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خالصٍ آمار  30سالٍ

لسمت  )2خالصٍ آمار عملكرد  30سالٍ امداد امام ( )2358-89
2ـ كل مددجًيان:

ـ تعذاد هَرد حوبيت (پبيبى ) 89
ـ كل كوك پزداختي ( 32عبلِ )

 1/86هيليَى خبًَار
 4/31هيليَى ًفز
 111462/1هيليبرد ريبل

0ـ طرح مددجًيي (حمايت ايتام ،بيسرپرستان ،ازكارافتادگان ،معلًليه ي)...

ـ تعذاد هذدجَيبى هَرد حوبيت ( پبيبى عبل ) 89

ّ 1158شار خبًَار
 2/8هيليَى ًفز

ـ كل كوكّبي پزداختي ( 32عبلِ )

 86476/2هيليبرد ريبل

3ـ طرح ضُيدرجايي (حمايت سالمىدان ويازمىد ريستايي ي عطايري) :

ـ تعذاد هذدجَيبى هَرد حوبيت ( پبيبى عبل ) 89
ـ كل كوكّبي پزداختي ( 26عبلِ)

ّ 707/5شار خبًَار
 1/5هيليَى ًفز
 24985/9هيليبرد ريبل

4ـ مددجًيان مًردي :

ـ تعذاد هذدجَيبى هَردي ثْزُهٌذ اس خذهبت اهذاد ( 32عبلِ )

 33/5هيليَى هَرد

ـ هجلغ كوكّبي هَردي ( 32عبلِ)

 10839/6هيليبرد ريبل

5ـ طرح رحمت:
5ـ2ـ حمايت از خاوًادٌ زوداويان:

ـ تعذاد هَرد حوبيت ( پبيبى عبل ) 89
ـ كل كوكّبي پزداختي ( 15عبلِ)

ّ 29/9شار خبًَار
ّ 84/9شار ًفز
 1710/9هيليبرد ريبل

5ـ0ـ كمك بٍ محكًميه ويازمىد ي جبران ديٍ:

ـ تعذاد افزاد كوكگيزًذُ در سهيٌِ ججزاى ديِ (  24عبلِ )

ً 15437فز

ـ هجلغ كوكّبي پزداختي ثبثت ديِ (  24عبلِ )

ثالعَض  30/9هيليبردريبل

ٍام 495/9هيليبرد ريبل
ً 8623فز

ـ تعذاد سًذاًيبى ثذّكبر كوك ؽذُ ثجش هَارد ديِ (  14عبلِ)
ـ هجلغ كوكّبي پزداختي ثِ سًذاًيبى ًيبسهٌذ ( 14عبلِ)

ثالعَض  12هيليبردريبل

ـ كل پزداختي ثبثت ديِ ٍ آسادي سًذاًيبى ثذّكبر(  24عبلِ) (ٍام ٍ ثالعَض)

ٍام  236/2هيليبرد ريبل
 775هيليبرد ريبل
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 6ـ اضتغال ي خًدكفايي مددجًيان:

ّ 535/9شار هَرد
ـ تعذاد ٍام يب اهكبًبت خَدكفبيي پزداختي ( 32عبلِ)
 9786هيليبرد ريبل
ـ هجلغ ٍام يب اهكبًبت خَدكفبيي پزداختي ( 32عبلِ)
ّ 464/3شار خبًَار
ـ تعذاد خبًَار هَرد حوبيت عزحّبي خَدكفبيي ( پبيبى عبل ) 89
ّ 123/3شار خبًَار
ـ تعذاد خبًَار خَدكفب ؽذُ ( 30عبلِ)
ٍ 42احذ
ـ تعذاد كبرگبُّبي خَدكفبيي دايز (پبيبى عبل ) 89
ـ تعذاد دام در اختيبر خبًَارّبي هَرد حوبيت عزحّبي خَدكفبيي(پبيبى عبل  3/8 ) 89هيليَى رأط
ّ1392/4شار ًفز
ـ ارائِ آهَسػّبي فٌي ٍ حزفِاي ثِ هذدجَيبى ( 32عبلِ)
ّ 223/5شار ًفز
ـ تعذاد هذدجَي هعزفي ؽذُ جْت اؽتغبل ٍ كبريبثي ( 27عبلِ)
ّ 33/8شار هَرد
ـ تعذاد ٍام پزداخت ؽذُ اس هحل عزح حضزت سيٌت (ط) ( 17عبلِ)
 83/9هيليبرد ريبل
ـ هجلغ ٍام پزداخت ؽذُ اس هحل عزح حضزت سيٌت (ط) ( 17عبلِ)
ـ تعذاد ٍام پزداخت ؽذُ اس هحل تغْيالت ثبًكي ٍ ثٌگبُّبي كَچك التصبدي ( 17عبلِ) ّ 222/1شار هَرد
ـ هجلغ ٍام پزداخت ؽذُ اس هحل تغْيالت ثبًكي ٍ ثٌگبُّبي كَچك التصبدي ( 17عبلِ)

ـ تعذاد ٍاحذ فضبي خَدكفبيي احذاثي يب تعويزي هذدجَيبى ( 20عبلِ)
ـ ّشيٌِ احذاث يب تعويز فضبي خَدكفبيي هذدجَيبى ( 20عبلِ)

 11094/9هيليبرد ريبل

ّ 61/1شار ٍاحذ
 231/1هيليبرد ريبل

7ـ خدمات فرَىگي ي آمًزضي:

ـ تعذاد داًؼآهَس هَرد حوبيت (پبيبى عبل )89

ّ 599/4شار ًفز

ـ تعذاد داًؾجَ ٍ علجِ هَرد حوبيت (پبيبى عبل )89
ـ تعذاد اردٍگبُّبي پزٍرؽي ٍ تزثيتي دايز (پبيبى عبل )89
ـ تعذاد داًؼآهَس ؽزكت كٌٌذُ در اردٍّبي عزاعزي ( 25عبلِ )
ـ تعذاد داًؼآهَس ؽزكت كٌٌذُ در اردٍّبي هٌغمِاي ( 25عبلِ)
ـ تعذاد عبلوٌذ ؽزكتكٌٌذُ در اردٍّبي سيبرتي هؾْذ همذط( 25عبلِ)
 تعذاد افزاد ؽزكت كٌٌذُ در اردٍّبي سيبرتي عبيز اهبكي ( 20عبلِ)ـ تعذاد خَاثگبُ داًؼآهَسي دايز (پبيبى عبل )89
ـ تعذاد افزاد اعتفبدُ كٌٌذُ اس خَاثگبُّبي اهذاد ( 21عبلِ)

ّ 101/4شار ًفز
ٍ 22احذ
ّ 394/8شار ًفز
ّ 1163/6شار ًفز
ّ 185/8شار ًفز
ّ 200/2شار ًفز
ٍ 96احذ
ّ 127/4شار ًفز

ـ تعذاد افزاد اعتفبدُ كٌٌذُ اس خَاثگبُّبي عبيز دعتگبّْب ( 19عبلِ)
ـ ّوكبري در عَادآهَسي هذدجَيبى ( 26عبلِ)
ـ كل ّشيٌِ خذهبت فزٌّگي ( 32عبلِ)
ـ تعذاد كبًَىّبي فزٌّگي اهذاد (عبل )89
ـ تعذاد افزاد اعتفبدُ كٌٌذُ اس كبًَىّبي فزٌّگي اهذاد ( 11عبلِ)
ـ تعذاد افزاد اعتفبدُكٌٌذُ اس كبًَىّبي فزٌّگي عبيز دعتگبُّب ( 11عبلِ)

ّ 446شار ًفز
ّ 519/4شار ًفز
 5488/1هيليبرد ريبل
ٍ 96احذ
ّ 1069/2شار ًفز
ّ 575/8شار ًفز
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8ـ امًر بيمٍ ي خدمات بُداضتي ي درماوي:

ـ كل افزاد ثيوِ ؽذُ (پبيبى عبل ) 89
ـ تعذاد هذدجَي ثْشيغتي ثيوِ ؽذُ تَعظ اهذاد(عبلْبي  75تب ) 77
ـ عبيز الؾبر ًيبسهٌذ ثيوِ ؽذُ (پبيبىعبل ) 89
ـ ثيوبراى خبؿ ثيوِ ؽذُ (پبيبى عبل ) 89
ـ ّشيٌِ ثْذاؽت ،درهبى ٍ اهَر ثيوِ الؾبر ًيبسهٌذ( عبل ) 89
ـ كل ّشيٌِ ثْذاؽت  ،درهبى ٍ اهَرثيوِ الؾبر ًيبسهٌذ ( 32عبلِ )
ـ تعذاد ًمبّتگبُ دايز ( پبيبى عبل ) 89
ـ تعذاد افزاد عزٍيظگيزًذُ اس ًمبّتگبُّبي هتعلك ثِ اهذاد (  25عبلِ)
ـ تعذاد ثيوبراى هَردي اعتفبدُ كٌٌذُ اس خذهبت درهبًي ( 23عبلِ )
ـ تعذاد پشؽكبى ٍ هزاكش درهبًي عزف لزارداد (پبيبى عبل ) 89

 1/39هيليَى ًفز
ّ 401شار ًفز
ّ 3/5شار ًفز
ّ 10/5شار ًفز
 1567/4هيليبرد ريبل
 9902/4هيليبرد ريبل
ٍ 4احذ
 1029/9هيليَى ًفز
 1/94هيليَى ًفز
ّ10/8شار پشؽك يب هزكش

9ـ خدمات عمراوي:

ّ 160/7شار ٍاحذ
ـ تعذاد ٍاحذ هغكًَي احذاثي ٍ خزيذ ثزاي هذدجَيبى ( 32عبلِ )
ـ تعذاد هـَارد الـذاهبت تعويـز ٍ تكويـل ثـزاي عـبختوبى هـذدجَيبى ؽـبهل :حصبركؾـي ،ايجـبد عـزٍيظ
ثْذاؽتي ،تأهيي اًؾعبة آة ٍ ثزق ،ايجبد آؽپشخبًِ ،لَلِكؾي گبس هٌبسل ٍ  32( ...عبلِ) ّ 890/7شار ٍاحذ
 5910هيليبرد ريبل
ـ كل ّشيٌِ فعبليتّبي عوزاًي هغكي هذدجَيبى (  32عبلِ )
ّ 79/9شار ٍاحذ
ـ تعذاد ٍاحذ ًَعبسي ٍ ثْغبسي هغكي رٍعتبيي (  6عبلِ )
ـ هجلغ ّشيٌِ عزح ًَعبسي ٍ ثْغبسي هغكي رٍعتبيي( 6عبلِ ) (ٍام ٍ ثالعَض )  4088/8هيليبرد ريبل
 384هيليبرد ريبل
 هجلغ ٍام هغكي پزداختي ثِ ًيبسهٌذاى غيزهَرد حوبيت (  14عبلِ )
ٍام هغكي اس هحل اعتجبرات عوزاًي پزداخت ؽذُ اعت
22ـ حمايت ايتام(طرح اكرام):

ـ كل يتين هَرد حوبيت ( پبيبى عبل ) 89
ـ تعذاد يتين سيز دُ عبل هَرد حوبيت ( پبيبى عبل ) 89
ـ تعذاد يتين هَرد حوبيت عزح اكزام ( پبيبى عبل ) 89
ـ هجلغ كوك پزداختي تَعظ حبهيبى عزح اكزام (12عبلِ )
ـ تعذاد يتين ايزاًي هَردحوبيت عزح كبفلاليتين ( پبيبى عبل ) 89
ـ هجلغ كوك پزداختي تَعظ ّيئت كبفلاليتين (  17عبلِ )

ّ 365شار ًفز
ّ 62شار ًفز
ّ 253/7شار ًفز
 3103/6هيليبرد ريبل
ً 7137فز
 66/9هيليبرد ريبل

22ـ تأميه جُيسيٍ ي كمك َسيىٍ ازدياج ( 09سالٍ) :

ـ تعذاد سٍج كوك ؽذُ ( ٍام ٍ ثالعَض )
ـ كل هجلغ كوك ( ٍام ٍ ثالعَض )
ـ تعذاد سٍج كوك ؽذُ ثصَرت ثالعَض
ـ هجلغ كوك ثصَرت ثالعَض

ّ 1414/2شار سٍج
 3758/2هيليبرد ريبل
 1/2هيليَى سٍج
 3310/7هيليبرد ريبل

20ـ پرداخت يامُاي لرضالحسىٍ ( 30سالٍ) :

ـ تعذاد ٍامّبي پزداختي
ـ هجلغ ٍامّبي پزداختي

 3/1هيليَى هَرد
 8806/2هيليبرد ريبل
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 23ـ امداد آسيب ديدگان:

ـ تعذاد آعيت ديذگبى كوك ؽذُ ( 32عبلِ )
ـ هجلغ كوك ثِ آعيت ديذگبى ( 32عبلِ)

ّ 782/6شار خبًَار
 2/88هيليَى ًفز
 711/7هيليبرد ريبل

24ـ ارائٍ خدمات حمايتي خاظ:
24ـ2ـ اطعام ي افطاريٍ محريميه:

ـ تعذاد افزاد اععبم ٍ افغبريِ دادُ ؽذُ ( 22عبلِ)
ـ هجلغ ّشيٌِ اععبم ٍ افغبريِ هذدجَيبى ( 19عبلِ)

 34/8هيليَى ًفز هَرد
 408/7هيليبرد ريبل

24ـ0ـ ارائٍ خدمات راَىمايي ي مطايرٌ ( 22سالٍ):

 2/97هيليَى هَرد

24ـ3ـ ارائٍ خدمات حمًلي ي لضايي ( 26سالٍ):

ـ اهَر هزثَط ثِ هذدجَيبى
ـ اهَر هزثَط ثِ اهذاد

ّ 311/7شار هَرد
ّ 205/2شار هَرد

24ـ4ـ طرح بازگطت مُاجريه:

ـ تعذاد خبًَار ثبسگؾت دادُ ؽذُ ( 18عبلِ)
ـ هجلغ ّشيٌِ ؽذُ ( 18عبلِ)
ـ تعذاد خبًَار داٍعلت ثبسگؾت (پبيبى عبل )89

 6177خبًَار
 119هيليبرد ريبل
 112خبًَار

24ـ5ـ طرح كىترل مًاليد ( سالَاي  70تا :) 74

ـ تعذاد خبًَار هؾوَل عزح(هتَعظ عبالًِ)
ـ هجلغ ّشيٌِ ؽذُ ( 4عبلِ)

ّ 75/6شار خبًَار
 1/3هيليبرد ريبل

24ـ6ـ طرح حمايت از خاوًادٌ سربازان معيل (سالَاي  65تا :)69

ّ 385/8شار خبًَار
ـ تعذاد خبًَار ٍ ًفزات حوبيت ؽذُ
 1/3هيليَى ًفز
 53/2هيليبرد ريبل
ـ كل كوكّبي پزداختي
(ٍام  3/4هيليبرد ريبل ،كوك ثالعَض  49/8هيليبرد ريبل)
24ـ7ـ طرح حمايت از مُاجريه ويازمىد مىاطك بمباران ضدٌ (سالَاي  63تا : )67

ّ 306/6شار خبًَار،
ـ تعذاد كل خبًَار ٍ ًفزات حوبيت ؽذُ
 1/32هيليَى ًفز
 25هيليبرد ريبل
ـ كل كوكّبي پزداختي
(ٍام  1/5هيليبرد ريبل ،كوك ثالعَض  23/5هيليبرد ريبل)
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25ـ تًسعٍ مطاركتَاي مردمي ي درآمدَاي اختصاصي:
25ـ2ـ درآمدَاي اختصاصي ي عملكرد صىديقَاي صدلات:

ـ تعذاد صٌذٍق صذلبت تَسيع يب ًصت ؽذُ (پبيبى عبل )89
ـ درآهذ صٌذٍقّبي صذلبت ( 26عبلِ)
ـ كل درآهذّبي اختصبصي ٍ ٍجَّبت اهبًي ( 30عبلِ)

 6/3هيليَى صٌذٍق
 7147/9هيليبرد ريبل
 25450/8هيليبرد ريبل

25ـ0ـ جطه ويكًكاري ( 02سالٍ):

ـ ارسػ ريبلي ّذايبي جوع آٍري ٍ تَسيع ؽذُ

 794/3هيليبرد ريبل

25ـ3ـ جطه عاطفٍَا ( 26سالٍ):

ـ ارسػ ريبلي ّذايبي جوع آٍري ٍ تَسيع ؽذُ

 377/3هيليبرد ريبل

25ـ4ـ عيد سعيد لربان ( 25سالٍ):

ـ ارسػ ريبلي ّذايب ٍ ًذٍرات جوع آٍري ٍ تَسيع ؽذُ

 71/5هيليبرد ريبل

26ـ خدمات مديريت:
26ـ2ـ اطالعات كاركىان (پايان سال :)89

ـ تعذاد كبركٌبى
(ؽبهلً 13262 :فزرعوي ٍ ً 1277فز لزاردادي يب هأهَر ثخذهت)
ـ تعذاد كبركٌبى افتخبري ٍ خزيذ خذهت

ً 14539فز
ّ115/4شار ًفز

26ـ0ـ بروامٍ آمًزش كاركىان:

 2127دٍرُ
ـ تعذاد دٍرُّبي ثزگشار ؽذُ آهَسػ كَتبُ هذت ( 23عبلِ)
ـ تعذادافزاد ؽزكتكٌٌذُ دردٍرُّبي آهَسػ كَتبُهذت فٌي ٍتخصصي(23عبلِ) ّ 60/2شار ًفز
ّ 710/4شار ًفز عبعت
ـ تعذاد عبعبت آهَسػ (عبل )89
ً 54فز
ـ تعذاد كبركٌبى داًؾجَي ثَرعيِ (پبيبى عبل )89
26ـ3ـ بروامٍ تًسعٍ ي كاربرد فىايري اطالعات ي ارتباطات (تكفا) (سالَاي  72تا : ) 89

عي عبلْبي هذكَر ًغجت ثِ هغبلعِ ٍ اهكبىعٌجي  70عيغتن ،عزاحي  38عيغتن ،ثزًبهِ ًَيغي  38عيغتن ٍ
پيبدُ عبسي  32عيغتن رايبًِ اي ٍ اعتمزار ؽجكِ عزاعزي اهذاد اهبم الذام ؽذُ اعتّ .وچٌيي كليِ ؽبخِّبي
اصلي ٍ دفبتز عتبدي كويتِ اهذاد در عزاعز كؾَر ثِ عيغتنّبي رايبًِاي هجْش ؽذُ اعت.
26ـ4ـ بروامٍ پژيَص ي تحميمات (سالَاي  72تا :) 89

ـ اًجبم  57پزٍصُ تحميمبت كبرثزدي ،در دعـت الـذام ثـَدى دُّـب پـزٍصُ هغبلعـبتي ديگـز تَعـظ اعـبتيذ ٍ
پضٍّؼگزاى اعتبىّب ٍ ؽٌبعبيي  153عٌَاى پضٍّؾي ٍ عجمِثٌذي آىّب ثزاعبط فعبليتّبي اهذاد.
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26ـ 5ـ تعداد ياحدَاي امداد رساوي ي ريستاَاي مًرد حمايت( پايان سال :)89

 53670رٍعتب
ـ تعذاد رٍعتبي تحتپَؽؼ
ٍ 1347احذ
ـ كل ٍاحذّبي اهذاد
(ؽبهل  605 :ؽبخِ اصلي  284 ،ؽبخِ فزعي  98 ،ؽعجِ تَسيع  96 ،خَاثگـبُ  42 ،كبرگـبُ خَدكفـــــبيي ،
 22اردٍگبُ  96 ،كبًَى فزٌّگي ً 4 ،مبّتگبُ ٍ 100 ،احذ عتبدي ٍ هَعغِ تبثعِ)
27ـ كمك بٍ جبٍُ ي مرزداران اسالم (سالَاي  62تا :)67

 14/2هيليبرد ريبل
ـ ارسػ ريبلي كوكْبي هزدهي جذة ٍ اًتمبل يبفتِ ثِ ججِّْبي ًجزد
ـ ارائِ خذهبت ثِ رسهٌذگبى اس عزيك  4ايغتگبُ صلَاتي اصلي ٍ  23پبيگبُ فزعي هغتمز در ججِْ.
ـ اعشام كبركٌبى ثِ ججِْ ثغَر هتَعظ عبالًِ ً 500فز
ـ تمذين  118ؽْيذ ٍ دُّب هجزٍح ٍ آسادُ
28ـ حمايت محريمان خارج از كطًر:
28ـ2ـ لبىـان:

ـ كل ٍاحذّبي اهذاد (پبيبى عبل :)89
ـ تعذاد هذدجَ (پبيبى عبل :) 89
ـ كوكّبي پزداختي (عبلْبي  66تب :) 89

ٍ 20احذ
ّ 7/3شار خبًَار
ّ 13/1شار ًفز
 211/5هيليَى دالر
هعبدل  1208/9هيليبردريبل

28ـ0ـ سًريٍ:

ـ كل ٍاحذّبي اهذاد (پبيبى عبل :)89
ـ تعذاد هذدجَ (پبيبى عبل :) 89

ٍ 10احذ
ّ 2/5شار خبًَار
ّ /9/3شار ًفز

ـ كوكّبي پزداختي (عبل  76تب :) 89

 555/4هيليَى ليزُ عَريِ
هعبدل  92/7هيليبردريبل

28ـ3ـ افغاوستان:

ـ تعذاد ٍاحذّبي اهذاد (عبل:) 89

ٍ 120احذ

ـ تعذاد هذدجَ (پبيبى عبل :)89

ّ 5/3شار خبًَار
ّ 22/1شار ًفز

ـ كوكّبي پزداختي ثِ هذدجَيبى (عبل )89

 14/8هيليبرد ريبل

ـ كوكّبي پزداختي (عبلْبي  72تب :) 89

 64/3هيليبرد افغبًي
هعبدل  131/9هيليبرد ريبل

ـ جوع آٍري ٍ ارعبل كوك ثزاي هغلوبًبى افغبًغتبى (عبل  80تب)84

 39/4هيليبرد ريبل
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28ـ4ـ جمًُري آذربايجان:

ـ كل ٍاحذّبي اهذاد (پبيبى عبل :)89

ٍ 34احذ

ـ تعذاد هذدجَ (پبيبى عبل :) 89

ّ 6/7شار خبًَار
ّ 18/6شار ًفز

ـ كوكّبي پزداختي ثِ هذدجَيبى ( 72تب :)89

 35/5هيليبرد هٌبت
هعبدل  82/3هيليبرد ريبل

ـ كوكّبي پزداختي ثِ هذدجَيبى (عبل )89

 1/7هيليَى هٌبت جذيذ
هعبدل  18/8هيليبرد ريبل

ـ كوكّبي ارعبلي ثزاي آٍارگبى (عبل :) 73

 490هيليَى ريبل

28ـ5ـ تاجيكستان:

ـ كل ٍاحذّبي اهذاد (پبيبى عبل :)89

ٍ 48احذ

ـ تعذاد هذدجَ (پبيبى عبل :)89

ّ 4/4شار خبًَار
ّ 16/5شار ًفز

ـ كوكّبي پزداختي (عبلّبي  73تب :)89
 40/3هيليَى عبهبًي
هعبدل  104/2هيليبرد ريبل

28ـ6ـ عراق:
ـ كل ٍاحذّبي اهذاد (پبيبى عبل :)89

ٍ 6احذ

ـ تعذاد هذدجَ (پبيبى عبل :)89

ّ 2/2شار خبًَار
ّ 10/2شار ًفز

ـ كوكّبي پزداختي ثِ هذدجَيبى (عبل :)89

 1/1هيليبرد ديٌبر
 9هيليبرد ريبل

ـ كوكّبي پزداختي (عبلّبي  83تب )89

 13/2هيليبرد ديٌبر
 96/9هيليبرد ريبل

گسارش آماري 89
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28ـ7ـ كًمًر:
ـ كل ٍاحذّبي اهذاد (پبيبى عبل :)89

ٍ 16احذ

ـ تعذاد هذدجَ (پبيبى عبل :)89

 555خبًَار
ً 2987فز

ـ كوكّبي پزداختي ثِ هذدجَيبى (عبل :)89

 7/2هيليبرد ريبل

 -كوكْبي پزداختي ( عبلْبي  86تب ) 89

 22/3هيليبرد ريبل

28ـ8ـ جوعآٍري ٍ ارعبل كوك ثزاي هغلوبًبى فلغغيي (عبلّبي  74تب  52/8 :) 89هيليبرد ريبل
28ـ9ـ جوعآٍري ٍ ارعبل كوك ثزاي آٍارگبى عزالي (عبل :) 70
(عبل :)82

 4/7هيليبرد ريبل
 16/3هيليبرد ريبل

28ـ22ـ جوعآٍري ٍ ارعبل كوك ثزاي آٍارگبى ثَعٌي ٍ ّزسگَيي(عبلّبي  71تب  5/5 :) 74هيليبرد ريبل
28ـ22ـ جوع آٍري ٍ ارعبل كوك ثزاي هغلوبًبى چچي (عبل :)78

 1/4هيليبرد ريبل

28ـ20ـ جوع آٍري ٍ ارعبل كوك ثزاي هغلوبًبى كَسٍٍ (عبل :)78

 6/3هيليبرد ريبل

ارزش ريالي كل كمكها و خدمات ( 32ساله) به نرخهاي ثابت هر سال  181/1 :هسار ميليارد ريال

