
هدنهد هئارا یاهتکرش و کرپاش درکلمع یسررب
1399 لاس لوا هام 6 رد اه)PSP(تخادرپ تامدخ

 یاهرازبا کیکفت هب 1399 لاس لوا هام 6 رد اهشنکارت دادعت یسررب
شریذپ

شریذپ یاهرازبا کیکفت هب اهشنکارت دادعت

نیدرورفتشهبیدرادادرخریتدادرمرویرهش
۰

۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰

۲،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰

۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰

۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰

یتنرتنیا تخادرپ هاگرد

یلیابوم تخادرپ هاگرد

ناوختراک هاگتسد

 ناوختراک یاههاگتـــــــــسد و یلیابوم تخادرپ هاگرد ،یتنرتنیا تخادرپ هاگرد زا لصاح 1399 لاس لوا هام 6 رد اهشنکارت لک دادعت

 ناتسبات مهس شنکارت 8.691.030.494 و راهب مهس شنکارت 7.259.358.546 دادعت نیا زا هک تسا شنکارت 15.950.389.040

.تسا هدش صخشم الاب رادومن رد کیکفت هب هام ره مهس و تسا

)لایر نویلیم(شریذپ یاهرازبا کیکفت هب اهشنکارت غلبم

نیدرورفتشهبیدرادادرخریتدادرمرویرهش
۰

۲،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰

۳،۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰

۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰

۱،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰

یتنرتنیا تخادرپ هاگرد

یلیابوم تخادرپ هاگرد

ناوختراک هاگتسد

 ناوختراک یاههاگتسد و یلیابوم تخادرپ هاگرد ،یتنرتنیا تخادرپ هاگرد یور 1399 لاس لوا هام 6 رد شنکارت زا لصاح غلبم عومجم

 مــــهس لایر نویلیم 14.843.418.379 و راهب مهس لایر نویلیم 9.842.375.530 هک تسا لایر نویلیم 24.685.793.909

.تسا هدش صخشم الاب رادومن رد کیکفت هب هام ره مهس و تسا ناتسبات

راهبناتسبات
۰

۲،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰

۸،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰

۹،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰

 تخادرپ هاگرد ،یتنرتنیا تخادرپ هاگرد یاهشنکارت لک دادعت
)لایر نویلیم( ناوختراک هاگتسد و یلیابوم

۱،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰

راهبناتسبات
۰

۷،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰

۱۱،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰

۱۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰

 هاگرد ،یتنرتنیا تخادرپ هاگرد یاهشنکارت زا لصاح لک غلبم
)لایر نویلیم( ناوختراک هاگتسد و یلیابوم تخادرپ

۳،۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰

 لاس لوا هام 6 رد )IPG( یتنرتنیا تخادرپ هاگرد یاهشنکارت دادعت یسررب
1399

ناتسباتراهب

 اهنآ %5.86 ، لاس لوا هام 3 یاهشنکارت لک دادعت زا

 هاگرد زا لـــــصاح شــــنکارت 425.156.427 ینــــعی

.تسا یتنرتنیا تخادرپ

 اهـنآ %6.19 ،لاــــس مود هام 3 یاهشنکارت لک دادعت زا

 هاـــــــگرد زا لصاح شـــنکارت 537.974.787 ینعـــی

 هام 3 هب تـــبسن دادعت نیا هک تسا یتنرـــتنیا تخادرپ

.تسا هتشاد دشر %26 دودح لاس لوا

اهشنکارت دادعت

425.156.427 = راهب رد یتنرتنیا تخادرپ هاگرد یاهشنکارت لک دادعت

537.974.787 = ناتسبات رد یتنرتنیا تخادرپ هاگرد یاهشنکارت لک دادعت

1399 راهب )دصرد و دادعت( یتنرتنیا تخادرپ هاگرد یاهشنکارت زا PSPره مهس

1399 ناتسبات )دصرد و دادعت( یتنرتنیا تخادرپ هاگرد یاهشنکارت زا PSPره مهس

اهشنکارت غلبم

 رازبا 3 زا لــصاح 1399 ناتسبات رد اهشنکارت لک دادعت

 و یلیابوم تخادرپ هاگرد ،یتنرتنیا تخادرپ هاگرد(شریذپ

 هتفای شـــــــیازفا %19 راهب هب تبسن )ناوختراک هاگتسد

.تسا

 زا لصاـح 1399 ناتسبات رد اهشنکارت زا لصاح لک غلبم

 تـــخادرپ هاگرد ،یتنرتنیا تخادرپ هاگرد(شریذپ رازبا 3

 شـیازفا %51 راهب هب تبسن )ناوختراک هاگتسد و یلیابوم

.تسا هتفای

هدنهد هئارا یاهتکرش درکلمع یسررب
1399 لاس لوا هام 6 رد اه)PSP(تخادرپ تامدخ

 رد یتنرتنیا تخادرپ هاگرد یور اهشنکارت دادعت زا PSP ره مهس یسررب
1399 لاس لوا هام 3

 تخادرپ هاگرد یور یاهشنکارت لک دادعت

 دودـــح راهب هب تبسن ناتسبات رد یتنرتنیا

.تسا هتفای شیازفا 26%

 یتـــنرتنیا تخادرپ هاگرد یور یاهشنکارت

 ناتســـبات رد "ناماس کینورتکلا تخادرپ"

 هتفای شیازفا %160 زا رتشیب راهب هب تبسن

.تسا

 یتنرـتنیا تخادرپ هاگرد یور یاهشنکارت

 راهب هب تبسن ناتسبات رد "تخادرپ ناسآ"

.تسا هتفای شهاک %86 زا رتشیب

 یـتنرتنیا تخادرپ هاگرد یور یاهشنکارت

 ناتسبات رد "نایسراپ کینورتکلا تخادرپ"

 هتـــفای شهاک %50 دودح راهب هب تبسن

.تسا

نیرآ نیون تخادرپ

داگراساپ کینورتکلا تخادرپ

تخادرپناسآ

ناماس کینورتکلا تخادرپ

تلم تخادرپهب

شیک ناریا

رهپس کینورتکلا تخادرپ

دادس کینورتکلا تخادرپ

نایسراپ کینورتکلا تخادرپ

تراک اوآنف

 کیکفت هب )لایر نویلیم( 1399 لاس لوا هام 6 رد اهشنکارت غلبم یسررب
شریذپ یاهرازبا

 رد یتنرتنیا تخادرپ هاگرد یور اهشنکارت دادعت زا PSP ره مهس یسررب
1399 لاس مود هام 3

1399 ناتسبات و راهب رد اهنآ غلبم عومجم و اهشنکارت دادعت هسیاقم
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نیرآ نیون تخادرپ

داگراساپ کینورتکلا تخادرپ

تخادرپناسآ

ناماس کینورتکلا تخادرپ

تلم تخادرپهب

شیک ناریا

رهپس کینورتکلا تخادرپ

دادس کینورتکلا تخادرپ

نایسراپ کینورتکلا تخادرپ

تراک اوآنف
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سرتسد رد هشیمه


