
80,000,000ّوذاى سعیذ ببؼببًیًوکی ٍ دیَالکی1

70,000,000کرج سویرا یسداى پژٍُهسُ درٍغ تلخ2ِ

110,000,000تْراى الکبّذایتَّضٌگ الک پطتِ 3

75,000,000ّوذاى هحسي پَر قبسویببلتبزار4

85,000,000تْراى آزادُ اًصبریکچل کفتر ببز5

75,000,000تْراى حبهذ زحوتکصهببرک ٍ قبلیچِ پرًذ6ُ

85,000,000اصفْبىاهیر ضیخ جبلیخبلِ سَسک7ِ

95,000,000 بَضْر ًذا بذاؼیهرد ًَى زًجبیلی 8

675,000,000

75,000,000تْراى سیرٍس سپْریرٍیبی کَدکبى1

100,000,000تْراى ًبصر آٍیژُعوَی عجیب ٍ کَچک هي2

105,000,000هطْذ هحوذ جْبى پبافسبًِ هبردٍش3

75,000,000ّوذاى رضب رٍاىافسبًِ ببیبری4

50,000,000ضبّیي ضْر فراهرز ؼالهیبىبیگ بٌگ5

90,000,000تْراى رضب عبذالعلی زادُپرپر سی هرغ پر6

95,000,000جسیرُ خبرک حسیي اسذیبِ هرٍر زهبى7

590,000,000

50,000,000تْراى هْذی حبیبیٍقتی کِ ّفت سبلن بَد1

45,000,000برٍجردپژهبى ضبَّردیًقل هببرک ٍ آقبی طبیعت2

65,000,000پیطَارٍح اهلل سٌبئیسفر جبدٍیی3

50,000,000خویٌی ضْر ًَراهلل لکیک چبلص ًِ چٌذاى کَچَل4َ

50,000,000اصفْبى ّیبم احوذیآیٌذُ هبل بچِ ّب5

45,000,000ّوذاى ًسب بخطیاکسی در جسیرُ برًستبى6

45,000,000ّوذاى هحوذ هحوذی قبدرکوَ دٍر7

50,000,000هطْذ ؼالهرضب هحوذیهرغ، درخت، حتی گل ّبی قبلی8

400,000,000

40,000,000تْراى ٍحیذ خسرٍیحیبط خبًِ هب1

40,000,000تْراى ضکیبب هَلَیهي یک ًخَد فرًگی هتفبٍتن2

ضْر

1398سبل - کمک َزیىٍ گريٌ َبی ومبیشی بیست ي ششمیه جشىًارٌ بیه المللی تئبتر کًدک ي وًجًان َمدان 

(ریبل)هبلػ 

کوک ّسیٌِ گرٍُ ّبی بخص هسببقِ کَدک 

کوک ّسیٌِ گرٍُ ّبی بخص هسببقِ ًَجَاى

کوک ّسیٌِ گرٍُ ّبی بخص خردسبل 

کوک ّسیٌِ گرٍُ ّبی بخص هسببقِ تئبترخیبببًی

جمع 

جوع 

جوع 

کبرگرداىًبم ًوبیصردیف



ضْر

1398سبل - کمک َزیىٍ گريٌ َبی ومبیشی بیست ي ششمیه جشىًارٌ بیه المللی تئبتر کًدک ي وًجًان َمدان 

(ریبل)هبلػ  کبرگرداىًبم ًوبیصردیف

35,000,000تْراى اکرم ابَالوعبلیپر3

35,000,000تْراى بٌْبز هْذی خَاُداهي خیبل اًگیس هي4

35,000,000ّوذاى حبهذ ترابیّرکی تَی دًیب یِ ضکل ٍ رًگی دار5ُ

35,000,000ّوذاى پگبُ هعصَهیهبرهَلک بذ ادا6

30,000,000الّیجبى سویِ هٌجندًیبی رًگی رًگی7

35,000,000سبٍُ هحوذ هحسٌیهحوذ هحسٌی8

285,000,000

1
پراًتس ببز، خبًَم هب ّیچی ًفْویذین، پراًتس 

بستِ
20,000,000بٌذر عببسام البٌیي جبی ببش

20,000,000یسدهجتبی اللِ زاریخٌذیذ2ُ

20,000,000قنهرتضی عقیقی بخطبیصدرٍغ بسرگ رٍز یبزدّن3

5,000,000تْراى کیویب یعقَبیبیژى ٍهٌیژ4ُ

5,000,000کبَدرآٌّگطبّرُ ضفیعیرستن ٍتْوی5ٌِ

5,000,000درٍدرضب سبالرًٍذًبرد رستن ٍ کک کْساد6

75,000,000

25,000,000ًْبًٍذجعفر سَریببغ ّوسبی1ِ

25,000,000ّوذاى هْذی کَثری یگبًِپذر بسرگ گن ضذ2ُ

25,000,000ّوذاى فرزاد لببسیاسب تب اسب3

25,000,000ّوذاى هصطفی بیگیرٍز قطٌگ سبرا4

25,000,000ّوذاى سیذُ هعصَهی زیَریراز پیطًَی سفیذ5

25,000,000ّوذاى سیذُ هعصَهی زیَریهَش ّبی آٍاز خَاى6

25,000,000ّوذاى هحوذ طبلبیجبیس7ُ

25,000,000ّوذاى فرزاد لببسیسیرک سیبر8

200,000,000

2,225,000,000
 

جوع کل 

کوک ّسیٌِ گرٍُ ّبی هْوبى استبى ّوذاى

جوع 

کوک ّسیٌِ گرٍُ ّبی بخص داًص آهَزی

جمع 

جوع 


