
(ریال)مبلغ پرداختي عنوان فعاليت مرتبطعنوان شخص حقوقيردیف

3,200,000,000کمک به انجمن آثار و مفاخر فرهنگيانجمن آثار و مفاخر فرهنگي1

4,900,000,000کمک به انجمن آثار و مفاخر فرهنگيانجمن آثار و مفاخر فرهنگي2

3,100,000,000کمک به انجمن آثار و مفاخر فرهنگيانجمن آثار و مفاخر فرهنگي3

3,100,000,000کمک به انجمن آثار و مفاخر فرهنگيانجمن آثار و مفاخر فرهنگي4

3,300,000,000کمک به انجمن آثار و مفاخر فرهنگيانجمن آثار و مفاخر فرهنگي5

600,000,000کمک به موسسات مراکز انجمن ها کانون ها و تشكالت صنفي موسيقيانجمن موسيقي ايران6

4,000,000,000حمايت از برگزاري جشنواره هاي موسيقيانجمن موسيقي ايران7

5,000,000,000حمايت از برگزاري جشنواره هاي موسيقيانجمن موسيقي ايران8

500,000,000کمک به موسسات مراکز انجمن ها کانون ها و تشكالت صنفي موسيقيانجمن موسيقي ايران9

500,000,000کمک به موسسات مراکز انجمن ها کانون ها و تشكالت صنفي موسيقيانجمن موسيقي ايران10

600,000,000کمک به موسسات مراکز انجمن ها کانون ها و تشكالت صنفي موسيقيانجمن موسيقي ايران11

انجمن موسيقي ايران12
1- 2کمک به موسسات مراکز انجمن ها کانون ها و تشكالت صنفي موسيقي  -

حمايت ازتوليدساخت واجراي برنامه هاي موسيقي صحنه اي
3,600,000,000

بنياد ادبيات داستاني ايرانيان13
کمک به خريد کتاب براي تقويت کتابخانه ها و موسسات فرهنگي و پژوهشي 

غيردولتي
6,000,000,000

بنياد ادبيات داستاني ايرانيان14
کمک به خريد کتاب براي تقويت کتابخانه ها و موسسات فرهنگي و پژوهشي 

غيردولتي
2,000,000,000

بنياد ادبيات داستاني ايرانيان15
کمک به خريد کتاب براي تقويت کتابخانه ها و موسسات فرهنگي و پژوهشي 

غيردولتي
2,000,000,000

250,000,000حمايت از پژوهشهاي کاربردي درزمينه هاي ديني فرهنگي و هنري و رسانه ايبنياد پژوهش و توسعه فرهنگ وقف16

-1بنياد فرهنگي هنري رودکي17 18,000,000,000حمايت از ارکسترهاي ملي و سمفونيک- 2کمک به بنيادفرهنگي هنري رودکي 

بنياد فرهنگي هنري رودکي18
1- کمک به بنياد فرهنگي و هنري-2حمايت از ارکسترهاي ملي و سمفونيک   

رودکي
18,200,000,000

-1بنياد فرهنگي هنري رودکي19 18,000,000,000حمايت از ارکسترهاي ملي و سمفونيک-2کمک به بنيادفرهنگي هنري رودکي 

-1بنياد فرهنگي هنري رودکي20 18,800,000,000حمايت از ارکسترهاي ملي و سمفونيک-2کمک به بنيادفرهنگي هنري رودکي 

بنياد فرهنگي هنري رودکي21
1- حمايت از ارکسترهاي ملي و سمفونيک-2کمک به بنيادفرهنگي هنري رودکي   

کمک به بنياد فرهنگي و هنري رودکي-3
18,000,000,000

600,000,000کمک به فعاليتهاي فرهنگي و هنري دراستانهاهنر وادب آذربايجان,بنيادفرهنگ22

بنياد ملي بازيهاي رايانه اي23
حمايت و نظارت بر تدوين سياست هاي-2حمايت از بنياد بازيهاي رايانه اي  -1  

رتبه بندي بازيهاي رايانه اي
6,500,000,000

بنياد ملي بازيهاي رايانه اي24

1- نظارت بر محتواي فرهنگي-2حمايت ازآموزشهاي تخصصي بازيهاي رايانه اي   

حمايت و نظارت بر تدوين سياست هاي رتبه بندي بازيهاي-3بازيهاي رايانه اي   

رايانه اي

9,400,000,000

3,000,000,000حمايت و نظارت بر تدوين سياست هاي رتبه بندي بازيهاي رايانه ايبنياد ملي بازيهاي رايانه اي25

بنياد ملي بازيهاي رايانه اي26

1- نظارت بر محتواي فرهنگي-2حمايت ازآموزشهاي تخصصي بازيهاي رايانه اي   

حمايت و نظارت بر تدوين سياست هاي رتبه بندي بازيهاي-3بازيهاي رايانه اي   

رايانه اي

6,400,000,000

8,300,000,000حمايت از بازيهاي رايانه اي مروج فرهنگ ايراني اسالميبنياد ملي بازيهاي رايانه اي27

6,500,000,000حمايت از بازيهاي رايانه اي مروج فرهنگ ايراني اسالميبنياد ملي بازيهاي رايانه اي28

400,000,000کمک به موسسات غيردولتي فرهنگي ديني استانهاپيشگامان فرهنگي سپهر سرمد خراسان شمالي29

در وجه ليست ناشران30
کمک به خريد کتاب براي تقويت کتابخانه ها و موسسات فرهنگي و پژوهشي 

غيردولتي
1,861,125,000

در وجه ليست ناشران31
کمک به خريد کتاب براي تقويت کتابخانه ها و موسسات فرهنگي و پژوهشي 

غيردولتي
2,037,700,000

(وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي) 1398فهرست کمک به اشخاص حقوقي در شش ماهه اول سال 
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در وجه ليست ناشران32
کمک به خريد کتاب براي تقويت کتابخانه ها و موسسات فرهنگي و پژوهشي 

غيردولتي
1,953,749,000

در وجه ليست ناشران33
کمک به خريد کتاب براي تقويت کتابخانه ها و موسسات فرهنگي و پژوهشي 

غيردولتي
1,136,884,000

در وجه ليست ناشران34
کمک به خريد کتاب براي تقويت کتابخانه ها و موسسات فرهنگي و پژوهشي 

غيردولتي
2,087,859,000

در وجه ليست ناشران35
کمک به خريد کتاب براي تقويت کتابخانه ها و موسسات فرهنگي و پژوهشي 

غيردولتي
3,204,859,000

در وجه ليست ناشران36
کمک به خريد کتاب براي تقويت کتابخانه ها و موسسات فرهنگي و پژوهشي 

غيردولتي
1,600,200,000

در وجه ليست ناشران37
کمک به خريد کتاب براي تقويت کتابخانه ها و موسسات فرهنگي و پژوهشي 

غيردولتي
2,336,600,000

در وجه ليست ناشران38
کمک به خريد کتاب براي تقويت کتابخانه ها و موسسات فرهنگي و پژوهشي 

غيردولتي
2,102,485,000

در وجه ليست ناشران39
کمک به خريد کتاب براي تقويت کتابخانه ها و موسسات فرهنگي و پژوهشي 

غيردولتي
999,950,000

در وجه ليست ناشران40
کمک به خريد کتاب براي تقويت کتابخانه ها و موسسات فرهنگي و پژوهشي 

غيردولتي
2,168,816,500

4,000,000,000کمک به عرضه نشريات با قيمت مناسب از طريق پرداخت نقدي به نشرياتروزنامه جمهوري اسالمي41

68,750,000,000حمايت از فعاليتهاي فرهنگي و هنري کانونهاي مساجدستاد هماهنگي کانون هاي فرهنگي و هنري مساجد کشور42

10,000,000,000حمايت از فعاليتهاي فرهنگي و هنري کانونهاي مساجدستاد هماهنگي کانون هاي فرهنگي و هنري مساجد کشور43

ستاد هماهنگي کانون هاي فرهنگي و هنري مساجد کشور44
1- تجهيز و راه اندازي-2حمايت از فعاليتهاي فرهنگي و هنري کانونهاي مساجد   

کتابخانه هاي مساجد
37,250,000,000

22,000,000,000حمايت از فعاليتهاي فرهنگي و هنري کانونهاي مساجدستاد هماهنگي کانون هاي فرهنگي و هنري مساجد کشور45

46
صندوق اعتباري حمايت ازنويسندگان،روزنامه نگاران 

وهنرمندان

1- هنرمندان وروزنامه نگاران بابت,کمک به صندوق اعتباري حمايت از نويسندگان  

کمک به-2طرح بيمه تأمين اجتماعي اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه کشور   

هنرمندان و روزنامه نگاران,صندوق اعتباري حمايت از نويسندگان 

75,000,000,000

47
صندوق اعتباري حمايت ازنويسندگان،روزنامه نگاران 

وهنرمندان

هنرمندان وروزنامه نگاران بابت ,کمک به صندوق اعتباري حمايت از نويسندگان

طرح بيمه تأمين اجتماعي اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه کشور
40,000,000,000

48
صندوق اعتباري حمايت ازنويسندگان،روزنامه نگاران 

وهنرمندان

هنرمندان وروزنامه نگاران بابت ,کمک به صندوق اعتباري حمايت از نويسندگان

طرح بيمه تأمين اجتماعي اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه کشور
53,000,000,000

49
صندوق اعتباري حمايت ازنويسندگان،روزنامه نگاران 

وهنرمندان

1- هنرمندان وروزنامه نگاران بابت,کمک به صندوق اعتباري حمايت از نويسندگان  

کمک به-2طرح بيمه تأمين اجتماعي اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه کشور   

روزنامه نگاران وهنرمندان, هنرمندان ,صندوق اعتباري حمايت از نويسندگان  

کمک به صندوق اعتباري حمايت از-3هنرهاي سنتي بابت درمان و مسكن   

روزنامه نگاران وهنرمندان هنرهاي سنتي, هنرمندان ,نويسندگان

67,000,000,000

1,000,000,000کمک به ا طالع رساني و تبليغات کتاب و راه اندازي پايگاههاي تازه هاي کتابمجمع ناشران انقالب اسالمي50

5,000,000,000کمک به عرضه نشريات با قيمت مناسب از طريق پرداخت نقدي به نشريات(روزنامه اطالعات)موسسه اطالعات 51

4,500,000,000(نمايش)کمک به موسسات مراکز انجمنها کانونها تشكلهاي صنفي وابسته موسسه انجمن هنرهاي نمايشي ايران52
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4,000,000,000حمايت از برگزاري جشنواره ها وهمايش هاي نمايشموسسه انجمن هنرهاي نمايشي ايران53

4,300,000,000(نمايش)کمک به موسسات مراکز انجمنها کانونها تشكلهاي صنفي وابسته موسسه انجمن هنرهاي نمايشي ايران54

11,000,000,000حمايت از برگزاري جشنواره ها وهمايش هاي نمايشموسسه انجمن هنرهاي نمايشي ايران55

موسسه انجمن هنرهاي نمايشي ايران56
حمايت از توليد نمونه سازي و اجراي برنامه هاي تئاتر نمايشهاي صحنه اي سنتي 

و آئيني
1,500,000,000

4,300,000,000(نمايش)کمک به موسسات مراکز انجمنها کانونها تشكلهاي صنفي وابسته موسسه انجمن هنرهاي نمايشي ايران57

4,500,000,000(نمايش)کمک به موسسات مراکز انجمنها کانونها تشكلهاي صنفي وابسته موسسه انجمن هنرهاي نمايشي ايران58

موسسه انجمن هنرهاي نمايشي ايران59

1- 2 (نمايش)کمک به موسسات مراکز انجمنها کانونها تشكلهاي صنفي وابسته  -

 حمايت از توليد نمونه سازي و اجراي برنامه هاي تئاتر نمايشهاي صحنه اي سنتي

و آئيني

34,500,000,000

2,900,000,000(ع)حمايت از بنياد بين المللي فرهنگي هنري امام رضا(ع )موسسه بنياد بين المللي فرهنگي و هنري امام رضا 60

3,000,000,000(ع)حمايت از بنياد بين المللي فرهنگي هنري امام رضا(ع )موسسه بنياد بين المللي فرهنگي و هنري امام رضا 61

4,450,000,000(ع)حمايت از بنياد بين المللي فرهنگي هنري امام رضا(ع )موسسه بنياد بين المللي فرهنگي و هنري امام رضا 62

2,900,000,000(ع)حمايت از بنياد بين المللي فرهنگي هنري امام رضا(ع )موسسه بنياد بين المللي فرهنگي و هنري امام رضا 63

8,230,000,000(ع)حمايت از بنياد بين المللي فرهنگي هنري امام رضا(ع )موسسه بنياد بين المللي فرهنگي و هنري امام رضا 64

(ع )موسسه بنياد بين المللي فرهنگي و هنري امام رضا 65
1- کمک به فعاليتهاي-2 (ع)حمايت از بنياد بين المللي فرهنگي هنري امام رضا  

فرهنگي و هنري دراستانها
9,900,000,000

موسسه بنياد علمي و فرهنگي بوعلي سينا66
کمک به انجام فعاليتهاي علمي،فرهنگي و پژوهشي بنياد علمي و فرهنگي بوعلي 

سينا
300,000,000

موسسه بنياد علمي و فرهنگي بوعلي سينا67
کمک به انجام فعاليتهاي علمي،فرهنگي و پژوهشي بنياد علمي و فرهنگي بوعلي 

سينا
200,000,000

500,000,000حمايت از علما، بزرگان، نويسندگان و انديشمندان علوم انسانيموسسه بنياد علمي و فرهنگي بوعلي سينا68

1,100,000,000کمک به موسسات غيردولتي فرهنگي ديني استانهاموسسه پژوهشي ميراث مكتوب69

2,100,000,000کمک به فعاليتهاي فرهنگي و هنري دراستانهاموسسه پژوهشي ميراث مكتوب70

1,100,000,000کمک به فعاليتهاي فرهنگي و هنري دراستانهاموسسه پژوهشي ميراث مكتوب71

1,100,000,000کمک به فعاليتهاي فرهنگي و هنري دراستانهاموسسه پژوهشي ميراث مكتوب72

2,400,000,000کمک به فعاليتهاي فرهنگي و هنري دراستانهاموسسه پژوهشي ميراث مكتوب73

10,000,000,000حمايت ازنهادها و موسسات فرهنگي قرآن و عترت غيردولتيموسسه تحقيقاتي اسراء74

موسسه توسعه هنرهاي تجسمي معاصر75
کمک و حمايت از برگزاري نمايشگاهها و همايشهاي هنرهاي تجسمي داخل 

کشور
3,000,000,000

1,450,000,000حمايت از مؤسسات انجمنها مراکز و تشكلهاي صنفي هنرهاي تجسميموسسه توسعه هنرهاي تجسمي معاصر76

موسسه توسعه هنرهاي تجسمي معاصر77
کمک و حمايت از برگزاري نمايشگاهها و همايشهاي هنرهاي تجسمي داخل 

کشور
4,000,000,000

موسسه توسعه هنرهاي تجسمي معاصر78
کمک و حمايت از برگزاري نمايشگاهها و همايشهاي هنرهاي تجسمي داخل 

کشور
1,500,000,000

1,450,000,000حمايت از مؤسسات انجمنها مراکز و تشكلهاي صنفي هنرهاي تجسميموسسه توسعه هنرهاي تجسمي معاصر79

1,500,000,000حمايت از مؤسسات انجمنها مراکز و تشكلهاي صنفي هنرهاي تجسميموسسه توسعه هنرهاي تجسمي معاصر80

4,300,000,000حمايت از مؤسسات انجمنها مراکز و تشكلهاي صنفي هنرهاي تجسميموسسه توسعه هنرهاي تجسمي معاصر81

300,000,000کمک به فعاليتهاي فرهنگي و هنري دراستانهاموسسه جامعه اسالمي هنرمندان82

موسسه خانه کتاب83
دانشجو و طالب از طريق  –کمک به مصرف کنندگان کتاب دراقشار دانش آموز 

انتشارکارت
23,500,000,000
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موسسه خانه کتاب84
دانشجو و طالب از طريق  –کمک به مصرف کنندگان کتاب دراقشار دانش آموز 

انتشارکارت
7,500,000,000

موسسه خانه کتاب85
دانشجو و طالب از طريق  –کمک به مصرف کنندگان کتاب دراقشار دانش آموز 

انتشارکارت
8,000,000,000

موسسه خانه کتاب86
دانشجو و طالب از طريق  –کمک به مصرف کنندگان کتاب دراقشار دانش آموز 

انتشارکارت
25,000,000,000

موسسه خانه کتاب87
دانشجو و طالب از طريق  –کمک به مصرف کنندگان کتاب دراقشار دانش آموز 

انتشارکارت
10,000,000,000

موسسه خانه کتاب88
دانشجو و طالب از طريق  –کمک به مصرف کنندگان کتاب دراقشار دانش آموز 

انتشارکارت
6,500,000,000

500,000,000کمک به موسسات غيردولتي فرهنگي ديني استانهاموسسه فرهنگي قران و عترت ترويج فرهنگ قراني89

2,000,000,000کمک به برگزاري نمايشگاه بين المللي قرآن کريمموسسه فرهنگي قرآن و عترت پيروان هادي90

2,000,000,000کمک به برگزاري نمايشگاه بين المللي قرآن کريمموسسه فرهنگي قرآن و عترت پيروان هادي91

20,000,000,000کمک به برگزاري نمايشگاه بين المللي قرآن کريمموسسه فرهنگي قرآن و عترت پيروان هادي92

1,350,000,000حمايت از فعاليتهاي ساماندهي مد و لباس درجهت گسترش عفاف و حجابموسسه فرهنگي هنري بنيادملي مدولباس93

1,000,000,000حمايت از فعاليتهاي ساماندهي مد و لباس درجهت گسترش عفاف و حجابموسسه فرهنگي هنري بنيادملي مدولباس94

1,400,000,000حمايت از فعاليتهاي ساماندهي مد و لباس درجهت گسترش عفاف و حجابموسسه فرهنگي هنري بنيادملي مدولباس95

موسسه فرهنگي هنري بنيادملي مدولباس96

 حمايت از ساماندهي و هويت بخشي به دست اندرکاران حوزه مد و لباس-1

حمايت از فعاليتهاي ساماندهي مد و لباس درجهت گسترش عفاف و-2اسالمي   

حجاب

4,400,000,000

500,000,000کمک به فعاليتهاي فرهنگي و هنري دراستانهاموسسه فرهنگي هنري پرتوفرهنگ وانديشه97

5,000,000,000حمايت از تشكل ها و موسسات براي توسعه توليد و انتشار محتواي مروج فرهنگ(تارا)موسسه فرهنگي هنري توسعه ارتباطات و اطالعات 98

(تارا)موسسه فرهنگي هنري توسعه ارتباطات و اطالعات 99

 حمايت از تشكل ها و موسسات براي توسعه توليد و انتشار محتواي مروج-1

کمک به برگزاري نمايشگاه و جشنواره بين المللي ساالنه رسانه هاي-2فرهنگ   

ديجيتال

4,000,000,000

(تارا)موسسه فرهنگي هنري توسعه ارتباطات و اطالعات 100

 حمايت از تشكل ها و موسسات براي توسعه توليد و انتشار محتواي مروج-1

کمک به برگزاري نمايشگاه و جشنواره بين المللي ساالنه رسانه هاي-2فرهنگ   

ديجيتال

5,000,000,000

(تارا)موسسه فرهنگي هنري توسعه ارتباطات و اطالعات 101

 حمايت از تشكل ها و موسسات براي توسعه توليد و انتشار محتواي مروج-1

کمک به-3حمايت از مطالعات تخصصي رسانه هاي ديجيتال -2فرهنگ   

برگزاري نمايشگاه و جشنواره بين المللي ساالنه رسانه هاي ديجيتال

4,000,000,000

(تارا)موسسه فرهنگي هنري توسعه ارتباطات و اطالعات 102

1- 2کمک به شرکت در نمايشگاهها و رويدادهاي مرتبط داخلي و خارجي  -

حمايت از مطالعات-3 (شامد)حمايت از ايجاد شناسه الكترونيكي محتواي ديجيتال   

حمايت از ارائه دهندگان خدمات محتوايي-4تخصصي رسانه هاي ديجيتال   

پيامكهاي انبوه و ارزش افزوده ورسانه هاي پيام ده

7,000,000,000

4,000,000,000حمايت از تشكل ها و موسسات براي توسعه توليد و انتشار محتواي مروج فرهنگ(تارا)موسسه فرهنگي هنري توسعه ارتباطات و اطالعات 103

500,000,000کمک به موسسات غيردولتي فرهنگي ديني استانهاموسسه فرهنگي هنري جهانگير قشم104

700,000,000کمک به فعاليتهاي موزه موسيقي و خانه موسيقيموسسه فرهنگي هنري خانه موسيقي105

950,000,000کمک به فعاليتهاي فرهنگي و هنري دراستانهاموسسه فرهنگي هنري سفير همايش شرق106

موسسه فرهنگي هنري عتيق پارسه هاتف ساردو107

1- حمايت از بنياد بين-2کمک به موسسات غيردولتي فرهنگي ديني استانها   

کانونها,کمک به موسسات و مراکز انجمنها -3 (ع)المللي فرهنگي هنري امام رضا  

وتشكلهاي صنفي مطبوعاتي

986,000,000

700,000,000کمک به موسسات غيردولتي فرهنگي ديني استانهاموسسه فرهنگي هنري عتيق پارسه هاتف ساردو108
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(ریال)مبلغ پرداختي عنوان فعاليت مرتبطعنوان شخص حقوقيردیف

(وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي) 1398فهرست کمک به اشخاص حقوقي در شش ماهه اول سال 

2,400,000,000کمک به ا طالع رساني و تبليغات کتاب و راه اندازي پايگاههاي تازه هاي کتابموسسه فرهنگي هنري کارآفرينان فرهنگ وهنر109

5,000,000,000کمک به ا طالع رساني و تبليغات کتاب و راه اندازي پايگاههاي تازه هاي کتابموسسه فرهنگي هنري کارآفرينان فرهنگ وهنر110

1,500,000,000کمک به ا طالع رساني و تبليغات کتاب و راه اندازي پايگاههاي تازه هاي کتابموسسه فرهنگي هنري کارآفرينان فرهنگ وهنر111

400,000,000کمک به ا طالع رساني و تبليغات کتاب و راه اندازي پايگاههاي تازه هاي کتابموسسه فرهنگي هنري کارآفرينان فرهنگ وهنر112

3,000,000,000کمک به ا طالع رساني و تبليغات کتاب و راه اندازي پايگاههاي تازه هاي کتابموسسه فرهنگي هنري کارآفرينان فرهنگ وهنر113

800,000,000کمک به فعاليتهاي فرهنگي و هنري دراستانهاموسسه فرهنگي هنري گفتگوي همكاري آسيا114

2,500,000,000کمک به فعاليتهاي فرهنگي و هنريموسسه فرهنگي و هنري آيين مدني115

700,000,000کمک به فعاليتهاي فرهنگي و هنريموسسه فرهنگي و هنري آيين مدني116

1,000,000,000حمايت از علما بزرگان و انديشمندان علوم انسانيموسسه فرهنگي و هنري خانه انديشمندان علوم انساني117

1,000,000,000حمايت از علما بزرگان و انديشمندان علوم انسانيموسسه فرهنگي و هنري خانه انديشمندان علوم انساني118

1,000,000,000حمايت از علما بزرگان و انديشمندان علوم انسانيموسسه فرهنگي و هنري خانه انديشمندان علوم انساني119

1,300,000,000حمايت از فعاليتهاي فرهنگي هنري و ديني در روستاها و مناطق عشايريموسسه فرهنگي واطالع رساني شبستان نور120

3,000,000,000کمک به برگزاري نمايشگاه کتاب استانيموسسه فرهنگي وهنري آواي مهرآشنا121

1,775,000,000کمک به برگزاري جشنواره صنعت چاپ و نمايشگاههاي تخصصيموسسه فرهنگي وهنري آواي مهرآشنا122

1,450,000,000حمايت از مؤسسات انجمنها مراکز و تشكلهاي صنفي هنرهاي تجسميموسسه فرهنگي وهنري توسعه هنرهاي معاصر123

موسسه فرهنگي وهنري توسعه هنرهاي معاصر124

1- 2کمک به موسسات مراکز انجمن ها کانون ها و تشكالت صنفي موسيقي  -

کمک-3حمايت از مؤسسات انجمنها مراکز و تشكلهاي صنفي هنرهاي تجسمي   

(نمايش)به موسسات مراکز انجمنها کانونها تشكلهاي صنفي وابسته 

4,600,000,000

موسسه فرهنگي وهنري توسعه هنرهاي معاصر125

1- 2کمک به موسسات مراکز انجمن ها کانون ها و تشكالت صنفي موسيقي  -

کمک-3حمايت از مؤسسات انجمنها مراکز و تشكلهاي صنفي هنرهاي تجسمي   

(نمايش)به موسسات مراکز انجمنها کانونها تشكلهاي صنفي وابسته 

4,700,000,000

موسسه فرهنگي وهنري توسعه هنرهاي معاصر126

1- 2کمک به موسسات مراکز انجمن ها کانون ها و تشكالت صنفي موسيقي  -

کمک-3حمايت از مؤسسات انجمنها مراکز و تشكلهاي صنفي هنرهاي تجسمي   

(نمايش)به موسسات مراکز انجمنها کانونها تشكلهاي صنفي وابسته 

24,000,000,000

موسسه فرهنگي وهنري توسعه هنرهاي معاصر127

1- 2کمک به موسسات مراکز انجمن ها کانون ها و تشكالت صنفي موسيقي  -

کمک-3حمايت از مؤسسات انجمنها مراکز و تشكلهاي صنفي هنرهاي تجسمي   

(نمايش)به موسسات مراکز انجمنها کانونها تشكلهاي صنفي وابسته 

4,000,000,000

موسسه فرهنگي وهنري توسعه هنرهاي معاصر128

1- 2کمک به موسسات مراکز انجمن ها کانون ها و تشكالت صنفي موسيقي  -

کمک-3حمايت از مؤسسات انجمنها مراکز و تشكلهاي صنفي هنرهاي تجسمي   

(نمايش)به موسسات مراکز انجمنها کانونها تشكلهاي صنفي وابسته 

4,600,000,000

موسسه فرهنگي وهنري توسعه هنرهاي معاصر129

1- 2کمک به موسسات مراکز انجمن ها کانون ها و تشكالت صنفي موسيقي  -

کمک-3حمايت از مؤسسات انجمنها مراکز و تشكلهاي صنفي هنرهاي تجسمي   

کمک-4به برگزاري نمايشگاههاي خارج از کشورو شرکت درجشنواره ها مجامع   

(نمايش)به موسسات مراکز انجمنها کانونها تشكلهاي صنفي وابسته 

10,600,000,000

2,200,000,000حمايت از راه اندازي خانه تئاتر و موزه تئاترموسسه فرهنگي هنري خانه تئاتر130

1,500,000,000کمک به موسسات غيردولتي فرهنگي ديني استانهاموسسه مقبره الشعراي استاد شهريار131
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(ریال)مبلغ پرداختي عنوان فعاليت مرتبطعنوان شخص حقوقيردیف

(وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي) 1398فهرست کمک به اشخاص حقوقي در شش ماهه اول سال 

8,500,000,000کمک به برگزاري نمايشگاه کتاب استانيموسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران132

موسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران133
کمک به مصرف کنندگان کتاب از طريق تخفيف دربهاي کتاب در زمان برگزاري 

نمايشگاه
7,500,000,000

موسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران134
کمک به مصرف کنندگان کتاب از طريق تخفيف دربهاي کتاب در زمان برگزاري 

نمايشگاه
8,000,000,000

موسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران135
کمک به مصرف کنندگان کتاب از طريق تخفيف دربهاي کتاب در زمان برگزاري 

نمايشگاه
10,000,000,000

1,400,000,000کمک به برگزاري نمايشگاه بين المللي قرآن کريمموسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران136

6,500,000,000کمک به برگزاري نمايشگاه کتاب استانيموسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران137

5,000,000,000کمک به برگزاري نمايشگاه بين المللي قرآن کريمموسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران138

1,100,000,000کمک به مؤسسه هنرمندان پيشكسوتموسسه هنرمندان پيشكسوت139

6,800,000,000کمک به مؤسسه هنرمندان پيشكسوتموسسه هنرمندان پيشكسوت140

1,100,000,000کمک به مؤسسه هنرمندان پيشكسوتموسسه هنرمندان پيشكسوت141

3,200,000,000کمک به مؤسسه هنرمندان پيشكسوتموسسه هنرمندان پيشكسوت142

30,000,000,000کمک به مؤسسه هنرمندان پيشكسوتموسسه هنرمندان پيشكسوت143

4,000,000,000جشنواره ها و نمايشگاههاي تبليغات,گردهمايي ها ,کمک به برگزاري همايشها مؤسسه فرهنگي مطبوعاتي نشرآوران144

10,000,000,000کمک به عرضه ارزانتر نشريات به مشترکين آنمؤسسه فرهنگي مطبوعاتي نشرآوران145

4,000,000,000کمک به موسسات مراکز انجمنها کانونها تشكلهاي صنفي مطبوعاتيمؤسسه فرهنگي مطبوعاتي نشرآوران146

مؤسسه فرهنگي مطبوعاتي نشرآوران147

1- 2کانونها وتشكلهاي صنفي مطبوعاتي ,کمک به موسسات و مراکز انجمنها  -

3جشنواره ها و نمايشگاههاي تبليغات ,گردهمايي ها ,کمک به برگزاري همايشها  -

حمايت از پايگاههاي اطالع رساني اينترنتي

4,000,000,000

4,000,000,000کانونها وتشكلهاي صنفي مطبوعاتي,کمک به موسسات و مراکز انجمنها مؤسسه فرهنگي مطبوعاتي نشرآوران148

300,000,000کمک به فعاليتهاي فرهنگي و هنري دراستانهامؤسسه فرهنگي هنري احقاق فرهنگ149

500,000,000کمک به موسسات غيردولتي فرهنگي ديني استانهامؤسسه نياز سفير طلوع قشم150

3,342,137,500کمک به عرضه نشريات با قيمت مناسب از طريق پرداخت نقدي به نشرياتيارانه مطبوعات151

2,540,053,625کمک به عرضه نشريات با قيمت مناسب از طريق پرداخت نقدي به نشرياتيارانه مطبوعات152

3,941,241,125کمک به عرضه نشريات با قيمت مناسب از طريق پرداخت نقدي به نشرياتيارانه مطبوعات153

1,210,120,000کمک به عرضه نشريات با قيمت مناسب از طريق پرداخت نقدي به نشرياتيارانه مطبوعات154

1,071,964,779,750 جمع کل
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