
مبلغشُرکبرگردانوبم ومبیشردیف

250,000,000تْراىؼْرٍز دل افکاراتَل ظَرٍى1

307,500,000گرگاىرضا پَرتراب زادُاپیذهی2

200,000,000تْراىظؼیذ زارػیاظوَکیٌگ رٍم3

200,000,000جسیرُ خارکحعیي اظذیآتگَؼت زّرهاری4

200,000,000هریَاىفاتح تادپرٍاآشاکط5

250,000,000ظٌٌذجًیوا ایواى زادُتاب تارا6

150,000,000اصفْاىٍیذا هَظَیتْؽت حکین اهلل7

200,000,000اصفْاىاحعاى جاًویتیذاری تِ ٍقت خَى8

200,000,000تْراىرضا تْراهیتیعت هتری جَادی9ِ

200,000,000تْراىاهیر دلفاًیتیي یِ ػالوِ هاّی10

200,000,000تْراىآرغ فالحت پیؽِپٌْاى خاًِ پٌج در11

200,000,000تْراىاٍؼاى هحوَدیپیٌَکی12َ

200,000,000کرجػلیرضا هؼرٍفیتي ّا13

200,000,000کرهاىجلیل اهیریچاقَی دم کردُ ؼة14

250,000,000یسدػلیرضا زارع- ظؼیذ یَظفیخَاّرم هٌن ایعو15ٌِ

200,000,000رؼتاحعاى ػثذالولکی داراییراؼَهَى16

200,000,000گرگاىرظَل اًٍقراؼَهَى17

200,000,000ظٌٌذجؼؼیة هکتة داریرٍییذى18

200,000,000هؽْذاهیرحعیي آشیر ارؼذریثَت19

200,000,000تْراىػثاض غفاریظگذ20ٍ

ِ ّای لؼٌتی21 ِ ؼٌث 250,000,000تْراىهحوذهْذی خاتویظ

200,000,000ؼْریارکاٍُ هْذٍیکوذی زا22

200,000,000قسٍیيحاهذ هکولیکویي شال23ِ

200,000,000ؼیرازافؽیي هحوَدیًاخَاًذ24ُ

1399سبل - کمک َسیىٍ گريٌ َبی ومبیشی سی ي وُمیه جشىًارٌ تئبتر فجر 

(1پیًست )کمک َسیىٍ آثبر بخش مسببقٍ تئبتر فجر 
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200,000,000تْراىاهیرحعیي غفاریًعخ25

250,000,000هیٌابحعي ظثحاًیًگاّن تِ دریاظت تا کعی آب ًثرد26

200,000,000تْراىافؽیي زهاًیّار یا هردی کِ تِ ٌّگاهِ تَلذ ّر دٍ دظتػ پر از خَى تَد 27

250,000,000ظثسٍارهحوذ اکثرییک کاظت لت28ِ

5,957,500,000

300,000,000تْراىرٍزتِ حعیٌیالف کاف ؼیي1

300,000,000تْراىاهیر دشاکامایَب خاى2

300,000,000تْراىاهیر ؼاُ ػلیهاى.آرت.آج3

100,000,000تْراىپارظَآ پاکیسُآخر تازی4

350,000,000تْراىکیَهرث هرادیآشدّاک5

250,000,000تْراىهرتضی ؼاُ کرمترًٍعی6

200,000,000تْراىاصغر خلیلیپات7

200,000,000تجٌَردحعي ػاتذیپاؼَر8ُ

300,000,000خویٌی ؼْرهحوذجَاد صراهیتتراکرٍهات9

250,000,000تْراىػلیرضا حویذیيتِ تلیظ10

200,000,000تْراىداٍٍد پَر حوسُشٍاى11

200,000,000تْراىداٍٍد فتحؼلی تیگیػوَّاؼن12

250,000,000تْراىٍحیذ ًفرکاتالپعی13

200,000,000تْراىلیلی ػاجکجایی اتراّین؟14

350,000,000تْراىحویذ اتراّیویکواى اتر15ٍ

500,000,000تْراىحویذرضا ًؼیویگرگاض ّا16

200,000,000هیٌاباتَالقاظن احذیاىگَد17ٍ

200,000,000تْراىآرهاى ؼیرالی ًصادهختلفین18

200,000,000تْراىجَاد صذاقتّواتَم اپیذٍرال جي زد19ُ

جوغ 

(2پیًست )کمک َسیىٍ آثبر بخش يیژٌ 
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4,850,000,000

90,000,000اصفْاىهعؼَد تراّیوی16599

2V.A.R100,000,000تَؼْراحوذ صویوی

90,000,000دّلراىهالک آتعاالىاٍراقچی3

120,000,000کرهاًؽاُظؼیذ رتیحیآل ٍ ًال4

80,000,000ایالمهصغفی کَلیًَذیتیعت ػذد آخر را هي ًؽوردم5

80,000,000کرهاًؽاُهرتضی اظذی هرامترٍر افتاب6

40,000,000تْراىپارظا پَالدًٍذترٍر در اٍیي7

80,000,000الًَذاهیر رجة پَرتي ّای تٌْا8

ػلیرضا -جالل حعًٌَذحثاب زیر آب9

ؼوط
90,000,000فالٍرجاى

110,000,000ًظرآتادػلی کؽاٍرزی!؟...حط10

60,000,000تْراىظیذهجیذ اهیٌیهی کٌن-ؼرٍع-خَدم11

100,000,000ایالمحعٌا قثادیخٍَى ظل12

90,000,000تْراىػلی هحوذ رادهٌػرٍز ارهیتا13

100,000,000هرًذهْذی صالحیارظارگلیي14

110,000,000زًجاىحویذرضا قسلثاغقلیاى اٍیًَی15

120,000,000هعجذ ظلیواىػلی قاضیالل تْیگ16

60,000,000ًیؽاتَرهحعي هعؼَدی فردلثخٌذ تا عؼن هاظک17

ِ خَاًی ًفر ؼؽن18 40,000,000تْراىحعیي ترفی ًصادهجلط حواظ

110,000,000تْراىظویِ هْریهضحکِ در هضحک19ِ

120,000,000ظٌٌذجظیذفریذٍى احوذیهیِ رگی ک20ٍَ

90,000,000تْراىهْذی ضیاییاى پَرًثردتام21

90,000,000هالیرهحوذ اظواػیلیًگْثاى آب22

100,000,000هالیرهْذی حثیثیّؽت رٍز تذٍى تواض تصَیری23

(3پیًست )کمک َسیىٍ آثبر مسببقٍ تئبتر خیبببوی 

جمع 
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100,000,000ؼاّیي ؼْرّیام احوذیّویل24َ

ِ ّای یک فؽٌگ جٌَى زد25ُ 100,000,000خویٌی ؼْرّادی کیاًیٍاگَی

90,000,000هریَاىظیذظَراى حعیٌیٍعَپیا26

2,360,000,000

1218,000,000

85,000,000تْراىجؼفر حجازیاظت2

80,000,000تْراىًازًیي زّرا رفیؼیآًترٍپی3

120,000,000تْراىپَیاى هحوَدىپاًسدُ حاًی4ِ

110,000,000تْراىهْیار جَادیْاتٌاظخ5

80,000,000تْراىرضا ظؼیذیحیاط ًاتوام خاًِ ٍرًَظفادراًی6

165,000,000تْراىهیالد جثاری هَالًادهَکراظی ظفارؼی7

300,000,000تْراىیاظر خاظةدیَار آظواى8

142,000,000تَؼْرهجیذ ظرًی زادُظلَل ّا تا ها هی رقصٌذ9

125,000,000تْراىحعیي دریطهیکرٍهکثج10

102,000,000تْراىظارا کریویاى اقثالَّم11

1,527,000,000

90,000,000اصفْاىهجتثی خلیلیزًذگی تا عؼن تارٍت1

ظیذ هْرداد کاٍظی زّی خیال تاعل2

حعیٌی
90,000,000ّوذاى

70,000,000پرًذاکثر قْرهاًیتِ ًام3

90,000,000کرهاىرٍح اهلل اریطقاصذ4

110,000,000الّیجاىاهیر اهیٌیظردار حرم5

80,000,000ظاریاهیي پَرهٌذظرتاز ظردار6

80,000,000خویٌی ؼْرًعا ظلیواًیاًگؽتری7

(4پیًست )کمک َسیىٍ آثبر بخش دیگر گًوٍ َبیی اجرایی 

 (تئبتر خیبببوی)کمک َسیىٍ  آثبر بخش يیژٌ سرببز اوقالة 

(5پیًست )

 گريٌ برای آمبدٌ سبزی مرحلٍ ايل ي ديم20کمک َسیىٍ 

جمع 

جمع 
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70,000,000کرهاًؽاُتْارُ ظؼیذی پٌاُآى ظالْا8

100,000,000اصفْاىظیذ پَیا اهاهیپیلِ اًقالب9

90,000,000کرهاًؽاُهصغفی دّؽتاٍ پْلَاى اکثر10ُ

70,000,000آتاداىتٌْام کاٍُّیچکط ّوچَى تَ هرد هیذاى ًیعت11

130,000,000زاّذاىظؼیذ تادیٌیشًرال12

1,070,000,000

40,000,000ظقسآشیي ػثذاهلل زادُکارگر1

40,000,000تْراىعٌاز فضائلی اظکٌذریًقص2

40,000,000تثریستْرٍز پرًیاىصفر یک3

40,000,000ؼیرازؼیوا پَرظْین الذیيتی خَاتی4

40,000,000اّرػثاض خلیفِ لَتیر دریاظَگی5

40,000,000ظاٍُرضا کاؼیلَتسًگا6ُ

40,000,000هؽْذاحعاى دتیرگن7

280,000,000

16,044,500,000

جمع 

جمع کل 

(6پیًست )کمک َسیىٍ  آثبر بخش فیسیکبل تئبتر

جمع 


