﺪنواز
مﺤمﺪنواز
مﺤمﺪنواز
مﺤمﺪنواز
مﺤمﺪنواز
مﺤمﺪنواز
مﺤمﺪنواز
مﺤمﺪنواز
مﺤمﺪنواز
مﺤمﺪنواز
مﺤمﺪنواز
مﺤمﺪنواز
مﺤمﺪنواز
مﺤمﺪنواز
مﺤمﺪنواز
مﺤمﺪنواز
مﺤمﺪنواز
مﺤمﺪنواز
مﺤمﺪنواز
مﺤمﺪنواز
مﺤمﺪنواز
مﺤمﺪنواز
مﺤمﺪنواز
مﺤمﺪنواز
مﺤمﺪنواز
مﺤمﺪنواز

0078053145
0078053145
0078053145
3441026561
3441026561
3441026561
3441026561
3441026561
3441026561
3441026561
3441026561
3441026561
3441026561
3441026561
3441026561
3441026561
3441026561
3441026561
3441026561
3441026561
3441026561
3441026561
3441026561
3441026561
3441026561
3441026561
3441026561
3441026561
3441026561
3441026561
3441026561
3441026561
3441026561
3441026561
3441026561
3441026561
3441026561
3441026561

10260244573
10260244573
10260244573
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501

108,405.00
107,200.00
1,106,218.65
506,842.93
5,799.00
928,930.00
45,000.00
349,543.00
299,618.00
106,885.00
110,952.27
811,487.00
1,132,898.47
54,000.00
187,335.00
45,069.88
26,121.89
351,680.88
22,878.00
1,241,048.51
470,636.40
188,713.85
145,826.75
1,208,412.30
807,900.00
40,775.00
231,480.00
59,093.44
1,029,500.00
96,869.09
174,599.50
187,335.00
191,032.40
236,946.00
1,557,351.12
190,866.90
179,700.00
246,843.64

یورو
یورو
درهم
درهم
یورو
درهم
یورو
درهم
درهم
يورو
درهم
درهم
درهم
یورو
درهم
یورو
یورو
درهم
یورو
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
یورو
درهم
یورو
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
یورو
درهم
درهم
درهم
درهم

امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات

امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات

94,300
91,500
21,843
11,597
49,701
11,482
49,647
11,503
11,466
49,329
21,579
11,823
11,578
91,756
11,994
50,216
50,216
11,499
49,701
11,499
11,499
12,000
11,783
11,499
11,466
49,701
21,770
93,751
20,705
21,525
11,994
11,994
11,994
49,647
11,510
11,597
11,690
11,597

کت آدا
کت آدا
کت آدا
کت آدا
کت آدا
کت آدا
کت آدا
کت آدا
کت آدا

تجارت آژنﺪ
تجارت آژنﺪ
تجارت آژنﺪ
تجارت آژنﺪ
تجارت آژنﺪ
تجارت آژنﺪ
تجارت آژنﺪ
تجارت آژنﺪ
تجارت آژنﺪ

کت اج چوب قائم
کت اج چوب قائم
کت ﻃرا و تول ﺪی آما کوشا
کت ﻃرا و تول ﺪی آما کوشا
کت ﻃرا و تول ﺪی آما کوشا
کت ﻃرا و تول ﺪی آما کوشا
کت ﻃرا و تول ﺪی آما کوشا
کت ﻃرا و تول ﺪی آما کوشا
کت ﻃرا و تول ﺪی آما کوشا
کت ﻃرا و تول ﺪی آما کوشا
کت ﻃرا و تول ﺪی آما کوشا
کت ﻃرا و تول ﺪی آما کوشا
کت ازرا اساد دانا ایران ان
کت سنجش گس ان نوآور
کت دن ای امن ماهان
کت تول ﺪی و ازرا شم م ک ر شاهرود
کت ا سان
کت گروه صنع تول ﺪی ال و اوه
کت سها خاص مانا انرژی ا
کت سها خاص مانا انرژی ا
کت سها خاص مانا انرژی ا
کت سها خاص مانا انرژی ا
کت سها خاص مانا انرژی ا
کت سها خاص مانا انرژی ا
کت سها خاص مانا انرژی ا
کت صادرات مهر اسپ ارس

مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
کیوان
کیوان
کیوان
فرهاد
فرهاد
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
حس
مرت
مﺤمﺪ
نجمه
مﺤمﺪ
ماشاءﷲ
حم ﺪ
مل
مل
مل
مل
مل
مل
مل
ع رضا

مﺤمﺪنواز
مﺤمﺪنواز
مﺤمﺪنواز
مﺤمﺪنواز
مﺤمﺪنواز
مﺤمﺪنواز
مﺤمﺪنواز
مﺤمﺪنواز
مﺤمﺪنواز
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی

3441026561
3441026561
3441026561
3441026561
3441026561
3441026561
3441026561
3441026561
3441026561

0036603872
0036603872
0046729992
0046729992
0046729992
0046729992
0046729992
0046729992
0046729992
0046729992
0046729992
0046729992
0055771203
0061787507
0938188641
2031569589
2909483231
3731948176
3859753444
3859753444
3859753444
3859753444
3859753444
3859753444
3859753444
4391713039

14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
14005395501
3820069046
3820069046
3820069046
10102431045
10102431045
10102038785
10102038785
10102038785
10102038785
10102038785
10102038785
10102038785
10102038785
10102038785
10102038785
10320682315
10320803764
14003462646
10480088642
10100364988
10100916460
14007311287
14007311287
14007311287
14007311287
14007311287
14007311287
14007311287
14005574221

25,936.00
106,284.00
825,943.97
489,653.80
103,008.00
181,500.00
16,768.00
1,557,351.12
178,180.00
49,650.00
49,650.00
49,650.00
110,449.20
475,814.10
254,000.00
64,266.00
76,000.00
53,283.44
78,148.42
366,548.90
76,000.00
80,000.00
218,825.00
105,190.00
1,800,911.00
3,612.00
64,000.00
94,608.00
137,770.00
364,360.00
2,840,000.00
2,073,000.00
2,970,000.00
2,480,000.00
2,630,000.00
2,177,000.00
2,950,000.00
29,204.19

يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یورو
درهم امارات
یورو
درهم امارات
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یوان چ
یورو
یورو
يورو
يورو
یوان چ
یورو
یورو
یوان چ
درهم امارات
یوان چ
یورو
یورو
یورو
يورو
یوان چ
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو

49,177
11,576
11,499
11,510
50,216
11,736
94,308
11,510
49,179
90,450
88,147
90,800
49,813
92,950
11,160
94,500
93,374
49,177
49,177
11,200
90,950
91,000
11,210
11,927
11,911
92,100
91,350
88,422
49,177
12,070
50,866
91,010
50,866
50,866
51,347
90,930
50,866
49,169

کت تول ﺪی مﻼم و وی
کت تول ﺪی مﻼم و وی
کت تول ﺪی مﻼم و وی
کت تول ﺪی مﻼم و وی
کت تول ﺪی نوار ل ه وی
کت چوب و اغذ و وی
کت فرش ت ز
کت تال ایران ان
کت تال ایران ان
کت تال ایران ان
کت تال ایران ان
کت تال ایران ان
کت تال ایران ان
کت تال ایران ان
کت تال ایران ان
کت تال ایران ان
کت تال ایران ان
کت تال ایران ان
کت تال ایران ان
کت تال ایران ان
کت گروه صنع ناب اس ل
کت گروه صنع ناب اس ل
کت هم ار تجارت فرتا
کت هم ار تجارت فرتا
کت هم ار تجارت فرتا
کت هم ار تجارت فرتا
کت هم ار تجارت فرتا
کت هم ار تجارت فرتا
کت هم ار تجارت فرتا
کت رصﺪ ره آورد نگ شهر
کت رصﺪ ره آورد نگ شهر
کت ارونﺪ ار
کت صنایع برود وح ﺪ
کت صنایع برود وح ﺪ
کت صنایع برود وح ﺪ
کت صنایع برود وح ﺪ
کت صنایع برود وح ﺪ
کت صنایع برود وح ﺪ

ﺤ
افرا
ﺤ
افرا
ﺤ
افرا
ﺤ
افرا
و اغذ ش که افرارام
آرم
و چسب افرای ما و
حسن
اک
اک
اک
اک
اک
اک
اک
اک
اک
اک
اک
اک
اک
عل ضا
عل ضا
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
ع اس
جعفر
جعفر
ع زه
مهرداد
مهرداد
مهرداد
مهرداد
مهرداد
مهرداد

مﺤمﺪی ازرا
مﺤمﺪی ازرا
مﺤمﺪی ازرا
مﺤمﺪی ازرا
مﺤمﺪی ازرا
مﺤمﺪی ازرا
مﺤمﺪی پرو ان
مﺤمﺪی شکری
مﺤمﺪی شکری
مﺤمﺪی شکری
مﺤمﺪی شکری
مﺤمﺪی شکری
مﺤمﺪی شکری
مﺤمﺪی شکری
مﺤمﺪی شکری
مﺤمﺪی شکری
مﺤمﺪی شکری
مﺤمﺪی شکری
مﺤمﺪی شکری
مﺤمﺪی شکری
مﺤمﺪی دان ا
مﺤمﺪی دان ا
مﺤمﺪی ص ا
مﺤمﺪی ص ا
مﺤمﺪی ص ا
مﺤمﺪی ص ا
مﺤمﺪی ص ا
مﺤمﺪی ص ا
مﺤمﺪی ص ا
مﺤمﺪی قوزلوجه
مﺤمﺪی قوزلوجه
مﺤمﺪی هولیق
مﺤمﺪی وح ﺪ
مﺤمﺪی وح ﺪ
مﺤمﺪی وح ﺪ
مﺤمﺪی وح ﺪ
مﺤمﺪی وح ﺪ
مﺤمﺪی وح ﺪ

2830351770
2830351770
2830351770
2830351770
2830885139
2830885147
1373508191
4284755803
4284755803
4284755803
4284755803
4284755803
4284755803
4284755803
4284755803
4284755803
4284755803
4284755803
4284755803
4284755803
6279289451
6279289451
0065514114
0065514114
0065514114
0065514114
0065514114
0065514114
0065514114
1552126188
1552126188
0024788899
0043362818
0043362818
0043362818
0043362818
0043362818
0043362818

10861233598
10861233598
10861233598
10861233598
10980264379
10861869519
10100921892
10320219882
10320219882
10320219882
10320219882
10320219882
10320219882
10320219882
10320219882
10320219882
10320219882
10320219882
10320219882
10320219882
10100913978
10100913978
14004561252
14004561252
14004561252
14004561252
14004561252
14004561252
14004561252
14005436267
14005436267
10101202141
10100994538
10100994538
10100994538
10100994538
10100994538
10100994538

82,769.12
232,338.00
82,769.12
388,400.00
388,400.00
492,665.48
70,000.00
64,590.00
2,530,600.00
37,138.00
26,730.00
70,700.00
2,473,840.00
2,530,600.00
2,530,600.00
309,744.00
94,500.00
70,700.00
2,530,600.00
70,700.00
75,494.30
50,639.31
237,024.00
47,564.31
150,080.00
33,683.29
93,260.44
342,238.52
41,938.00
182,597.14
13,997.63
17,920.00
20,835.00
64,846.00
472,264.79
62,344.00
238,260.02
417.00

یورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
یورو
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یورو
يورو
یوان چ
یوان چ
پونﺪ ان ل س
یورو
یوان چ
یوان چ
یوان چ
درهم امارات
يورو
یورو
یوان چ
یورو
يوان چ
يوان چ
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
يورو
يورو
یورو
یورو
یورو
يورو

51,326
8,971
49,177
12,325
11,374
6,490
89,380
49,163
11,030
11,970
104,750
93,950
11,030
11,030
11,030
22,220
93,950
93,950
11,030
93,950
6,588
11,790
94,190
49,441
94,190
94,190
94,190
94,190
93,971
49,466
140,200
94,307
49,258
49,258
92,000
92,000
92,000
49,329

کت صنایع برود وح ﺪ
کت صنایع عایق برد
کت آذر مهر ه س
کت دا ا سپهر ن ل ون

کت آسال ل ر ساخت
کت مه ار تجارت ایران ان
کت ﻃو ل
کت تول ﺪی جم ل
کت ا ار ان
کت چاپ فرشته
کت چاپ فرشته
کت آر ا پ وز ا ا
اﻻ ش ن و
کت صنع و مهنﺪ
کت تاجران ترخ ص
کت تاجران ترخ ص
کت تاجران ترخ ص
کت تاجران ترخ ص
کت تاجران ترخ ص
کت تاجران ترخ ص
کت تاجران ترخ ص
کت تاجران ترخ ص
کت تاجران ترخ ص
کت تاجران ترخ ص
ارس ان
کت پ و ارت ش
کت ژرفا نور پ ا
کت ن ﺪ ن و س اهان
کت ن ﺪ ن و س اهان
کت ن ﺪ ن و س اهان
کت فوﻻد خوزستان
کت مشهﺪ ته ه گس ان فرد س
کت مشهﺪ ته ه گس ان فرد س

مهرداد
مهرزاد
جمش ﺪ
مﺤمﺪ حس
مﺤمود تنگستا
مﺤمود تنگستا
مﺤمود رهنمای سپهر
مﺤمود مصط لو
مﺤمود مل ب جنﺪی
مﺤمودرضا توح ﺪنژاد
مﺤمودرضا توح ﺪنژاد
ام حس
رضا
ام حس
حس
مصط
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمود
خشا ار
خشا ار
خشا ار
خشا ار
خشا ار
خشا ار
خشا ار
خشا ار
خشا ار
خشا ار
س ﺪمﺤمﺪ
بهرام
مجت
مجت
مجت
مﺤمﺪرضا
دان ال
دان ال

مﺤمﺪی وح ﺪ
مﺤمﺪی وح ﺪ
مﺤمﺪ ان
مﺤمﺪ ان گناوه
مﺤمود تنگستا
مﺤمود تنگستا
مﺤمود رهنمای سپهر
مﺤمود مصط لو
مﺤمود مل ب جنﺪی
مﺤمودرضا توح ﺪنژاد
مﺤمودرضا توح ﺪنژاد
مﺤمودی
مﺤمودی
مﺤمودی
مﺤمودی
مﺤمودی
مﺤمودی خاتون آ ادی
مﺤمودی خاتون آ ادی
مﺤمودی فر
مﺤمود ان
مخصو
مخصو
مخصو
مخصو
مخصو
مخصو
مخصو
مخصو
مخصو
مخصو
مخل
مﺪبر د اغ
مﺪح خوان
مﺪح خوان
مﺪح خوان
مﺪرس خ ا ا
مﺪرس ﻃهران
مﺪرس ﻃهران

0043362818
0043395406
5678950681
2292138646

0013091034
0046559957
0490138853
0492799571
1218759771
0048462020
0048462020
0076375463
0046565140
3256686230
3256686230
3256686230
3256686230
3256686230
3256686230
3256686230
3256686230
3256686230
3256686230
0060178922
0034835962
1284562182
1284562182
1284562182
0056304560
0941285741
0941285741

10100994538
10101766830
10200322142
14007592671
3500893295
3500893295
1371699631
2801692239
0930594738
0532247957
0532247957
14004654485
10102850165
10220070299
10101308975
10101442273
10103224236
10103224236
14006897553
10861610173
10102593927
10102593927
10102593927
10102593927
10102593927
10102593927
10102593927
10102593927
10102593927
10102593927
14004784369
10320519746
10260324152
10260324152
10260324152
10101138294
10380595134
10380595134

1,297.00
335,380.00
90,000.00
17,664.00
402,902.00
647,612.00
33,662.70
281,200.00
50,840.00
21,149.08
20,602.00
9,000.00
32,256.00
39,060.00
68,819.00
34,163.36
80,000.00
133,076.41
25,550.00
89,695.19
276,011.00
658,000.00
50,531.37
2,276,044.53
891,750.00
166,543.00
268,363.00
106,280.00
139,424.86
3,575.00
7,290.00
155,000.00
2,500.00
13,000.00
206,650.00
12,867.20
243,300.30
242,496.90

يورو
یوان چ
يورو
یورو
يوان چ
يوان چ
يورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
يورو
يورو
يورو
یورو
يورو
یورو
درهم امارات
یورو
یورو
یورو
يورو
يورو
يوان چ
یوان چ
یورو
یوان چ
یوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یوان چ
يورو
يوان چ
یورو

49,329
12,000
92,617
95,000
6,599
6,599
89,090
9,064
50,545
49,109
49,329
92,450
49,441
87,210
21,525
49,798
97,000
93,850
51,596
49,169
6,460
11,710
89,140
11,580
11,770
88,147
49,807
87,930
49,186
49,408
93,500
50,659
94,193
49,938
6,617
51,020
6,584
92,920

کت مشهﺪ ته ه گس ان فرد س
کت مشهﺪ ته ه گس ان فرد س
کت مشهﺪ ته ه گس ان فرد س
کت صنایع مس قائم
کت صنایع مس قائم
کت صنایع مس قائم
کت صنایع مس قائم
کت ا ل ا سور ن ایران ان
کت ا ل ا سور ن ایران ان
کت ا ل ا سور ن ایران ان
کت س ال انرژی ایران ان
کت س ال انرژی ایران ان
کت پ مان خطوط ق
کت کناف ایران
کت کناف ایران
کت کناف ایران
کت کناف ایران
کت کناف ایران
کت کناف ایران
کت کناف ایران
کت کناف ایران
کت کناف ایران
سازه نمای ارسا
کت چ
سازه نمای ارسا
کت چ
کت رادینا ه صنعت ارس
کت رادینا ه صنعت ارس
کت کن ل فرآینﺪ ابزار دقیق
کت تجارت اﻻی ورز مرادی و
کت تجارت اﻻی ورز مرادی و
کت تجارت اﻻی ورز مرادی و
کت تجارت اﻻی ورز مرادی و
کت تجارت اﻻی ورز مرادی و
کت تجارت اﻻی ورز مرادی و
زم س تهران
کت ف ازرا
کت پروف ل چو الوان ق
کت پروف ل چو الوان ق
کت پروف ل چو الوان ق
کت پروف ل چو الوان ق

ان
ان
ان
ان
ان
ان

دان ال
دان ال
دان ال
س ﺪمجت
س ﺪمجت
س ﺪمجت
س ﺪمجت
رضا
رضا
رضا
س ﺪحسام الﺪین
س ﺪحسام الﺪین
س ﺪمهﺪی
افش
افش
افش
افش
افش
افش
افش
افش
افش
مهﺪی
مهﺪی
مج ﺪ
مج ﺪ
ع اس
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
مﺤمود
ابوالفضل
ابوالفضل
ابوالفضل
ابوالفضل

مﺪرس ﻃهران
مﺪرس ﻃهران
مﺪرس ﻃهران
مﺪرس مطلق
مﺪرس مطلق
مﺪرس مطلق
مﺪرس مطلق
مﺪر
مﺪر
مﺪر
مﺪر
مﺪر
مﺪ جستا
مﺪ قهفر
مﺪ قهفر
مﺪ قهفر
مﺪ قهفر
مﺪ قهفر
مﺪ قهفر
مﺪ قهفر
مﺪ قهفر
مﺪ قهفر
مرادخان تفر
مرادخان تفر
مرادفرد
مرادفرد
مرادی
مرادی
مرادی
مرادی
مرادی
مرادی
مرادی
مرادی
مرادی
مرادی
مرادی
مرادی

0941285741
0941285741
0941285741
1280814381
1280814381
1280814381
1280814381
0061957879
0061957879
0061957879
0071333967
0071333967
5629796011
0041364600
0041364600
0041364600
0041364600
0041364600
0041364600
0041364600
0041364600
0041364600
0039442640
0039442640
4132162753
4132162753
0044484992
0065047524
0065047524
0065047524
0065047524
0065047524
0065047524
0381193381
0386804966
0386804966
0386804966
0386804966

10380595134
10380595134
10380595134
10260384791
10260384791
10260384791
10260384791
14006569402
14006569402
14006569402
10103734568
10103734568
10380425554
10100707503
10100707503
10100707503
10100707503
10100707503
10100707503
10100707503
10100707503
10100707503
10320595067
10320595067
10320457993
10320457993
10102079556
14003936118
14003936118
14003936118
14003936118
14003936118
14003936118
10102137548
10103426440
10103426440
10103426440
10103426440

2,423,226.56
104,980.83
222,443.41
4,036.00
830,900.00
73,610.00
50,000.00
25,800.00
451,500.00
7,020.00
103,628.40
56,591.18
35,502.00
89,275.50
3,911.00
303,671.00
0.20
17,872.98
4,098.60
185,264.89
1,231.00
2,049.30
30,936.58
7,879.26
13,155.00
157,983.00
15,000.00
356,100.00
1,537,701.00
540,608.00
651,800.00
1,072,800.00
280,700.00
50,456.00
62,740.00
68,123.00
46,920.00
2,262.50

یوان چ
يوان چ
يوان چ
یورو
یوان چ
يورو
یورو
يورو
درهم امارات
يورو
یورو
یورو
یوان چ
يورو
يورو
یورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
يورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
يورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
ل جﺪ ﺪ ترک ه
يورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
یوان چ
يوان چ
یورو
يوان چ
يوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو

11,380
6,599
6,515
92,970
11,750
50,423
51,404
49,544
11,494
49,329
89,120
92,000
11,200
49,186
51,596
95,090
9,312
49,798
9,343
51,596
9,343
9,343
49,003
8,967
11,250
11,250
92,617
6,538
6,538
11,808
11,808
11,808
11,808
108,000
95,550
92,000
89,000
94,193

بهﺪاشت ارس
بهﺪاشت ارس

کت تول ﺪی و صنع ﻃن
کت تول ﺪی و صنع ﻃن
کت ک م ا صﺪف ﻼس ک
کت افت ﻼست ماش
کت افت ﻼست ماش
کت تﺤق قا مهنﺪ ژرف پ ان توس
کت پ ش امان فرش ایران ان
کت پ ش امان فرش ایران ان
کت پ ش امان فرش ایران ان
کت پ ش امان فرش ایران ان
کت فرا پو نگ ارس ان
کت فرا پو نگ ارس ان
کت فرا پو نگ ارس ان
کت فرا پو نگ ارس ان
کت فرا پو نگ ارس ان
کت ار ا وجﺪ
کت سامانه های شناسا پ ا را انه س نﺪ
کت تول ﺪی و صنع مهر خواه
کت وش مهر ا ستا
کت تول ﺪی ح اب کﻒ توس
کت تول ﺪی ح اب کﻒ توس
کت تول ﺪی ح اب کﻒ توس
کت تول ﺪی ح اب کﻒ توس
کت سازه پ ش
کت سازه پ ش
کت سازه پ ش
کت سازه پ ش
کت سازه پ ش
کت سازه پ ش
کت سازه پ ش
کت سازه پ ش
کت سازه پ ش
کت سازه پ ش
کت سازه پ ش
کت چشم انﺪاز ارت اط
کت چشم انﺪاز ارت اط
کت به انﺪ ش برسام

مج ﺪ
مج ﺪ
مﺤسن
مﺤمﺪجعفر
مﺤمﺪجعفر
الهام
ع ا
ع ا
ع ا
ع ا
خ و
خ و
خ و
خ و
خ و
فخ
مج ﺪ
مﺤمﺪ وح ﺪ
حم ﺪرضا
اشار
اشار
اشار
اشار
م غﻼمرضا
م غﻼمرضا
م غﻼمرضا
م غﻼمرضا
م غﻼمرضا
م غﻼمرضا
م غﻼمرضا
م غﻼمرضا
م غﻼمرضا
م غﻼمرضا
م غﻼمرضا
س ﺪوح ﺪ
س ﺪوح ﺪ
الهام
س ﺪحس

مرادی
مرادی
مرادی
مرادی
مرادی
مرادی
مرادی
مرادی
مرادی
مرادی
مرادی
مرادی
مرادی
مرادی
مرادی
مرادی
مرادی س اه افشاری
مرادی مطلق
مرادی مطلق
مراد ان
مراد ان
مراد ان
مراد ان
مرتضوی
مرتضوی
مرتضوی
مرتضوی
مرتضوی
مرتضوی
مرتضوی
مرتضوی
مرتضوی
مرتضوی
مرتضوی
مرتضوی
مرتضوی
مرتضوی ب لنﺪ
مرتضوی نجﻒ آ ادی

0492473080
0492473080
0492618331
0532899326
0532899326
0702585981
2802856391
2802856391
2802856391
2802856391
3257366159
3257366159
3257366159
3257366159
3257366159
4132904539
0071702751
0062770454
0066720631
0944915310
0944915310
0944915310
0944915310
0054712548
0054712548
0054712548
0054712548
0054712548
0054712548
0054712548
0054712548
0054712548
0054712548
0054712548
0059982551
0059982551
0066412374

10102759435
10102759435
10103644473
10320797821
10320797821
10380345713
10103557060
10103557060
10103557060
10103557060
10103480232
10103480232
10103480232
10103480232
10103480232
10101428362
14003035859
10100913982
10103284383
10380279320
10380279320
10380279320
10380279320
10101754741
10101754741
10101754741
10101754741
10101754741
10101754741
10101754741
10101754741
10101754741
10101754741
10101754741
10102786037
10102786037
14005768130
1090355531

27,648.00
90,053.00
22,380.00
404,351.00
377,900.00
31,919.00
150,526.00
167,853.00
15,123.00
145,793.00
285,000.00
257,000.00
357,000.00
369,170.00
42,500.00
24,945.26
15,418.00
1,400,000.00
11,337.00
4,837,350.00
29,450.00
74,379.08
53,010.00
119,269.72
70,801.92
108,300.00
61,764.91
226,778.57
442,745.46
710,658.92
132,673.30
62,778.24
49,180.00
439,452.00
74,535.00
82,077.00
22,900.00
70,875.00

یورو
یورو
یورو
یوان چ
یوان چ
یوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
یوان چ
یوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
یورو
یورو
درهم امارات
یورو
رو ه هنﺪ
یورو
یورو
یورو
يورو
يورو
يورو
یورو
یورو
يورو
يورو
یورو
یورو
يورو
يورو
یورو
يورو
يورو
یورو

50,659
87,810
49,887
11,050
11,050
12,890
49,109
49,109
49,329
48,599
11,100
11,100
11,200
6,588
49,630
88,970
49,703
21,968
91,507
1,176
94,000
93,370
93,950
49,441
49,109
49,441
49,003
49,177
48,599
49,703
49,647
48,599
49,109
49,938
96,000
49,109
83,419
49,798

مرت فراها
مرت فراها
مرت فراها
مرت فراها
مردافکن
کت توسعه وتول ﺪ ش های صنع رستا گروه ام شه ار
مردافکن
کت توسعه وتول ﺪ ش های صنع رستا گروه ام شه ار
مردا
مسعود
کت اهرام ش ایران ان
مردا
مسعود
کت اهرام ش ایران ان
مرسا تﺤل ل ران داد ان
مرسا تﺤل ل ران داد ان
کت مرسا تﺤل ل گران داد ان
مرسا تﺤل ل ران داد ان
مرسا تﺤل ل ران داد ان
کت مرسا تﺤل ل گران داد ان
مرسا تﺤل ل ران داد ان
مرسا تﺤل ل ران داد ان
کت مرسا تﺤل ل گران داد ان
مرسا تﺤل ل ران داد ان
مرسا تﺤل ل ران داد ان
کت مرسا تﺤل ل گران داد ان
مرسا تﺤل ل ران داد ان
مرسا تﺤل ل ران داد ان
کت مرسا تﺤل ل گران داد ان
مرسا تﺤل ل ران داد ان
مرسا تﺤل ل ران داد ان
کت مرسا تﺤل ل گران داد ان
مرسا تﺤل ل ران داد ان
مرسا تﺤل ل ران داد ان
کت مرسا تﺤل ل گران داد ان
مرض ه آقا قراجه
مرض ه آقا قراجه
مرع
س ﺪمﺤمﺪ
کت ایزی ارت اط ارس
مرع
س ﺪآرش
کت تول ﺪی صنع گروه فوﻻد ار کوروش
مرع
س ﺪآرش
کت تول ﺪی صنع گروه فوﻻد ار کوروش
مرع
س ﺪآرش
کت تول ﺪی صنع گروه فوﻻد ار کوروش
مرع
س ﺪآرش
کت تول ﺪی صنع گروه فوﻻد ار کوروش
مرع
س ﺪآرش
کت تول ﺪی صنع گروه فوﻻد ار کوروش
کز آموز ب مارستان مس ﺤﺪا شوری
شوری
مرکز آموز ب مارستان مس ﺤﺪا مر
مرکز آموز ب مارستان مس ﺤﺪا شوری
مرکز ماش های اداری ایران
مرکز ماش های اداری ایران
مرکز ماش های اداری ایران
مرکز ماش های اداری ایران
مرکز ماش های اداری ایران
مرکز ماش های اداری ایران
مرکز ماش های اداری ایران
مرکز ماش های اداری ایران
مرکز ماش های اداری ایران
مرکز ماش های اداری ایران
مرکز ماش های اداری ایران
مرکز ماش های اداری ایران
مرکز ماش های اداری ایران
مرکز ماش های اداری ایران
مرکز ماش های اداری ایران
مرکز ماش های اداری ایران
مرکز ماش های اداری ایران
مرکز ماش های اداری ایران
مرکز ماش های اداری ایران
مرکز ماش های اداری ایران
مرکز ماش های اداری ایران
مرکز ماش های اداری ایران
مرکز ماش های اداری ایران
مرکز ماش های اداری ایران
مرکز ماش های اداری ایران
مرکز ماش های اداری ایران
مرکز ماش های اداری ایران
مرکز ماش های اداری ایران
مرکز ماش های اداری ایران
مرکز ماش های اداری ایران
مرکز ماش های اداری ایران
مرکز ماش های اداری ایران
مرکز ماش های اداری ایران
مرکز ماش های اداری ایران
مرکز ماش های اداری ایران
مرکز ماش های اداری ایران
مرکز ماش های اداری ایران
مرکز ماش های اداری ایران
مرکز ماش های اداری ایران
مرکز ماش های اداری ایران
مرکز ماش های اداری ایران
مرکز ماش های اداری ایران
مرو
کت تعاو تول ﺪی روغن کنجﺪ احمﺪ شماره کعارد ان
مرو
کت تعاو تول ﺪی روغن کنجﺪ احمﺪ شماره کعارد ان
مرو
مﺤمﺪحس
کت آسانور فرمان

3255801575
3255801575
0071576517
0071576517
1032070613
1032070613
1032070613
1032070613
1032070613
1032070613
1032070613
0053495489
0452732999
0452732999
0452732999
0452732999
0452732999
1400022270
1010063942
1010063942
1010063942
1010063942
1010063942
1010063942
1010063942
1010063942
1010063942
1010063942
1010063942
1010063942
1010063942
1010063942
4449703391
4449703391
6038868267

0056758162
0056758162
10102159777
10102159777
10320439753
10320439753
10320706133
10320706133
10320706133
10320706133
10320706133
10320706133
10320706133
1378463791
10103002306
14006012946
14006012946
14006012946
14006012946
14006012946
14000222708
10100639424
10100639424
10100639424
10100639424
10100639424
10100639424
10100639424
10100639424
10100639424
10100639424
10100639424
10100639424
10100639424
10100639424
10980208001
10980208001
10103404890

474,000.00
282,000.00
421,444.00
307,600.00
31,224.00
146,825.00
467,550.00
477,925.00
437,190.00
478,015.00
474,605.00
494,905.00
497,820.00
179,382.99
4,373.40
1,258,500.00
385,377.30
2,517,000.00
1,673,100.00
494,996.70
23,000.00
1,199,497.00
122,095.00
265,120.00
265,120.00
32,871.38
796,453.17
212,097.00
265,120.00
446,805.00
505,414.56
161,842.20
699,161.64
287,450.00
214,794.06
16,275.00
97,410.72
199,371.00

چ
چ
چ
چ

یوان
يوان
یوان
یوان
یورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
يورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
یورو
یوان چ
یورو
یوان چ
یوان چ
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
یورو
یورو
یورو
درهم امارات
یورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
یورو
درهم امارات
یورو
یورو
يورو
یورو
دﻻر ام ا

11,640
6,470
11,820
11,820
94,370
88,070
49,466
49,466
49,466
49,466
49,568
88,600
49,568
14,099
51,249
11,837
49,807
11,837
6,538
49,807
49,466
11,503
21,750
94,896
94,020
94,000
22,460
93,500
94,896
21,750
21,750
83,426
21,750
93,000
94,896
51,326
93,120
77,350

کت ا ب ج ارد ان
کت جاده اب شم آرارات
کت جاده اب شم آرارات
کت جاده اب شم آرارات
کت جاده اب شم آرارات

کت مانافراز نﺪاران آرتا مهر
کت مانافراز نﺪاران آرتا مهر
کت م ملهای غذا ح ا ارن
کت م ملهای غذا ح ا ارن
کت م ملهای غذا ح ا ارن
کت م ملهای غذا ح ا ارن
کت م ملهای غذا ح ا ارن
کت تجارت نو آرنﺪه انﺪ ش
کت تول ﺪی شیوا
کت تول ﺪی شیوا
کت تول ﺪی شیوا
کت تول ﺪی شیوا
کت تول ﺪی شیوا
کت تول ﺪی شیوا
کت رو ان ش که اهواز
کت ف مهنﺪ ال ز تﺪب
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان

اران

مﺤمﺪع
سلطنت
سلطنت
سلطنت
سلطنت
م م ف ض آ ادی
م م ف ض آ ادی
م م ف ض آ ادی
م م ف ض آ ادی
م م ف ض آ ادی
م م ف ض آ ادی
سوده
سوده
ع
ع
ع
ع
ع
سه ل
فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه
مسعود ح ﺪری دش ستا
س ﺪرضا
عل ضا
نازن
نازن
نازن
نازن
نازن
نازن
نازن
نازن
نازن
نازن

ﻒ آ ادی
مرو
مروج عاشوری
مروج عاشوری
مروج عاشوری
مروج عاشوری
م م ف ض آ ادی
م م ف ض آ ادی
م م ف ض آ ادی
م م ف ض آ ادی
م م ف ض آ ادی
م م ف ض آ ادی
مز
مز
م ﺪی
م ﺪی
م ﺪی
م ﺪی
م ﺪی
م نا
مستا
مستا
مستا
مستا
مستا
مستا
مسعود ح ﺪری دش ستا
مسعودن ا
مسعودی
مسعودی
مسعودی
مسعودی
مسعودی
مسعودی
مسعودی
مسعودی
مسعودی
مسعودی
مسعودی

4449626419
0603133134
0603133134
0603133134
0603133134

6249716556
6249716556
4432650109
4432650109
4432650109
4432650109
4432650109
0067219421
4898993710
4898993710
4898993710
4898993710
4898993710
4898993710
1755807716
0040573028
2400022194
2400022194
2400022194
2400022194
2400022194
2400022194
2400022194
2400022194
2400022194
2400022194

10840056772
14005663130
14005663130
14005663130
14005663130
0082106797
0082106797
0082106797
0082106797
0082106797
0082106797
14007244798
14007244798
10860165914
10860165914
10860165914
10860165914
10860165914
10103635130
10101235722
10101235722
10101235722
10101235722
10101235722
10101235722
3539273239
10860893885
10101619380
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318

210,000.00
407,072.00
32,823.00
325,335.88
739,850.00
222,400.00
22,700.00
242,500.00
222,400.00
281,357.00
941,200.00
1,980.00
99,000.00
1,008,306.00
1,383,750.00
72,600.00
19,840.00
203,596.80
97,000.00
29,537.50
37,600.00
322,400.00
1,957.00
1,443,750.00
2,651.00
13,200.00
779,708.00
16,450.00
103,108.94
207,096.62
68,530.22
76,726.00
143,388.91
10,902.00
238,363.32
164,889.09
294,209.25
38,889.18

یوان چ
يوان چ
يورو
يوان چ
یوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
رو ه هنﺪ
رو ه هنﺪ
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
يورو
يورو
یورو
يورو
يورو
درهم امارات
یورو
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
درهم امارات
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو

6,599
6,584
49,109
6,470
11,350
51,189
49,109
49,109
49,109
11,128
11,128
49,329
49,258
1,074
1,100
95,100
95,400
92,970
49,109
93,200
50,119
49,647
49,446
92,000
49,466
49,127
11,603
93,500
11,783
11,569
49,177
49,258
11,482
49,127
11,886
11,783
11,908
49,127

کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ا ﺪه تجارت ما ان
کت ن و ن ن قم
ازرا رای تک پ ا
کت مهنﺪ
کت فن آوران اوره تان اسپ
کت فن آوران اوره تان اسپ
کت مﺤب رو ا ک م ا
کت مهر مینا ال ون ک
کت مهر مینا ال ون ک
کت مهر مینا ال ون ک
کت مهر مینا ال ون ک
کت مهر مینا ال ون ک
کت مهر مینا ال ون ک
کت مهر مینا ال ون ک
کت مهر مینا ال ون ک

نازن
نازن
نازن
نازن
نازن
نازن
نازن
نازن
نازن
نازن
نازن
نازن
نازن
نازن
نازن
نازن
نازن
نازن
نازن
نازن
نازن
نازن
نازن
نازن
نازن
حس
نا
مج ﺪ
مج ﺪ
ابوالفضل
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع

مسعودی
مسعودی
مسعودی
مسعودی
مسعودی
مسعودی
مسعودی
مسعودی
مسعودی
مسعودی
مسعودی
مسعودی
مسعودی
مسعودی
مسعودی
مسعودی
مسعودی
مسعودی
مسعودی
مسعودی
مسعودی
مسعودی
مسعودی
مسعودی
مسعودی
مسعودی ب ﺪ
مسعودی نژاد
مسکرا
مسکرا
مسگرزاده
مسگری
مسگری
مسگری
مسگری
مسگری
مسگری
مسگری
مسگری

2400022194
2400022194
2400022194
2400022194
2400022194
2400022194
2400022194
2400022194
2400022194
2400022194
2400022194
2400022194
2400022194
2400022194
2400022194
2400022194
2400022194
2400022194
2400022194
2400022194
2400022194
2400022194
2400022194
2400022194
2400022194
0384147161
2002448841
0048474381
0048474381
0054688541
0045192324
0045192324
0045192324
0045192324
0045192324
0045192324
0045192324
0045192324

14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
14007276318
10860977394
10103243439
10320675634
10320675634
14003887909
10180500690
10180500690
10180500690
10180500690
10180500690
10180500690
10180500690
10180500690

20,300.00
45,648.00
51,798.00
20,097.50
19,069.53
77,252.70
122,498.00
61,772.81
15,946.02
72,330.32
106,132.35
757,595.00
20,485.00
54,071.72
662,629.01
120,065.00
104,682.00
131,392.00
16,663.96
134,000.00
10,298.00
544,844.92
926,442.47
30,651.25
55,454.00
32,069.00
28,630.00
14,004.00
51,799.56
272,000.00
7,440.00
8,416.00
28,842.00
11,219.80
35,000.00
9,444.40
8,944.00
3,261.90

يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
یورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
يوان چ
يورو
يورو
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
یورو
درهم امارات
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو

49,537
49,127
49,127
49,003
49,258
11,908
49,537
49,127
49,127
49,127
11,967
6,452
49,127
49,127
11,927
49,177
49,127
49,177
49,258
49,127
49,127
11,603
21,906
52,233
53,557
88,070
25,250
92,500
92,500
87,200
100,300
104,500
104,500
91,000
88,800
91,800
93,500
110,000

ون ک
ون ک
ون ک
ون ک
ون ک

کت مهر مینا ال
کت مهر مینا ال
کت مهر مینا ال
کت مهر مینا ال
کت مهر مینا ال
کت سا تهران
کت سا تهران
کت به تجارت اولر
کت ارو ن گس ارز اروم ه
کت ارو ن گس ارز اروم ه
کت اس آدا
کت اس آدا
کت اس آدا
کت اس آدا
کت اس آدا
کت ﺪ ﺪه ش جم
کت وثیق اله
کت سپهر صنعت آس ا خزر
کت دن ازاد تجارت گ ﻼن
کت سپهر صنعت آس ا خزر
کت سپهر صنعت آس ا خزر
کت فرزام تجارت خزر آستارا
کت دن ازاد تجارت گ ﻼن
کت سپهر صنعت آس ا خزر
کت سپهر صنعت آس ا خزر
کت سپهر صنعت آس ا خزر
کت دن ازاد تجارت گ ﻼن
کت دن ازاد تجارت گ ﻼن
کت سپهر صنعت آس ا خزر
کت فرزام تجارت خزر آستارا
کت توح ﺪ تجارت خزر ح ان
کت سپهر صنعت آس ا خزر
کت سپهر صنعت آس ا خزر
کت توح ﺪ تجارت خزر ح ان
کت سپهر صنعت آس ا خزر
کت سپهر صنعت آس ا خزر
کت هن ل ا وش
کت هن ل ا وش

ع
ع
ع
ع
ع
احمﺪ
احمﺪ
جواد
رضا
رضا
و
و
و
و
و
مهﺪی
نگ
حم ﺪ
حم ﺪ
حم ﺪ
حم ﺪ
حم ﺪ
حم ﺪ
حم ﺪ
حم ﺪ
حم ﺪ
حم ﺪ
حم ﺪ
حم ﺪ
حم ﺪ
حم ﺪ
حم ﺪ
حم ﺪ
حم ﺪ
حم ﺪ
حم ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ

مسگری
مسگری
مسگری
مسگری
مسگری
مسل
مسل
م
مشفق ان
مشفق ان
مشک ع
مشک ع
مشک ع
مشک ع
مشک ع
مشهﺪی ک
مش ن ا
مصا
مصا
مصا
مصا
مصا
مصا
مصا
مصا
مصا
مصا
مصا
مصا
مصا
مصا
مصا
مصا
مصا
مصا
مصا
مصطفوی
مصطفوی

زاده
زاده
زاده
زاده
زاده

0045192324
0045192324
0045192324
0045192324
0045192324
1239718810
1239718810
0793513022
2754248838
2754248838
1729617311
1729617311
1729617311
1729617311
1729617311
0074655590
0015334139
2619259495
2619259495
2619259495
2619259495
2619259495
2619259495
2619259495
2619259495
2619259495
2619259495
2619259495
2619259495
2619259495
2619259495
2619259495
2619259495
2619259495
2619259495
2619259495
0011024747
0011024747

10180500690
10180500690
10180500690
10180500690
10180500690
10100921567
10100921567
10380569460
10220081032
10220081032
10101328708
10101328708
10101328708
10101328708
10101328708
10320156936
10101716078
14005278984
14004003751
14005278984
14005278984
14004452837
14004003751
14005278984
14005278984
14005278984
14004003751
14004003751
14005278984
14004452837
14005558357
14005278984
14005278984
14005558357
14005278984
14005278984
10861578682
10861578682

61,137.50
40,000.00
5,255.50
1,625.80
17,688.00
3,600.00
3,950.29
124,456.10
107,040.00
500,000.00
48,720.00
31,392.00
14,896.00
83,620.00
19,835.00
203,689.00
15,674.04
1,001,573.00
33,000.00
828,888.00
897,962.00
282,134.68
27,884.00
1,036,110.00
621,666.00
1,485,091.00
363,190.00
752.87
95,400.00
52,124.63
701,198.50
493,879.10
967,036.00
199,850.40
1,429,831.80
759,814.00
376,214.39
303,140.92

یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یوان چ
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
دﻻر ام ا
یوان چ
درهم امارات
يورو
درهم امارات
درهم امارات
یوان چ
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یوان چ
يورو
يورو
یورو
يوان چ
درهم امارات
درهم امارات
يوان چ
درهم امارات
درهم امارات
یورو
يورو

88,960
89,500
89,000
89,500
92,500
97,500
90,700
92,190
49,109
11,750
92,500
92,500
88,040
92,500
88,040
75,740
11,350
11,583
49,441
11,583
11,583
11,008
49,466
11,761
11,949
21,465
11,008
49,446
49,329
49,268
6,587
11,583
11,761
6,587
21,448
21,525
50,695
49,697

کت هن ل ا وش
کت هن ل ا وش
کت هن ل ا وش
کت هن ل ا وش
کت هن ل ا وش
کت هن ل ا وش
کت هن ل ا وش
کت هن ل ا وش
کت هن ل ا وش
کت هن ل ا وش
کت هن ل ا وش
کت هن ل ا وش
کت هن ل ا وش
کت هن ل ا وش
کت داروسازی س ﺤان انکولوژی
کت نمانور آس ا
کت نمانور آس ا
کت نمانور آس ا
کت نمانور آس ا
کت نمانور آس ا
کت نمانور آس ا
کت نمانور آس ا
کت نمانور آس ا
کت نمانور آس ا
کت نمانور آس ا
کت نمانور آس ا
کت نمانور آس ا
کت نمانور آس ا
کت نمانور آس ا
کت نمانور آس ا
کت نمانور آس ا
کت نمانور آس ا
کت نمانور آس ا
کت نمانور آس ا

مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
س ﺪحم ﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مصط رسو
مصط ص ادی
مصط ص ادی
مصط ص ادی

مصطفوی
مصطفوی
مصطفوی
مصطفوی
مصطفوی
مصطفوی
مصطفوی
مصطفوی
مصطفوی
مصطفوی
مصطفوی
مصطفوی
مصطفوی
مصطفوی
مصطفوی
مصطفوی
مصطفوی
مصطفوی
مصطفوی
مصطفوی
مصطفوی
مصطفوی
مصطفوی
مصطفوی
مصطفوی
مصطفوی
مصطفوی
مصطفوی
مصطفوی
مصطفوی
مصطفوی
مصطفوی
مصطفوی
مصطفوی
مصط رسو
مصط ص ادی
مصط ص ادی
مصط ص ادی

0011024747
0011024747
0011024747
0011024747
0011024747
0011024747
0011024747
0011024747
0011024747
0011024747
0011024747
0011024747
0011024747
0011024747
0039390217
3848893835
3848893835
3848893835
3848893835
3848893835
3848893835
3848893835
3848893835
3848893835
3848893835
3848893835
3848893835
3848893835
3848893835
3848893835
3848893835
3848893835
3848893835
3848893835

10861578682
10861578682
10861578682
10861578682
10861578682
10861578682
10861578682
10861578682
10861578682
10861578682
10861578682
10861578682
10861578682
10861578682
10102350203
10103160443
10103160443
10103160443
10103160443
10103160443
10103160443
10103160443
10103160443
10103160443
10103160443
10103160443
10103160443
10103160443
10103160443
10103160443
10103160443
10103160443
10103160443
10103160443
2801594857
3520541882
3520541882
3520541882

211,635.90
211,635.89
189,354.40
267,765.60
111,245.84
102,621.00
211,635.89
267,765.60
41,590.00
56,122.92
7,299.60
20,400.00
4,415.00
819.00
70,920.00
1,120,064.00
1,839,600.00
333,270.00
690,894.00
2,338,486.00
525,339.00
936,109.00
455,451.00
907,470.00
391,870.00
384,307.00
427,970.00
80,472.00
888,916.00
737,199.00
591,811.00
2,093,754.00
1,661,728.00
1,178,433.00
65,602.18
103,161.41
128,706.43
323,346.49

يورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يوان چ
يوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
يوان چ
یوان چ
یوان چ
يوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
يوان چ
يوان چ
یوان چ
یوان چ
ل جﺪ ﺪ ترک ه
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات

49,697
49,697
96,000
93,000
93,000
50,695
49,697
93,000
96,000
93,000
49,568
96,000
50,695
96,000
49,798
6,612
6,627
11,600
11,600
11,250
6,587
11,600
11,680
6,627
11,680
11,600
11,600
11,870
11,870
11,600
6,631
6,627
11,600
11,600
9,064
11,466
11,499
11,503

ص ادی
ﻃاهردنا
قﺪر
قﺪر
قل ان ج اری

مصط
مصط
مصط
مصط
مصط
مج ﺪ
کت ا ﺪه گس اوه
مﺤمﺪرضا
کت ارخانجات ر سنﺪ و افنﺪ و پوشا جامعه
احمﺪع
کت ازرا ب المل میهن خواهان
یوسﻒ
کت س ل ات گس اوه
یوسﻒ
کت س ل ات گس اوه
یوسﻒ
کت س ل ات گس اوه
یوسﻒ
کت س ل ات گس اوه
یوسﻒ
کت س ل ات گس اوه
ابوالفضل
کت آلومی یوم ارس
ابوالفضل
کت آلومی یوم ارس
ﺤ
کت اروم نار ن
ﺤ
کت اروم نار ن
ﺤ
کت اروم نار ن
فح
کت روژان پوست اساراد
مهرداد
کت توسعه صنایع دیز مبنا
مج ﺪ
کت صنایع غذا س اس مهر
مج ﺪ
کت صنایع غذا س اس مهر
مج ﺪ
کت مظفرصنعت ص ا
بهرام
کت حا فن آوران کتا
حس
کت آر ا ل تکس
حم ﺪ
حم ﺪ
ع
کت شو ا ز ست
فاﻃمه
کت پ ا رنگ
ﻼل
کت پ ا افزار پ و
شهرام
کت کن ل توز ن پنﺪ
کت مهنﺪ ز س آروکو فراینﺪ سازان ﻒ مﺤمﺪداود
کت مهنﺪ ز س آروکو فراینﺪ سازان ﻒ مﺤمﺪداود
کت مهنﺪ ز س آروکو فراینﺪ سازان ﻒ مﺤمﺪداود
عل ضا
کت مهران تجارت ن
عل ضا
کت مهران تجارت ن
عل ضا
کت مهران تجارت ن
عل ضا
کت مهران تجارت ن

ص ادی
ﻃاهردنا
قﺪر
قﺪر
قل ان ج اری

مصط
مصط
مصط
مصط
مصط
مصل
مصل
مصی
مطلب پور
مطلب پور
مطلب پور
مطلب پور
مطلب پور
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری اصل
مظفرنج
مظفری
مظفری
مظفری
مظلو
مظلو ن ا
مظلوم ان
مظلوم ان
معتضﺪی
معتمﺪزاده
معتمﺪی
معتمﺪی
معتمﺪی
معتمﺪی
معتمﺪی
معتمﺪی
معتمﺪی
معتمﺪی
معتمﺪی

0041810252
0420971610
0048320153
1378577396
1378577396
1378577396
1378577396
1378577396
0602317924
0602317924
2753374211
2753374211
2753374211
1465772146
0062061275
0050915916
0050915916
1281007099
0040725669
2756115274

0058359346
0937447153
0059472626
0073752207
0322193257
0322193257
0322193257
2296919960
2296919960
2296919960
2296919960

3520541882
2002465932
1729493440
1729493440
5829654245
10101589046
10102185247
10101903643
10102940250
10102940250
10102940250
10102940250
10102940250
10100645288
10100645288
10220086417
10220086417
10220086417
14005453341
14003505481
10101915329
10101915329
10102569076
10102087238
10102331336
1141882485
1141882485
10320878454
10100812742
10103732338
10320233546
10190064129
10190064129
10190064129
10320772034
10320772034
10320772034
10320772034

748,249.00
20,731.02
127,500.00
293,650.00
550,000.00
39,835.30
22,487.00
35,929.00
164,500.00
1,987.00
217,000.00
164,500.00
77,500.00
50,760.00
40,080.00
17,740.00
71,598.82
99,875.60
53,000,000.00
90,972.00
26,000.00
311,070.00
490,728.00
47,740.00
8,727.00
258,950.00
905,304.50
130,849.00
54,904.00
56,840.00
772,300.00
122,000.00
39,331.00
6,788.00
743,570.00
499,400.00
1,117,800.00
298,400.00

يوان چ
يورو
يورو
یورو
یوان چ
یورو
يورو
یورو
یورو
يورو
يورو
یورو
يورو
یورو
یورو
يورو
یورو
يورو
وون کره جنو
یورو
یورو
یورو
یوان چ
يورو
یورو
یوان چ
يوان چ
یورو
یورو
یورو
یوان چ
یورو
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات

6,596
51,327
48,599
91,000
6,452
88,900
88,150
107,380
49,887
49,408
49,258
49,887
49,408
97,260
89,380
49,441
90,500
49,466
55,000
87,210
94,430
49,845
6,597
49,441
49,537
6,600
6,589
92,110
93,862
49,673
11,050
87,947
49,177
49,177
21,526
11,690
11,471
11,510

کت مهران تجارت ن
کت فرا صنعت شمال

کت آر ا صنعت معصو
کت ارس صنعت معصو
کت ارس صنعت معصو
کت ارس صنعت معصو
کت صنایع تصف ه آر اب پژوه
کت مهنﺪ س اآسان
کت مهنﺪ س اآسان
کت مهنﺪ س اآسان
کت مهنﺪ س اآسان
کت مهنﺪ س اآسان
کت مهنﺪ س اآسان
کت مهنﺪ س اآسان
کت مهنﺪ س اآسان
کت مهنﺪ س اآسان
کت مهنﺪ س اآسان
کت مهنﺪ س اآسان
کت مهنﺪ س اآسان
کت ال گس خاور
کت ار ا ترا سفو ق
کت ار ا ترا سفو ق
کت ار ا ترا سفو ق
کت ار ا ترا سفو ق
کت ار ا ترا سفو ق
کت تول ﺪی صو و تص ری
کت تول ﺪی صو و تص ری
کت تول ﺪی صو و تص ری
کت تول ﺪی صو و تص ری
کت تول ﺪی صو و تص ری
کت سا دنا نخ س اهان
کت کوشا تجارت پژوا
کت اﻃلس رهاورد آر ا
کت مهنﺪ

لﺪیران ن
لﺪیران ن
لﺪیران ن
لﺪیران ن
لﺪیران ن

تول ﺪی ارس جهﺪ

ن
ن
ن
ن
ن

عل ضا
حم ﺪ
معصومه حنجر
معصومه حنجر
معصومه حنجر
مﺤسن
حسن
حسن
حسن
شه ار
می ا
می ا
می ا
می ا
می ا
می ا
می ا
می ا
می ا
می ا
می ا
می ا
مﺤمﺪرضا
فجﷲ
فجﷲ
فجﷲ
فجﷲ
فجﷲ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
رضا
مسعود
مﺤمﺪحس
ناه ﺪ
حس

معتمﺪی
معﺪن کن
معصومه حنجر
معصومه حنجر
معصومه حنجر
معصو
معصو
معصو
معصو
معصو ز ن آ ادی
معماری
معماری
معماری
معماری
معماری
معماری
معماری
معماری
معماری
معماری
معماری
معماری
معماری
معماری
معماری
معماری
معماری
معماری
معی
معی
معی
معی
معی
معی فرد
مفاخری
مفتح
مقﺪری
مقﺪ

2296919960
0050189182

0385189151
0386383979
0386383979
0386383979
0047725796
0061469939
0061469939
0061469939
0061469939
0061469939
0061469939
0061469939
0061469939
0061469939
0061469939
0061469939
0061469939
1370821808
4072156574
4072156574
4072156574
4072156574
4072156574
1815595884
1815595884
1815595884
1815595884
1815595884
1817735446
0065336240
0451611543
1550742477

10320772034
10760079248
4410164260
4410164260
4410164260
10590022711
10590037461
10590037461
10590037461
10102854290
10102139632
10102139632
10102139632
10102139632
10102139632
10102139632
10102139632
10102139632
10102139632
10102139632
10102139632
10102139632
10102374550
10860286049
10860286049
10860286049
10860286049
10860286049
10960039470
10960039470
10960039470
10960039470
10960039470
10260503894
10320515153
10320715842
4432321751
10780068817

459,400.00
5,360.30
592,050.00
200.00
592,050.00
1,194,375.00
615,462.00
615,462.00
10,540.00
27,688.00
33,340.00
13,858.10
97,759.00
129,438.00
29,719.00
67,624.00
53,383.70
43,340.40
59,431.00
398,776.02
31,373.00
30,695.00
110,000.00
899,783.00
294,936.00
15,429.29
4,751,217.00
95,250.00
115,934,708.00
164,565,000.00
77,098,862.00
188,745,688.00
164,565,000.00
46,635.84
38,205.00
60,500.00
71,070.00
3,261,400.00

درهم امارات
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
درهم امارات
يوان چ
يوان چ
دﻻر ام ا
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
یوان چ
یورو
یورو
یورو
وون کره جنو

11,510
89,090
6,375
6,469
6,587
20,435
6,596
6,555
76,450
49,177
89,390
92,200
89,390
105,550
89,390
89,390
105,550
50,119
89,390
105,550
89,390
90,390
48,599
49,938
49,938
50,463
49,703
89,000
38,982
38,982
38,982
38,982
38,982
12,700
49,408
49,701
51,199
72,100

کت توسعه و تجارت مات س
کت توسعه و تجارت مات س
کت توسعه و تجارت مات س

کت ماش سازی آرا س ت ز
کت جرثق ل پوﻻد
کت جرثق ل پوﻻد
کت فرش نگ مشهﺪ
کت اذر اد تجارت شکوه ارونﺪ
کت اذر اد تجارت شکوه ارونﺪ
کت اذر اد تجارت شکوه ارونﺪ
کت اذر اد تجارت شکوه ارونﺪ
کت اذر اد تجارت شکوه ارونﺪ
کت اذر اد تجارت شکوه ارونﺪ
کت اذر اد تجارت شکوه ارونﺪ
کت اذر اد تجارت شکوه ارونﺪ
کت اذر اد تجارت شکوه ارونﺪ
کت اذر اد تجارت شکوه ارونﺪ
کت اذر اد تجارت شکوه ارونﺪ
کت اذر اد تجارت شکوه ارونﺪ
کت تول ﺪی مهراصل
کت تول ﺪی مهراصل
کت تول ﺪی مهراصل
کت تول ﺪی مهراصل
کت تول ﺪی مهراصل
کت تول ﺪی مهراصل
کت تول ﺪی مهراصل
کت تول ﺪی مهراصل
کت تول ﺪی مهراصل
کت تول ﺪی مهراصل
کت تول ﺪی مهراصل
کت تول ﺪی مهراصل
کت تول ﺪی مهراصل
کت تول ﺪی مهراصل
کت تول ﺪی مهراصل
کت تول ﺪی مهراصل
کت تول ﺪی مهراصل

حسن
حسن
حسن
رضا
رضا
مﺤمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
ع اس
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا

مقﺪم اصل
مقﺪم اصل
مقﺪم اصل
مقﺪم پناه
مقﺪم پناه
مقﺪم ش ای
مقصود
مقصود
مقصودی
مق
مق
مق
مق
مق
مق
مق
مق
مق
مق
مق
مق
مق اصل
مق اصل
مق اصل
مق اصل
مق اصل
مق اصل
مق اصل
مق اصل
مق اصل
مق اصل
مق اصل
مق اصل
مق اصل
مق اصل
مق اصل
مق اصل
مق اصل

1379282871
1379282871
1379282871

1373861381
3255629349
3255629349
0589648705
3530092339
3530092339
3530092339
3530092339
3530092339
3530092339
3530092339
3530092339
3530092339
3530092339
3530092339
3530092339
1380612411
1380612411
1380612411
1380612411
1380612411
1380612411
1380612411
1380612411
1380612411
1380612411
1380612411
1380612411
1380612411
1380612411
1380612411
1380612411
1380612411

10102621613
10102621613
10102621613
0050843461
0050843461
10200138952
10101291462
10101291462
10380288420
14007267240
14007267240
14007267240
14007267240
14007267240
14007267240
14007267240
14007267240
14007267240
14007267240
14007267240
14007267240
10860341232
10860341232
10860341232
10860341232
10860341232
10860341232
10860341232
10860341232
10860341232
10860341232
10860341232
10860341232
10860341232
10860341232
10860341232
10860341232
10860341232

38,110.00
25,473.00
46,620.00
1,054,667.00
292,480.00
92,000.00
862,000.00
862,000.00
157,911.05
478,500.00
26,555.65
102,100.00
92,949.12
43,000.00
97,227.96
201,308.99
48,800.00
110,080.95
625,000.00
264,309.54
730,341.15
930.00
326,400.00
464,000.00
370,580.00
494,100.00
710.00
1,785.00
765.00
170,800.00
5,900.00
2,300.00
46,660.10
198,300.00
263,263.00
370,600.00
482,015.00
53,276.00

يورو
درهم امارات
يورو
یوان چ
یوان چ
یوان چ
يورو
يورو
يورو
يوان چ
درهم امارات
يورو
درهم امارات
يورو
درهم امارات
درهم امارات
يورو
درهم امارات
يوان چ
دﻻر ام ا
درهم امارات
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو

49,568
21,500
49,568
11,670
11,260
11,740
50,659
50,659
93,020
7,183
11,783
49,127
11,908
51,199
11,994
11,783
50,659
11,908
7,183
75,700
21,797
92,400
96,600
49,329
49,329
89,370
92,850
49,329
49,329
89,370
92,400
92,900
92,850
49,329
92,850
49,329
96,600
92,850

کت تول ﺪی مهراصل
کت ارس ﻼس ک اناهیتا
کت صنایع ال اف ساو س اس ادانا
کت صنایع ال اف ساو س اس ادانا
کت صنایع ال اف ساو س اس ادانا
کت صنایع ال اف ساو س اس ادانا
کت نف س افت دهق
کت س انرژی مث ت
کت س انرژی مث ت
کت س انرژی مث ت
کت س انرژی مث ت
کت س انرژی مث ت
کت مهنﺪ فضا س خاورم انه
کت کوشا ا سار
کت فرآینﺪ ارقام پرداز
کت ﻃرا ومهنﺪ توان سازان ایران
کت ﻃرا ومهنﺪ توان سازان ایران
کت ﻃرا ومهنﺪ توان سازان ایران
کت صنایع غذا مانا
کت صنایع غذا مانا
کت صنایع غذا مانا
نگ آب ان آرا
نگ آب ان آرا
نگ آب ان آرا
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز

رضا
م ع
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
قﺪمع
ابراه م
ابراه م
ابراه م
ابراه م
ابراه م
وح ﺪ
مﺤمﺪرضا
الهام
عل ضا
عل ضا
عل ضا
احمﺪ
احمﺪ
احمﺪ
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
فرزانه
فرزانه
فرزانه
فرزانه
فرزانه
فرزانه
فرزانه
فرزانه
فرزانه
فرزانه
فرزانه
فرزانه
فرزانه
فرزانه

مق اصل
مق کی ج
مﻼاحمﺪی
مﻼاحمﺪی
مﻼاحمﺪی
مﻼاحمﺪی
مﻼاحمﺪی ده
مﻼمﺪ
مﻼمﺪ
مﻼمﺪ
مﻼمﺪ
مﻼمﺪ
مﻼ
مﻼ فرد
ملزوما خ ا ان
مل
مل
مل
مل
مل
مل
مل پورآقچای
مل پورآقچای
مل پورآقچای
مل مﺤمﺪی
مل مﺤمﺪی
مل مﺤمﺪی
مل مﺤمﺪی
مل مﺤمﺪی
مل مﺤمﺪی
مل مﺤمﺪی
مل مﺤمﺪی
مل مﺤمﺪی
مل مﺤمﺪی
مل مﺤمﺪی
مل مﺤمﺪی
مل مﺤمﺪی
مل مﺤمﺪی

1380612411
0081523351
1092340947
1092340947
1092340947
1092340947
1091959978
0450578739
0450578739
0450578739
0450578739
0450578739
0041768787
3050085177
0072819820
5309794395
5309794395
5309794395
5309800344
5309800344
5309800344
0060772638
0060772638
0060772638
0011727411
0011727411
0011727411
0011727411
0011727411
0011727411
0011727411
0011727411
0011727411
0011727411
0011727411
0011727411
0011727411
0011727411

10860341232
10862091693
10260683542
10260683542
10260683542
10260683542
10260164980
10320182269
10320182269
10320182269
10320182269
10320182269
10103865540
10860517427
10102234288
10101431263
10101431263
10101431263
10101244312
10101244312
10101244312
10103220004
10103220004
10103220004
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619

465,972.50
27,300.00
343,706.00
662,203,152.00
73,529.96
1,802,460.00
1,580,000.00
386,461.60
184,471.62
204,000.00
53,673.59
137,411.93
3,712.97
1,041,912.73
2,360,000.00
10,206.38
17,628.10
42,248.00
1,320.00
57,000.00
3,170.53
80,000.00
135,000.00
55,000.00
422,000.00
12,485.80
1,377.40
119,729.63
15,834,000.00
110,010.72
18,900,000.00
24,746.00
67,995.45
2,295,201.80
70,813.75
123,428.18
380,317.60
93,701.00

یورو
یورو
يوان چ
وون کره جنو
يورو
يوان چ
یوان چ
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یورو
یوان چ
ین ژاپن
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
يورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یوان چ
يورو
یورو
وون کره جنو
يوان چ
وون کره جنو
یورو
یورو
يوان چ
يورو
یورو
یورو
یورو

96,600
49,127
11,300
75,990
93,026
11,300
12,900
20,600
20,600
21,200
21,843
21,200
49,408
11,374
38,415
90,767
90,767
92,922
49,466
88,340
49,466
89,290
49,177
49,109
50,866
11,800
93,823
49,630
38,113
6,515
38,113
49,647
49,647
6,588
49,703
49,537
49,703
49,630

کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز

فرزانه
فرزانه
فرزانه
فرزانه
فرزانه
فرزانه
فرزانه
فرزانه
فرزانه
فرزانه
فرزانه
فرزانه
فرزانه
فرزانه
فرزانه
فرزانه
فرزانه
فرزانه
فرزانه
فرزانه
فرزانه
فرزانه
فرزانه
فرزانه
فرزانه
فرزانه
فرزانه
فرزانه
فرزانه
فرزانه
فرزانه
فرزانه
فرزانه
فرزانه
فرزانه
فرزانه
فرزانه
فرزانه

مل
مل
مل
مل
مل
مل
مل
مل
مل
مل
مل
مل
مل
مل
مل
مل
مل
مل
مل
مل
مل
مل
مل
مل
مل
مل
مل
مل
مل
مل
مل
مل
مل
مل
مل
مل
مل
مل

مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی

0011727411
0011727411
0011727411
0011727411
0011727411
0011727411
0011727411
0011727411
0011727411
0011727411
0011727411
0011727411
0011727411
0011727411
0011727411
0011727411
0011727411
0011727411
0011727411
0011727411
0011727411
0011727411
0011727411
0011727411
0011727411
0011727411
0011727411
0011727411
0011727411
0011727411
0011727411
0011727411
0011727411
0011727411
0011727411
0011727411
0011727411
0011727411

10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619

86.14
21,323.15
263,419.20
163,487.00
2,260,000.00
118,000.00
164,681.26
77,873.98
52,983.00
130,306,120.00
292,494,045.00
1,744.32
257,075.08
300,000.00
965,084.00
1,290.00
108,000.00
3,266.00
114,080,000.00
122,304.00
119,812.50
21,760,000.00
8,590.03
480,514.66
10,957.56
100,000.00
7,652.27
796,160.00
2,831.50
100,000.00
58,329.00
367,600.00
520,288.00
110,010.72
9,975,000.00
50,928.40
33,120.00
59,650.00

يورو
یورو
یوان چ
يورو
يوان چ
یورو
يورو
یورو
یورو
وون کره جنو
وون کره جنو
يورو
يوان چ
یورو
وون کره جنو
یورو
يوان چ
یورو
وون کره جنو
یورو
يوان چ
وون کره جنو
يورو
يورو
یورو
يورو
یورو
وون کره جنو
یورو
یورو
يورو
یوان چ
یوان چ
يوان چ
وون کره جنو
يورو
يورو
یورو

93,823
94,540
11,800
87,250
11,000
50,545
49,703
49,537
49,408
39,403
39,403
49,109
6,588
49,537
39,403
49,845
6,588
49,329
39,403
50,545
11,260
69,020
93,823
87,000
49,703
101,700
92,480
38,113
49,845
49,647
49,109
11,800
11,800
6,515
38,113
50,545
49,703
49,630

کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت صنایع تول ﺪی کروز
کت ال و ارس
کت ال و ارس
کت شخ ص ﻃ مل
کت ازرا تجارت توسعه را انه آ ادانا
کت ازرا تجارت توسعه را انه آ ادانا
کت ازرا تجارت توسعه را انه آ ادانا
کت ازرا تجارت توسعه را انه آ ادانا
کت ازرا تجارت توسعه را انه آ ادانا

کت ه اد ک م ا فام
کت روناس ا
کت روناس ا
کت شم ش شه ارس
کت بهینه سازان رژان
ملينا تجارت آرا
ملينا تجارت آرا
ادنا صنعت پ
ادنا صنعت پ
ادنا صنعت پ
ادنا صنعت پ
ادنا صنعت پ
ادنا صنعت پ
ادنا صنعت پ

کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت مهنﺪ
کت آفاش
کت آفاش
کت آفاش
کت حم ﺪ صنعت فرد

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

فرزانه
فرزانه
فرزانه
فرزانه
فرزانه
فرزانه
فرزانه
فرزانه
فرزانه
و اله
و اله
عل ضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
ع ز
ع ز
ژ نوس
میثم
میثم
رح م
ام ﺪ
ملينا تجارت آرا
ملينا تجارت آرا
مل ﺤه زابح
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
ع
ع
ع
ف ﺪ

مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
نائی

مل
مل
مل
مل
مل
مل
مل
مل
مل
مل
مل
مل
مل لو
مل لو
مل لو
مل لو
مل لو
مل
مل
مل
مل
مل
مل
مل سع ﺪآ ادی
ملينا تجارت آرا
ملينا تجارت آرا
مل ﺤه زابح
مم
مم
مم
مم
مم
مم
مم
منت ی
منت ی
منت ی
منتظر

0011727411
0011727411
0011727411
0011727411
0011727411
0011727411
0011727411
0011727411
0011727411
6159619608
6159619608
1287865933
0071179178
0071179178
0071179178
0071179178
0071179178

0056927584
0070978131
0070978131
2708727151
0057903476
0063095051
0063095051
0055361439
0055361439
0055361439
0055361439
0055361439
0055361439
0055361439
2850078867
2850078867
2850078867
0053689021

10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10101078619
10320179085
10320179085
10260447389
14003190896
14003190896
14003190896
14003190896
14003190896
5899290404
5899290404
14004014704
10860212252
10860212252
10102214084
10102592599
14005851520
14005851520
6239354880
10320191507
10320191507
10320191507
10320191507
10320191507
10320191507
10320191507
10100768330
10100768330
10100768330
10101563801

20,509.00
7,093.46
51,364,720.00
2,869,002.20
355,269.60
51,500.00
329,495.00
100,000,000.00
5,522.98
13,193.00
9,145.00
10,753.28
1,603,211.00
69,527.20
926,200.00
117,674.00
1,653,634.92
111,610.00
76,597.55
112,500.00
104,602.00
26,373.00
1,490,354.60
81,492.00
272,400.00
181,600.00
84,611.34
92,160.00
92,280.00
111,200.00
123,400.00
76,800.00
73,500.00
395,000.00
206,500.00
39,750.00
357,750.00
2,190.00

یورو
یورو
وون کره جنو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
وون کره جنو
یورو
یورو
یورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يوان چ
یورو
یورو
یورو
دﻻر ام ا
يوان چ
يورو
يورو
يورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
يوان چ
درهم امارات
يوان چ
يوان چ
یورو

49,647
49,630
39,403
6,588
11,260
11,200
87,120
69,020
50,866
88,070
88,070
90,770
11,437
11,451
11,503
21,500
11,466
11,883
92,410
87,168
92,150
77,900
6,579
49,109
49,813
49,697
9,170
91,400
94,350
49,887
49,887
91,480
93,960
6,465
20,992
6,490
6,490
49,109

س ﺪع
کت ام ﺪ ﺪ ﺪه گرمسار
حم ﺪ
کت ال وک ر
فاﻃمه
کت آر ا تﺪب مانﺪ ار روهام
فاﻃمه
کت آر ا تﺪب مانﺪ ار روهام
فاﻃمه
کت آر ا تﺪب مانﺪ ار روهام
فاﻃمه
کت آر ا تﺪب مانﺪ ار روهام
فاﻃمه
کت آر ا تﺪب مانﺪ ار روهام
فاﻃمه
کت آر ا تﺪب مانﺪ ار روهام
فاﻃمه
کت آر ا تﺪب مانﺪ ار روهام
فاﻃمه
کت آر ا تﺪب مانﺪ ار روهام
فاﻃمه
کت آر ا تﺪب مانﺪ ار روهام
فاﻃمه
کت آر ا تﺪب مانﺪ ار روهام
فاﻃمه
کت آر ا تﺪب مانﺪ ار روهام
فاﻃمه
کت آر ا تﺪب مانﺪ ار روهام
فاﻃمه
کت آر ا تﺪب مانﺪ ار روهام
فاﻃمه
کت آر ا تﺪب مانﺪ ار روهام
ع
کت فوﻻدفام
خودرو ب
ز
کت ﻃرا مهنﺪ و تأم قطعات ایران
خودرو ب
ز
کت ﻃرا مهنﺪ و تأم قطعات ایران
خودرو ب
ز
کت ﻃرا مهنﺪ و تأم قطعات ایران
خودرو ب
ز
کت ﻃرا مهنﺪ و تأم قطعات ایران
خودرو ب
ز
کت ﻃرا مهنﺪ و تأم قطعات ایران
خودرو ب
ز
کت ﻃرا مهنﺪ و تأم قطعات ایران
خودرو ب
ز
کت ﻃرا مهنﺪ و تأم قطعات ایران
خودرو ب
ز
کت ﻃرا مهنﺪ و تأم قطعات ایران
خودرو ب
ز
کت ﻃرا مهنﺪ و تأم قطعات ایران
خودرو ب
ز
کت ﻃرا مهنﺪ و تأم قطعات ایران
خودرو ب
ز
کت ﻃرا مهنﺪ و تأم قطعات ایران
خودرو ب
ز
کت ﻃرا مهنﺪ و تأم قطعات ایران
خودرو ب
ز
کت ﻃرا مهنﺪ و تأم قطعات ایران
خودرو ب
ز
کت ﻃرا مهنﺪ و تأم قطعات ایران
خودرو ب
ز
کت ﻃرا مهنﺪ و تأم قطعات ایران
خودرو ب
ز
کت ﻃرا مهنﺪ و تأم قطعات ایران
خودرو ب
ز
کت ﻃرا مهنﺪ و تأم قطعات ایران
خودرو ب
ز
کت ﻃرا مهنﺪ و تأم قطعات ایران
خودرو ب
ز
کت ﻃرا مهنﺪ و تأم قطعات ایران
خودرو ب
ز
کت ﻃرا مهنﺪ و تأم قطعات ایران
حامﺪ
کت نگ جان و مه

منتظری ق
منتظری هﺪ
منتظ
منتظ
منتظ
منتظ
منتظ
منتظ
منتظ
منتظ
منتظ
منتظ
منتظ
منتظ
منتظ
منتظ
منتظ
منﺪ زاده
منﺪ زاده
منﺪ زاده
منﺪ زاده
منﺪ زاده
منﺪ زاده
منﺪ زاده
منﺪ زاده
منﺪ زاده
منﺪ زاده
منﺪ زاده
منﺪ زاده
منﺪ زاده
منﺪ زاده
منﺪ زاده
منﺪ زاده
منﺪ زاده
منﺪ زاده
منﺪ زاده
منﺪ زاده
م وی

نژاد

0050458205
0058266437
0052688836
0052688836
0052688836
0052688836
0052688836
0052688836
0052688836
0052688836
0052688836
0052688836
0052688836
0052688836
0052688836
0052688836
0070914151
0061140503
0061140503
0061140503
0061140503
0061140503
0061140503
0061140503
0061140503
0061140503
0061140503
0061140503
0061140503
0061140503
0061140503
0061140503
0061140503
0061140503
0061140503
0061140503
0061140503
0081479999

10480048395
10861588634
14004960641
14004960641
14004960641
14004960641
14004960641
14004960641
14004960641
14004960641
14004960641
14004960641
14004960641
14004960641
14004960641
14004960641
10100982911
10100820988
10100820988
10100820988
10100820988
10100820988
10100820988
10100820988
10100820988
10100820988
10100820988
10100820988
10100820988
10100820988
10100820988
10100820988
10100820988
10100820988
10100820988
10100820988
10100820988
10103051439

88,844.00
10,688.60
247,438.00
273,359.50
248,500.00
224,185.00
32,658.00
249,012.00
248,500.00
209,678.04
249,018.00
249,019.00
155,200.00
77,000.00
249,013.00
247,438.00
51,058.00
4,332,178.00
4,332,178.00
9,000,000.00
3,609,720.00
3,300,000.00
29,120,000.00
14,627,763.83
4,332,178.00
4,322,178.00
3,609,720.00
4,332,178.00
10,000.00
4,000,000.00
4,332,181.00
18,500,000.00
72,085.02
206,569,842.00
4,322,178.00
6,353,996.17
2,855,871.28
255,728.02

یوان چ
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
دﻻر ام ا
یورو
یورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
وون کره جنو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
وون کره جنو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
یورو

6,599
49,109
93,374
93,374
93,374
51,249
88,600
93,374
93,374
88,880
93,374
93,374
111,150
92,920
93,374
93,374
8,967
11,128
11,128
11,700
6,555
11,325
71,932
11,868
11,053
11,128
11,173
11,128
11,076
11,700
11,090
11,362
111,100
38,047
11,128
11,483
11,173
91,200

کت نگ جان و مه
کت نگ جان و مه
کت صنایع ژو
کت صنایع ژو

کت توسعه ارس ار ا
کت الف ای فناوری دات س
کت تول ﺪی و صنع ل آسای ما
کت تول ﺪی و صنع ل آسای ما
کت تول ﺪی و صنع ل آسای ما
کت تول ﺪی و صنع ل آسای ما
کت تول ﺪی و صنع ل آسای ما
کت تول ﺪی صنع وش م ا گی آسا
کت تول ﺪی صنع وش م ا گی آسا
کت صنایع فرو آل اژ ایران
کت تول ﺪی سام ار صنعت زا رس
کت کبودان ش زر ن
کت کبودان ش زر ن
کت کبودان ش زر ن
کت آلومی یوم اج آذر ا جان
کت مجتمع صنع ارس آل اژ ال ز
کت مجتمع صنع ارس آل اژ ال ز
کت ب المل نور توشه
کت ب المل نور توشه
کت ب المل نور توشه
کت ب المل نور توشه
کت ب المل نور توشه
کت ب المل نور توشه
کت ب المل نور توشه
کت ب المل نور توشه
کت آل ا س س ارت اط
کت آل ا س س ارت اط
کت افزودنیهای بهبود ساز

حامﺪ
حامﺪ
ع اس
ع اس
منصور خت اری
منصور حا زاده
منصوره عینه دی پور
منصوره عینه دی پور
منصوره عینه دی پور
مﺤمﺪ
پ ا
مﺤمﺪحس
مﺤمﺪحس
مﺤمﺪحس
مﺤمﺪحس
مﺤمﺪحس
س ﺪمهﺪی
س ﺪمهﺪی
ع اس
شاه
ع
ع
ع
حسن
ش نم
ش نم
ف ﺪون
ف ﺪون
ف ﺪون
ف ﺪون
ف ﺪون
ف ﺪون
ف ﺪون
ف ﺪون
احسان
احسان
س ﺪمﺤمﺪض اء
رضا

م وی
م وی
م وی
م وی
منصور خت اری
منصور حا زاده
منصوره عینه دی پور
منصوره عینه دی پور
منصوره عینه دی پور
منصوری
منصوری
منصوری راونﺪی
منصوری راونﺪی
منصوری راونﺪی
منصوری راونﺪی
منصوری راونﺪی
منصوری ﻃهرا
منصوری ﻃهرا
منصور ان
منعم ان
منوچهری
منوچهری
منوچهری
منوری قهرما
مه
مه
مه م ش
مه م ش
مه م ش
مه م ش
مه م ش
مه م ش
مه م ش
مه م ش
مهاجر
مهاجر
مهاجری
مهجور

0081479999
0081479999
1262552087
1262552087

0081837046
1292277688
0037150979
0037150979
0037150979
0037150979
0037150979
1280321776
1280321776
4323219849
4723741501
2753519498
2753519498
2753519498
0043983111
0067209793
0067209793
3341155155
3341155155
3341155155
3341155155
3341155155
3341155155
3341155155
3341155155
3255343755
3255343755
4722375259

10103051439
10103051439
10100666921
10100666921
2372584634
2292427214
0033926255
0033926255
0033926255
10102775221
14005506426
10101848181
10101848181
10101848181
10101848181
10101848181
10260284761
10260284761
10101063793
10340114109
10101716439
10101716439
10101716439
10200376571
10320899912
10320899912
10101967820
10101967820
10101967820
10101967820
10101967820
10101967820
10101967820
10101967820
10103926553
10103926553
10861455802
0383605504

1,395,047.45
254,851.20
918,550.00
423,338.00
6,464.83
100,740.57
10,272.00
10,691.40
2,311.20
25,700.00
1,711,220.00
900,000.00
1,371,710.00
900,000.00
61,997.00
565,000.00
24,967.50
8,471.50
14,287,000.00
127,686.14
2,106,432.00
919,000.00
1,940,736.00
495,000.00
485,140.00
485,140.00
672,770.00
9,337.82
126,730.00
235,860.00
298,410.00
362,547.00
149,390.00
267,974.00
500,000.00
1,721,800.00
85,300.00
114,600.00

درهم امارات
یورو
یوان چ
یوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یورو
یوان چ
یورو
یورو
یوان چ
یورو
یوان چ
يوان چ
یوان چ
یورو
یورو
یورو
یوان چ
یورو
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یورو

11,562
90,700
11,770
11,500
94,000
49,798
49,813
49,813
49,544
101,700
11,276
11,471
11,330
11,471
87,870
11,478
93,374
93,374
11,370
50,659
11,100
11,030
11,100
88,422
89,500
89,500
11,520
98,980
6,500
12,850
11,520
6,491
6,467
11,520
20,625
21,526
11,466
93,000

جم
جم
جم
جم

کت رو ان تجه
کت رو ان تجه
کت رو ان تجه
کت رو ان تجه
کت جام آثار
کت توسعه صنع ن ماد
کت توسعه صنعت پ و اردان

کت پ
کت پ
کت پ
کت پ
کت پ
کت پ
کت پ
کت پ
کت پ
کت پ

و ال
و ال
و ال
و ال
و ال
و ال
و ال
و ال
و ال
و ال

ون ک فراسو
ون ک فراسو
ون ک فراسو
ون ک فراسو
ون ک فراسو
ون ک فراسو
ون ک فراسو
ون ک فراسو
ون ک فراسو
ون ک فراسو

غﻼمرضا
غﻼمرضا
غﻼمرضا
غﻼمرضا
سورنا
آ ﺪا
مﺤمﺪمهﺪی
مهﺪی افشار
مهﺪی افشار
مهﺪی افشار
مهﺪی افشار
مهﺪی افشار
مهﺪی افشار
مهﺪی افشار
مهﺪی افشار
مهﺪی ا ان دهکردی
مهﺪی آقا ﻒ
مهﺪی آقا ﻒ
مهﺪی خشنﺪه
مهﺪی بنکﺪار
مهﺪی بنکﺪار
مهﺪی پورمش
مهﺪی حا فر
مهﺪی حا فر
مهﺪی حس زاده
مهﺪی رست
مهﺪی رست
پ ان
پ ان
پ ان
پ ان
پ ان
پ ان
پ ان
پ ان
پ ان
پ ان
مهﺪی عظ م زاده آرا

مهجوری
مهجوری
مهجوری
مهجوری
مهﺪوی
مهﺪوی
مهﺪوی زفرقنﺪی
مهﺪی افشار
مهﺪی افشار
مهﺪی افشار
مهﺪی افشار
مهﺪی افشار
مهﺪی افشار
مهﺪی افشار
مهﺪی افشار
مهﺪی ا ان دهکردی
مهﺪی آقا ﻒ
مهﺪی آقا ﻒ
مهﺪی خشنﺪه
مهﺪی بنکﺪار
مهﺪی بنکﺪار
مهﺪی پورمش
مهﺪی حا فر
مهﺪی حا فر
مهﺪی حس زاده
مهﺪی رست
مهﺪی رست
مهﺪی زاده فرد
مهﺪی زاده فرد
مهﺪی زاده فرد
مهﺪی زاده فرد
مهﺪی زاده فرد
مهﺪی زاده فرد
مهﺪی زاده فرد
مهﺪی زاده فرد
مهﺪی زاده فرد
مهﺪی زاده فرد
مهﺪی عظ م زاده آرا

0579497283
0579497283
0579497283
0579497283
0039371433
0063260174
0044485808

0078860458
0078860458
0078860458
0078860458
0078860458
0078860458
0078860458
0078860458
0078860458
0078860458

10102348016
10102348016
10102348016
10102348016
10320481419
14005990237
10103125834
0060314958
0060314958
0060314958
0060314958
0060314958
0060314958
0060314958
0060314958
4621756745
0320103048
0320103048
4322025811
0453520421
0453520421
0070393400
0068478879
0068478879
1370860188
4539501674
4539501674
14003882845
14003882845
14003882845
14003882845
14003882845
14003882845
14003882845
14003882845
14003882845
14003882845
6199943295

37,167.06
13,298.36
31,226.28
6,070.80
122,878.92
472,619.98
93,673.00
528,804.58
497,928.25
537,491.73
538,151.20
544,272.48
538,151.20
538,151.20
538,151.20
28,284.04
39,856.08
33,389.00
67,747.52
26,447.75
678.14
997,000.00
2,329.50
77,650.00
35,000.00
450,000.00
164,500.00
2,139,939.45
2,137,382.65
400,000.00
2,126,970.12
2,129,562.96
2,142,101.01
500,000.00
500,000.00
2,137,382.65
492,000.00
41,540.00

يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
درهم امارات
یورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو

49,127
49,807
49,807
50,463
49,537
11,472
92,661
6,452
11,483
6,470
11,483
6,462
6,477
11,483
6,447
49,109
49,441
49,415
49,829
51,326
51,326
11,437
49,177
49,329
49,109
6,375
6,555
11,471
21,850
25,500
11,471
11,471
11,471
20,600
22,180
21,850
49,109
50,695

مهﺪی عظ م زاده آرا
مهﺪی عظ م زاده آرا
مهﺪ ار
فرز ن
کت مهنﺪ عمراب
مهراب ش ج
مهراب ش ج
مهرام
ن ت اله
کت آبنوس پوشش ارس ان
مهرام
ن ت اله
کت آبنوس پوشش ارس ان
مهران کر
مهران کر
مهرآ ادی
احمﺪ
کت رز نهای صنع ایران
مهرآوران
ع مﺤمﺪ
کت پرش پوشش ل مر
مه ا
غﻼمرضا
کت گروه تجاری خانه سف ﺪ آر ان ارسا
مه ا
غﻼمرضا
کت گروه تجاری خانه سف ﺪ آر ان ارسا
مه ا
غﻼمرضا
کت گروه تجاری خانه سف ﺪ آر ان ارسا
مهرجو
مﺤمﺪع
مهرداد
مهرداد
کت اغذ ار ک ی
مهرداد سکو
مهرداد سکو
مهرداد سکو
مهرداد سکو
مهرداد سکو
مهرداد سکو
مهرداد سکو
مهرداد سکو
مهرداد مستو
مهرداد مستو
مهرداد مستو
مهرداد مستو
مهرداد مستو
مهرداد مستو
مهرداد مستو
مهرداد مستو
مهرداد مستو
مهرداد مستو
مهرداد مستو
مهرداد مستو
مهرداد مستو
مهرداد مستو
مهرداد مستو
مهرداد مستو
مهرداد مستو
مهرداد مستو
مهرن ا
فرزاد
کت فرال گس مهرن ای ق
مه ان اصفها
ع
کت ک ان موتور وارنا
مه ان اصفها
ع
کت ک ان موتور وارنا
مه ان اصفها
ع
کت ک ان موتور وارنا
مه ان اصفها
ع
کت ک ان موتور وارنا
مه ان اصفها
ع
کت ک ان موتور وارنا
مه ان اصفها
ع
کت ک ان موتور وارنا
مهنﺪ و مشاوره مبتکران لﺪیران مهنﺪ و مشاوره مبتکران لﺪیران
مهنﺪ و مشاوره مبتکران لﺪیران
مهنﺪ و مشاوره مبتکران لﺪیران مهنﺪ و مشاوره مبتکران لﺪیران
مهنﺪ و مشاوره مبتکران لﺪیران
مهنﺪ و مشاوره مبتکران لﺪیران مهنﺪ و مشاوره مبتکران لﺪیران
مهنﺪ و مشاوره مبتکران لﺪیران
موثق
کت صنایع غذا و سته بنﺪی عسل دخت شهﺪحامﺪ
موثق
کت صنایع غذا و سته بنﺪی عسل دخت شهﺪحامﺪ

0042691524
0066016401
0066016401
1062603001
4431645561
0053599330
0053599330
0053599330
0047232714

0681757981
1284856143
1284856143
1284856143
1284856143
1284856143
1284856143
1400519935
1400519935
1400519935
0071361073
0071361073

6199943295
10101149480
2200284241
14004403284
14004403284
0053545311
10860152083
10860177866
14006157886
14006157886
14006157886
4050268035
10860040418
0041146451
0041146451
0041146451
0041146451
1465763570
1465763570
1465763570
1465763570
1465763570
1465763570
1465763570
1465763570
1465763570
14005974552
14005365696
14005365696
14005365696
14005365696
14005365696
14005365696
14005199350
14005199350
14005199350
10103590706
10103590706

5,000.00
10,042.00
136,000.00
119,132,100.00
119,132,100.00
257,480.40
233,100.00
87,740.00
726,927.25
2,153,714.00
3,138,520.00
148,132.19
2,127,784.65
306,070.00
7,579.19
131,174.00
32,850.00
38,903.00
38,903.00
38,903.00
43,418.59
40,704.93
33,773.27
32,123.00
40,704.93
54,273.24
39,800.00
716,881.87
986,910.00
493,455.00
493,455.00
493,455.00
986,910.00
553,894,534.00
4,681,732.00
577,070,210.00
256,293.97
147,131.55

يورو
يورو
يورو
وون کره جنو
وون کره جنو
يوان چ
یوان چ
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یورو
درهم امارات
يوان چ
يورو
يوان چ
يوان چ
یورو
یورو
یورو
يورو
يورو
يورو
یورو
يورو
يورو
یورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
درهم امارات
درهم امارات

50,695
48,599
49,466
80,900
73,300
6,571
11,730
94,010
11,437
11,437
11,471
49,798
27,000
6,453
50,562
6,598
11,090
92,259
92,259
92,259
49,415
49,466
49,630
91,244
49,630
49,441
91,100
11,710
11,710
11,710
11,710
11,710
11,710
39,358
38,286
38,467
20,435
24,500

کت صنایع غذا
کت صنایع غذا
کت صنایع غذا
کت صنایع غذا
کت صنایع غذا
کت صنایع غذا
کت صنایع غذا
کت صنایع غذا
کت صنایع غذا
کت صنایع غذا
کت صنایع غذا
کت صنایع غذا
کت صنایع غذا
کت صنایع غذا
کت صنایع غذا
کت صنایع غذا
کت صنایع غذا
کت صنایع غذا
کت صنایع غذا
کت صنایع غذا
کت صنایع غذا
کت صنایع غذا
کت صنایع غذا
کت صنایع غذا
کت صنایع غذا
کت صنایع غذا
کت صنایع غذا
کت صنایع غذا
کت صنایع غذا
کت صنایع غذا
کت صنایع غذا
کت صنایع غذا
کت صنایع غذا
کت صنایع غذا
کت صنایع غذا
کت صنایع غذا
کت صنایع غذا
کت صنایع غذا

و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و

سته بنﺪی عسل دخت شهﺪحامﺪ
سته بنﺪی عسل دخت شهﺪحامﺪ
سته بنﺪی عسل دخت شهﺪحامﺪ
سته بنﺪی عسل دخت شهﺪحامﺪ
سته بنﺪی عسل دخت شهﺪحامﺪ
سته بنﺪی عسل دخت شهﺪحامﺪ
سته بنﺪی عسل دخت شهﺪحامﺪ
سته بنﺪی عسل دخت شهﺪحامﺪ
سته بنﺪی عسل دخت شهﺪحامﺪ
سته بنﺪی عسل دخت شهﺪحامﺪ
سته بنﺪی عسل دخت شهﺪحامﺪ
سته بنﺪی عسل دخت شهﺪحامﺪ
سته بنﺪی عسل دخت شهﺪحامﺪ
سته بنﺪی عسل دخت شهﺪحامﺪ
سته بنﺪی عسل دخت شهﺪحامﺪ
سته بنﺪی عسل دخت شهﺪحامﺪ
سته بنﺪی عسل دخت شهﺪحامﺪ
سته بنﺪی عسل دخت شهﺪحامﺪ
سته بنﺪی عسل دخت شهﺪحامﺪ
سته بنﺪی عسل دخت شهﺪحامﺪ
سته بنﺪی عسل دخت شهﺪحامﺪ
سته بنﺪی عسل دخت شهﺪحامﺪ
سته بنﺪی عسل دخت شهﺪحامﺪ
سته بنﺪی عسل دخت شهﺪحامﺪ
سته بنﺪی عسل دخت شهﺪحامﺪ
سته بنﺪی عسل دخت شهﺪحامﺪ
سته بنﺪی عسل دخت شهﺪحامﺪ
سته بنﺪی عسل دخت شهﺪحامﺪ
سته بنﺪی عسل دخت شهﺪحامﺪ
سته بنﺪی عسل دخت شهﺪحامﺪ
سته بنﺪی عسل دخت شهﺪحامﺪ
سته بنﺪی عسل دخت شهﺪحامﺪ
سته بنﺪی عسل دخت شهﺪحامﺪ
سته بنﺪی عسل دخت شهﺪحامﺪ
سته بنﺪی عسل دخت شهﺪحامﺪ
سته بنﺪی عسل دخت شهﺪحامﺪ
سته بنﺪی عسل دخت شهﺪحامﺪ
سته بنﺪی عسل دخت شهﺪحامﺪ

موثق
موثق
موثق
موثق
موثق
موثق
موثق
موثق
موثق
موثق
موثق
موثق
موثق
موثق
موثق
موثق
موثق
موثق
موثق
موثق
موثق
موثق
موثق
موثق
موثق
موثق
موثق
موثق
موثق
موثق
موثق
موثق
موثق
موثق
موثق
موثق
موثق
موثق

0071361073
0071361073
0071361073
0071361073
0071361073
0071361073
0071361073
0071361073
0071361073
0071361073
0071361073
0071361073
0071361073
0071361073
0071361073
0071361073
0071361073
0071361073
0071361073
0071361073
0071361073
0071361073
0071361073
0071361073
0071361073
0071361073
0071361073
0071361073
0071361073
0071361073
0071361073
0071361073
0071361073
0071361073
0071361073
0071361073
0071361073
0071361073

10103590706
10103590706
10103590706
10103590706
10103590706
10103590706
10103590706
10103590706
10103590706
10103590706
10103590706
10103590706
10103590706
10103590706
10103590706
10103590706
10103590706
10103590706
10103590706
10103590706
10103590706
10103590706
10103590706
10103590706
10103590706
10103590706
10103590706
10103590706
10103590706
10103590706
10103590706
10103590706
10103590706
10103590706
10103590706
10103590706
10103590706
10103590706

394,334.49
1,533,463.40
103,969.00
425,700.00
114,687.50
601,351.83
773,569.67
38,940.00
84,032.00
2,260,787.88
3,312,000.00
1,561,807.31
46,045.75
69,316.00
59,030.40
83,910.00
403,699.94
240,921.14
174,873.60
61,985.00
262,086.00
2,383,269.50
3,312,000.00
3,312,000.00
69,316.00
190,385.65
187,515.00
181,424.86
381,680.00
92,092.00
42,931.20
42,428.10
171,706.32
42,305.20
818,378.06
191,804.00
331,687.07
818,378.06

درهم امارات
یوان چ
درهم امارات
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یورو
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یورو
یورو
یورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
یورو
یورو
یورو
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یورو
درهم امارات
یورو
درهم امارات
درهم امارات
یورو
یورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یوان چ
درهم امارات

24,500
11,796
11,597
51,347
21,700
21,500
21,700
25,000
49,701
13,370
11,650
11,796
50,866
50,866
48,599
49,701
24,500
21,600
51,326
49,701
51,327
11,796
11,650
11,650
50,866
11,845
51,249
25,000
25,000
49,701
51,249
51,326
24,500
21,500
21,700
21,700
11,796
24,500

کت صنایع غذا و سته بنﺪی عسل دخت شهﺪحامﺪ
کت صنایع غذا و سته بنﺪی عسل دخت شهﺪحامﺪ
کت صنایع غذا و سته بنﺪی عسل دخت شهﺪحامﺪ
کت صنایع غذا و سته بنﺪی عسل دخت شهﺪحامﺪ
کت صنایع غذا و سته بنﺪی عسل دخت شهﺪحامﺪ
کت صنایع غذا و سته بنﺪی عسل دخت شهﺪحامﺪ
کت صنایع غذا و سته بنﺪی عسل دخت شهﺪحامﺪ
کت صنایع غذا و سته بنﺪی عسل دخت شهﺪحامﺪ
کت صنایع غذا و سته بنﺪی عسل دخت شهﺪحامﺪ
کت صنایع غذا و سته بنﺪی عسل دخت شهﺪحامﺪ
ع اس
کت آرمان د س دژ
ع اصغر
کت ارس کرپ
ع اصغر
کت ارس کرپ
ع اصغر
کت ارس کرپ
ع اصغر
کت ارس کرپ
مﺤمﺪ
کت ازرا فرتا تجارت درن ا
حسن
کت سان ال ون ک شه
حسن
کت سان ال ون ک شه
حسن
کت سان ال ون ک شه
حسن
کت سان ال ون ک شه
حسن
کت سان ال ون ک شه
حسن
کت سان ال ون ک شه
حسن
کت سان ال ون ک شه
حسن
کت سان ال ون ک شه
سع ﺪ
مرت
احمﺪ
کت سعادت تجارت ک م ا
س ﺪمرت
کت پ و تجارت افق
س ﺪمرت
کت پ و تجارت افق
س ﺪمرت
کت پ و تجارت افق
س ﺪمرت
کت پ و تجارت افق
س ﺪمرت
کت پ و تجارت افق
س ﺪحب ب اله
کت ازرا دروازه تجارت د ار
کت فن آوران اﻃﻼعات و ارت اﻃات شمالغرب س ﺪجعفر
خودرو ﺪحس
س
کت فروش و خﺪمات س از فروش مﺪیران
خودرو ﺪحس
س
کت فروش و خﺪمات س از فروش مﺪیران
خودرو ﺪحس
س
کت فروش و خﺪمات س از فروش مﺪیران
خودرو ﺪحس
س
کت فروش و خﺪمات س از فروش مﺪیران

موثق
موثق
موثق
موثق
موثق
موثق
موثق
موثق
موثق
موثق
موث
م ج افان
م ج افان
م ج افان
م ج افان
موحﺪی
موحﺪی فر
موحﺪی فر
موحﺪی فر
موحﺪی فر
موحﺪی فر
موحﺪی فر
موحﺪی فر
موحﺪی فر
مود
مود ان
موذ
موسوی
موسوی
موسوی
موسوی
موسوی
موسوی
موسوی
موسوی
موسوی
موسوی
موسوی

0071361073
0071361073
0071361073
0071361073
0071361073
0071361073
0071361073
0071361073
0071361073
0071361073
0056556519
4323159811
4323159811
4323159811
4323159811
0322172284
3051101011
3051101011
3051101011
3051101011
3051101011
3051101011
3051101011
3051101011

0059070595
0030794706
0030794706
0030794706
0030794706
0030794706
0053589416
1378090667
2161699660
2161699660
2161699660
2161699660

10103590706
10103590706
10103590706
10103590706
10103590706
10103590706
10103590706
10103590706
10103590706
10103590706
10102874869
10861728908
10861728908
10861728908
10861728908
14007196228
10102442606
10102442606
10102442606
10102442606
10102442606
10102442606
10102442606
10102442606
3250739715
4433374903
10103580695
10102761884
10102761884
10102761884
10102761884
10102761884
10102807860
10200197034
10102660590
10102660590
10102660590
10102660590

682,561.48
41,439.00
140,399.25
46,655.00
43,043.00
796,143.06
135,909.50
98,361.00
100,386.00
1,166,914.60
201,125.00
73,000.00
73,000.00
288,750.00
470,000.00
6,971.60
1,313,535.00
1,313,535.00
1,313,535.00
1,313,535.00
1,313,535.00
1,313,535.00
1,313,535.00
1,313,535.00
60,650.00
168,800.00
128,248.40
8,600.00
41,387.00
41,387.00
79,600.00
35,200.00
238,539,673.00
31,637.50
207,209.66
50,617.10
404,078.79
366,812.93

درهم امارات
یورو
یورو
یورو
یورو
یوان چ
درهم امارات
یورو
یورو
درهم امارات
یورو
يورو
يورو
يورو
یورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يوان چ
یورو
وون کره جنو
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو

25,000
51,249
51,249
49,701
51,199
11,796
20,435
48,599
49,701
11,597
48,599
49,329
49,807
49,329
93,120
49,639
25,125
21,210
21,210
20,900
21,210
20,930
22,640
22,920
92,000
88,386
92,000
51,326
87,713
51,326
6,571
87,713
74,900
50,545
93,120
93,120
91,900
91,900

کت ارآف نان تول ﺪکننﺪه انه آس ا
کت ارآف نان تول ﺪکننﺪه انه آس ا
کت گروه بهﺪاش ف وز
کت گروه بهﺪاش ف وز
کت گروه بهﺪاش ف وز
کت گروه بهﺪاش ف وز
کت گروه بهﺪاش ف وز
کت گروه بهﺪاش ف وز
کت گروه بهﺪاش ف وز
کت گروه بهﺪاش ف وز
کت گروه بهﺪاش ف وز
کت گروه بهﺪاش ف وز
کت گروه بهﺪاش ف وز
کت گروه بهﺪاش ف وز
کت صنایع ش م ا ک م ا ران امروز
کت صنایع ش م ا ک م ا ران امروز
کت صنایع ش م ا ک م ا ران امروز
کت صنایع ش م ا ک م ا ران امروز
کت صنایع ش م ا ک م ا ران امروز
کت صنایع ش م ا ک م ا ران امروز
کت صنایع ش م ا ک م ا ران امروز
کت صنایع ش م ا ک م ا ران امروز
کت خﺪمات ش م ا ن ن ش م ار
کت خﺪمات ش م ا ن ن ش م ار
کت خﺪمات ش م ا ن ن ش م ار
کت خﺪمات ش م ا ن ن ش م ار
کت خﺪمات ش م ا ن ن ش م ار
کت خﺪمات ش م ا ن ن ش م ار
کت خﺪمات ش م ا ن ن ش م ار
کت خﺪمات ش م ا ن ن ش م ار
کت خﺪمات ش م ا ن ن ش م ار
کت تول ﺪی ایران چسب
کت الغری
کت الغری
کت تول ﺪی ایران چسب
کت الغری
کت الغری

س ﺪحسن
س ﺪحسن
س ﺪمﺤمﺪ
س ﺪمﺤمﺪ
س ﺪمﺤمﺪ
س ﺪمﺤمﺪ
س ﺪمﺤمﺪ
س ﺪمﺤمﺪ
س ﺪمﺤمﺪ
س ﺪمﺤمﺪ
س ﺪمﺤمﺪ
س ﺪمﺤمﺪ
س ﺪمﺤمﺪ
س ﺪمﺤمﺪ
س ﺪ مﺤمﺪ رضا
س ﺪ مﺤمﺪ رضا
س ﺪ مﺤمﺪ رضا
س ﺪ مﺤمﺪ رضا
س ﺪ مﺤمﺪ رضا
س ﺪ مﺤمﺪ رضا
س ﺪ مﺤمﺪ رضا
س ﺪ مﺤمﺪ رضا
م م سادات
م م سادات
م م سادات
م م سادات
م م سادات
م م سادات
م م سادات
م م سادات
م م سادات
س ﺪمﺤمود
س ﺪه صغری
س ﺪه صغری
س ﺪه صغری
س ﺪه صغری
س ﺪه صغری
س ﺪه صغری

موسوی
موسوی
موسوی
موسوی
موسوی
موسوی
موسوی
موسوی
موسوی
موسوی
موسوی
موسوی
موسوی
موسوی
موسوی اصفها
موسوی اصفها
موسوی اصفها
موسوی اصفها
موسوی اصفها
موسوی اصفها
موسوی اصفها
موسوی اصفها
موسوی بیو
موسوی بیو
موسوی بیو
موسوی بیو
موسوی بیو
موسوی بیو
موسوی بیو
موسوی بیو
موسوی بیو
موسوی پور
موسوی زاده
موسوی زاده
موسوی زاده
موسوی زاده
موسوی زاده
موسوی زاده

2296383343
2296383343
4321945089
4321945089
4321945089
4321945089
4321945089
4321945089
4321945089
4321945089
4321945089
4321945089
4321945089
4321945089
0057373140
0057373140
0057373140
0057373140
0057373140
0057373140
0057373140
0057373140
0019095848
0019095848
0019095848
0019095848
0019095848
0019095848
0019095848
0019095848
0019095848
4322329322
4322329322
4322329322
4322329322
4322329322
4322329322

14006923501
14006923501
10100651897
10100651897
10100651897
10100651897
10100651897
10100651897
10100651897
10100651897
10100651897
10100651897
10100651897
10100651897
10101613123
10101613123
10101613123
10101613123
10101613123
10101613123
10101613123
10101613123
10102203794
10102203794
10102203794
10102203794
10102203794
10102203794
10102203794
10102203794
10102203794
1287569471
10100529991
10100860042
10100860042
10100529991
10100860042
10100860042

47,142.00
80,932.00
13,975.00
2,099.00
87,440.00
13,045.56
3,525.00
234,036.10
13,975.00
2,991.00
231,838.60
2,030.00
5,997.18
81,179.10
9,643,032.00
201,600.00
129,224.70
2,046,000.00
72,856.94
130,712.40
208,320.00
124,485.00
200,287.00
3,871,395.00
2,815,560.00
89,000.00
7,742,790.00
37,460.00
312,500.00
975,130.97
42,000.00
215,900.00
22,155.52
72,231.95
72,231.95
13,198.41
20,070.13
44,340.96

درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
ین ژاپن
یوان چ
یورو
رو ه هنﺪ
یورو
یورو
یوان چ
یورو
رو ه هنﺪ
رو ه هنﺪ
رو ه هنﺪ
یوان چ
رو ه هنﺪ
رو ه هنﺪ
رو ه هنﺪ
رو ه هنﺪ
يوان چ
یوان چ
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو

22,220
22,220
49,177
88,040
49,177
49,177
51,515
49,177
49,177
51,326
49,408
49,186
49,177
49,186
68,700
11,060
92,000
1,204
88,950
88,950
11,300
88,950
625
623
1,102
11,236
1,102
632
632
625
11,236
11,680
93,374
88,600
88,600
92,900
89,000
89,500

کت الغری
کت سام ال ون ک
کت سام ال ون ک
کت سام ال ون ک
کت سام ال ون ک
کت به پ ان صنعت
کت لسان ک سه آذر ا جان
کت تاجران زاو ه شما خزر
کت تاجران زاو ه شما خزر
کت تاجران زاو ه شما خزر
کت تاجران زاو ه شما خزر
کت صنع و معﺪ توسعه م
کت بهمن موتور
کت بهمن موتور
کت بهمن موتور
کت بهمن موتور
کت س اموتور
کت س اموتور
کت بهمن موتور
کت بهمن موتور
کت بهمن موتور
کت بهمن موتور
کت بهمن موتور
کت بهمن موتور
کت بهمن موتور
کت بهمن موتور
کت س اموتور
کت بهمن موتور
کت ایران دل و
کت ایران دل و
کت ایران دل و
ار اران ارس
کت مهنﺪ
کت ارس ﻃب عت سلولز
کت نف س ش شه
کت نف س ش شه
کت نف س ش شه
کت نف س ش شه

س ﺪه صغری
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
ت
مرت
نﺪی فراها
مو
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
فخراله
جواد
جواد
جواد
جواد
جواد
جواد
جواد
جواد
جواد
جواد
جواد
جواد
جواد
جواد
جواد
جواد
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
ذکراله
س ﺪع ﺪاله
مهرداد
مهرداد
مهرداد
مهرداد

موسوی زاده
موسوی مجﺪ
موسوی مجﺪ
موسوی مجﺪ
موسوی مجﺪ
مو الرضا
مو زاده
نﺪی فراها
مو
موﻻ
موﻻ
موﻻ
موﻻ
موﻻ
موﻻ قلعه جو
موﻻ قلعه جو
موﻻ قلعه جو
موﻻ قلعه جو
موﻻ قلعه جو
موﻻ قلعه جو
موﻻ قلعه جو
موﻻ قلعه جو
موﻻ قلعه جو
موﻻ قلعه جو
موﻻ قلعه جو
موﻻ قلعه جو
موﻻ قلعه جو
موﻻ قلعه جو
موﻻ قلعه جو
موﻻ قلعه جو
مولوی زاده
مولوی زاده
مولوی زاده
مومن زاده
مؤذ
مؤم
مؤم
مؤم
مؤم

4322329322
0452536928
0452536928
0452536928
0452536928
4322190911
3732264076
1375720791
1375720791
1375720791
1375720791
5909452436
1640125493
1640125493
1640125493
1640125493
1640125493
1640125493
1640125493
1640125493
1640125493
1640125493
1640125493
1640125493
1640125493
1640125493
1640125493
1640125493
0035797347
0035797347
0035797347
2292379546
3358068021
0030094127
0030094127
0030094127
0030094127

10100860042
10101677099
10101677099
10101677099
10101677099
10100302810
10200385026
0048367451
14005063108
14005063108
14005063108
14005063108
10103616471
10102384652
10102384652
10102384652
10102384652
10102681970
10102681970
10102384652
10102384652
10102384652
10102384652
10102384652
10102384652
10102384652
10102384652
10102681970
10102384652
10101299022
10101299022
10101299022
10101310062
14007079565
10103747911
10103747911
10103747911
10103747911

132,000.00
558,158,000.00
12,555,411.55
1,906,286.20
2,300,000.00
83,600.00
75,000.00
879,090.36
15,435.00
282,955.20
42,463.48
15,435.00
300,032.00
8,828,352.00
7,393,006.08
2,400,517.24
16,363.65
4,440,388.80
93,596.00
9,923.69
766,607.68
22,070,880.00
452,814.80
40,800.20
54,550.00
7,393,006.08
766,607.68
4,875,822.00
56,987,000.00
20,321.00
19,180.00
904,235.40
719,500.00
190,315.00
892,538.00
33,404.04
32,360.72
659,962.00

یورو
وون کره جنو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یورو
یورو
يوان چ
يورو
يوان چ
يورو
يورو
یوان چ
يوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
يوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
وون کره جنو
یورو
یورو
یوان چ
یورو
یورو
یورو
يورو
يورو
يورو

89,800
39,486
20,737
20,705
20,907
88,053
89,380
6,596
49,109
6,515
49,639
49,109
11,522
11,660
11,500
11,730
11,500
10,926
11,730
11,730
11,730
12,010
11,500
11,730
11,500
11,500
11,730
11,730
81,000
49,329
89,365
11,700
89,200
94,256
51,199
92,480
92,480
92,480

کت ن کو ال

ون ک پ

و

کت مجتمع فوﻻد ارد ان
کت مجتمع فوﻻد ارد ان
کت جهان پروف ل ارس
کت جهان پروف ل ارس
کت جهان پروف ل ارس

کت خﺪمات مخابرا ارگ جﺪ ﺪ
کت خﺪمات مخابرا ارگ جﺪ ﺪ
کت خﺪمات مخابرا ارگ جﺪ ﺪ
کت تهران دوخت ماش
کت ال وژن
کت ال وژن
کت ال وژن
کت ال وژن
کت ال وژن
کت ال وژن
کت ال وژن
کت ال وژن
کت ال وژن
کت ال وژن
کت ال وژن
کت ال وژن
کت ال وژن
کت ال وژن
کت ال وژن
کت ال وژن
کت ال وژن
کت ال وژن
کت ال وژن
کت ال وژن

مﺤمﺪ
میثم آب ن
میثم آب ن
میثم مﺤمﺪی تهرا
میثم مﺤمﺪی تهرا
میثم مﺤمﺪی تهرا
خل ل
خل ل
حجت اله
حجت اله
حجت اله
م اسماع ل صفوی اسکنﺪا
م اسماع ل صفوی اسکنﺪا
م اسماع ل صفوی اسکنﺪا
مهرداد
مهرداد
مهرداد
س ﺪعل ضا
س ﺪمﺤسن
س ﺪمﺤسن
س ﺪمﺤسن
س ﺪمﺤسن
س ﺪمﺤسن
س ﺪمﺤسن
س ﺪمﺤسن
س ﺪمﺤسن
س ﺪمﺤسن
س ﺪمﺤسن
س ﺪمﺤسن
س ﺪمﺤسن
س ﺪمﺤسن
س ﺪمﺤسن
س ﺪمﺤسن
س ﺪمﺤسن
س ﺪمﺤسن
س ﺪمﺤسن
س ﺪمﺤسن
س ﺪمﺤسن

میثاق یزدی
میثم آب ن
میثم آب ن
میثم مﺤمﺪی تهرا
میثم مﺤمﺪی تهرا
میثم مﺤمﺪی تهرا
م احمﺪپور
م احمﺪپور
م احمﺪپور
م احمﺪپور
م احمﺪپور
م اسماع ل صفوی اسکنﺪا
م اسماع ل صفوی اسکنﺪا
م اسماع ل صفوی اسکنﺪا
م اسماع
م اسماع
م اسماع
م نهان
م ترا
م ترا
م ترا
م ترا
م ترا
م ترا
م ترا
م ترا
م ترا
م ترا
م ترا
م ترا
م ترا
م ترا
م ترا
م ترا
م ترا
م ترا
م ترا
م ترا

4431967753

3781723161
3781723161
3782393740
3782393740
3782393740

0062731262
0062731262
0062731262
0054254663
1239505930
1239505930
1239505930
1239505930
1239505930
1239505930
1239505930
1239505930
1239505930
1239505930
1239505930
1239505930
1239505930
1239505930
1239505930
1239505930
1239505930
1239505930
1239505930
1239505930

10860177530
0493507477
0493507477
0067211232
0067211232
0067211232
10260348763
10260348763
10102575457
10102575457
10102575457
1372743091
1372743091
1372743091
10102331963
10102331963
10102331963
10101059513
10100824905
10100824905
10100824905
10100824905
10100824905
10100824905
10100824905
10100824905
10100824905
10100824905
10100824905
10100824905
10100824905
10100824905
10100824905
10100824905
10100824905
10100824905
10100824905
10100824905

38,897.60
1,437,500.00
38,021.70
126,400.00
58,120.00
177,060.00
2,112,267.00
2,103,784.00
1,725,925.00
2,189,250.00
1,619,029.00
35,880.80
220,187.65
60,000.00
142,000.00
102,460.00
1,264,056.12
559,614.00
26,825.00
822,524.47
106,183.70
18,358.00
329,100.00
35,320.00
21,787.64
82,870.80
55,760.00
25,150.00
1,244,761.40
49,550.00
32,000.00
52,973.70
1,700,350.00
172,000.00
13,227.36
99,383.60
23,680.00
19,000.00

یورو
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یورو
یورو
يورو
یورو
درهم امارات
یوان چ
درهم امارات
يوان چ
یوان چ
یورو
یورو
يوان چ
يورو
يورو
یورو
یورو
یورو
يوان چ
يورو
یورو
یورو
یوان چ
یورو
یورو
یورو
يورو
يوان چ

92,720
11,845
11,551
49,177
49,829
49,177
21,191
21,191
21,700
21,700
21,700
93,850
93,500
49,408
93,374
22,500
11,700
11,499
6,555
11,728
93,539
93,192
6,460
51,596
49,441
93,192
93,192
87,947
6,602
51,596
93,539
93,539
11,728
93,796
87,947
93,446
49,537
6,596

کت ال وژن
کت ال وژن
کت ال وژن
کت ال وژن
کت ال وژن
کت داروسازی اوه س نا
کت و تابیوت کس تهران
کت و تابیوت کس تهران
کت و تابیوت کس تهران
کت و تابیوت کس تهران
کت و تابیوت کس تهران
کت و تابیوت کس تهران
کت توسعه صنعت ارس ماش
ثم نان سﺤر
ثم نان سﺤر
کت کتا تجارت آبت
کت کتا تجارت آبت
کت کتا تجارت آبت
کت کتا تجارت آبت
کت کتا تجارت آبت
کت کتا تجارت آبت
کت کتا تجارت آبت
کت کتا تجارت آبت
کت ازرا سپهر خرسنﺪ اعتماد
کت تا س سا و ساختما ا من
کت تا س سا و ساختما ا من
اسپ اﻻ درا
کت س مان ساوه سها عام
کت س مان ساوه سها عام
کت س مان ساوه سها عام
کت فرافن از تهران
کت فرافن از تهران
کت فرافن از تهران
کت فرافن از تهران
کت فرافن از تهران
کت فرافن از تهران
کت فرافن از تهران
کت تجارت پ ش امان ارسوماش

ق

س ﺪمﺤسن
س ﺪمﺤسن
س ﺪمﺤسن
س ﺪمﺤسن
س ﺪمﺤسن
س امک
س ﺪم ابراه م
س ﺪم ابراه م
س ﺪم ابراه م
س ﺪم ابراه م
س ﺪم ابراه م
س ﺪم ابراه م
م م
م م
م م
هادی
هادی
هادی
هادی
هادی
هادی
هادی
هادی
س ﺪال ز
ق انع
ق انع
قاسم
غﻼمع اس
غﻼمع اس
غﻼمع اس
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
حامﺪ

م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م

ترا
ترا
ترا
ترا
ترا
ترا مها ادی
دهقان
دهقان
دهقان
دهقان
دهقان
دهقان
زاپور
زاپور
زاپور
زاخا
زاخا
زاخا
زاخا
زاخا
زاخا
زاخا
زاخا
زاده ا کنار
زازاده
زازاده
زازاده چاه ا
زا
زا
زا
زا
زا
زا
زا
زا
زا
زا
زا

1239505930
1239505930
1239505930
1239505930
1239505930
3255747295
4723238050
4723238050
4723238050
4723238050
4723238050
4723238050
0067463177
0067463177
0067463177
0074909071
0074909071
0074909071
0074909071
0074909071
0074909071
0074909071
0074909071
2649958200
6239651672
6239651672
5279333476
0532031687
0532031687
0532031687
3875679717
3875679717
3875679717
3875679717
3875679717
3875679717
3875679717
4000044915

10100824905
10100824905
10100824905
10100824905
10100824905
10102200204
10103533108
10103533108
10103533108
10103533108
10103533108
10103533108
14005821016
10101732147
10101732147
14006974830
14006974830
14006974830
14006974830
14006974830
14006974830
14006974830
14006974830
10320831105
10860078140
10860078140
10103338190
10101175572
10101175572
10101175572
10102043348
10102043348
10102043348
10102043348
10102043348
10102043348
10102043348
14004756830

23,000.00
42,200.00
968,423.00
24,494.96
18,671.50
415,000.00
400,000.00
20,973,000.00
400,000.00
400,000.00
400,000.00
12,341,170.00
269,440.00
1,595.00
43,290.00
70,769.13
483,386.72
187,511.00
305,480.00
75,076.00
105,000.00
15,816.00
76,992.56
380,291.00
18,774.00
75,096.50
406,125.00
104,608.00
415,791.65
88,828.00
29,925.00
122,930.00
123,335.00
29,925.00
40,982.40
161,580.00
86,709.00
2,204,563.64

یورو
یورو
یوان چ
یورو
يوان چ
یوان چ
یورو
رو ه هنﺪ
یورو
یورو
یورو
رو ه هنﺪ
یوان چ
يورو
يورو
یورو
یورو
يورو
يورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
يورو
يورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
یورو
یورو
یوان چ
درهم امارات
یوان چ

93,446
87,947
11,728
87,947
6,460
11,250
93,000
1,350
93,000
93,000
93,000
627
12,000
49,329
49,466
49,169
49,169
49,163
50,659
87,210
93,950
93,950
49,163
87,860
51,596
93,120
91,540
51,047
51,047
51,047
92,850
22,000
22,000
92,450
94,000
12,050
22,000
11,580

کت تجارت پ ش امان ارسوماش
کت تجارت پ ش امان ارسوماش
کت تجارت پ ش امان ارسوماش
کت تجارت پ ش امان ارسوماش
کت توسعه تجارت که ﺪ
کت ال و پ ک
کت ال و پ ک
کت ال و پ ک
کت ال و پ ک
کت ال و پ ک
کت ال و پ ک
کت ال و پ ک
کت ارس سل قشم
کت ارس سل قشم
کت ارس سل قشم
کت ارس سل قشم
کت ارس سل قشم
کت ارس سل قشم
کت همتا ازمهرآ اد
کت ارخانجات چ خ خ ا ایران
کت ارخانجات چ خ خ ا ایران
کت ارخانجات چ خ خ ا ایران
کت ارخانجات چ خ خ ا ایران
کت س اهان ل ف
کت س اهان ل ف
کت س اهان ل ف
کت س اهان ل ف
کت س اهان ل ف
کت م ان نور گس
کت تک ا ا و ژن
کت تک ا ا و ژن
مهنﺪ و مشاوره مبتکران لﺪیران
مهنﺪ و مشاوره مبتکران لﺪیران
مهنﺪ و مشاوره مبتکران لﺪیران
کت کوشا تجارت سﺪ ﺪ
کت فارس آت ه راه س ﺪ
کت فارس آت ه راه س ﺪ
کت فارس آت ه راه س ﺪ

ق
ق
ق
ق

اچ
اچ
اچ
اچ

ان
ان
ان
ان

حامﺪ
حامﺪ
حامﺪ
حامﺪ
دار وش
ن لوفر
ن لوفر
ن لوفر
ن لوفر
ن لوفر
ن لوفر
ن لوفر
حم ﺪ
حم ﺪ
حم ﺪ
حم ﺪ
حم ﺪ
حم ﺪ
میثاق
س ﺪمهﺪی
س ﺪمهﺪی
س ﺪمهﺪی
س ﺪمهﺪی
س ﺪه
س ﺪه
س ﺪه
س ﺪه
س ﺪه
س ﺪع
جﻼل الﺪین
جﻼل الﺪین
س ﺪه هس
س ﺪه هس
س ﺪه هس
س ﺪرسول
س ﺪمهﺪی
س ﺪمهﺪی
س ﺪمهﺪی

م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م

زا
زا
زا
زا
زا
زا حصارلو
زا حصارلو
زا حصارلو
زا حصارلو
زا حصارلو
زا حصارلو
زا حصارلو
زا زر ن ﻼ
زا زر ن ﻼ
زا زر ن ﻼ
زا زر ن ﻼ
زا زر ن ﻼ
زا زر ن ﻼ
زا منصﻒ
سجادی
سجادی
سجادی
سجادی
غفاری
غفاری
غفاری
غفاری
غفاری
فخرا
فخرا
فخرا
فﻼح ل ارستا
فﻼح ل ارستا
فﻼح ل ارستا
فنﺪرس
قاس
قاس
قاس

4000044915
4000044915
4000044915
4000044915
4198544565
0480358631
0480358631
0480358631
0480358631
0480358631
0480358631
0480358631
2162267241
2162267241
2162267241
2162267241
2162267241
2162267241
3873471388
0058774831
0058774831
0058774831
0058774831
2281260399
2281260399
2281260399
2281260399
2281260399
0053239725
0451529413
0451529413
2595820060
2595820060
2595820060
1285004728
0071067205
0071067205
0071067205

14004756830
14004756830
14004756830
14004756830
14005269830
10101210845
10101210845
10101210845
10101210845
10101210845
10101210845
10101210845
14004052432
14004052432
14004052432
14004052432
14004052432
14004052432
14005752641
10100850111
10100850111
10100850111
10100850111
10861152741
10861152741
10861152741
10861152741
10861152741
10102027946
10320388818
10320388818
14005199350
14005199350
14005199350
14003721209
10103881623
10103881623
10103881623

582,217.00
1,216,753.00
1,411,191.28
135,054.36
47,393.00
70,340.00
81,029.00
101,038.00
66,253.25
30,124.00
97,287.50
91,777.00
229,774.00
491,900.00
1,102,250.00
495,880.00
487,900.00
498,000.00
4,700.00
1,960.00
2,332,139.00
876,955.60
12,359.00
7,500.00
13,800.00
140,000.00
4,000.00
10,517.06
309,384.40
230,000.00
230,000.00
577,070,210.00
4,681,732.00
553,894,534.00
2,030,358.72
1,228,195.55
239,500.00
1,175,885.92

يوان چ
يوان چ
یوان چ
يورو
یوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يوان چ
يوان چ
يورو
يورو
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
یورو
یورو
یوان چ
یوان چ
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
درهم امارات
یورو
یورو
وون کره جنو
وون کره جنو
وون کره جنو
درهم امارات
درهم امارات
يورو
درهم امارات

6,470
6,462
11,660
49,537
6,455
11,483
6,447
11,483
7,151
49,466
7,151
6,447
49,441
49,441
20,650
50,168
48,599
49,537
91,550
91,304
11,730
11,340
49,441
87,980
90,450
92,100
88,000
51,189
21,295
93,374
93,374
38,467
38,286
39,358
21,086
11,668
49,441
11,471

س ﺪمهﺪی
کت فارس آت ه راه س ﺪ
س ﺪمهﺪی
کت فارس آت ه راه س ﺪ
س ﺪمهﺪی
کت فارس آت ه راه س ﺪ
س ﺪمهﺪی
کت فارس آت ه راه س ﺪ
کت توسعه ارت اﻃات و فن آوری اﻃﻼعات آونگس ﺪمﺤمﺪع
کت توسعه ارت اﻃات و فن آوری اﻃﻼعات آونگس ﺪمﺤمﺪع
کت توسعه ارت اﻃات و فن آوری اﻃﻼعات آونگس ﺪمﺤمﺪع
کت توسعه ارت اﻃات و فن آوری اﻃﻼعات آونگس ﺪمﺤمﺪع
کت توسعه ارت اﻃات و فن آوری اﻃﻼعات آونگس ﺪمﺤمﺪع
کت توسعه ارت اﻃات و فن آوری اﻃﻼعات آونگس ﺪمﺤمﺪع
کت توسعه ارت اﻃات و فن آوری اﻃﻼعات آونگس ﺪمﺤمﺪع
کت توسعه ارت اﻃات و فن آوری اﻃﻼعات آونگس ﺪمﺤمﺪع
س ﺪمﺤمﺪجواد
کت زعفران را ﺤه اس ادانا
م مﺤمﺪ هاش
احمﺪ
کت ل ا
س ﺪمﺤمﺪصادق
کت صنایع سا همﺪان ان
س ﺪمﺤمﺪصادق
کت صنایع سا همﺪان ان
س ﺪمﺤمﺪصادق
کت صنایع سا همﺪان ان
س ﺪمﺤمﺪصادق
کت صنایع سا همﺪان ان
احمﺪ
کت مجتمع صنع ذوب آهن اساراد
احمﺪ
کت مجتمع صنع ذوب آهن اساراد
اصغر
کت آوا تجارت زر ن
اصغر
کت آوا تجارت زر ن
اصغر
کت آوا تجارت زر ن
س ﺪمﺤمﺪ
کت پ و ماش آ ادانا
س ﺪمﺤمﺪ
کت پ و ماش آ ادانا
س ﺪمﺤمﺪ
کت پ و ماش آ ادانا
س ﺪجواد
کت مهنﺪ تک ن ا ﺪه فردا
ابوالفضل
کت تول ﺪی قطعات خودرو ساﻻر گس
ابوالفضل
کت تول ﺪی قطعات خودرو ساﻻر گس
ابوالفضل
کت تول ﺪی قطعات خودرو ساﻻر گس
ابوالفضل
کت تول ﺪی قطعات خودرو ساﻻر گس
ابوالفضل
کت تول ﺪی قطعات خودرو ساﻻر گس
ابوالفضل
کت تول ﺪی قطعات خودرو ساﻻر گس
ابوالفضل
کت تول ﺪی قطعات خودرو ساﻻر گس
ابوالفضل
کت تول ﺪی قطعات خودرو ساﻻر گس
ابوالفضل
کت تول ﺪی قطعات خودرو ساﻻر گس
ابوالفضل
کت تول ﺪی قطعات خودرو ساﻻر گس

م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م

قاس
قاس
قاس
قاس
لو
لو
لو
لو
لو
لو
لو
لو
لوح ان درچه
مﺤمﺪ هاش
مﺤمﺪصاد
مﺤمﺪصاد
مﺤمﺪصاد
مﺤمﺪصاد
مﺤمﺪصاد
مﺤمﺪی
مﺤمﺪی
مرتضوی
مرتضوی
مرتضوی
ی
ی
ی
ی پور
ی لواسا
ی لواسا
ی لواسا
ی لواسا
ی لواسا
ی لواسا
ی لواسا
ی لواسا
ی لواسا
ی لواسا

0071067205
0071067205
0071067205
0071067205
0062100475
0062100475
0062100475
0062100475
0062100475
0062100475
0062100475
0062100475
1270367331
0049514822
1288734417
1288734417
1288734417
1288734417
0073121691
0073121691
0384037070
0384037070
0384037070
4322678319
4322678319
4322678319
0060143924
0450697843
0450697843
0450697843
0450697843
0450697843
0450697843
0450697843
0450697843
0450697843
0450697843

10103881623
10103881623
10103881623
10103881623
10103207512
10103207512
10103207512
10103207512
10103207512
10103207512
10103207512
10103207512
10260499476
1729340687
10100622081
10260025874
10260025874
10260025874
10260025874
10102599713
10102599713
10103472210
10103472210
10103472210
10104063479
10104063479
10104063479
10102296876
10861917014
10861917014
10861917014
10861917014
10861917014
10861917014
10861917014
10861917014
10861917014
10861917014

1,155,999.61
226,000.00
453,000.00
465,700.00
884,810.92
884,346.11
205,805.00
205,775.00
205,745.00
744,699.89
205,795.00
885,318.71
9,147.00
5,736.48
16,120.00
34,676.12
46,945.00
21,709.69
1,600.00
1,847.68
23,906,053.10
476,280.00
476,280.00
476,280.00
1,932,517.00
427,930,800.00
164,813,330.00
51,750.00
30,000.00
89,850.00
1,010,850.60
122,580.00
13,606.00
639,030.00
332,416.52
132,560.00
1,005,193.00
800.00

درهم امارات
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
يورو
درهم امارات
يورو
يورو
یورو
يورو
یورو
يورو
يورو
یورو
یوان چ
یورو
یورو
یورو
یوان چ
وون کره جنو
وون کره جنو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يورو
يوان چ
یوان چ
يورو
يوان چ
يورو

11,471
49,441
49,441
49,441
11,510
11,562
49,441
49,441
49,441
11,437
49,441
11,562
50,866
49,003
59,400
51,189
95,420
92,139
94,212
91,160
11,321
93,000
93,000
92,000
6,596
73,000
73,000
49,701
49,408
49,408
11,119
11,053
49,415
11,119
11,860
49,408
11,040
49,408

کت تول ﺪی قطعات خودرو ساﻻر گس
کت تول ﺪی قطعات خودرو ساﻻر گس
کت تول ﺪی قطعات خودرو ساﻻر گس
کت تول ﺪی قطعات خودرو ساﻻر گس
کت زر ن جم مار نا
کت زر ن جم مار نا
کت زر ن جم مار نا
کت زر ن جم مار نا
کت زر ن جم مار نا
کت زر ن جم مار نا
کت زر ن جم مار نا
کت زر ن جم مار نا
کت زر ن جم مار نا
کت زر ن جم مار نا
کت زر ن جم مار نا
کت زر ن جم مار نا
کت زر ن جم مار نا
کت زر ن جم مار نا
کت زر ن جم مار نا
کت زر ن جم مار نا
کت زر ن جم مار نا
کت زر ن جم مار نا
کت زر ن جم مار نا
کت زر ن جم مار نا
کت زر ن جم مار نا
کت زر ن جم مار نا
کت زر ن جم مار نا
کت زر ن جم مار نا
کت زر ن جم مار نا
کت زر ن جم مار نا
کت زر ن جم مار نا
کت زر ن جم مار نا
کت زر ن جم مار نا
کت زر ن جم مار نا
کت زر ن جم مار نا
کت زر ن جم مار نا
کت زر ن جم مار نا
کت زر ن جم مار نا

ابوالفضل
ابوالفضل
ابوالفضل
ابوالفضل
حازم
حازم
حازم
حازم
حازم
حازم
حازم
حازم
حازم
حازم
حازم
حازم
حازم
حازم
حازم
حازم
حازم
حازم
حازم
حازم
حازم
حازم
حازم
حازم
حازم
حازم
حازم
حازم
حازم
حازم
حازم
حازم
حازم
حازم

م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م

ی لواسا
ی لواسا
ی لواسا
ی لواسا
ان
ان
ان
ان
ان
ان
ان
ان
ان
ان
ان
ان
ان
ان
ان
ان
ان
ان
ان
ان
ان
ان
ان
ان
ان
ان
ان
ان
ان
ان
ان
ان
ان
ان

0450697843
0450697843
0450697843
0450697843
0059997494
0059997494
0059997494
0059997494
0059997494
0059997494
0059997494
0059997494
0059997494
0059997494
0059997494
0059997494
0059997494
0059997494
0059997494
0059997494
0059997494
0059997494
0059997494
0059997494
0059997494
0059997494
0059997494
0059997494
0059997494
0059997494
0059997494
0059997494
0059997494
0059997494
0059997494
0059997494
0059997494
0059997494

10861917014
10861917014
10861917014
10861917014
10103894542
10103894542
10103894542
10103894542
10103894542
10103894542
10103894542
10103894542
10103894542
10103894542
10103894542
10103894542
10103894542
10103894542
10103894542
10103894542
10103894542
10103894542
10103894542
10103894542
10103894542
10103894542
10103894542
10103894542
10103894542
10103894542
10103894542
10103894542
10103894542
10103894542
10103894542
10103894542
10103894542
10103894542

53,884.00
62,400.00
7,500.00
65,804.39
16,368.43
27,219,830.76
18,375,980.62
22,707.49
165,550.60
4,045.00
5,194.80
116,168.00
265,168.40
27,219,830.76
734,454.00
137,680.00
29,366.40
46,409.78
309,409.00
6,795.00
6,635,173.90
64,258.60
56,366.80
63,675.00
212,281.75
31,104.00
54,400.00
741,876.27
154,048.94
113,120.00
86,771.62
11,335.00
26,606.40
11,924.36
20,398.40
4,800.00
9,073,276.92
180,000.00

يوان چ
يورو
يورو
يوان چ
یورو
رو ه هنﺪ
رو ه هنﺪ
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
رو ه هنﺪ
یوان چ
يورو
یورو
یورو
یورو
يورو
رو ه هنﺪ
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
يورو
یوان چ
یورو
یورو
یوان چ
یورو
یورو
يورو
يورو
يورو
رو ه هنﺪ
یورو

11,119
49,415
49,415
11,040
49,798
1,100
1,100
89,050
88,950
88,900
89,360
49,568
89,050
1,100
11,280
49,568
89,360
89,360
49,798
49,415
1,100
89,050
88,950
89,360
89,360
49,415
49,415
11,280
89,360
88,950
11,280
49,798
49,798
49,415
49,415
49,415
1,100
88,950

احمﺪ
کت صنایع لفاف زر ن
م ﻼد مق
م ﻼد مق
م ﻼد مق
م ﻼد مق
م ﻼد مق
م ﻼد مق
م ﻼد مق
م ﻼد مق
مینا قنوا
مینا قنوا
مینا قنوا
مﺤمﺪصفا
کت صنایع فرش و موکت ا ل
مﺤمﺪصفا
کت صنایع فرش و موکت ا ل
حم ﺪرضا
کت س ار فوم غرب
حم ﺪرضا
کت س ار فوم غرب
حم ﺪرضا
کت س ار فوم غرب
حم ﺪرضا
کت س ار فوم غرب
سامان
کت اس ادانا دارو مینا
حس
کت آسمان تجارت نگ خزر
حس
کت ارنا صنعت مهستان شمال
حس
کت آسمان تجارت نگ خزر
احسان
کت صنایع ال ون ک افراتاب
لﻼ
کت پ و س س آر ا
نادر رود فر
نادران ار موتور
نادران ار موتور
نادران ار موتور
نادران ار موتور
نادران ار موتور
نادران ار موتور
نادران ار موتور
نادران ار موتور
نادران ار موتور
نادران ار موتور
نادران ار موتور
نادران ار موتور
نادران ار موتور
نادران ار موتور
آموزضا دک ام ار
کت ﻻبراتوارهای ب المل تﺤق قا تول ﺪی و عل
آموزضا دک ام ار
کت ﻻبراتوارهای ب المل تﺤق قا تول ﺪی و عل
مرسﺪه
کت تول ﺪی هود ان
مرسﺪه
کت تول ﺪی هود ان
مرسﺪه
کت تول ﺪی هود ان
مﺤمﺪرضا
کت مهنﺪ اﻃلس ته ه ارس

م ان
م ﻼد مق
م ﻼد مق
م ﻼد مق
م ﻼد مق
م ﻼد مق
م ﻼد مق
م ﻼد مق
م ﻼد مق
مینا قنوا
مینا قنوا
مینا قنوا
مینا ر
مینا ر
مینا مهر
مینا مهر
مینا مهر
مینا مهر
مینائ ان
میهن خواه
میهن خواه
میهن خواه
میوه
نا
نادر رود فر
نادران ار موتور
نادران ار موتور
نادران ار موتور
نادران ار موتور
نادران ار موتور
نادران ار موتور
نادران ار موتور
نادری
نادری
نادری
نادری
نادری
نادری

0059997508

4988608166
4988608166
0011475935
0011475935
0011475935
0011475935
0045894043
0047701609
0047701609
0047701609
0451061780
0600108422
0062447467
0062447467
0062447467
0062447467
0062447467
0062447467
0062447467
0010785027
0010785027
0061201979
0061201979
0061201979
0061567310

10102461467
3530120928
3530120928
3530120928
3530120928
3530120928
3530120928
3530120928
3530120928
1950425703
1950425703
1950425703
10760138323
10760138323
10102682552
10102682552
10102682552
10102682552
14006819578
14006090799
14006535614
14006090799
10101900660
10320659852
1371790213
14005648004
14005648004
14005648004
14005648004
14005648004
14005648004
14005648004
10100271472
10100271472
10101646552
10101646552
10101646552
10103908083

59,306.59
863,712.90
668,862.88
620,260.00
317,655.00
244,837.13
441,416.00
197,493.43
644,253.01
53,895.00
79,164.48
19,846.80
34,201.00
14,282.55
1,864,624.86
3,070,625.76
627,347.70
2,052,451.80
263,990.00
46,110.00
8,618.69
47,700.00
406,520.00
99,658.12
7,029.50
143,346.00
167,650.00
167,650.00
143,346.00
143,346.00
143,346.00
167,650.00
1,632.50
34,370.00
24,625.00
70,659.00
50,000.00
424,105.50

يورو
يوان
يوان
يوان
يوان
يوان
يوان
يوان
يوان
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
یورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يوان چ
یورو
يورو
درهم امارات
يورو
یوان چ
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یوان چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ
چ

49,647
6,584
6,584
6,584
6,584
6,584
6,584
6,584
6,584
49,109
49,415
49,109
24,990
51,326
11,657
11,657
11,657
11,657
96,000
93,026
20,980
49,466
11,680
49,177
49,647
49,329
50,168
49,676
49,676
48,599
49,441
50,168
94,308
49,408
21,800
20,663
22,200
12,600

کت مهنﺪ اﻃلس ته ه ارس
کت مهنﺪ اﻃلس ته ه ارس
کت مهنﺪ اﻃلس ته ه ارس
کت مهنﺪ اﻃلس ته ه ارس
کت صنایع س م و ا ل همﺪان
کت صنایع س م و ا ل همﺪان
کت صنایع س م و ا ل همﺪان
کت صنایع س م و ا ل همﺪان
کت صنایع س م و ا ل همﺪان
کت صنایع س م و ا ل همﺪان
کت صنایع س م و ا ل همﺪان
کت ارس تا لو
کت پ ا ﺪ ﺪه اس لوس
کت گروه تاد افزار
کت گروه تاد افزار
کت گروه تاد افزار
کت گروه تاد افزار

کت صنعت نورد آلومی یوم قزو ن
کت آذین س ک سازان م انه آذر ا جان
کت آسمان اﻻ بر توان
کت آسمان اﻻ بر توان
کت صنع ازرا آلت نام آور
کت صنع ازرا آلت نام آور
کت صنع ازرا آلت نام آور
کت صنع ازرا آلت نام آور
کت آر ا ن ﺪ ا ا
کت نوران ارت اﻃات ا ﺪار

مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
غﻼمرضا
غﻼمرضا
غﻼمرضا
غﻼمرضا
غﻼمرضا
غﻼمرضا
غﻼمرضا
آرش
مهﺪی
ع
ع
ع
ع
ﻒ زاده
نا
ﻒ زاده
نا
ﻒ زاده
نا
ﻒ زاده
نا
نا نوا
نا نوا
نا نوا
نا نوا
نا نوا
نا نوا
ع
اک
آرش
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمود
مﺤمود
مﺤمود
مﺤمود
آرش
اظم

نادری
نادری
نادری
نادری
نادع زاده
نادع زاده
نادع زاده
نادع زاده
نادع زاده
نادع زاده
نادع زاده
نادعل ان
ناد
نادی دخت آهاری
نادی دخت آهاری
نادی دخت آهاری
نادی دخت آهاری
ﻒ زاده
نا
ﻒ زاده
نا
ﻒ زاده
نا
ﻒ زاده
نا
نا نوا
نا نوا
نا نوا
نا نوا
نا نوا
نا نوا
نا معﺪ
نا ی
ناظرماسوله
ناظری
ناظری
نام آور
نام آور
نام آور
نام آور
نامﺪاری زنﺪی
نامﺪاری ه

0061567310
0061567310
0061567310
0061567310
3874320472
3874320472
3874320472
3874320472
3874320472
3874320472
3874320472
0052348245
0440016681
0072864567
0072864567
0072864567
0072864567

0064286088
1532707037
0380759683
0380759683
1379995574
1379995574
1379995574
1379995574
0064036553
3990079077

10103908083
10103908083
10103908083
10103908083
10861110528
10861110528
10861110528
10861110528
10861110528
10861110528
10861110528
10100911408
14005392775
10320867273
10320867273
10320867273
10320867273
3559669464
3559669464
3559669464
3559669464
2802531700
2802531700
2802531700
2802531700
2802531700
2802531700
10320429229
14005661575
0056540639
10102123818
10102123818
10980090283
10980090283
10980090283
10980090283
10103982445
10103711950

344,103.40
317,791.93
592,148.80
307,605.00
1,310.00
19,100.00
86,750.00
17,090.00
1,144,000.00
21,355.00
60,630.00
61,408.08
479,248.00
250,000.00
50,000.00
250,000.00
35,700.00
2,171,440.00
1,107,100.00
546,910.00
2,359,718.00
31,893.00
28,385.70
16,804.00
9,538.13
71,293.00
31,656.00
565,000.00
34,000.00
42,300.00
81,000.00
98,394.00
60,473.50
109,180.55
51,964.80
70,489.55
62,199.00
59,200.00

چ
چ
چ
چ

یوان
یوان
یوان
یوان
یورو
یورو
یورو
یورو
یوان چ
یورو
یورو
یورو
یورو
درهم امارات
یورو
درهم امارات
یورو
یوان چ
یوان چ
يوان چ
یوان چ
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
يورو
یورو
یورو
يورو

12,020
11,200
11,100
11,980
91,550
94,396
90,650
94,396
11,480
92,200
91,550
92,200
97,970
20,625
106,300
21,770
91,620
11,863
12,325
6,538
11,863
92,000
92,150
92,000
87,210
87,210
92,000
50,659
51,347
91,350
92,100
88,930
89,380
49,798
88,400
93,530
49,109
49,415

کت نوران ارت اﻃات
کت نوران ارت اﻃات
کت نوران ارت اﻃات
کت رو ال پ ش ام
کت رو ال پ ش ام
کت صنع و ش م ا
کت صنع و ش م ا
کت صنع و ش م ا
کت صنع و ش م ا
کت لب ات ال
کت لب ات ال

ا ﺪار
ا ﺪار
ا ﺪار
ق
ق
رنگ
رنگ
رنگ
رنگ

زره
زره
زره
زره

کت صنایع چاپ و سته بنﺪی اسان قزو ن
کت صنایع چاپ و سته بنﺪی اسان قزو ن
کت صنایع چاپ و سته بنﺪی اسان قزو ن
کت صنایع چاپ و سته بنﺪی اسان قزو ن
کت صنایع چاپ و سته بنﺪی اسان قزو ن
کت صنایع چاپ و سته بنﺪی اسان قزو ن
کت صنایع چاپ و سته بنﺪی اسان قزو ن
کت صنایع چاپ و سته بنﺪی اسان قزو ن
کت صنع نوترون ش
کت ازرا تژه سان
کت ازرا تژه سان
کت ازرا تژه سان
کت کت ف مهنﺪ شا ان توسعه ال ز
کت مانﺪ ار ب ان آ ار س
کت مانﺪ ار ب ان آ ار س
کت مانﺪ ار ب ان آ ار س
کت مانﺪ ار ب ان آ ار س
کت مانﺪ ار ب ان آ ار س
کت تام تا لوی اشتهارد
کت صنایع غذا دینا
کت صنایع غذا دینا
کت صنایع غذا دینا
کت صنایع غذا دینا
کت صنایع غذا دینا
کت ابزار تنﺪ س گس

اظم
اظم
اظم
مﺤمﺪفاروق
مﺤمﺪفاروق
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
لطﻒ اله
لطﻒ اله
حسن
مهرداد
مهرداد
مهرداد
مهرداد
مهرداد
مهرداد
مهرداد
مهرداد
س ﺪع
مﺤمﺪحس
مﺤمﺪحس
مﺤمﺪحس
ع
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
حسن
ب تا
سام ه
سام ه
سام ه
سام ه
سام ه
مﺤمﺪرضا

نامﺪاری ه
نامﺪاری ه
نامﺪاری ه
نامور
نامور
نا ب پور
نا ب پور
نا ب پور
نا ب پور
نا ب زاده
نا ب زاده
نائی
ن اتچ ان
ن اتچ ان
ن اتچ ان
ن اتچ ان
ن اتچ ان
ن اتچ ان
ن اتچ ان
ن اتچ ان
نبوی نژاد
ن زاده شانجا
ن زاده شانجا
ن زاده شانجا
ن ان
نثارحسی
نثارحسی
نثارحسی
نثارحسی
نثارحسی
نجات ان
نجات ان
نجاران ﻃو
نجاران ﻃو
نجاران ﻃو
نجاران ﻃو
نجاران ﻃو
نجار ورروم ا

3990079077
3990079077
3990079077
3489282868
3489282868
0061861693
0061861693
0061861693
0061861693
0040932303
0040932303
0054891167
0054891167
0054891167
0054891167
0054891167
0054891167
0054891167
0054891167
0450591751
0078070181
0078070181
0078070181
2181351473
4899033941
4899033941
4899033941
4899033941
4899033941
0061683884
0939549298
0939549298
0939549298
0939549298
0939549298
0058873260

10103711950
10103711950
10103711950
10103304972
10103304972
10861402655
10861402655
10861402655
10861402655
10101511748
10101511748
0056299818
10102497301
10102497301
10102497301
10102497301
10102497301
10102497301
10102497301
10102497301
10102875173
10320789230
10320789230
10320789230
10860271793
14004998448
14004998448
14004998448
14004998448
14004998448
0058956840
10102638992
10380203337
10380203337
10380203337
10380203337
10380203337
14003443600

31,000.00
182,500.00
8,400.00
250,000.00
62,364.63
165,727.22
441,000.00
179,341.08
450,815.88
44,087.76
43,477.65
315,750.00
6,919.97
75,500.00
65,888.91
1,713.11
51,000.00
81,000.00
178,850.00
106,000.00
34,932.74
660,000.00
283,000.00
365,000.00
102,979.46
495,800.00
492,000.00
490,100.00
497,700.00
493,900.00
544,800.00
104,164.94
412,762.50
351,600.00
261,675.00
458,625.00
275,175.00
42,084,375.00

یورو
درهم امارات
یورو
یورو
یورو
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
يورو
يورو
یوان چ
یورو
یورو
يورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یوان چ
يوان چ
یوان چ
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
وون کره جنو

87,870
21,968
87,878
98,000
98,000
11,750
7,090
11,750
13,750
50,119
50,119
11,450
93,650
91,800
49,441
49,441
93,400
93,400
92,550
91,800
91,800
11,276
6,453
11,650
50,659
49,807
49,807
50,463
49,807
49,673
10,930
49,697
50,562
50,562
50,562
50,562
50,562
75,900

کت ابزار تنﺪ س گس
کت ن ل ون ن ار ارس ان
کت ن ل ون ن ار ارس ان
کت ن ل ون ن ار ارس ان
کت ن ل ون ن ار ارس ان
کت ن ل ون ن ار ارس ان
کت ن ل ون ن ار ارس ان
کت ن ل ون ن ار ارس ان
کت ن ل ون ن ار ارس ان
کت ن ل ون ن ار ارس ان
کت ن ل ون ن ار ارس ان
کت ن ل ون ن ار ارس ان
کت ن ل ون ن ار ارس ان
کت ن ل ون ن ار ارس ان
کت ن ل ون ن ار ارس ان
کت ن ل ون ن ار ارس ان
کت ال اف اب شم ماهان دل جان
کت ال اف اب شم ماهان دل جان
کت ساعﺪ تجارت خاورم انه
کت ساعﺪ تجارت خاورم انه
کت ساعﺪ تجارت خاورم انه
کت خﺪمات امپیوتری ایزی
کت مهر اران اسپ
کت مهر اران اسپ
کت صنایع غذا و آشام ﺪ تهران گوار
کت صنایع غذا و آشام ﺪ تهران گوار
کت صنایع غذا و آشام ﺪ تهران گوار
کت صنایع غذا و آشام ﺪ تهران گوار
کت صنایع غذا و آشام ﺪ تهران گوار
کت صنایع غذا و آشام ﺪ تهران گوار
کت صنایع غذا و آشام ﺪ تهران گوار
کت صنایع غذا و آشام ﺪ تهران گوار
کت تأم احت اجات ف تهران
کت تأم احت اجات ف تهران
کت تأم احت اجات ف تهران
کت تول ﺪی و ازا آس ا لنت
کت معﺪ و سﺪ سازی آر ا جنوب ایران ان
کت ازرا جهان ک م ای دردانه

مﺤمﺪرضا
اعظم
اعظم
اعظم
اعظم
اعظم
اعظم
اعظم
اعظم
اعظم
اعظم
اعظم
اعظم
اعظم
اعظم
اعظم
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
س ﺪمﺤمﺪمهﺪی
س ﺪمﺤمﺪمهﺪی
س ﺪمﺤمﺪمهﺪی
ع ﺪالصاحب
ت
ت
مسعود
مسعود
مسعود
مسعود
مسعود
مسعود
مسعود
مسعود
رضا
رضا
رضا
مﺤمﺪرضا
رح م
اقﺪس

نجار ورروم ا
نج
نج
نج
نج
نج
نج
نج
نج
نج
نج
نج
نج
نج
نج
نج
نج
نج
نج
نج
نج
نج
نج
نج
نج اصل
نج اصل
نج اصل
نج اصل
نج اصل
نج اصل
نج اصل
نج اصل
نج آش ا
نج آش ا
نج آش ا
نج م ش
نج ن ا
نجی

0058873260
0036730051
0036730051
0036730051
0036730051
0036730051
0036730051
0036730051
0036730051
0036730051
0036730051
0036730051
0036730051
0036730051
0036730051
0036730051
0579695565
0579695565
1754474721
1754474721
1754474721
1815316950
6019520870
6019520870
0451139399
0451139399
0451139399
0451139399
0451139399
0451139399
0451139399
0451139399
0519767594
0519767594
0519767594
0041075110
3070163671
2371457205

14003443600
14005929949
14005929949
14005929949
14005929949
14005929949
14005929949
14005929949
14005929949
14005929949
14005929949
14005929949
14005929949
14005929949
14005929949
14005929949
10861070265
10861070265
10103778496
10103778496
10103778496
10101277040
14006504040
14006504040
10102427878
10102427878
10102427878
10102427878
10102427878
10102427878
10102427878
10102427878
10101683617
10101683617
10101683617
10480047356
10103198989
10530375731

42,084,375.00
467,745.00
1,186,195.35
491,890.00
298,312.00
23,416.00
467,671.40
6,716.00
479,530.00
66,722.00
10,700.00
477,290.00
65,508.36
1,035,736.00
494,800.00
488,982.00
3,150.00
28,350.00
992,975.00
300,000.00
900,428.00
570,187.10
639,160.00
30,298.07
24,350.00
141,750.00
80,960.00
128,696.68
8,000.00
128,696.68
42,585.00
83,224.00
99,168.96
30,698.13
104,880.21
4,400.00
1,771,545.00
1,440,712.65

وون کره جنو
یورو
درهم امارات
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
یورو
یورو
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
درهم امارات

38,286
51,327
11,437
51,327
49,537
51,327
51,327
51,189
49,537
51,327
92,150
51,327
11,437
11,578
51,327
49,537
49,441
49,441
21,579
21,525
11,603
11,845
11,886
51,249
49,169
51,347
91,000
91,000
49,169
89,500
49,169
92,200
90,360
90,360
91,600
91,137
89,000
21,290

کت پرد س تجارت اس ادان
کت پرد س تجارت اس ادان
کت ر سنﺪ و افنﺪ پرن ا
کت ر سنﺪ و افنﺪ پرن ا
کت ر سنﺪ و افنﺪ پرن ا
کت ر سنﺪ و افنﺪ پرن ا
کت ر سنﺪ و افنﺪ پرن ا
کت درسا آرا اس
کت درسا آرا اس
کت درسا آرا اس
کت آماده لذ ذ
کت آماده لذ ذ
کت آماده لذ ذ
کت آماده لذ ذ
کت آماده لذ ذ
کت آماده لذ ذ
کت ارونﺪ فراز آسان
ارس منطقه آزاد انز
کت زر ن ش
ارس منطقه آزاد انز
کت زر ن ش
کت بهنام ﻃب ایران ان
کت بهنام ﻃب ایران ان
کت آرمان نا
کت آرمان نا

کت اد اب تجه
مرکز ماش های اداری ایران
مرکز ماش های اداری ایران
مرکز ماش های اداری ایران
مرکز ماش های اداری ایران
مرکز ماش های اداری ایران
مرکز ماش های اداری ایران
مرکز ماش های اداری ایران
مرکز ماش های اداری ایران
مرکز ماش های اداری ایران

منصور
منصور
غﻼمرضا
غﻼمرضا
غﻼمرضا
غﻼمرضا
غﻼمرضا
نا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
ع ن
ع ن
ع ن
ع ن
ع ن
ع ن
بهزاد
حسام
حسام
بهمن
بهمن
م م
م م
مﺤمود
مﺤمود
مﺤمود
مﺤمود
هومن
فخ
فخ
فخ
فخ
فخ
فخ
فخ
فخ
فخ

اف
اف
اف
اف
اف
اف
اف

نخ
نخ
نخ
نخ
نخ
نخ
نخ
نخ
نﺪاف ان
نﺪاف ان
نﺪاف ان
نرا
نرا
نرا
نرا
نرا
نرا
نزا جعفرزاده
نژاداسفنﺪ ار
نژاداسفنﺪ ار
نژادا ی کتم جا
نژادا ی کتم جا
نژادستاری
نژادستاری
نژادق
نژادق
نژادق
نژادق
سل ا
س ی ام ی
س ی ام ی
س ی ام ی
س ی ام ی
س ی ام ی
س ی ام ی
س ی ام ی
س ی ام ی
س ی ام ی

0075638411
0075638411
1281606146
1281606146
1281606146
1281606146
1281606146
4431522557
4431522557
4431522557
0031182658
0031182658
0031182658
0031182658
0031182658
0031182658
0944948057
2239918675
2239918675
2679560531
2679560531
1282310607
1282310607

0069644330
0039660621
0039660621
0039660621
0039660621
0039660621
0039660621
0039660621
0039660621
0039660621

10103998576
10103998576
10861892856
10861892856
10861892856
10861892856
10861892856
1376860015
10860111941
10860111941
10860111941
10102031434
10102031434
10102031434
10102031434
10102031434
10102031434
10103585121
10860469195
10860469195
10320686074
10320686074
10101526479
10101526479
2063173028
2063173028
2063173028
2063173028
10101780931
10100639424
10100639424
10100639424
10100639424
10100639424
10100639424
10100639424
10100639424
10100639424

225,221.00
94,871.00
1,764,000.00
588,000.00
82,200,000.00
588,000.00
101,050.00
86,000.00
19,900.00
116,750.00
19,900.00
115,180.00
10,275.00
69,156.51
2,060.00
301,005.00
3,203.85
78,396.00
22,990.00
20,000.00
152,100.00
13,382.00
327,000.00
600,000.00
113,884.00
67,866.52
255,464.90
275,303.69
27,885.00
161,842.20
505,414.56
446,805.00
265,120.00
699,161.64
214,794.06
287,450.00
1,199,497.00
265,120.00

یوان چ
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
ين ژاپن
درهم امارات
یورو
دﻻر ام ا
یورو
یورو
یورو
یوان چ
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
یورو
يورو
یوان چ
یورو
یورو
يوان چ
یوان چ
دﻻر ام ا
دﻻر ام ا
دﻻر ام ا
دﻻر ام ا
یورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
یورو
درهم امارات
یورو
یورو
درهم امارات
یورو

11,880
12,006
21,086
21,570
71,902
22,017
90,787
80,350
91,900
91,900
91,900
12,000
49,466
49,466
49,177
6,586
49,441
88,168
51,047
11,300
49,845
49,630
10,990
10,990
54,050
42,080
81,000
77,250
94,540
83,426
21,750
21,750
94,896
21,750
94,896
93,000
11,503
94,896

مرکز ماش های اداری ایران
مرکز ماش های اداری ایران
مرکز ماش های اداری ایران
مرکز ماش های اداری ایران
مرکز ماش های اداری ایران
کت تول ﺪی ن ذغال
کت ش که تجارت جهان گس
کت ش که تجارت جهان گس
کت ش که تجارت جهان گس
کت ش که تجارت جهان گس
کت ش که تجارت جهان گس
کت ش که تجارت جهان گس
کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان
کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان
کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان
کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان
کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان
کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان
کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان
کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان
کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان
کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان
کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان
کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان
کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان
کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان
کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان
کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان
کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان
کت انﺪ شه سازان مﺤراب آسمان
ارس ان
کت تعاو ل ان ن
کت ن ک خش ن کسان
کت ن ک خش ن کسان
کت ن ک خش ن کسان
کت ن ک خش ن کسان
کت توسعه و تجارت خوش امان راه ارس ان
کت توسعه و تجارت خوش امان راه ارس ان
کت توسعه و تجارت خوش امان راه ارس ان

فخ
فخ
فخ
فخ
فخ
مﺤمﺪحس
س امک
س امک
س امک
س امک
س امک
س امک
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
سع ﺪ
مسعود
مسعود
مسعود
مسعود
حسن
حسن
حسن

ی
ی
ی
ی
ی

س ی ام
س ی ام
س ی ام
س ی ام
س ی ام
ن ال
ن ال
ن ال
ن ال
ن ال
ن ال
ن ال
ن ال
ن ال
ن ال
ن ال
ن ال
ن ال
ن ال
ن ال
ن ال
ن ال
ن ال
ن ال
ن ال
ن ال
ن ال
ن ال
ن ال
ن ال
نص زاده
نص ی
نص ی
نص ی
نص ی
نص ی ش اری
نص ی ش اری
نص ی ش اری

0039660621
0039660621
0039660621
0039660621
0039660621
0034549315
0069112541
0069112541
0069112541
0069112541
0069112541
0069112541
4120023192
4120023192
4120023192
4120023192
4120023192
4120023192
4120023192
4120023192
4120023192
4120023192
4120023192
4120023192
4120023192
4120023192
4120023192
4120023192
4120023192
4120023192
2370428457
2298251231
2298251231
2298251231
2298251231
0051224623
0051224623
0051224623

10100639424
10100639424
10100639424
10100639424
10100639424
10102025184
10102216563
10102216563
10102216563
10102216563
10102216563
10102216563
10320445068
10320445068
10320445068
10320445068
10320445068
10320445068
10320445068
10320445068
10320445068
10320445068
10320445068
10320445068
10320445068
10320445068
10320445068
10320445068
10320445068
10320445068
10980201043
10530250104
10530250104
10530250104
10530250104
10103270347
10103270347
10103270347

122,095.00
32,871.38
265,120.00
212,097.00
796,453.17
410,630.00
7,034.60
140,925.90
43,765.47
12,128.00
23,049.48
51,818.96
300,800.00
183,600.00
294,224.00
26,175.00
162,750.00
380,990.60
35,500.00
8,434.00
251,100.00
675,790.00
242,105.60
67,600.00
49,733.60
62,000.00
20,500.00
96,918.33
6,627.94
135,200.00
90,000.00
223,333.78
103,927.45
108,250.00
872,849.49
450,000.00
476,100.00
438,750.00

درهم امارات
یورو
یورو
یورو
درهم امارات
یوان چ
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
يوان چ
يوان چ
يورو
یورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
یوان چ
يورو
يوان چ
يورو
يورو
یورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
يورو

21,750
94,000
94,020
93,500
22,460
11,720
100,000
97,500
116,000
95,950
120,000
91,500
6,453
6,470
6,452
49,408
6,438
6,470
49,568
91,500
6,470
6,470
6,470
49,408
11,100
51,020
6,470
49,329
51,020
87,870
49,109
21,525
21,525
21,797
11,886
50,119
50,168
50,119

کت توسعه و تجارت خوش امان راه
کت توسعه و تجارت خوش امان راه
کت توسعه و تجارت خوش امان راه
کت توسعه و تجارت خوش امان راه
کت توسعه و تجارت خوش امان راه
کت توسعه و تجارت خوش امان راه
کت توسعه و تجارت خوش امان راه
کت توسعه و تجارت اج گس ب
کت توسعه و تجارت اج گس ب
کت توسعه و تجارت اج گس ب
کت توسعه و تجارت اج گس ب
کت توسعه و تجارت اج گس ب
کت توسعه و تجارت اج گس ب
کت آس ا ژوله
کت ارت اﻃات فرا س ک ش
کت ارت اﻃات فرا س ک ش
کت ارت اﻃات فرا س ک ش
کت ارت اﻃات فرا س ک ش
کت ارت اﻃات فرا س ک ش
کت ارت اﻃات فرا س ک ش
کت اﻻی مپ
کت ت ک تجارت آس ا

کت ب ان تﺤ ر
کت ب ان تﺤ ر
کت ب ان تﺤ ر
کت ب ان تﺤ ر
کت مهران آراد آرمه
کت مهران آراد آرمه
کت مهران آراد آرمه
کت ذوب ب س
کت آسان برگ ارس کهن
کت آسان برگ ارس کهن
کت آسان برگ ارس کهن

ارس ان
ارس ان
ارس ان
ارس ان
ارس ان
ارس ان
ارس ان
الملل
الملل
الملل
الملل
الملل
الملل

حسن
حسن
حسن
حسن
حسن
حسن
حسن
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
ودود
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
مﺤمود
عل ضا
ش زاد
ش زاد
ش زاد
ش زاد
ام
ام
ام
ام
اعظم
اعظم
اعظم
مهرداد
احسان
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ

یش
یش
یش
یش
یش
یش
یش
یش
یش
یش
یش
یش
یش

اری
اری
اری
اری
اری
اری
اری
اری
اری
اری
اری
اری
اری

نص
نص
نص
نص
نص
نص
نص
نص
نص
نص
نص
نص
نص
نطا
نط ی
نط ی
نط ی
نط ی
نط ی
نط ی
نظر
نظرزاده
نظری
نظری
نظری
نظری
نظری
نظری
نظری
نظری
نظری
نظری
نظری
نظری
نظری نجﻒ آ ادی
نظ افت ﻃو
نظ افت ﻃو
نظ افت ﻃو

0051224623
0051224623
0051224623
0051224623
0051224623
0051224623
0051224623
0069481091
0069481091
0069481091
0069481091
0069481091
0069481091
1551778459
4431643397
4431643397
4431643397
4431643397
4431643397
4431643397
0040876519
4929665817

0071577130
0071577130
0071577130
0071577130
0071628916
0071628916
0071628916
3256603033
0941142191
0941142191
0941142191

10103270347
10103270347
10103270347
10103270347
10103270347
10103270347
10103270347
10103268977
10103268977
10103268977
10103268977
10103268977
10103268977
10200121626
10861537683
10861537683
10861537683
10861537683
10861537683
10861537683
10100582652
10200454826
2229355236
2229355236
2229355236
2229355236
10102729182
10102729182
10102729182
10102729182
14004659817
14004659817
14004659817
10102529517
0075453975
14006280174
14006280174
14006280174

184,442.67
270,504.00
271,422.00
360,000.00
2,007,652.28
288,000.00
269,892.00
426,600.00
1,593,792.73
402,300.00
234,000.00
285,102.78
165,200.00
13,164.80
2,096,401.50
21,450.00
55,418.00
247,410.75
221,793.60
22,000.00
30,300.00
166,850.00
79,000.00
79,000.00
79,000.00
79,000.00
22,859.22
42,626.29
115,244.64
30,686.40
2,033,176.81
274,125.93
1,617,068.44
37,551.00
276,319.00
430,612.00
285,000.00
57,250.00

يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
یورو
درهم امارات
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
يورو
یورو
درهم امارات
يورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یورو
یوان چ
یورو
یورو
یورو

50,463
50,463
50,463
50,463
11,475
50,119
50,119
49,703
22,000
49,703
49,703
49,703
11,845
90,350
21,880
50,545
49,798
21,880
21,525
49,441
92,750
20,600
51,562
50,463
94,500
49,537
49,887
49,639
49,408
110,000
11,473
11,437
11,473
92,500
11,780
91,100
87,870
87,870

کت آسان برگ ارس کهن

کت مهنﺪ ارو ن م د ساز
کت مهنﺪ ارو ن م د ساز
کت ارن تجارت به
کت ارن تجارت به
کت ارن تجارت به
کت ارت بنا منطقه ازاد انز
کت ارت بنا منطقه ازاد انز
کت صنایع سنگش ارس
کت صنایع سنگش ارس
کت گروه صنع اترک ش
کت گروه صنع اترک ش
کت گروه صنع اترک ش
کت گروه صنع اترک ش
کت بزاز تجارت ارس
کت بزاز تجارت ارس
کت بزاز تجارت ارس
کت بزاز تجارت ارس
کت بزاز تجارت ارس
کت تﺪب تجارت ا
کت آسان برگ ارس کهن
کت آسان برگ ارس کهن
کت آسان برگ ارس کهن
کت آسان برگ ارس کهن

کت سه ل سج تهران
کت سه ل سج تهران
کت سه ل سج تهران
کت سه ل سج تهران
کت سه ل سج تهران
کت سه ل سج تهران
کت ارا توز ن ال ون ک
کت ارا توز ن ال ون ک

ق
ق
ق
ق

مج ﺪ
نعمت اله زنگنه
نعمت اله زنگنه
مﺤمود
مﺤمود
حس
حس
حس
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
سع ﺪه
سع ﺪه
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
پژمان
پژمان
پژمان
پژمان
پژمان
حس
رضا
رضا
رضا
رضا
حسن
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ اقر
مﺤمﺪ اقر
مﺤمﺪ اقر
مﺤمﺪ اقر
مﺤمﺪ اقر
مﺤمﺪ اقر
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ

نظ افت ﻃو
نعمت اله زنگنه
نعمت اله زنگنه
نعمت خواه
نعمت خواه
نعم کهران
نعم کهران
نعم کهران
نعنا
نعنا
نع م وفا
نع م وفا
نع پور
نع پور
نع پور
نع پور
نف ه
نف ه
نف ه
نف ه
نف ه
نف
نقﺪب
نقﺪب
نقﺪب
نقﺪب
نقﺪ ان
نق
نق
نق
ن زاده
ن زاده
ن زاده
ن زاده
ن زاده
ن زاده
ن
ن

0941142191

2850101291
2850101291
0077473949
0077473949
0077473949
0453018084
0453018084
3300020867
3300020867
4432694270
4432694270
4432694270
4432694270
0320542777
0320542777
0320542777
0320542777
0320542777
4869874598
0920006671
0920006671
0920006671
0920006671

0040675701
0040675701
0040675701
0040675701
0040675701
0040675701
3990231960
3990231960

14006280174
3559618088
3559618088
10101856885
10101856885
10103932632
10103932632
10103932632
14004755050
14004755050
10820065085
10820065085
10860189580
10860189580
10860189580
10860189580
14003995040
14003995040
14003995040
14003995040
14003995040
10320853729
14006280174
14006280174
14006280174
14006280174
0049415611
1262247977
1262247977
1262247977
10101673038
10101673038
10101673038
10101673038
10101673038
10101673038
10861006560
10861006560

286,650.00
307,933.31
82,317.24
38,211.52
7,845.30
30,000.00
31,694.00
32,723.00
256,500.00
1,206,720.00
68,000.00
246,446.00
1,410,300.00
434,000.00
1,410,300.00
2,450,000.00
25,305.00
11,884.56
105,591.72
29,785.77
68,160.00
118,900.00
57,250.00
430,612.00
285,000.00
286,650.00
9,500,000.00
20,000.00
18,325.00
1,246.00
190,800.00
305,727.00
1,339,437.80
97,760.00
594,669.60
592,500.00
512,424.00
78,445.00

یورو
درهم امارات
درهم امارات
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يوان چ
يوان چ
یوان چ
یوان چ
درهم امارات
یوان چ
درهم امارات
یوان چ
یورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
يورو
یوان چ
یورو
یورو
یورو
یورو
وون کره جنو
يورو
يورو
یورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
یوان چ
یوان چ
یورو
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ

89,500
11,510
11,510
49,441
86,850
91,400
91,400
49,109
6,587
11,173
11,600
11,200
21,630
11,362
21,630
11,231
92,500
93,374
11,436
11,436
50,254
11,800
87,870
91,100
87,870
89,500
39,540
49,329
50,545
59,240
9,104
11,250
11,172
88,270
11,250
11,306
11,450
11,450

کت ارا توز ن ال ون ک
کت ثم صنعت ت اژه
کت ثم صنعت ت اژه
کت ثم صنعت ت اژه
کت ثم صنعت ت اژه
کت ثم صنعت ت اژه
کت ثم صنعت ت اژه
کت ثم صنعت ت اژه
کت ثم صنعت ت اژه
کت ثم صنعت ت اژه
کت چشم انﺪاز ارت اط
کت چشم انﺪاز ارت اط
کت ل ز ن ار پ ک
کت ل ز ن ار پ ک
کت ل ز ن ار پ ک
کت ل ز ن ار پ ک
کت ل ز ن ار پ ک
کت ل ز ن ار پ ک
کت ل ز ن ار پ ک
کت ل ز ن ار پ ک
کت ل ز ن ار پ ک
کت ل ز ن ار پ ک
کت ل ز ن ار پ ک
کت ل ز ن ار پ ک
نگ آب ان آرا
نگ آب ان آرا
نگ آب ان آرا
کت نگ جان و مه
کت نگ جان و مه
کت نگ جان و مه
کت ا ار ان ﻃب
کت ا ار ان ﻃب
کت ا ار ان ﻃب
کت ا ار ان ﻃب
کت شکوفا بهﺪاشت آر ن
کت شکوفا بهﺪاشت آر ن
کت شکوفا بهﺪاشت آر ن
کت شکوفا بهﺪاشت آر ن

مﺤمﺪ
س ﺪض اءالﺪین
س ﺪض اءالﺪین
س ﺪض اءالﺪین
س ﺪض اءالﺪین
س ﺪض اءالﺪین
س ﺪض اءالﺪین
س ﺪض اءالﺪین
س ﺪض اءالﺪین
س ﺪض اءالﺪین
منصوره
منصوره
اوه
اوه
اوه
اوه
اوه
اوه
اوه
اوه
اوه
اوه
اوه
اوه
نگ آب ان آرا
نگ آب ان آرا
نگ آب ان آرا
نگ جان و مه
نگ جان و مه
نگ جان و مه
ر اب
ر اب
ر اب
ر اب
ع
ع
ع
ع

ن
نقی
نقی
نقی
نقی
نقی
نقی
نقی
نقی
نقی
نکولعل تک
نکولعل تک
ن اری خامنه
ن اری خامنه
ن اری خامنه
ن اری خامنه
ن اری خامنه
ن اری خامنه
ن اری خامنه
ن اری خامنه
ن اری خامنه
ن اری خامنه
ن اری خامنه
ن اری خامنه
نگ آب ان آرا
نگ آب ان آرا
نگ آب ان آرا
نگ جان و مه
نگ جان و مه
نگ جان و مه
نمازی
نمازی
نمازی
نمازی
نم
نم
نم
نم

3990231960
1552828581
1552828581
1552828581
1552828581
1552828581
1552828581
1552828581
1552828581
1552828581
0058836659
0058836659
4432731249
4432731249
4432731249
4432731249
4432731249
4432731249
4432731249
4432731249
4432731249
4432731249
4432731249
4432731249
1010322000
1010322000
1010322000
1010305143
1010305143
1010305143
2294991052
2294991052
2294991052
2294991052
0081801602
0081801602
0081801602
0081801602

10861006560
10320615865
10320615865
10320615865
10320615865
10320615865
10320615865
10320615865
10320615865
10320615865
10102786037
10102786037
14005912627
14005912627
14005912627
14005912627
14005912627
14005912627
14005912627
14005912627
14005912627
14005912627
14005912627
14005912627
10103220004
10103220004
10103220004
10103051439
10103051439
10103051439
10102676148
10102676148
10102676148
10102676148
10320868994
10320868994
10320868994
10320868994

842,736.00
200,000.00
606,102.49
990,000.00
57,000.00
1,000,000.00
590,800.00
1,995,639.38
500,000.00
461,500.00
74,535.00
82,077.00
203,089.85
102,494.40
122,822.00
283,204.00
348,010.36
398,211.96
234,620.00
70,005.00
871,274.00
1,225,809.00
287,128.00
125,541.00
80,000.00
135,000.00
55,000.00
255,728.02
1,395,047.45
254,851.20
143,487.04
422,368.00
4,018.00
11,827.00
91,375.00
440,000.00
109,240.00
76,000.00

یوان چ
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یورو
يورو
درهم امارات
یورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
دﻻر ام ا
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یورو
یورو
يورو
یورو
درهم امارات
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو

11,210
21,880
21,525
21,569
21,850
20,490
21,633
22,000
21,880
21,630
96,000
49,109
11,437
88,053
87,930
11,845
11,451
11,437
87,930
77,050
22,060
22,060
11,845
20,880
89,290
49,177
49,109
91,200
11,562
90,700
49,186
49,186
49,186
49,186
49,887
49,639
49,639
49,639

کت شکوفا بهﺪاشت آر ن
کت شکوفا بهﺪاشت آر ن
کت شکوفا بهﺪاشت آر ن
کت لورز آر انا
کت لورز آر انا
کت لورز آر انا
کت لورز آر انا
کت ارورز مهر
کت تجارت ج ان منطقه آزاد ما و
کت تجارت ج ان منطقه آزاد ما و
کت تجارت ج ان منطقه آزاد ما و
کت تجارت ج ان منطقه آزاد ما و
کت تجارت ج ان منطقه آزاد ما و
کت تجارت ج ان منطقه آزاد ما و
کت تجارت ج ان منطقه آزاد ما و
کت هواسازان آ ﺪین
کت هواسازان آ ﺪین
کت تجارت ج ان منطقه آزاد ما و
کت هواسازان آ ﺪین
کت تجارت ج ان منطقه آزاد ما و
کت تجارت ج ان منطقه آزاد ما و
کت تجارت ج ان منطقه آزاد ما و
کت تجارت ج ان منطقه آزاد ما و
کت هواسازان آ ﺪین
کت افق تجارت ام ان آستارا
کت تجارت ج ان منطقه آزاد ما و
کت ازار سنﺪ ایران ان
ازرا ﻃ ح وصنعت
کت مهنﺪ
کت فﺪک د ار ک م ا
کت فﺪک د ار ک م ا
کت نوآوران ارت اﻃات دوران
کت نوآوران ارت اﻃات دوران
کت نوآوران ارت اﻃات دوران
کت نوآوران ارت اﻃات دوران
کت نوآوران ارت اﻃات دوران
کت نوآوران ارت اﻃات دوران
کت نوآوران ارت اﻃات دوران
کت نوآوران ارت اﻃات دوران

ع
ع
ع
سﺪاک
سﺪاک
سﺪاک
سﺪاک
مسعود
فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه
فاﻃمه
ع
اژن ارس مهﺪی
ع
ع
نوآوران ارت اﻃات دوران
نوآوران ارت اﻃات دوران
نوآوران ارت اﻃات دوران
نوآوران ارت اﻃات دوران
نوآوران ارت اﻃات دوران
نوآوران ارت اﻃات دوران
نوآوران ارت اﻃات دوران
نوآوران ارت اﻃات دوران

نم
نم
نم
نم
نم
نم
نم
نهال ار
نها مقﺪم
نها مقﺪم
نها مقﺪم
نها مقﺪم
نها مقﺪم
نها مقﺪم
نها مقﺪم
نها مقﺪم
نها مقﺪم
نها مقﺪم
نها مقﺪم
نها مقﺪم
نها مقﺪم
نها مقﺪم
نها مقﺪم
نها مقﺪم
نها مقﺪم
نها مقﺪم
نوا
نوارچ ان
نوا بروج
نوا بروج
نوآوران ارت اﻃات دوران
نوآوران ارت اﻃات دوران
نوآوران ارت اﻃات دوران
نوآوران ارت اﻃات دوران
نوآوران ارت اﻃات دوران
نوآوران ارت اﻃات دوران
نوآوران ارت اﻃات دوران
نوآوران ارت اﻃات دوران

0081801602
0081801602
0081801602
4723213236
4723213236
4723213236
4723213236
1378714891
1375864270
1375864270
1375864270
1375864270
1375864270
1375864270
1375864270
1375864270
1375864270
1375864270
1375864270
1375864270
1375864270
1375864270
1375864270
1375864270
1375864270
1375864270
5579734689
1286979633
4650380774
4650380774
1010272514
1010272514
1010272514
1010272514
1010272514
1010272514
1010272514
1010272514

10320868994
10320868994
10320868994
10102601180
10102601180
10102601180
10102601180
10100090668
14003737796
14003737796
14003737796
14003737796
14003737796
14003737796
14003737796
10200345090
10200345090
14003737796
10200345090
14003737796
14003737796
14003737796
14003737796
10200345090
14006768160
14003737796
10320789852
14005995757
14004561920
14004561920
10102725140
10102725140
10102725140
10102725140
10102725140
10102725140
10102725140
10102725140

18,250.00
24,500.00
272,250.00
115,540.00
35,410.00
50,700.00
25,100.00
18,131.79
9,729.88
311,120.00
238,560.00
173,600.00
5,800.00
6,326,700.00
11,900.00
20,449.70
3,328.00
83,250.00
7,200.00
15,599.22
92,123.64
70,000.00
150,000.00
20,880.00
246,029.50
30,405.00
32,493.40
61,200.00
29,847.83
14,923.91
2,140,000.00
442,834.00
260,314.18
2,124,200.00
32,560.00
18,170.00
2,140,000.00
927,301.00

یورو
یورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یورو
یورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
ل جﺪ ﺪ ترک ه
یورو
يورو
ين ژاپن
یورو
یورو
یورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
یورو
يورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
ل جﺪ ﺪ ترک ه
ل جﺪ ﺪ ترک ه
یورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
درهم امارات
يورو
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات

49,537
90,600
49,887
22,240
22,230
22,200
22,240
49,329
92,150
8,967
8,967
93,950
92,150
38,473
49,639
87,200
87,210
9,434
88,440
49,701
9,242
9,434
9,434
87,200
13,400
49,466
96,080
93,926
88,040
88,040
11,886
51,047
11,499
11,886
49,177
49,177
11,994
11,927

نوآوران ارت اﻃات دوران
کت نوآوران ارت اﻃات دوران
نوآوران ارت اﻃات دوران
کت نوآوران ارت اﻃات دوران
نوآوران ارت اﻃات دوران
کت نوآوران ارت اﻃات دوران
نوآوران ارت اﻃات دوران
کت نوآوران ارت اﻃات دوران
کت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه فرنوش
داود
کت جهان ک ستال
داود
کت جهان ک ستال
ع
کت فاوا افزار
ع
کت فاوا افزار
مهﺪی
کت ا ﺪه آل دخا ایران ان
مهﺪی
کت ا ﺪه آل دخا ایران ان
ع ا
کت لستان
ع ا
کت لستان
ع ا
کت لستان
وجﺪان
کت ازرا ز ا رخ قشم
ع
کت آرتان صنعت ﺪ ﺪآوران
ع
کت آرتان صنعت ﺪ ﺪآوران
ع
کت آرتان صنعت ﺪ ﺪآوران
ع
کت آرتان صنعت ﺪ ﺪآوران
ع
کت آرتان صنعت ﺪ ﺪآوران
ع
کت سها صنعت افرا
ع
کت آرتان صنعت ﺪ ﺪآوران
ع
کت آرتان صنعت ﺪ ﺪآوران
ع
کت آرتان صنعت ﺪ ﺪآوران
ع
کت آرتان صنعت ﺪ ﺪآوران
ع
کت اران درمان
ع
کت اران درمان
سم ه
کت عمران تاس سات ماهان
سم ه
کت عمران تاس سات ماهان
سم ه
کت عمران تاس سات ماهان
سم ه
کت عمران تاس سات ماهان
سم ه
کت عمران تاس سات ماهان
سم ه
کت عمران تاس سات ماهان
سم ه
کت عمران تاس سات ماهان
سم ه
کت عمران تاس سات ماهان
سم ه
کت عمران تاس سات ماهان
سم ه
کت عمران تاس سات ماهان
سم ه
کت عمران تاس سات ماهان

نوآوران ارت اﻃات دوران
نوآوران ارت اﻃات دوران
نوآوران ارت اﻃات دوران
نوآوران ارت اﻃات دوران
ن خت الو
نوده فراها
نوده فراها
نوذری
نوذری
نوذری
نوذری
نوذری لسف ﺪ
نوذری لسف ﺪ
نوذری لسف ﺪ
نور خش
نور
نور
نور
نور
نور
نور
نور
نور
نور
نور
نورمﺤمﺪی
نورمﺤمﺪی
نورمﺤمﺪی غفار
نورمﺤمﺪی غفار
نورمﺤمﺪی غفار
نورمﺤمﺪی غفار
نورمﺤمﺪی غفار
نورمﺤمﺪی غفار
نورمﺤمﺪی غفار
نورمﺤمﺪی غفار
نورمﺤمﺪی غفار
نورمﺤمﺪی غفار
نورمﺤمﺪی غفار

1010272514
1010272514
1010272514
1010272514
2750660092
0051872064
0051872064
0064287361
0064287361
0557813395
0557813395
2709749823
2709749823
2709749823
4720668690
1360907149
1360907149
1360907149
1360907149
1360907149
1360907149
1360907149
1360907149
1360907149
1360907149
0069743010
0069743010
0077708814
0077708814
0077708814
0077708814
0077708814
0077708814
0077708814
0077708814
0077708814
0077708814
0077708814

10102725140
10102725140
10102725140
10102725140
10103181200
10101711550
10101711550
14003831934
14003831934
14006041233
14006041233
10100350314
10100350314
10100350314
10980030841
14006430690
14006430690
14006430690
14006430690
14006430690
14005474303
14006430690
14006430690
14006430690
14006430690
10102870071
10102870071
10103962655
10103962655
10103962655
10103962655
10103962655
10103962655
10103962655
10103962655
10103962655
10103962655
10103962655

1,536,990.00
427,159.36
2,140,000.00
1,920,000.00
3,761,175.54
5,478.00
8,462.00
193,390.00
508,529.00
586,080.00
122,490.00
4,160,000.00
89,235.00
25,500.00
237,747.50
47,779.28
88,828.00
3,220,000.00
757,338.65
218,916.09
3,836,895.00
26,880.00
260,455.86
22,988.10
51,038.40
500,000.00
200,000.00
454,500.00
150,078.90
302,000.00
57,000.00
32,436.00
4,220,466.00
1,030,215.00
2,220.00
402,000.00
499,902.00
192,420.00

يوان چ
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يوان چ
یورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
یورو
یورو
رو ه هنﺪ
يورو
یورو
درهم امارات
يورو
يورو
يوان چ
درهم امارات
درهم امارات
یوان چ
يورو
درهم امارات
یورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
يوان چ
درهم امارات
يوان چ
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ

6,596
11,499
11,994
11,994
6,627
92,400
90,900
20,435
21,797
92,820
94,334
1,116
100,850
92,150
11,597
49,109
49,701
6,596
21,358
22,422
11,700
49,109
22,422
48,599
49,798
11,646
11,646
6,599
11,473
6,584
49,329
49,415
6,587
6,587
49,415
6,584
6,515
6,587

کت عمران تاس سات ماهان
کت عمران تاس سات ماهان
کت دن ای داده های س نه
کت دن ای داده های س نه
کت دن ای داده های س نه
کت ایران اسا تایر ورابر
کت ایران اسا تایر ورابر
کت تجه اران مروار ﺪ جنوب
کت تجه اران مروار ﺪ جنوب
کت آرتا صنعت اتا
کت آرتا صنعت اتا
کت افنﺪ هامون ک ر یزد
کت ازرا سا ل تهران
کت ازرا سا ل تهران
کت ازرا سا ل تهران
کت تجارت نور اورانوس
کت اتاقان بوش ایران
کت آبت ازران کیوان
کت آبت ازران کیوان
کت زست فن آوران سﻼمت مﺤور ایران ان
کت معﺪ و صنع چادرملو
کت معﺪ و صنع چادرملو
کت معﺪ و صنع چادرملو
کت معﺪ و صنع چادرملو
کت معﺪ و صنع چادرملو
کت معﺪ و صنع چادرملو
کت معﺪ و صنع چادرملو
کت معﺪ و صنع چادرملو
کت معﺪ و صنع چادرملو
کت معﺪ و صنع چادرملو
کت معﺪ و صنع چادرملو
نوشه تجارت سپهر

سم ه
سم ه
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
جعفرع
جعفرع
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
فواد
فواد
سع ﺪ
پور ا
پور ا
پور ا
سع ﺪ
نادر
مﺤمود
مﺤمود
مﺤمﺪحسن
مﺤمود
مﺤمود
مﺤمود
مﺤمود
مﺤمود
مﺤمود
مﺤمود
مﺤمود
مﺤمود
مﺤمود
مﺤمود
نوشه تجارت سپهر
ن ﺪ ا ان تفا
ن ﺪ حف ظ اشا
ن ﺪ حف ظ اشا
ن ﺪ سخن سنج
ن ﺪ سخن سنج
ن ﺪ سع ﺪی

نورمﺤمﺪی غفار
نورمﺤمﺪی غفار
نورها
نورها
نورها
نوروزی
نوروزی
نوروزی
نوروزی
نوروزی زارع
نوروزی زارع
نوروز ان یزد
نوری
نوری
نوری
نوری
نوری
نوری پوردرگزی
نوری پوردرگزی
نوری همﺪا
نور ان
نور ان
نور ان
نور ان
نور ان
نور ان
نور ان
نور ان
نور ان
نور ان
نور ان
نوشه تجارت سپهر
ن ﺪ ا ان تفا
ن ﺪ حف ظ اشا
ن ﺪ حف ظ اشا
ن ﺪ سخن سنج
ن ﺪ سخن سنج
ن ﺪ سع ﺪی

0077708814
0077708814
0062606018
0062606018
0062606018
1287767885
1287767885
2511847507
2511847507
0061594040
0061594040
4432251549
0067372831
0067372831
0067372831
0080164471
3251118048
1819465519
1819465519
0078864712
0451925254
0451925254
0451925254
0451925254
0451925254
0451925254
0451925254
0451925254
0451925254
0451925254
0451925254
1292408006

10103962655
10103962655
10320192662
10320192662
10320192662
10100440525
10100440525
10530468360
10530468360
10320880772
10320880772
10860050125
10101903570
10101903570
10101903570
14004576777
10101171490
14004645901
14004645901
14004021480
10101887744
10101887744
10101887744
10101887744
10101887744
10101887744
10101887744
10101887744
10101887744
10101887744
10101887744
14004715674
1284830322
1360131681
1360131681
3258816751
3258816751
0690016247

37,000.00
37,740.00
400,000.00
200,000.00
400,000.00
11,172.00
1,484.00
28,199.52
3,928.50
10,000.00
7,770.00
2,083,076.00
42,670.00
35,327.93
37,530.00
22,255.94
1,663,146.00
25,864.00
26,445.00
9,723.00
2,000,000.00
403,699.88
14,235,116.00
2,000,000.00
17,578.40
1,000,000.00
1,000,000.00
57,750.00
404,509.63
57,600,000.00
2,000,000.00
180,000.00
226,800.00
84,712.25
38,000.00
50,000.00
35,000.00
127,801.00

يورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
رو ه هنﺪ
يورو
یورو
یورو
یورو
یوان چ
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يوان چ
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يوان چ
یورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
یورو
یورو
يوان چ

49,415
49,798
25,250
21,180
20,524
95,000
95,000
93,374
94,950
88,440
49,109
1,160
94,308
94,308
94,308
49,003
11,710
92,410
92,410
89,850
93,000
49,887
11,657
93,000
51,596
93,000
92,383
51,199
49,887
12,325
92,383
49,109
6,462
48,599
49,639
89,600
89,050
6,670

جواد
کت تول ﺪی ح اب کﻒ توس
جواد
کت تول ﺪی ح اب کﻒ توس
جواد
کت تول ﺪی ح اب کﻒ توس
جواد
کت تول ﺪی ح اب کﻒ توس
اظم
کت صنع و تول ﺪی انرژی موتور
اظم
کت صنع و تول ﺪی انرژی موتور
اظم
کت صنع و تول ﺪی انرژی موتور
س ﺪع
کت صنایع سته بنﺪی گواتر کن ل
فاﻃمه
کت تول ﺪی ازرا برل ان بوشهر
ام حس
کت ﻃﻼ ه دار سال ن ک
ام حس
کت ﻃﻼ ه دار سال ن ک
ام حس
کت ﻃﻼ ه دار سال ن ک
ام حس
کت ﻃﻼ ه دار سال ن ک
ام حس
کت ﻃﻼ ه دار سال ن ک
قهرمان
کت صنعت ش آﻻت قهرمان
قهرمان
کت صنعت ش آﻻت قهرمان
قهرمان
کت صنعت ش آﻻت قهرمان
کت تعاو داده پردازی پ مان ن ک اران تابران آرمان
مﺤمﺪ
کت کوه زران ارس ب شاپور
مﺤمﺪ
کت کوه زران ارس ب شاپور
ا مان
ا مان
سع ﺪ
کت فرنورش تجارت
عل ضا
کت آو ژه ارس ان افق
عل ضا
کت آو ژه ارس ان افق
حس
کت صنایع سته بنﺪی ن گس ارا
احمﺪ
کت آر ن دیزل ا ا
احمﺪ
کت آر ن دیزل ا ا
ع
کت مهنﺪ و خﺪمات ا فا صنعت تا ا
ع
کت مهنﺪ و خﺪمات ا فا صنعت تا ا
ع
کت مهنﺪ و خﺪمات ا فا صنعت تا ا
ع
کت مهنﺪ و خﺪمات ا فا صنعت تا ا
ع
کت مهنﺪ و خﺪمات ا فا صنعت تا ا
ع
کت مهنﺪ و خﺪمات ا فا صنعت تا ا
مﺤسن
کت ص ا فرزان ان جم
مﺤسن
کت ص ا فرزان ان جم
مﺤسن
کت ص ا فرزان ان جم
حم ﺪ
کت آ ا ﻃعم پرش

ن شابوری حس
ن شابوری حس
ن شابوری حس
ن شابوری حس
ن ک خت
ن ک خت
ن ک خت
ن ک خت
نکب
ن ک پرتو
ن ک پرتو
ن ک پرتو
ن ک پرتو
ن ک پرتو
ن ک جو
ن ک جو
ن ک جو
ن ک خورم ی
ن ک ذات
ن ک ذات
ن ک زاد
ن ک زاد
ن کس ت
ن ک فام
ن ک فام
ن ک فرجام
ن ک مهر
ن ک مهر
ن ک خت
ن ک خت
ن ک خت
ن ک خت
ن ک خت
ن ک خت
ن کو ار
ن کو ار
ن کو ار
ن کو نوغا

پور
پور
پور
پور

0933299532
0933299532
0933299532
0933299532
0038779897
0038779897
0038779897
0070976872
2295203961
0037181432
0037181432
0037181432
0037181432
0037181432
1621730190
1621730190
1621730190
0943495679
2372529757
2372529757

4910167056
0051137828
0051137828
0057741931
0066899400
0066899400
0067010032
0067010032
0067010032
0067010032
0067010032
0067010032
0051663368
0051663368
0051663368
0931945941

10380279320
10380279320
10380279320
10380279320
10102487364
10102487364
10102487364
10320408628
10320095882
10320208509
10320208509
10320208509
10320208509
10320208509
10980210850
10980210850
10980210850
10380515138
14005400312
14005400312
2062901992
2062901992
10103162732
10103630173
10103630173
10102217433
10320802117
10320802117
14004561102
14004561102
14004561102
14004561102
14004561102
14004561102
10101763779
10101763779
10101763779
10320159870

4,837,350.00
53,010.00
74,379.08
29,450.00
20,037.10
94,241.00
37,305.00
42,135.00
10,200,000.00
430,500.00
13,772,200.00
88,236.00
77,293.00
19,631,760.00
216,969.00
183,780.00
93,000.00
591,563.00
174,000.00
91,000.00
200,000.00
485,000.00
4,198,000.00
20,350.00
67,100.00
278,463.00
3,002,130.60
479,807.22
83,260.00
2,033,784.45
61,550.00
1,874,436.39
1,285,031.00
206,313.80
85,898.00
434,415.00
15,071.00
32,762.50

رو ه هنﺪ
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
رو ه هنﺪ
درهم امارات
وون کره جنو
یورو
یورو
وون کره جنو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يوان چ
يوان چ
رو ه هنﺪ
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
یورو
درهم امارات
یورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
دﻻر ام ا
یوان چ
يورو
يورو

1,176
93,950
93,370
94,000
94,540
49,813
49,701
49,177
642
20,730
38,978
92,650
49,938
66,593
49,003
49,177
49,329
20,830
11,503
49,441
6,596
6,584
1,175
91,910
21,989
21,750
11,578
49,329
94,010
20,435
94,010
21,900
25,000
20,435
80,200
11,450
49,466
49,938

کت آ ا ﻃعم پرش
کت ایران ناژو
کت ایران ناژو
کت نخ رسان س شاه منطقه آزاد انز
هاتﻒ تک ن کنام
کت ازرا آر ا سنگ ن ن قطعه خاورم انه
کت ازرا آر ا سنگ ن ن قطعه خاورم انه
کت ازرا آر ا سنگ ن ن قطعه خاورم انه
کت ازرا آر ا سنگ ن ن قطعه خاورم انه
کت ش شه ا م آس ا ش شه
کت ش شه ا م آس ا ش شه
کت ش شه ا م آس ا ش شه
کت اوش جوش
کت اوش جوش
کت اوش جوش
کت اژنﺪ اد
کت اژنﺪ اد
کت اژنﺪ اد
کت توسعه مروار ﺪ ام ﺪ
کت گروه صنایع ا لسازی افق ال ز
کت گروه صنایع ا لسازی افق ال ز
کت الوان اس ل ایران ان
کت الوان اس ل ایران ان
کت الوان اس ل ایران ان
کت الوان اس ل ایران ان
کت الوان اس ل ایران ان
کت الوان اس ل ایران ان
کت الوان اس ل ایران ان
کت الوان اس ل ایران ان
کت الوان اس ل ایران ان
کت الوان اس ل ایران ان
کت الوان اس ل ایران ان
کت الوان اس ل ایران ان
کت الوان اس ل ایران ان
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن

حم ﺪ
مﺤمﺪ
مﺤمﺪ
ها ﺪه
هاتﻒ تک ن کنام
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
مﺤمﺪرضا
نوراله
نوراله
نوراله
هادی رمضا خوراس ا
ا
ا
ا
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مﺤمﺪرضا
غﻼمرضا
ع ﺪاله
ع ﺪاله
ع اصغر
ع اصغر
ع اصغر
ع اصغر
ع اصغر
ع اصغر
ع اصغر
ع اصغر
ع اصغر
ع اصغر
ع اصغر
ع اصغر
ع اصغر
ث ا
ث ا

ن کو نوغا
ن ل فروشان شهشها
ن ل فروشان شهشها
ن ارد ا
هاتﻒ تک ن کنام
هادوی ن ا
هادوی ن ا
هادوی ن ا
هادوی ن ا
هادی
هادی
هادی
هادی رمضا خوراس ا
هادی زاده
هادی زاده
هادی زاده
هادی زاده ب ﺪ
هادی زاده ب ﺪ
هادی زاده ب ﺪ
هاشم پوردستجردی
هاشمپورن ک ب
هاش
هاش
هاش
هاش
هاش
هاش
هاش
هاش
هاش
هاش
هاش
هاش
هاش
هاش
هاش
هاش
هاش

0931945941
0032855141
0032855141
0035143223
1400357428
3040213891
3040213891
3040213891
3040213891
1291110811
1291110811
1291110811
0049575066
0049575066
0049575066
0069127492
0069127492
0069127492
1290617392
0035670169
0035670169
0051202018
0051202018
0051202018
0051202018
0051202018
0051202018
0051202018
0051202018
0051202018
0051202018
0051202018
0051202018
0051202018
0060499753
0060499753

10320159870
10100916041
10100916041
10103503007
14003574288
14005601164
14005601164
14005601164
14005601164
10260309859
10260309859
10260309859
1270413661
10101016375
10101016375
10101016375
10320677300
10320677300
10320677300
14005321238
6239279791
10861450753
10861450753
10320199105
10320199105
10320199105
10320199105
10320199105
10320199105
10320199105
10320199105
10320199105
10320199105
10320199105
10320199105
10320199105
14005102090
14005102090

32,000.00
71,052.75
2,376.00
414,470.00
14,090.00
263,785.81
1,278,998.12
434,407.71
289,205.74
84,597.28
84,806.28
168,570.00
13,074.00
41,500.00
76,450.00
328,200.00
50,000.00
115,369.30
200,000.00
226,468.81
12,993.08
636,402.00
468,802.40
76,473.00
3,166,355.52
1,783,759.20
1,783,759.20
3,081,844.80
1,633,232.00
3,081,844.80
342,923.47
287,961.20
96,998.82
400,515.00
243,808.00
2,004,390.24
124,200.00
2,113,265.00

یورو
یورو
يورو
يوان چ
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
يورو
يورو
یورو
یورو
یورو
يوان چ
یوان چ
یورو
یوان چ
يوان چ
يوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یورو
یورو
یورو
یوان چ
یوان چ
يوان چ
یورو
درهم امارات

94,430
88,386
49,647
6,470
93,100
11,543
11,990
11,452
21,500
51,189
49,415
92,617
51,020
92,500
92,920
95,092
49,415
49,441
88,969
91,500
51,189
11,100
11,870
93,000
10,787
6,600
6,600
10,792
10,887
10,792
93,000
93,000
93,000
11,860
11,860
6,600
49,329
11,482

کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت آفتاب اﻻی س ﻼن زر ن
کت سا آس ا دل جان
کت سا آس ا دل جان
کت سوز ا اتان س اهان
کت فرزام تجارت خزر آستارا
کت فرزام تجارت خزر آستارا
کت قهوه س آفتاب
کت تول ﺪی شیوا
کت تول ﺪی شیوا
کت تول ﺪی شیوا
کت تول ﺪی شیوا
کت تول ﺪی شیوا
کت تول ﺪی شیوا
کت ن و موتور سهنﺪ
کت تول ﺪی و صنع ن و موتور آس ا
کت فردوس تجارت ستاره خزر
کت آرت برنای تهران
کت آرت برنای تهران
کت پ و روان ار تا ان

ث ا
ث ا
ث ا
ث ا
ث ا
ث ا
ث ا
ث ا
ث ا
ث ا
ث ا
ث ا
ث ا
ث ا
ث ا
ث ا
ث ا
ث ا
ث ا
ث ا
س ﺪسع ﺪ
س ﺪسع ﺪ
س ﺪهاشم
س ﺪه ز ب
س ﺪه ز ب
رق ه
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
مﺤسن
ساناز
ساناز
س ﺪابوتراب
عل ضا
عل ضا
س ﺪهومن

هاش
هاش
هاش
هاش
هاش
هاش
هاش
هاش
هاش
هاش
هاش
هاش
هاش
هاش
هاش
هاش
هاش
هاش
هاش
هاش
هاش
هاش
هاش
هاش
هاش
هاش
هاش
هاش
هاش
هاش
هاش
هاش
هاش
هاش
هاش
هاش
هاش
هاش

اورد لو
آرا
آرا
آرا
آرا
آرا
آرا
پور
پور
زاده
عطار
عطار
نا

0060499753
0060499753
0060499753
0060499753
0060499753
0060499753
0060499753
0060499753
0060499753
0060499753
0060499753
0060499753
0060499753
0060499753
0060499753
0060499753
0060499753
0060499753
0060499753
0060499753
0579684229
0579684229
2296722407
2610010192
2610010192
1580415032
0084488646
0084488646
0084488646
0084488646
0084488646
0084488646
1270053639
1270053639
3610143444
0937797448
0937797448
0052828670

14005102090
14005102090
14005102090
14005102090
14005102090
14005102090
14005102090
14005102090
14005102090
14005102090
14005102090
14005102090
14005102090
14005102090
14005102090
14005102090
14005102090
14005102090
14005102090
14005102090
10780043583
10780043583
14004381259
14004452837
14004452837
14004625011
10101235722
10101235722
10101235722
10101235722
10101235722
10101235722
14005265540
10103238180
14004852847
10103994378
10103994378
14006052680

7,466.15
238,668.00
243,200.00
274,000.00
219,398.00
22,697.70
649,472.00
199,500.00
16,160.00
957,000.00
1,210,000.00
31,692.00
588,973.68
24,346.00
209,336.00
366,620.00
26,200.00
168,395.00
223,380.00
209,336.00
3,500.00
27,300.00
14,400.00
282,134.68
52,124.63
27,500.00
2,651.00
1,443,750.00
322,400.00
1,957.00
29,537.50
37,600.00
651,290.00
1,520,020.00
216,040.00
125,417.00
45,040.00
517,047.00

یورو
یورو
يوان چ
يوان چ
یورو
یورو
یوان چ
یوان چ
يورو
يوان چ
درهم امارات
درهم امارات
یوان چ
یورو
يورو
یوان چ
یورو
يورو
يورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یوان چ
یورو
یورو
يورو
یورو
يورو
يورو
یورو
يورو
يوان چ
یوان چ
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات

51,327
92,900
6,558
6,558
51,327
91,700
13,417
12,100
49,415
6,558
11,482
11,482
12,000
91,700
49,441
11,310
92,000
49,415
49,415
49,441
90,700
51,199
49,408
11,008
49,268
90,787
49,466
92,000
49,647
49,446
93,200
50,119
6,591
12,849
11,583
21,797
11,603
20,710

کت فرتا ل ال و ژن
کت فرتا ل ال و ژن
کت تول ﺪی چسب بن اصفهان
کت تول ﺪی چسب بن اصفهان
کت واحﺪ صنع پوشا ها ک ان
کت واحﺪ صنع پوشا ها ک ان
کت واحﺪ صنع پوشا ها ک ان
کت واحﺪ صنع پوشا ها ک ان
کت واحﺪ صنع پوشا ها ک ان
کت واحﺪ صنع پوشا ها ک ان
کت واحﺪ صنع پوشا ها ک ان
کت پوشا نورا شن
کت پوشا نورا شن
کت گروه صنع آذین سازان مبنا
کت گروه صنع آذین سازان مبنا
کت راز ن ل مر راه اب شم
کت راز ن ل مر راه اب شم
کت راز ن ل مر راه اب شم
کت راز ن ل مر راه اب شم
توسعه منابع انرژی توان
توسعه منابع انرژی توان
کت گروه صنع فن ژنراتور سها عام
کت گروه صنع فن ژنراتور سها عام
کت آرمان سنجش گس
کت نگ زر ن چوب آرتاو ل
کت نگ زر ن چوب آرتاو ل
کت نگ زر ن چوب آرتاو ل
کت نگ زر ن چوب آرتاو ل
کت نگ زر ن چوب آرتاو ل
کت نگ زر ن چوب آرتاو ل
کت نگ زر ن چوب آرتاو ل
کت نگ زر ن چوب آرتاو ل
کت نگ زر ن چوب آرتاو ل
کت نگ زر ن چوب آرتاو ل
کت نگ زر ن چوب آرتاو ل
کت نگ زر ن چوب آرتاو ل
کت نگ زر ن چوب آرتاو ل
کت نگ زر ن چوب آرتاو ل

س ﺪع اس
س ﺪع اس
س ﺪمﺤمﺪ
س ﺪمﺤمﺪ
سوم ات
سوم ات
سوم ات
سوم ات
سوم ات
سوم ات
سوم ات
آرم ک
آرم ک
مجت
مجت
مرت
مرت
مرت
مرت
س ﺪمج ﺪ
س ﺪمج ﺪ
جمال الﺪین
جمال الﺪین
ا مان
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع

هاشم ان
هاشم ان
هاشم ان اصفها
هاشم ان اصفها
هاق ا س تازه کنﺪ
هاق ا س تازه کنﺪ
هاق ا س تازه کنﺪ
هاق ا س تازه کنﺪ
هاق ا س تازه کنﺪ
هاق ا س تازه کنﺪ
هاق ا س تازه کنﺪ
ها ا س
ها ا س
هﺪاونﺪ
هﺪاونﺪ
هﺪاونﺪی
هﺪاونﺪی
هﺪاونﺪی
هﺪاونﺪی
هﺪا ت
هﺪا ت
هﺪا ت
هﺪا ت
هﺪا ت ن ا
هﺪای
هﺪای
هﺪای
هﺪای
هﺪای
هﺪای
هﺪای
هﺪای
هﺪای
هﺪای
هﺪای
هﺪای
هﺪای
هﺪای

0051269953
0051269953
1286812992
1286812992
1372634681
1372634681
1372634681
1372634681
1372634681
1372634681
1372634681
1372712488
1372712488
0075718650
0075718650
0383850878
0383850878
0383850878
0383850878
0047149361
0047149361
1198467193
1198467193
0081444826
1461434157
1461434157
1461434157
1461434157
1461434157
1461434157
1461434157
1461434157
1461434157
1461434157
1461434157
1461434157
1461434157
1461434157

14002941910
14002941910
10260387610
10260387610
10101317760
10101317760
10101317760
10101317760
10101317760
10101317760
10101317760
10320325476
10320325476
10103261854
10103261854
10103664128
10103664128
10103664128
10103664128
10100377738
10100377738
10380193078
10380193078
10103563705
14004325751
14004325751
14004325751
14004325751
14004325751
14004325751
14004325751
14004325751
14004325751
14004325751
14004325751
14004325751
14004325751
14004325751

38,797.20
44,001.56
9,390.00
37,560.00
21,220.93
23,884.51
37,251.25
33,010.79
1,110,242.50
1,830.80
104,196.41
67,068.94
216,410.26
3,679,812.00
54,974,029.00
194,400.00
131,125.00
316,350.00
2,741,245.00
156,600.00
362,000.00
15,718.00
12,504.75
89,873.00
6,000.00
24,300.00
25,298.00
357,653.50
65,000.00
613,200.00
230,400.00
71,266.23
97,251.17
38,280.00
230,400.00
1,206,872.50
246,396.00
144,905.88

یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
درهم امارات
یورو
یورو
یورو
یورو
وون کره جنو
وون کره جنو
یوان چ
درهم امارات
یوان چ
درهم امارات
یورو
يورو
يورو
يورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یوان چ
یورو
يوان چ
یورو
یورو
يورو
يورو
یورو
یوان چ
یوان چ
یورو

92,600
51,047
49,177
50,566
95,000
87,909
50,067
49,003
20,500
93,900
87,909
87,909
87,909
39,318
39,508
11,210
25,250
11,250
11,471
49,798
49,415
94,200
49,568
94,350
49,537
92,920
93,020
11,235
89,890
11,205
92,600
90,500
49,109
49,568
92,600
11,205
11,350
90,500

کت نگ زر ن چوب آرتاو ل
کت نگ زر ن چوب آرتاو ل
کت آنا ک م ا منگ
کت آنا ک م ا منگ
کت آنا ک م ا منگ
کت آنا ک م ا منگ
کت آنا ک م ا منگ
کت آنا ک م ا منگ
کت آنا ک م ا منگ
کت آنا ک م ا منگ
کت آنا ک م ا منگ
کت آنا ک م ا منگ
کت آنا ک م ا منگ
کت آنا ک م ا منگ
کت آنا ک م ا منگ
کت آنا ک م ا منگ
کت فکور مغناﻃ س اس ادانا
کت آدا پوشش ق
کت آدا پوشش ق
کت آدا پوشش ق
کت تور ماش خاورم انه
کت آژمان پودر آر ا
کت آژمان پودر آر ا
کت آژمان پودر آر ا
کت آژمان پودر آر ا
کت ارس ان کر پروتئ
کت صنع ارس خزر سها عام
کت صنع ارس خزر سها عام
کت صنع ارس خزر سها عام
کت پ ا و ژن ام ﺪ آر ا
کت پ ا و ژن ام ﺪ آر ا
کت پ ا و ژن ام ﺪ آر ا
کت پ ن ب آمود

کت پ ا ر س ابهر
کت پ ا ر س ابهر
کت پ ا ر س ابهر

ع
ع
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
رضا
ع
س ﺪمجت
س ﺪمجت
س ﺪمجت
حسن
ون
ون
ون
ون
ما
حسن
حسن
حسن
ام ﺪ
ام ﺪ
ام ﺪ
غﻼمع اس
میثم
میثم
مﺤمﺪ اظم
مﺤمﺪ اظم
مﺤمﺪ اظم

هﺪای
هﺪای
هﺪای
هﺪای
هﺪای
هﺪای
هﺪای
هﺪای
هﺪای
هﺪای
هﺪای
هﺪای
هﺪای
هﺪای
هﺪای
هﺪای
هرات ان
هروی
هروی
هروی
هﻼ
همافر
همافر
همافر
همافر
هم
هم
هم
هم
هم آینﺪه
هم آینﺪه
هم آینﺪه
همت ان ا ف ان
همﺪا
همﺪا
همﺪا
همﺪا
همﺪا

1461434157
1461434157
4284947461
4284947461
4284947461
4284947461
4284947461
4284947461
4284947461
4284947461
4284947461
4284947461
4284947461
4284947461
4284947461
4284947461
1288785240
0934451850
0934451850
0934451850
1465690670
0063961172
0063961172
0063961172
0063961172
2431835502
4132053105
4132053105
4132053105
0072293918
0072293918
0072293918
0937610836

4720553850
4720553850
4720553850

14004325751
14004325751
10460126626
10460126626
10460126626
10460126626
10460126626
10460126626
10460126626
10460126626
10460126626
10460126626
10460126626
10460126626
10460126626
10460126626
10260437502
10380469463
10380469463
10380469463
10102403894
10320743274
10320743274
10320743274
10320743274
10530487641
10100496027
10100496027
10100496027
14005111093
14005111093
14005111093
10380486679
1290807973
1290807973
10320446681
10320446681
10320446681

234,800.00
375,402.00
286,000.00
56,100.00
66,000.00
498,575.00
243,100.00
43,500.00
498,575.00
220,000.00
187,000.00
15,400.00
220,000.00
187,000.00
404,000.00
66,000.00
64,970.00
470,000.00
164,872.80
323,190.00
76,587.70
16,800.00
62,400.00
43,400.00
26,800.00
153,350.00
608,164.00
95,876.00
93,000.00
138,000.00
253,440.00
297,500.00
257,074.65
1,756,490.00
44,759.00
1,111,058.00
231,000.00
857,020.61

یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
درهم امارات
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
درهم امارات
یوان چ
یورو
درهم امارات
يورو
درهم امارات

91,910
93,640
88,880
88,880
88,880
88,880
88,880
88,880
88,880
88,880
92,750
88,880
92,750
88,880
88,880
88,880
22,000
12,000
11,300
11,400
51,596
91,800
90,000
91,550
91,800
93,320
11,100
11,300
11,550
11,150
11,172
11,250
21,740
6,599
49,544
20,830
49,701
21,820

کت پ ا ر س ابهر
کت پ ا ر س ابهر
کت پ ا ر س ابهر
کت پ ا ر س ابهر
کت پ ا ر س ابهر
کت پ ا ر س ابهر
هم ارماش آس ا
هم ارماش آس ا
هواپ ما آتا
هواپ ما آتا
هواپ ما آتا
هواپ ما آتا
هواپ ما زا رس
هواپ ما زا رس
هواپ ما سپهران
هواپ ما سپهران
هواپ ما سپهران
هواپ ما ارون
هواپ ما ک ش
هواپ ما ک ش
هواپ ما ک ش
هواپ ما ک ش
هواپ ما ک ش
هواپ ما ک ش
هواپ ما ک ش
هواپ ما ک ش
کت صنایع قهوه ارت سازان
کت صنایع قهوه ارت سازان
کت صنایع قهوه ارت سازان
کت صنایع قهوه ارت سازان
کت دی ا پوش اس ادانا
هورىاى را ان
کت قطعات آسان پ سما
کت مهنﺪ فراذراب
کت مهنﺪ فراذراب

مﺤمﺪ اظم
مﺤمﺪ اظم
مﺤمﺪ اظم
مﺤمﺪ اظم
مﺤمﺪ اظم
مﺤمﺪ اظم
هم ارماش آس ا
هم ارماش آس ا
هواپ ما آتا
هواپ ما آتا
هواپ ما آتا
هواپ ما آتا
هواپ ما زا رس
هواپ ما زا رس
هواپ ما سپهران
هواپ ما سپهران
هواپ ما سپهران
هواپ ما ارون
هواپ ما ک ش
هواپ ما ک ش
هواپ ما ک ش
هواپ ما ک ش
هواپ ما ک ش
هواپ ما ک ش
هواپ ما ک ش
هواپ ما ک ش
ع
ع
ع
ع
اسماع ل
هورىاى را ان
ماس س
ما
ما
هومن جار ا
هومن جار ا
هومن جار ا

همﺪا
همﺪا
همﺪا
همﺪا
همﺪا
همﺪا
هم ارماش آس ا
هم ارماش آس ا
هواپ ما آتا
هواپ ما آتا
هواپ ما آتا
هواپ ما آتا
هواپ ما زا رس
هواپ ما زا رس
هواپ ما سپهران
هواپ ما سپهران
هواپ ما سپهران
هواپ ما ارون
هواپ ما ک ش
هواپ ما ک ش
هواپ ما ک ش
هواپ ما ک ش
هواپ ما ک ش
هواپ ما ک ش
هواپ ما ک ش
هواپ ما ک ش
هواخواه
هواخواه
هواخواه
هواخواه
هوا
هورىاى را ان
هوس ان
هوشور
هوشور
هومن جار ا
هومن جار ا
هومن جار ا

4720553850
4720553850
4720553850
4720553850
4720553850
4720553850
0040500934
0040500934
1020033610
1020033610
1020033610
1020033610
1086192158
1086192158
1032062323
1032062323
1032062323
1010140218
1086152297
1086152297
1086152297
1086152297
1086152497
1086152497
1086152497
1086152497
3071052154
3071052154
3071052154
3071052154
1286480711
1032026200
0051240238
0070637296
0070637296

10320446681
10320446681
10320446681
10320446681
10320446681
10320446681
10630128102
10630128102
10200336102
10200336102
10200336102
10200336102
10861921581
10861921581
10320623230
10320623230
10320623230
10101402182
10861522973
10861522973
10861522973
10861522973
10861524973
10861524973
10861524973
10861524973
10380336173
10380336173
10380336173
10380336173
14006369906
10320262004
10103680537
10102658797
10102658797
0062948504
0062948504
0062948504

203,904.08
72,072.59
121,361.70
41,062.11
478,142.63
195,507.71
258,299.60
1,161,905.05
499,200.00
500,000.00
499,650.00
750,000.00
1,689,239.80
310,760.20
1,000,000.00
2,171,229.80
1,744,098.68
26,775.00
415,445.60
2,381,185.91
66,884.57
397,693.08
367,130.68
2,221,897.21
952,754.04
34,780.00
285,618.00
285,618.00
126,172.80
155,972.00
395,940.00
10,272,385,943.00
7,383.00
101,575.00
111,071.00
1,369,398.46
1,433,694.24
126,900,000.00

درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يوان چ
يوان چ
يورو
یورو
يورو
یورو
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
درهم امارات
درهم امارات
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
یورو
یورو
يورو
یوان چ
وون کره جنو
یورو
یورو
یورو
درهم امارات
درهم امارات
وون کره جنو

11,627
20,830
20,830
21,820
11,482
20,830
6,460
6,587
94,275
91,000
94,275
91,000
95,136
91,466
11,499
11,494
11,494
87,617
20,705
11,927
88,773
21,190
11,783
11,927
11,783
50,566
93,374
92,450
49,639
49,676
12,061
72,990
100,000
92,550
51,189
21,906
21,906
39,147

کت س اهان ل ف
کت س اهان ل ف
کت س اهان ل ف
کت س اهان ل ف
کت س اهان ل ف
کت ارس ان تراش صنعت
کت نگ صنعت او ان
کت نگ صنعت او ان
کت نگ صنعت او ان
واژه ماش زا رس
واژه ماش زا رس
واژه ماش زا رس
کت خﺪمات اواژنگ
کت راه ار برگ بهشت
کت بوته س مهرآئ
کت بوته س مهرآئ
کت بوته س مهرآئ
کت بوته س مهرآئ
کت بوته س مهرآئ
کت بوته س مهرآئ
کت بوته س مهرآئ
کت پ لسان تجارت
کت فن آوری را ان داده اﻃلس فردا
کت فن آوری را ان داده اﻃلس فردا
کت فن آوری را ان داده اﻃلس فردا
کت ام ﺪ اسپ فردا
کت ام ﺪ اسپ فردا
کت تول ﺪی ازرا فوﻻد پرش ام
کت تول ﺪی ازرا فوﻻد پرش ام
کت تول ﺪی ازرا فوﻻد پرش ام
کت تول ﺪی ازرا فوﻻد پرش ام
کت تول ﺪی ازرا فوﻻد پرش ام

هومن جار ا
ناه ﺪ
ناه ﺪ
ناه ﺪ
ناه ﺪ
ناه ﺪ
سع ﺪ
ف ز
ف ز
ف ز
واژه ماش زا رس
واژه ماش زا رس
واژه ماش زا رس
حم ﺪرضا
ع
پ مان
پ مان
پ مان
پ مان
پ مان
پ مان
پ مان
هادی
روح اله
روح اله
روح اله
مهﺪی
مهﺪی
ام حس
ام حس
ام حس
ام حس
ام حس
وح ﺪ ره جﻼ
وح ﺪ ره جﻼ
وح ﺪ شادفر
وح ﺪ کرامت ان
وح ﺪ کرامت ان

هومن جار ا
واثق ان فرد
واثق ان فرد
واثق ان فرد
واثق ان فرد
واثق ان فرد
واحﺪ ان
وارسته ا ور
وارسته ا ور
وارسته ا ور
واژه ماش زا رس
واژه ماش زا رس
واژه ماش زا رس
واشقا فراها
واض آش ا
واعظ زاده
واعظ زاده
واعظ زاده
واعظ زاده
واعظ زاده
واعظ زاده
واعظ زاده
واع
واع
واع
واع
وحﺪا نژاد
وحﺪا نژاد
وحﺪ فر
وحﺪ فر
وحﺪ فر
وحﺪ فر
وحﺪ فر
وح ﺪ ره جﻼ
وح ﺪ ره جﻼ
وح ﺪ شادفر
وح ﺪ کرامت ان
وح ﺪ کرامت ان

1286707765
1286707765
1286707765
1286707765
1286707765
0066971470
0931443024
0931443024
0931443024
2300631172
2300631172
2300631172
0061569607
0082029253
1379208157
1379208157
1379208157
1379208157
1379208157
1379208157
1379208157
0059060956
0059819545
0059819545
0059819545
0048214825
0048214825
0053560043
0053560043
0053560043
0053560043
0053560043

0062948504
10861152741
10861152741
10861152741
10861152741
10861152741
10102432975
10380526741
10380526741
10380526741
10530454018
10530454018
10530454018
10102557105
14006214750
10103687590
10103687590
10103687590
10103687590
10103687590
10103687590
10103687590
10320266580
10320231033
10320231033
10320231033
14006044050
14006044050
10103636257
10103636257
10103636257
10103636257
10103636257
1380878136
1380878136
3871361178
0066290821
0066290821

128,672,000.00
7,500.00
4,000.00
140,000.00
13,800.00
10,517.06
70,730.00
215,446.59
339,700.00
350,900.00
304,000.00
60,154,141.00
64,293,385.00
1,960,577.24
223,440.00
143,505.75
538,856.97
24,430.20
143,505.75
219,569.50
156,544.88
141,617.00
411,350,400.00
91,000.00
94,000.00
17,000.00
40,308.50
78,785.22
261,576.00
253,500.00
283,248.00
354,900.00
261,576.00
36,160.00
81,600.00
35,000.00
100,012.72
418,081.00

وون کره جنو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
يورو
ين ژاپن
ين ژاپن
درهم امارات
یورو
يورو
يورو
یورو
يورو
یورو
يورو
يورو
وون کره جنو
یورو
یورو
یورو
يورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
یوان چ

39,147
87,980
88,000
92,100
90,450
51,189
88,390
6,375
11,119
11,847
49,807
38,801
38,495
22,700
92,720
49,177
49,177
92,200
49,177
90,000
49,177
49,177
71,244
93,000
93,800
92,500
49,813
49,813
86,768
89,700
86,768
86,768
87,285
87,617
6,555
49,441
49,568
6,599

کت وردین ازن
کت وردین ازن
کت وردین ازن
کت وردین ازن
کت وردین ازن
کت وردین ازن
کت توسعه خﺪما ازرا آر تا
کت ایرت ا
کت ایرت ا
کت ایرت ا
کت توسعه خﺪما ازرا آر تا
کت ایرت ا
کت اوش ک م ای کرمان
کت اوش ک م ای کرمان
کت اوش ک م ای کرمان
کت فرا پنجره صنعت
کت تول ﺪی و ازرا رادک ان ﻃب
کت تول ﺪی و ازرا رادک ان ﻃب
کت تول ﺪی ازرا ش ن وﻃن
کت تول ﺪی ازرا ش ن وﻃن
کت خانه ظرف ک ر ب تا
کت توسعه صنایع تول ﺪی عظ م خودرو
کت توسعه صنایع تول ﺪی عظ م خودرو
کت توسعه صنایع تول ﺪی عظ م خودرو
کت توسعه صنایع تول ﺪی عظ م خودرو
کت توسعه صنایع تول ﺪی عظ م خودرو
کت توسعه صنایع تول ﺪی عظ م خودرو
کت توسعه صنایع تول ﺪی عظ م خودرو
کت توسعه صنایع تول ﺪی عظ م خودرو
کت پ ا ادآ ادانا
کت فوﻻد س م آس ا
کت پرس تجارت افق آستارا
کت پرس تجارت افق آستارا
کت پرس تجارت افق آستارا
کت پرس تجارت افق آستارا
کت پرس تجارت افق آستارا
کت پرس تجارت افق آستارا

وح ﺪ عقوب زاده ممقا
وردین ازن
وردین ازن
وردین ازن
وردین ازن
وردین ازن
وردین ازن
مونا
مونا
مونا
مونا
مونا
مونا
س ﺪع
س ﺪع
س ﺪع
ام
مقصود
مقصود
جل ل
جل ل
ام حس
اک
اک
اک
اک
اک
اک
اک
اک
مهران
فرامرز
مجت
مجت
مجت
مجت
مجت
مجت

وح ﺪ عقوب زاده ممقا
وردین ازن
وردین ازن
وردین ازن
وردین ازن
وردین ازن
وردین ازن
وز ری
وز ری
وز ری
وز ری
وز ری
وز ری
وز ری یزدی
وز ری یزدی
وز ری یزدی
وﻃن خواه
وﻃن دوست
وﻃن دوست
وﻃن دوست
وﻃن دوست
وﻃن
وﻃنخواه
وﻃنخواه
وﻃنخواه
وﻃنخواه
وﻃنخواه
وﻃنخواه
وﻃنخواه
وﻃنخواه
وفاخواه
وفاراد
وفا
وفا
وفا
وفا
وفا
وفا

1032075073
1032075073
1032075073
1032075073
1032075073
1032075073
0069874824
0069874824
0069874824
0069874824
0069874824
0069874824
0054555183
0054555183
0054555183
0051204924
1638206422
1638206422
1718578970
1718578970
0059218592
0939606674
0939606674
0939606674
0939606674
0939606674
0939606674
0939606674
0939606674
1289174792
0039336840
0012929761
0012929761
0012929761
0012929761
0012929761
0012929761

0010266933
10320750734
10320750734
10320750734
10320750734
10320750734
10320750734
10100709752
10100545355
10100545355
10100545355
10100709752
10100545355
10860417492
10860417492
10860417492
10102254901
10102408996
10102408996
10200148904
10200148904
10840450470
14006490211
14006490211
14006490211
14006490211
14006490211
14006490211
14006490211
14006490211
10260480186
10102693961
14006078520
14006078520
14006078520
14006078520
14006078520
14006078520

151,886.00
24,200.00
48,400.00
48,400.00
48,400.00
24,200.00
24,200.00
481,500.00
490,000.00
183,500.00
363,000.00
1,090,695.00
165,000.00
102,000.00
856,800.00
64,166.83
65,750.00
156,440.00
156,440.00
503,100.00
212,000.00
50,071.50
2,652,000.00
190,582.86
579,000.00
2,652,000.00
353,272.63
3,075,148.46
579,000.00
2,652,000.00
1,864.00
197,000.00
694,636.80
2,067,200.00
694,636.80
52,722.00
694,636.80
694,636.80

یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
یورو
یورو
یورو
درهم امارات
یورو
یوان چ
یوان چ
یورو
درهم امارات
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یوان چ
يورو
یوان چ
یوان چ
يورو
درهم امارات
یوان چ
یوان چ
یورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات

89,500
49,179
49,673
50,463
50,463
49,179
49,179
11,466
49,177
49,177
49,177
21,191
49,177
11,730
11,770
87,168
21,843
96,000
49,703
92,898
49,568
49,537
11,306
49,568
11,250
11,160
49,466
11,437
11,250
11,306
49,408
49,177
11,886
11,690
11,886
20,737
11,886
11,886

کت پرس تجارت افق آستارا
کت پرس تجارت افق آستارا
کت پرس تجارت افق آستارا
کت پرس تجارت افق آستارا
کت پرس تجارت افق آستارا
کت پرس تجارت افق آستارا
کت پرس تجارت افق آستارا
کت پرس تجارت افق آستارا
کت پرس تجارت افق آستارا
کت پرس تجارت افق آستارا
کت تجارت گس آلت ارس
کت پرس تجارت افق آستارا
کت پرس تجارت افق آستارا
کت پرس تجارت افق آستارا
کت پرس تجارت افق آستارا
کت تجارت گس آلت ارس
کت پرس تجارت افق آستارا
کت پرس تجارت افق آستارا
کت پرس تجارت افق آستارا
کت پرس تجارت افق آستارا
کت نفت ارس
کت نفت ارس
کت نفت ارس
کت ش که انﺪ ش تهران
کت دارو شفق یزد
کت تکث گس نماد آر ن
کت تکث گس نماد آر ن
کت پ
کت پ
کت پ
کت پ
کت پ
کت پ
کت پ
کت پ
کت پ
کت پ

و تجارت سع ﺪ و س نا منطقه ازاد ما
و تجارت سع ﺪ و س نا منطقه ازاد ما
و تجارت سع ﺪ و س نا منطقه ازاد ما
و تجارت سع ﺪ و س نا منطقه ازاد ما
و تجارت سع ﺪ و س نا منطقه ازاد ما
و تجارت سع ﺪ و س نا منطقه ازاد ما
و تجارت سع ﺪ و س نا منطقه ازاد ما
و تجارت سع ﺪ و س نا منطقه ازاد ما
و تجارت سع ﺪ و س نا منطقه ازاد ما
و تجارت سع ﺪ و س نا منطقه ازاد ما

مجت
مجت
مجت
مجت
مجت
مجت
مجت
مجت
مجت
مجت
مجت
مجت
مجت
مجت
مجت
مجت
مجت
مجت
مجت
مجت
حسن
حسن
حسن
مﺤسن
مهﺪی
ﻼله
ﻼله
و اله اظ
وسع ﺪ
وسع ﺪ
وسع ﺪ
وسع ﺪ
وسع ﺪ
وسع ﺪ
وسع ﺪ
وسع ﺪ
وسع ﺪ
وسع ﺪ

تر

وفا
وفا
وفا
وفا
وفا
وفا
وفا
وفا
وفا
وفا
وفا
وفا
وفا
وفا
وفا
وفا
وفا
وفا
وفا
وفا
وفا
وفا
وفا
وک ر ا
وک ل ارچ
و
و
و اله اظ
ول اده قمش
ول اده قمش
ول اده قمش
ول اده قمش
ول اده قمش
ول اده قمش
ول اده قمش
ول اده قمش
ول اده قمش
ول اده قمش

0012929761
0012929761
0012929761
0012929761
0012929761
0012929761
0012929761
0012929761
0012929761
0012929761
0012929761
0012929761
0012929761
0012929761
0012929761
0012929761
0012929761
0012929761
0012929761
0012929761
1753100283
1753100283
1753100283
1218722071
4432510595
0054130867
0054130867
تر
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

4939922642
4939922642
4939922642
4939922642
4939922642
4939922642
4939922642
4939922642
4939922642
4939922642

14006078520
14006078520
14006078520
14006078520
14006078520
14006078520
14006078520
14006078520
14006078520
14006078520
14006231698
14006078520
14006078520
14006078520
14006078520
14006231698
14006078520
14006078520
14006078520
14006078520
10100302746
10100302746
10100302746
10102217243
10860160130
10320477940
10320477940
2064276629
14003444770
14003444770
14003444770
14003444770
14003444770
14003444770
14003444770
14003444770
14003444770
14003444770

694,636.80
2,148,334.00
2,148,334.00
1,895,860.00
694,636.80
2,067,200.00
694,636.80
694,636.80
694,636.80
694,636.80
625,750.00
694,636.80
694,636.80
1,271,890.00
1,171,850.00
505,000.00
2,067,200.00
694,636.80
694,636.80
694,636.80
15,469.00
2,887,800.00
117,617.00
458,000.00
34,379.85
39,578.88
11,249.15
156,077.20
495,370.00
495,370.00
495,370.00
936,848.00
495,370.00
495,370.00
473,482.00
495,370.00
495,370.00
550,112.00

امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات
امارات

درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
یورو
يورو
يورو
يورو
یورو
یورو
یورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
یورو
یورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
یورو
یورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه

11,886
11,690
11,690
11,886
11,886
11,690
11,886
11,886
11,886
11,886
11,886
11,886
11,886
20,832
11,927
11,886
11,690
11,886
11,886
11,886
20,992
11,437
11,466
21,358
93,850
49,415
49,109
50,254
102,220
93,180
93,930
9,183
94,243
91,203
9,183
95,700
91,203
9,275

کت مهرآزاد
کت تل ا مسافت
کت تل ا مسافت

کت سپهر آو ﺪ مﺪ فارس
کت ن و ته ه ال ز
کت ن و ته ه ال ز
کت دورنگر افزار گس ایران ان
کت دورنگر افزار گس ایران ان
کت دورنگر افزار گس ایران ان
کت دورنگر افزار گس ایران ان
کت دورنگر افزار گس ایران ان
کت دورنگر افزار گس ایران ان
کت ارس نور افروز ن ن ال ز
کت ارس نور افروز ن ن ال ز
کت ارس نور افروز ن ن ال ز
کت ارس نور افروز ن ن ال ز
کت ارس نور افروز ن ن ال ز

کت تول ﺪی صنایع فارکوش
کت تول ﺪی صنایع فارکوش
کت میثاق اﻻآوران خاور
کت روشن ن ن آفتاب پرنﺪ
کت روشن ن ن آفتاب پرنﺪ
کت روشن ن ن آفتاب پرنﺪ
کت روشن ن ن آفتاب پرنﺪ
کت کت تا تایر منطقه آزادچابهار
کت خورش ﺪ رنگ ارس
کت خورش ﺪ رنگ ارس
کت زمزم ایران
کت زمزم ایران

شم
ع
ع
ع
ع
ع
ع
رضا
جعفر
جعفر
س امک
س امک
س امک
س امک
س امک
س امک
مﺤمﺪحس
مﺤمﺪحس
مﺤمﺪحس
مﺤمﺪحس
مﺤمﺪحس
اور خل
اور خل
اور خل
اور خل
ﺪاله داورناه
ام رضا
ام رضا
عل ضا
فراز
فراز
فراز
فراز
اصغر
مهرداد
مهرداد
مهﺪی
مهﺪی

وهابزاده معماری
وهاب ان ﻃهرا
وهاب ان ﻃهرا
وه
وه
وه
وه
اری
اری فرد
اری فرد
ا
ا
ا
ا
ا
ا
اقو قرامل
اقو قرامل
اقو قرامل
اقو قرامل
اقو قرامل
اور خل
اور خل
اور خل
اور خل
ﺪاله داورناه
ﺪال شهری
ﺪال شهری
یرا فرد
یزدان پناه
یزدان پناه
یزدان پناه
یزدان پناه
یزدان جو
یزدان شناس
یزدان شناس
یزدان شناس
یزدان شناس

0063432374
0066903051
0066903051

6839924963
6149809528
6149809528
3257675283
3257675283
3257675283
3257675283
3257675283
3257675283
1376495619
1376495619
1376495619
1376495619
1376495619

0946425124
0946425124
0043824439
0014693372
0014693372
0014693372
0014693372
0066813141
0037122495
0037122495
0451161289
0451161289

10101026180
10103132460
10103132460
0452692075
0452692075
0452692075
0452692075
14006445038
10861452073
10861452073
10103699618
10103699618
10103699618
10103699618
10103699618
10103699618
10100466646
10100466646
10100466646
10100466646
10100466646
1462441483
1462441483
1462441483
1462441483
2802181841
10861985977
10861985977
14005165674
10183003611
10183003611
10183003611
10183003611
10861181920
10104035901
10104035901
10100723230
10100723230

5,385.00
1,230.00
29,389.60
63,048.00
30,310.00
8,078.00
32,222.00
184,000.00
49,000.00
89,890.00
65,980.00
30,000.00
30,000.00
24,900.00
33,694.52
21,883.80
45,510.00
30,131.28
107,905.16
41,334.66
70,000.00
332,302.72
293,411.84
54,486.33
279,539.43
250,000.00
7,963.00
78,669.60
352,140.00
200,836.00
141,269.00
94,931.00
544,660.00
542,956.41
115,141.84
164,391.85
13,574,280.00
75,950.00

یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
ر ال عمان
ر ال عمان
درهم امارات
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
دﻻر ام ا
دﻻر ام ا
يورو
يورو
يورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
درهم امارات
یورو
یورو
یورو
يوان چ
یوان چ
یورو
یورو
رو ه هنﺪ
يورو

95,000
49,703
49,109
96,000
95,000
109,347
109,347
20,840
49,003
49,109
90,850
90,767
90,767
94,396
79,083
79,970
49,807
49,003
51,327
49,807
49,169
49,798
49,177
48,599
49,177
51,327
93,000
96,000
20,655
93,180
93,180
93,180
7,183
11,260
90,890
91,605
1,112
94,359

کت زمزم ایران
کت زمزم ایران
کت زمزم ایران
کت زمزم ایران
کت ت ا صنعت صفه
کت ت ا صنعت صفه
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت ف و مهنﺪ افرا هوشمنﺪ ژرف
کت مهنﺪ ﻃب تص ر
کت مهنﺪ ﻃب تص ر
کت مهنﺪ ﻃب تص ر
کت تجاری زر ن برگ مهر ایران ان

مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
مهﺪی
ف ح ناز
ف ح ناز
مانﺪانا
مانﺪانا
مانﺪانا
مانﺪانا
مانﺪانا
مانﺪانا
مانﺪانا
مانﺪانا
مانﺪانا
مانﺪانا
مانﺪانا
مانﺪانا
مانﺪانا
مانﺪانا
مانﺪانا
مانﺪانا
مانﺪانا
مانﺪانا
مانﺪانا
مانﺪانا
مانﺪانا
مانﺪانا
مانﺪانا
مانﺪانا
مانﺪانا
مانﺪانا
مانﺪانا
مانﺪانا
سع ﺪ
سع ﺪ
سع ﺪ
س امک

یزدان شناس
یزدان شناس
یزدان شناس
یزدان شناس
یزدا
یزدا
یزدا ش ی
یزدا ش ی
یزدا ش ی
یزدا ش ی
یزدا ش ی
یزدا ش ی
یزدا ش ی
یزدا ش ی
یزدا ش ی
یزدا ش ی
یزدا ش ی
یزدا ش ی
یزدا ش ی
یزدا ش ی
یزدا ش ی
یزدا ش ی
یزدا ش ی
یزدا ش ی
یزدا ش ی
یزدا ش ی
یزدا ش ی
یزدا ش ی
یزدا ش ی
یزدا ش ی
یزدا ش ی
یزدا ش ی
یزدا ش ی
یزدا ش ی
یزدا مقﺪم
یزدا مقﺪم
یزدا مقﺪم
یزدان ان

0451161289
0451161289
0451161289
0451161289
1287961509
1287961509
3490146093
3490146093
3490146093
3490146093
3490146093
3490146093
3490146093
3490146093
3490146093
3490146093
3490146093
3490146093
3490146093
3490146093
3490146093
3490146093
3490146093
3490146093
3490146093
3490146093
3490146093
3490146093
3490146093
3490146093
3490146093
3490146093
3490146093
3490146093
0940488531
0940488531
0940488531
1293004308

10100723230
10100723230
10100723230
10100723230
14006438718
14006438718
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
14004746265
10101277630
10101277630
10101277630
14006301555

116,920.00
154,520.00
156,095.00
1,296,000.00
249,393.00
92,365.00
230,600.00
90,140.00
45,483.00
174,356.82
209,147.00
125,534.00
100,050.00
171,493.18
337,991.51
30,997.00
37,707.20
35,120.82
55,658.00
174,340.00
340,000.00
290,239.01
225,645.00
318,061.26
90,311.00
112,791.00
156,297.00
131,897.00
131,229.56
309,208.11
126,375.00
85,339.20
21,950.00
156,318.00
5,262.00
27,143.00
13,741.00
119,738.00

يورو
يورو
يورو
رو ه هنﺪ
یورو
یورو
يورو
يورو
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یورو
يورو
درهم امارات
يوان چ
يورو
درهم امارات
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
يورو
یورو
درهم امارات
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو

93,790
102,841
94,359
1,112
93,022
49,329
49,329
49,329
49,179
49,109
49,798
49,639
49,639
11,783
11,783
22,200
11,783
49,179
49,697
20,680
6,584
49,697
21,770
11,783
49,109
49,639
49,329
49,697
11,783
11,499
49,408
49,177
11,990
49,639
94,308
94,308
94,308
49,415

کت تجاری زر ن برگ مهر ایران ان
کت تجاری زر ن برگ مهر ایران ان
کت تجاری زر ن برگ مهر ایران ان
کت تجاری زر ن برگ مهر ایران ان
کت توسعه تفلون سوز دماونﺪ
کت توسعه تفلون سوز دماونﺪ
کت توسعه تفلون سوز دماونﺪ
کت توسعه تفلون سوز دماونﺪ
کت توسعه تفلون سوز دماونﺪ
کت توسعه تفلون سوز دماونﺪ
کت توسعه تفلون سوز دماونﺪ
کت سهنﺪآوا ال ون ک پ ا
کت سهنﺪآوا ال ون ک پ ا
کت سهنﺪآوا ال ون ک پ ا
کت سهنﺪآوا ال ون ک پ ا
کت سهنﺪآوا ال ون ک پ ا
کت سهنﺪآوا ال ون ک پ ا

کت ا ﺪه آل ن ار خاورم انه
کت ا ﺪه آل ن ار خاورم انه
کت ا ﺪه آل ن ار خاورم انه
کت ا ﺪه آل ن ار خاورم انه
کت ا ﺪه آل ن ار خاورم انه
کت دن ای انﺪ شه ز ا
کت دن ای انﺪ شه ز ا
کت دن ای انﺪ شه ز ا
کت دن ای انﺪ شه ز ا
کت دن ای انﺪ شه ز ا
کت دن ای انﺪ شه ز ا
کت دن ای انﺪ شه ز ا
کت دن ای انﺪ شه ز ا
کت دن ای انﺪ شه ز ا
کت دن ای انﺪ شه ز ا
کت دن ای انﺪ شه ز ا
کت دن ای انﺪ شه ز ا
کت دن ای انﺪ شه ز ا

س امک
س امک
س امک
س امک
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
عل ضا
ام هوشنگ
ام هوشنگ
ام هوشنگ
ام هوشنگ
ام هوشنگ
ام هوشنگ
عقوب اصل ذا ر
عقوب ن مه فروش
عقوب ن مه فروش
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
حم ﺪرضا
مﺤمﺪحسن
مﺤمﺪحسن
مﺤمﺪحسن
مﺤمﺪحسن
مﺤمﺪحسن
مﺤمﺪحسن
مﺤمﺪحسن
مﺤمﺪحسن
مﺤمﺪحسن
مﺤمﺪحسن
مﺤمﺪحسن
مﺤمﺪحسن
مﺤمﺪحسن

یزدان ان
یزدان ان
یزدان ان
یزدان ان
یزدی نژاد
یزدی نژاد
یزدی نژاد
یزدی نژاد
یزدی نژاد
یزدی نژاد
یزدی نژاد
یزدی ن ا
یزدی ن ا
یزدی ن ا
یزدی ن ا
یزدی ن ا
یزدی ن ا
عقوب اصل ذا ر
عقوب ن مه فروش
عقوب ن مه فروش
عقو
عقو
عقو
عقو
عقو
عقو فرائم
عقو فرائم
عقو فرائم
عقو فرائم
عقو فرائم
عقو فرائم
عقو فرائم
عقو فرائم
عقو فرائم
عقو فرائم
عقو فرائم
عقو فرائم
عقو فرائم

1293004308
1293004308
1293004308
1293004308
0380838990
0380838990
0380838990
0380838990
0380838990
0380838990
0380838990
0035452250
0035452250
0035452250
0035452250
0035452250
0035452250

0058022880
0058022880
0058022880
0058022880
0058022880
0083700651
0083700651
0083700651
0083700651
0083700651
0083700651
0083700651
0083700651
0083700651
0083700651
0083700651
0083700651
0083700651

14006301555
14006301555
14006301555
14006301555
10101973985
10101973985
10101973985
10101973985
10101973985
10101973985
10101973985
14004470089
14004470089
14004470089
14004470089
14004470089
14004470089
6239312932
1373942533
1373942533
14004561690
14004561690
14004561690
14004561690
14004561690
10320794132
10320794132
10320794132
10320794132
10320794132
10320794132
10320794132
10320794132
10320794132
10320794132
10320794132
10320794132
10320794132

12,522.00
139,750.00
43,450.00
195,330.00
337,740.00
105,650.00
64,925.96
53,374.40
4,584.00
176,720.00
12,149.83
338,148.00
6,375.00
33,054.00
36,891.00
5,800.00
257,651.00
50,517.74
25,702.00
2,856.00
349,869.29
260,241.76
367,356.27
348,010.36
319,131.98
539,231.68
109,080.00
1,032,811.52
656,459.10
520,755.00
507,079.04
608,494.85
256,320.00
499,998.00
180,000.00
499,998.00
1,609,662.48
776,817.60

يورو
يورو
ل جﺪ ﺪ ترک ه
یورو
یوان چ
یورو
يورو
یورو
يورو
يوان چ
یورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
درهم امارات
یوان چ
یوان چ
یوان چ
درهم امارات
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یوان چ
یورو
یوان چ
یورو
یوان چ
یوان چ

49,701
49,701
8,944
88,485
11,720
91,290
51,020
89,820
49,673
6,470
89,890
12,325
49,813
51,189
51,189
49,813
12,325
49,109
50,545
50,545
11,458
11,437
11,466
11,458
11,466
11,900
11,850
11,880
11,736
6,491
11,850
11,760
11,350
88,000
11,900
90,400
11,250
11,350

کت دن ای انﺪ شه ز ا
کت دن ای انﺪ شه ز ا
کت دن ای انﺪ شه ز ا
کت دن ای انﺪ شه ز ا
کت دن ای انﺪ شه ز ا
کت مهنﺪ پرن ان صنعت اﻃلس
کت صنایع ﻻس
ارم ﺪا
کت صنایع ﻻس
ارم ﺪا
کت صنایع ﻻس
ارم ﺪا
کت شهﺪ ا
کت توسعه صنعت ارس ماش
کت ارس گس پ ا
کت برق گ توس
کت برق گ توس
کت برق گ توس
کت جهان گس ش تجارت
کت گروه صنع لینا
کت گروه صنع لینا
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت زر ن میوه ازران منطقه آزادما
کت گس ش داده پردازی ارا ه
کت رفاه آفتاب مهر

و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و

مﺤمﺪحسن
مﺤمﺪحسن
مﺤمﺪحسن
مﺤمﺪحسن
مﺤمﺪحسن
اک
مج ﺪرضا
مج ﺪرضا
مج ﺪرضا
عل ضا
س وس
بهروز
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
مﺤمﺪع
الهه
سع ﺪ
سع ﺪ
داود
داود
داود
داود
داود
داود
داود
داود
داود
داود
داود
داود
داود
داود
داود
داود
داود
داود
بهنام
رجب

فرائم
فرائم
فرائم
فرائم
فرائم
ان

عقو
عقو
عقو
عقو
عقو
عق
غما
غما
غما
کتا
کﺪل
انه دهر اب
انه دوست
انه دوست
انه دوست
یوسﻒ خا
یوسﻒ زاده
یوسﻒ زاده
یوسﻒ زاده فرد
یوسﻒ زاده فرد
یوسﻒ زاده فرد
یوسﻒ زاده فرد
یوسﻒ زاده فرد
یوسﻒ زاده فرد
یوسﻒ زاده فرد
یوسﻒ زاده فرد
یوسﻒ زاده فرد
یوسﻒ زاده فرد
یوسﻒ زاده فرد
یوسﻒ زاده فرد
یوسﻒ زاده فرد
یوسﻒ زاده فرد
یوسﻒ زاده فرد
یوسﻒ زاده فرد
یوسﻒ زاده فرد
یوسﻒ زاده فرد
یوسﻒ زادی
یوسﻒ ک ا

0083700651
0083700651
0083700651
0083700651
0083700651
0452531438
4569385801
4569385801
4569385801
5229417544
0074418467
0040615693
4410484036
4410484036
4410484036
0062040863
0382067312
0382067312
1382335660
1382335660
1382335660
1382335660
1382335660
1382335660
1382335660
1382335660
1382335660
1382335660
1382335660
1382335660
1382335660
1382335660
1382335660
1382335660
1382335660
1382335660
0052296210
2595521136

10320794132
10320794132
10320794132
10320794132
10320794132
10103751910
10480086995
10480086995
10480086995
10380192991
14005821016
10102217146
10380328800
10380328800
10380328800
10101563795
10590015038
10590015038
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
14006509405
10102322444
10320601550

607,464.40
125,174.40
5,178,130.00
575,989.92
499,998.00
418,715.00
47,315.00
30,166.00
32,574.00
56,000.00
269,440.00
41,650.00
7,519.00
398,803.00
95,843.00
8,046.10
495,000.00
495,000.00
200,000.00
278,583.93
1,915.00
33,000.00
320,500.00
2,162,638.17
195,361.00
627,527.00
195,361.00
495,840.00
610,976.52
9,480.00
29,900.00
2,929.00
87,872.00
147,071.30
686,826.00
184,940.00
297,800.00
2,027,217.80

یوان چ
یوان چ
وون کره جنو
یوان چ
یورو
درهم امارات
یورو
يورو
یورو
یورو
یوان چ
یورو
یورو
يوان چ
يوان چ
یورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
درهم امارات
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يوان چ
يورو
يورو
يورو
يورو
يوان چ
يوان چ
يوان چ
یورو
درهم امارات

6,538
6,438
38,744
11,900
90,400
11,494
92,653
49,408
89,890
51,249
12,000
90,767
90,700
6,558
6,598
92,200
49,003
49,003
49,676
50,254
50,254
50,254
6,596
11,436
50,254
6,670
50,119
50,254
6,596
49,697
50,254
49,697
49,697
6,596
6,596
6,596
49,887
11,473

کت رفاه آفتاب مهر
کت رفاه آفتاب مهر
کت رفاه آفتاب مهر
کت رفاه آفتاب مهر
کت رفاه آفتاب مهر
کت رفاه آفتاب مهر
کت رفاه آفتاب مهر
کت رفاه آفتاب مهر
کت رفاه آفتاب مهر
کت رفاه آفتاب مهر
کت رفاه آفتاب مهر
کت رفاه آفتاب مهر
کت ک م ا پژوهان ونوش
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال
کت س ا پ این ناشنال

رجب
رجب
رجب
رجب
رجب
رجب
رجب
رجب
رجب
رجب
رجب
رجب
بهزاد
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ

یوسﻒ ک ا
یوسﻒ ک ا
یوسﻒ ک ا
یوسﻒ ک ا
یوسﻒ ک ا
یوسﻒ ک ا
یوسﻒ ک ا
یوسﻒ ک ا
یوسﻒ ک ا
یوسﻒ ک ا
یوسﻒ ک ا
یوسﻒ ک ا
یوس
یوس
یوس
یوس
یوس
یوس
یوس
یوس
یوس
یوس
یوس
یوس
یوس
یوس
یوس
یوس
یوس
یوس
یوس
یوس
یوس
یوس
یوس
یوس
یوس
یوس

2595521136
2595521136
2595521136
2595521136
2595521136
2595521136
2595521136
2595521136
2595521136
2595521136
2595521136
2595521136
0051382709
2471007805
2471007805
2471007805
2471007805
2471007805
2471007805
2471007805
2471007805
2471007805
2471007805
2471007805
2471007805
2471007805
2471007805
2471007805
2471007805
2471007805
2471007805
2471007805
2471007805
2471007805
2471007805
2471007805
2471007805
2471007805

10320601550
10320601550
10320601550
10320601550
10320601550
10320601550
10320601550
10320601550
10320601550
10320601550
10320601550
10320601550
10980231771
10861495283
10861495283
10861495283
10861495283
10861495283
10861495283
10861495283
10861495283
10861495283
10861495283
10861495283
10861495283
10861495283
10861495283
10861495283
10861495283
10861495283
10861495283
10861495283
10861495283
10861495283
10861495283
10861495283
10861495283
10861495283

2,014,692.76
867,960.00
38,100.00
131,765.40
699,600.00
2,051,114.19
106,100.00
777,227.00
2,104,773.89
71,180.00
122,000.00
55,685.52
70,726.25
349,491.00
305,100.00
26,873.45
339,752.00
84,995.22
18,520.00
58,177.22
45,731.23
48,413.12
135,232.00
67,000.00
271,831.10
23,452.00
132,130.00
86,075.76
99,823.00
105,785.00
51,279.54
60,606.00
91,863.85
77,505.38
64,149.30
77,993.12
9,419.96
271,305.55

درهم امارات
یوان چ
یورو
یورو
یوان چ
درهم امارات
یوان چ
یوان چ
درهم امارات
یورو
یوان چ
یورو
یوان چ
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو
يورو
یورو
یورو
یورو
يورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
یورو
يورو

11,473
6,558
51,249
49,703
6,558
11,627
6,558
6,558
11,452
90,500
6,558
49,701
6,469
50,566
50,566
92,500
93,500
104,500
51,515
51,515
91,000
50,566
49,639
49,258
49,258
51,515
51,515
50,566
49,258
91,000
51,515
51,515
91,000
49,639
49,639
50,566
49,639
49,258

کت س
کت س
کت س
کت س
کت س
کت

مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
مج ﺪ
ا

ا پ این ناشنال
ا پ این ناشنال
ا پ این ناشنال
ا پ این ناشنال
ا پ این ناشنال
تک ارس ان
Total

یوس
یوس
یوس
یوس
یوس
یوس

سنگﺪ

2471007805
2471007805
2471007805
2471007805
2471007805
5789955428

10861495283
10861495283
10861495283
10861495283
10861495283
10760396792

201,643.60
11,940.00
34,128.38
218,172.40
48,629.22
235,020.80
269,815,125,481.23

يورو
یورو
یورو
يورو
یورو
يورو

49,109
51,515
91,000
49,109
49,639
89,050

