
200,000,000تْراىپرًیب ؼوطاظت1

200,000,000ؼْرکرداهیرثْبٍر اکجرپَر دّکردیثبق ٍحػ2

200,000,000ارٍهیِکرین علی خَاُچٌذرٍایت ًبهعتجرا زآًچِ ًوی دیذین3

200,000,000ثٌذردیرعجذالسّرا هحوَدیدر دّبًن حرؾ ثسى4

150,000,000یبظَجرضب کرهی زادُدظت ّبیت کَ هن حعي5

200,000,000ثیجبرکبهراى ججبریرظي ّبی گَر6

200,000,000هؽْذهْعب ؼفَریبىشًتیک7

250,000,000تْراىاـؽیي زهبًیؼبزدُ احتجبة8

ُ هبّی9 400,000,000تْراىرضب ثْبرًٍذؼب

200,000,000گچعبراىهْرداد علی پَرصذهیي ظبلگرد ـتح گری10ِ

200,000,000ؼْرکردجَاد خبکعبر حقبًیؼن ًَهِ ٍطي ٍ تي11

200,000,000کَّذؼتاهیي اثراّیویقسل حصبر12

230,000,000تْراىرضب ثْراهیکرین لَشی13

170,000,000اصفْبىظعیذ هحعٌیکالغ ّب14

300,000,000تْراىلیلی عبجکویتِ ًبى15

300,000,000تْراىهْراى رًججرهبرلَى ثراًذ16ٍ

200,000,000گرگبىعوبدالذیي رججلَهتعبٍی العبقیي17

150,000,000قناثَالفضل ثلؽٌذرهٌْذض ٍاؼیٌگ کلَز18

200,000,000ـعبآشهبى ثیصًی ًعتًٌِ هذُ آ19

400,000,000اَّازهجتجی رظتوی ـرّوِ ـرزًذاى هکجث20

1,000,000,000تْراىظیذ هحوذ هعبٍاتثیگبًِ در خب21ًِ

22
تٌْب خرچٌگ خبًگی الی هالـِ ّب خبًِ هی کٌذ 

اتللَ
300,000,000تْراىاثراّین پؽت کَّی

5,850,000,000

150,000,000کرجظیٌب ؼفیعیاظوبعیل1

250,000,000تجریسعلی ـتَحیثبغ آلجبل2َ

300,000,000تْراىحعیي هعبـر آظتبًِثرگؽتي3

جوع 

کوک ّسیٌِ آثبر ثخػ هعبثقِ تئبتر ـجر

(ؼیررقبثتی)کوک ّسیٌِ آثبر ثخػ ٍیصُ

1398ظبل - کوک ّسیٌِ گرٍُ ّبی ًوبیؽی ظی ٍ ّؽتویي جؽٌَارُ ثیي الوللی تئبتر ـجر 

(ریبل) هجلػ ؼْرکبرگرداىًبم ًوبیػردیؿ



1398ظبل - کوک ّسیٌِ گرٍُ ّبی ًوبیؽی ظی ٍ ّؽتویي جؽٌَارُ ثیي الوللی تئبتر ـجر 

(ریبل) هجلػ ؼْرکبرگرداىًبم ًوبیػردیؿ

300,000,000تْراىًَؼیي تجریسیتبالة ّؽیالى4

180,000,000آثیکاهیر کلْری پَرخَاثگرد5

ُ ؼٌبض6 350,000,000تْراىاصؽر ًَریظتبر

300,000,000تْراىکَرٍغ ظلیوبًیظکَت ظفیذ7

200,000,000ارٍهیِؼجٌن یَظفیهذُ آ8

200,000,000تْراىحویذ اثراّیویپؽت دیَار عوبرت9

200,000,000زاّذاىهْذی تقی زادُجبیی ثرای ّیچ کط10

120,000,000تْراىظعیذ ًجفیبىزًذگی ثب طعن خردل11

140,000,000تْراىهحوذ قبظویظرزهیي پذری12

140,000,000ثَؼْرالْبم اثٌی-جَاد صذاقت کَچِ هختبر ثَد ٍ ظبظبى ثَد ٍ ظیویي13

180,000,000تْراىظبؼب کؽَادیٍاگیر ًذارد14

3,010,000,000

80,000,000دّلراىهصطفی کَلیًَذی214ثل 1

80,000,000هؽْذهحوذ ثرٍهٌذثْبر هیبد2

80,000,000تفرغهیثن ظرآثبداًیثی پیػ ثی اجبر3ُ

80,000,000هؽْذحعٌب قجبدیچیس هیس4

80,000,000کرهبًؽبُجالل حعًٌَذخردل الی ًَى5

70,000,000تْراىهْذی ضیبییبى پَرکبری...دظت6

80,000,000ظٌٌذجاـؽیي خذریزًی ایٌجب ًوبًذ7ُ

80,000,000تجریسهْذی صبلحیبرزیٌت  پبؼب8

80,000,000هریَاىظیذظَراى حعیٌیظبًتیوتر9

80,000,000الّیجبىاحوذ ًیک قلتظبیلٌت10

80,000,000تْراىظویِ هْریظیرک11

80,000,000الّیجبىاهیر اهیٌیؼبل ثرٍى12

80,000,000خویٌی ؼْرًجوِ هْراثی خَزاًیصذظبل ثِ ایي ظبل ّب13

80,000,000ثَؼْرهبرال ایسدثخػقْرهبى کیعت14

80,000,000اصفْبىهجتجی خلیلی(آـتبة خَاّی)هن هن ؼَ 15

80,000,000دّلراىظعیذ خیراللْیهیوَى کؽی16

80,000,000خویٌی ؼْرًعب ظلیوبًیهیي17

جوع 

کوک ّسیٌِ آثبر هعبثقِ تئبتر خیبثبًی



1398ظبل - کوک ّسیٌِ گرٍُ ّبی ًوبیؽی ظی ٍ ّؽتویي جؽٌَارُ ثیي الوللی تئبتر ـجر 

(ریبل) هجلػ ؼْرکبرگرداىًبم ًوبیػردیؿ

350,000,000تْراىحویذ رضب اردالىتٌْب یک زهیي دارین18

200,000,000ثرٍجردپصهبى ؼبَّردیظرثبز19

50,000,000اصفْبىپَیب اهبهیظردار پرچن دار20

50,000,000کرهبًؽبُهرتضی اظذی هرامکبرٍاى چَثی21

80,000,000زاّذاىظعیذ ثبدیٌیگل پری22

50,000,000جیرـتعلی هحوذ رادهٌػّن ًفط23

50,000,000رؼتیبظر هیر حویذیّوِ ّن دردین24

2,180,000,000

336,000,000 گرٍُ ثرای آهبدُ ظبزی هرحلِ اٍل ٍ دٍم28کوک ّسیٌِ 

140,000,000کرجعلی کبظوی اکعیر 1

120,000,000تْراىحعیي هلکی-ٍحیذ رّجَراّر2ٍ

150,000,000تْراىهیالد ججبری هَالًبکویتِ هؽترک3

60,000,000تْراىعلیرضب ایسدیصذایب4

806,000,000

11,846,000,000

                  جوع 

جوع کل

جوع 

کوک ّسیٌِ آثبر ثخػ دیگرگًَِ ّبی اجرایی


