
شاخعٌَاى فعالیت ضزیف

ص
(ضیال)ضقن ّعیٌِ تعساز

1
پیک، پصیطایی، اضسال هطاسالت، اًطغی، )ّعیٌِ ّای جاضی زتیطذاًِ شاهل 

(...تلفي، ایٌتطًت، تجْیعات هصطفی ٍ 
__470,000,000

3120,000,000ًفطّیآت اًتراب هتَى صحٌِ ای2

375,000,000ًفطّیأت اًتراب آثاض ًوایش ّای هیساًی ٍ آییي ّای ًوایشی3

366,000,000ًفطّیأت اًتراب ًسد ٍ هجالس شثیِ ذَاًی4

3170,000,000ًفطّیأت اًتراب آثاض ًوایش ّای ترش صحٌِ ای5

360,000,000ًفطّیات اًتراب ًوایش ّای ترش هطٍض6

360,000,000ًفطّیات اًتراب آثاض ترش جَاًِ ّای ًوایش ایطاًی7

355,500,000ًفطّیات اًتراب آثاض ًوایش عطٍسکی سٌتی8

333,205,000,000اثطکوک ّعیٌِ آثاض ترش آظاز ٍ ٍیػ9ُ

15985,000,000اثطکوک ّعیٌِ آثاض ترش هطٍض ٍ هْواى10

8585,000,000اثطکوک ّعیٌِ هجالس شثیِ ذَاًی11

221,310,000,000اثطکوک ّعیٌِ ًوایش ّای هیساًی ٍ آئیي ّای ًوایشی12

13465,000,000اثطکوک ّعیٌِ آثاض ترش ًوایش عطٍسکی سٌتی13

27373,000,000اثطکوک ّعیٌِ آثاض ترش جَاًِ ّای ًوایش ایطاًی14

21300,000,000اثطکوک ّعیٌِ آثاض ترش ًقالی15

13300,000,000اثطکوک ّعیٌِ آثاض اجطا شسُ زض کاشاى16

30380,000,000اثطکوک ّعیٌِ آثاض ترش قَُْ ذاًِ ًوایش ّای ایطاًی17

224,000,000__ستاز ذثطی ،جلسِ هطثَعاتی18

186,000,000__الَاح تقسیط ٍ تٌسیس ّا19

20
 تستِ آثاض ٍ 100تصَیط تطزاضی ، تسٍیي ٍ تکثیط )تستِ تصَیطی جشٌَاضُ 

(ضٍیساز ّای جشٌَاضُ 
__770,000,000

370,028,300__(سطتطگ ، پَستط ، پاکت ، جساٍل )ططاحی ٍ چاج  اقالم تثلیغاتی 21

22
تثلیغات هحیطی تاالضّای ًوایشی، قَُْ ذاًِ ًوایش ّای ایطاًی ٍ زیگط 

(ططاحی ، تْیِ ، اجاضُ ، ًصة ٍ جوع آٍضی )اهاکي جشٌَاضُ 
__840,000,000

1787,000,000عٌَاىتالیف ٍ چاج کاتالَگ23

1398سال -  ّعیٌِ ّای اًجام شسُ ًَظزّویي جشٌَاضُ ًوایش ّای آییٌی ٍ سٌتی 



شاخعٌَاى فعالیت ضزیف

ص
(ضیال)ضقن ّعیٌِ تعساز

1398سال -  ّعیٌِ ّای اًجام شسُ ًَظزّویي جشٌَاضُ ًوایش ّای آییٌی ٍ سٌتی 

24
هجطی ، قاضی ،کاضگطزاًی ، زکَض ، گل آضایی ، )آییي افتتاح زض کاشاى   

(ٍیسیَّا ، پصیطایی ، اجطای تطًاهِ ّای ٌّطی ، عَاهل اجطایی 
__544,500,000

25

آییي اذتتام زض ذیاتاى تْشت تا هحَضیت تواشاذاًِ سٌگلج شاهل اجطای 

 عٌَاى تطًاهِ اعن اظ اجطاّای  هیساًی، اجطاّای هَسیقایی، تاظاضچِ ٍ 45

هجطی ، قاضی )پصیطایی سٌتی ٍ تطًاهِ ّای زاذل تواشاذاًِ شاهل  

(،کاضگطزاًی، زکَض، گل آضایی، ٍیسیَّا، عَاهل اجطایی

__745,000,000

6190,000,000ًفطّسایای تعضگساشت ٍ پاسساشت ٌّطهٌساى26

171,105,000,000ًفط(هسیطاى ٍ کاضکٌاى ٍ ضاتطیي )حق العحوِ زتیط ٍ ًیطٍّای ستازی 27

51287,100,000ًفطحفاظت ٍ حطاست جشٌَاض28ُ

1741,064,500,000ًفط عَاهل اجطایی تاالضّای ًوایشی29

17153,000,000ًفطشَضای اضظشیاتی ٍ ًظاضت30

31
حق التالیف ، آهازُ ساظی ٍ چاج ) کتاب شاهل 7ّعیٌِ ّای تالیف ٍ چاج 

)
7792,000,000عٌَاى

32
ذسهات کاضگاّی ، گطین ، اهَض فٌی ًوایش ّا ٍ تجْیع ٍ فضا ساظی قَُْ 

ذاًِ ًوایش ّای سٌتی
__764,210,242

3902,654,200,000ًفطاسکاى ٍ پصیطایی هیْواًاى33

34

ایاب ٍ شّاب )ّعیٌِ ّای تطپایی ترشی اظ جشٌَاضُ زض کاشاى شاهل 

هْواًاى ، هستٌس ساظی تطًاهِ ّای اجطایی جْت اضائِ زض تستِ تصَیطی 

(جشٌَاضُ 

__647,660,000

35

ّعیٌِ ّای تطپایی سَهیي سویٌاض تیي الوللی ًوایشی زض آییي ٍ سٌتی 

حق التالیف هقاالت، شَضای اًتراب ٍ زاٍضی هقاالت، تْیِ کتاتچِ )شاهل 

(چکیسُ هقاالت، حق العحوِ گطٍُ اجطایی

__650,000,000

5404,391,500ًفطّعیٌِ ضٍازیس ٍ تلیت هْواًاى غیط ایطاًی36

1400,000,000هَضزّعیٌِ اجاضُ هکاى توطیي گطٍّْای ًوایشی37

22,558,090,042 :جوع کل 


