
رقن ّشیٌِ تعذادشاخصعٌَاى فعالیتردیف

1
خیک ، خذیزایی ، ارسال ٍ هزسالت ، تلفي ، ایٌتزًت، )ّشیٌِ ّای جاری دتیزخاًِ شاهل 

(... تجْیشات هصزفی ٍ 
__291,549,500

3253,000,000ًفزّشیٌِ ّای خزسٌلی دتیزخا2ًِ

6201,000,000ًفز(کَدک ٍ ًَجَاى ٍ خزدسال- تشرگسال )ّیات اًتخاب هتَى آثار صحٌِ ای3

369,000,000ًفزّیات اًتخاب هتَى ٍ طزح ّای خیاتاًی ٍ هحیطی4

6102,000,000ًفزّیات اًتخاب طزح ّا ٍ آثار عزٍسکی سٌتی5

13331,000,000ًفزّیات اًتخاب آثار صحٌِ ای6

399,000,000ًفزّیات اًتخاب آثارتخش خیاتاًی ٍ هحیطی7

4110,000,000ًفزّیات اًتخاب آثار ایذُ ّای ًَ ٍ ًوایش عزٍسکی در فضای هجاسی8

399,000,000ًفزّیات داٍراى هساتقِ عکس9

3120,000,000ًفزّیات داٍراى هساتقِ ًوایشٌاهِ ًَیسی10

399,000,000ًفزّیات اًتخاب ٍ داٍری هساتقِ خضٍّش11

3265,000,000اثز(1خیَست ) (خزدسال)کوک ّشیٌِ آثار صحٌِ ای 12

243,675,000,000اثز(2خیَست )(تشرگسال ٍ کَدک ٍ ًَجَاى )کوک ّشیٌِ آثارصحٌِ ای 13

111,050,000,000اثز(3خیَست )کوک ّشیٌِ آثار تخش ًوایش ّای خیاتاًی ٍ هحیطی 14

8525,000,000اثز(4خیَست )کوک ّشیٌِ آثار ًوایش عزٍسکی سٌتی  15

2450,000,000اثز(5خیَست )کوک ّشیٌِ آثار تخش ٍیض16ُ

4210,000,000اثز(6خیَست )کوک ّشیٌِ آثار تخش ایذُ ّای ًَ 17

5195,000,000اثز(7خیَست )کوک ّشیٌِ آثار ًوایش عزٍسکی در فضای هجاسی  18

169,454,020__( 000سزتزگ، خَستز ،خاکت ، جذاٍل، تٌز ٍ )چاج  اقالم تثلیغی 19

1399سال -  ّشیٌِ ّای اًجام شذُ ّجذّویي جشٌَارُ عزٍسکی تْزاى هثارک 
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1399سال -  ّشیٌِ ّای اًجام شذُ ّجذّویي جشٌَارُ عزٍسکی تْزاى هثارک 

20
ٍ تَلیذ (خَستز ، هجوَعِ اقالم ، اخزاتَری )طزاحی گزافیک ٍ َّیت تصزی 

هحتَای سایت جشٌَارُ
__355,768,500

145,000,000عٌَاىساخت تیشر21

167,648,500__ستاد خثزی ، جلسات رساًِ ای جشٌَار22ُ

23
تصَیز تزداری ٍ تذٍیي کلیِ آثار جشٌَارُ تا کیفیت هطلَب جْت عزضِ در فضای هجاسی 

ٍ تْیِ تستِ تصَیزی جشٌَارُ
__1,227,500,000

24
آرایی،کلیح، خذیزایی ، اجزای  ، گلLEDهجزی،قاری،کارگزداًی، دکَر،)آییي خایاًی

(تزًاهِ ّای ٌّزی ٍ عَاهل اجزایی
__672,401,360

276,100,000__الَاح تقذیز ٍ تٌذیس ّا25

2155,000,000ًفزّذایای تشرگذاشت ٌّزهٌذاى26

5120,000,000ًفزجَایش هساتقِ ًوایشٌاهِ ًَیسی33

3190,000,000ًفزجَایش هساتقِ خضٍّش34

191,579,000,000ًفزحق الشحوِ دتیز اجزایی ٍ ًیزٍّای ستادی ٍ هذیزاى ٍ کارکٌاى ٍ راتطیي27

1126,320,000تاالرّشیٌِ اجارُ ٍ جاری هکاى ًوایشگاُ عکس جشٌَارُ 28

29

ّشیٌِ ّای آهادُ ساسی آثار ٍ تزخایی )تزگشاری هساتقِ ٍ ًوایشگاُ عکس 

ًوایشگاُ، حق التالیف عکاساى،چاج کتاب عکس ّای تزگشیذُ، حق الشحوِ دتیز 

(تخش،  جَایش ٍ ّشیٌِ ّای جاًثی 

__551,550,000

30
شاهل ّشیٌِ ّای تزجوِ،  )ّشیٌِ ّای تزجوِ ٍ آهادُ ساسی کتة تخصصی 

(ٍیزاستاری، حزٍفچیٌی ، صفحِ تٌذی، طزاحی جلذ ٍ چاج
4281,815,000عٌَاى

31
تجْیشات - حق الشحوِ اساتیذ )ّشیٌِ ّای تزگشاری کارگاُ ّای  آهَسشی هجاسی 

(ٍ اجزایی
7238,800,000کارگاُ

32
 300 رًگ تا کاغذ گالسِ در تیزاص 4-  صفحِ دٍ ستاًِ 220)تالیف ٍ چاج کاتالَگ 

جلذ
1494,320,000عٌَاى

83897,400,000ًفزعَاهل اجزایی تاالرّای ًوایشی هیشتاى تَلیذ ٍ ضثط آثار ًوایشی35

9111,500,000ًفزحفاظت ٍ حزاست جشٌَار36ُ
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1399سال -  ّشیٌِ ّای اًجام شذُ ّجذّویي جشٌَارُ عزٍسکی تْزاى هثارک 

560,000,000ًفزشَرای ارسشیاتی ٍ ًظارت37

2473,811,500ًفز شةّشیٌِ ّای اسکاى ٍ خذیزایی هْواًاى ایزاًی38

15,937,938,380 :جوع کل 


