
98برنامه های توسعه ، راهبردی ، اهداف ، بودجه ریزی ساالنه و گزارش های عملکردی معاونت امور مطبوعاتی و اطالع رسانی در سال 

1حمایت از برگزاری نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های ملی عمومی سازی دسترسی فرهنگی
/حمایتی

نظارتی
0000001250002500002000نمایشگاهمستمرموسسه نشرآورانمطبوعات داخلی

1(خرید خدمت)فعالیت های تصدی گری 
/حمایتی

نظارتی
783965700078461.538536000نفرمستمرموسسه نشرآورانحوزه معاونت

12959400012583.337000عنوان هزینهمستمرموسسه نشرآورانحوزه معاونتاجرایی1پشتیبانی

21298006256202505000005000استان/ جشنواره  مستمرمستقیممطبوعات داخلیحمایتی 1حمایت از برگزاری  جشنواره های مطبوعاتی در استان هاعمومی سازی دسترسی فرهنگی

گسترش مناسبات فرهنگی ایران و 

جهان
291000202004000000نفرمستمرموسسه نشرآورانمطبوعات خارجیاجرایی/حمایتی 1 برنامه ریزی و هزینه های مرتبط باسفر هیأت ها و خبرنگاران میهمان به کشور

33807000315004000000پایگاه مستمرموسسه نشرآورانحوزه معاونتحمایتی1حمایت از پایگاه های اینترنتی  و اطالع رسانی و تبلیغاتهوشمند سازی

1توسعه و پشتیبانی سامانه  سراسری پاسداشت زبان و ادبیات فارسیهوشمند سازی
/حمایتی

نظارتی

دبیرخانه شورای هماهنگی 

پاسداشت
1230004120480000سامانه/موضوعمستمرموسسه نشرآوران

2(کرمانشاه،آذربایجان شرقی)حمایت از برگزاری نمایشگاه های بین المللی مرزیعمومی سازی دسترسی فرهنگی
/حمایتی

نظارتی
000000225050000500نمایشگاهمستمرمستقیممطبوعات داخلی

تقویت ظرفیت های مردمی 

فرهنگ و هنر
69080005120600150رویدادمستمرموسسه نشرآوراندفتر تبلیغات و اطالع رسانینظارتی/ حمایتی 2 حمایت از همایش ها، گرد همایی ها جشنواره ها و نمایشگاه های تبلیغاتی

e-tablighat2توسعه وپشتیبانی  سامانه هوشمند سازی
/حمایتی

نظارتی
1630004200800000سامانه/موضوعمستمرموسسه نشرآوراندفتر تبلیغات و اطالع رسانی

گسترش مناسبات فرهنگی ایران و 

جهان
14516000540200000نشستمستمرموسسه نشرآورانمطبوعات خارجیحمایتی2برگزاری برنامه ها ونشست خبری در باشگاه خبرنگاران خارجی در طول سال

گسترش مناسبات فرهنگی ایران و 

جهان
131719000162504000000نفرمستمرموسسه نشرآورانمطبوعات خارجینظارتی/ حمایتی 2(مسکو) اعزام هیأت های رسانه ای داخلی به خارج از کشور

گسترش مناسبات فرهنگی ایران و 

جهان
8504000000/تور130000010تور خبری/نفر مستمرموسسه نشرآورانمطبوعات خارجینظارتی/ حمایتی 2 حمایت از برگزاری تورهای خبری رسانه های خارجی مقیم

گسترش مناسبات فرهنگی ایران و 

جهان
2 حمایت از تشکیل ستادهای خبری در مناسبت های ویژه

/حمایتی

اجرایی
0000001250250000ستادمستمرموسسه نشرآورانمطبوعات خارجی

گسترش مناسبات فرهنگی ایران و 

جهان
11550005100500000برنامهمستمرموسسه نشرآورانمطبوعات خارجیاجرایی2(اکو،یونیسف،یونسکو)گسترش مناسبات با سازمان های بین المللی در حوزه رسانه

تقویت ظرفیت های مردمی 

فرهنگ و هنر
8143700016200320000800موسسهمستمرموسسه نشرآورانمطبوعات داخلیحمایتی 2کمک به موسسات ،مراکز ، انجمن ها، کانون ها و تشکل های صنفی مطبوعات

تقویت ظرفیت های مردمی 

فرهنگ و هنر
2حمایت از برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزش تخصصی روزنامه نگاری و تبلیغاتی

 

نظارتی

دفتر مطالعات و برنامه ریزی 

رسانه ها
4542011063701.3048100481ساعت/نفرمستمرموسسه نشرآوران

تقویت ظرفیت های مردمی 

فرهنگ و هنر
306000002250500000خبرگزاریمستمرمستقیممطبوعات داخلیحمایتی2کمک به خبرگزاری های غیر دولتی 

گسترش مناسبات فرهنگی ایران و 

جهان
2مشارکت در همایش های مطبوعاتی در خارج از کشور

/حمایتی

نظارتی
0000004250010000000همایش/ برنامه جدیدموسسه نشرآورانمطبوعات خارجی

گسترش مناسبات فرهنگی ایران و 

جهان
2حمایت از مرکز اطالع رسانی خبرنگاران فعال خارجی

/حمایتی

نظارتی
120000033501050000موردجدیدموسسه نشرآورانمطبوعات خارجی

2ایجاد سامانه نظارت بر  تبلیغات بازرگانی در فضای مجازی رسانه ایهوشمند سازی
/حمایتی

نظارتی
0000001102000000سامانهجدیدموسسه نشرآوراندفتر تبلیغات و اطالع رسانی 

تقویت ظرفیت های مردمی 

فرهنگ و هنر
2برگزاری دوره های توجیهی قانون پاسداشت زبان فارسی

/حمایتی

نظارتی

دبیرخانه شورای هماهنگی 

پاسداشت
0000001600.63100200ساعت/ نفرمستمرموسسه نشرآوران

تقویت ظرفیت های مردمی 

فرهنگ و هنر
2کمک به صنوف ، اتحادیه ها موسسات و کانون های تبلیغاتی

/حمایتی

نظارتی
900000301003000000موسسه /برنامهمستمرموسسه نشرآوراندفتر تبلیغات و اطالع رسانی

غنی سازی محتوایی تولیدات 

فرهنگی
00000043751500000فصلنامه/ عنوانجدیدمستقیمدفتر تبلیغات و اطالع رسانیاجرایی2انتشار فصلنامه تخصصی هنر هشتم

مستمرموسسه نشرآوراندفتر تبلیغات و اطالع رسانیاجرایی 2دانش افزایی تخصصی ویژه فعاالن تبلیغاتعمومی سازی دسترسی فرهنگی
دوره

1000004040000200

عمومی سازی دسترسی فرهنگی
  خرید کتاب و اسکن منابع بابت تجهیز کتابخانه تخصصی و پشتیبانی از نرم افزار 

سیمرغ
2

/حمایتی

نظارتی

دفتر مطالعات و برنامه ریزی 

رسانه ها
205000001003300000مجلدمستمرموسسه نشرآوران

740201866000 0 0 3190 0.60 4000

وضعیت ارتباط با برنامه های وزیر

 مقالهمستمر

اولویت اجرااقدام عملیاتی

 برش استانی

 هزینه هزینه
 هزینه از نوع اقدام

محل 

مشارکت

 هزینه از 

محل درآمد هزینه کل  هزینه واحد

(مبالغ به میلیون ریال) 98 ماهه سال 12 عملکرد

 برش استانی

(مبالغ به میلیون ریال)  98 بودجه سال 

 هزینه از محل 

درآمد

 هزینه از 

محل مشارکت
 مقدار هدف کمی مقدار هدف کمیکالن برنامه

واحد هدف کمیپیشینه فعالیتمجری هزینهواحد مرتبط

 هزینه کلهزینه واحد

0 موسسه نشرآوران
 ترجمه مقاالت رسانه های خارجی و مقابله با متن اصلی و ویرایش و آماده سازی و  

تعیین کاربری و واسپاری در سایت اداره کل
مطبوعات خارجینظارتی/اجرایی1 عمومی سازی دسترسی فرهنگی

1



98برنامه های توسعه ، راهبردی ، اهداف ، بودجه ریزی ساالنه و گزارش های عملکردی معاونت امور مطبوعاتی و اطالع رسانی در سال 

وضعیت ارتباط با برنامه های وزیر

اولویت اجرااقدام عملیاتی

 برش استانی

 هزینه هزینه
 هزینه از نوع اقدام

محل 

مشارکت

 هزینه از 

محل درآمد هزینه کل  هزینه واحد

(مبالغ به میلیون ریال) 98 ماهه سال 12 عملکرد

 برش استانی

(مبالغ به میلیون ریال)  98 بودجه سال 

 هزینه از محل 

درآمد

 هزینه از 

محل مشارکت
 مقدار هدف کمی مقدار هدف کمیکالن برنامه

واحد هدف کمیپیشینه فعالیتمجری هزینهواحد مرتبط

 هزینه کلهزینه واحد

غنی سازی محتوایی تولیدات 

فرهنگی
2چاپ و انتشار فصل نامه تخصصی رسانه

/حمایتی

نظارتی

دفتر مطالعات و برنامه ریزی 

رسانه ها
411000004200800000فصلنامه/ عنوانمستمرموسسه نشرآوران

غنی سازی محتوایی تولیدات 

فرهنگی
حمایتی2 حمایت ازچاپ و انتشار  کتاب های تخصصی

دفتر مطالعات و برنامه ریزی 

رسانه ها
44290003120360000کتاب/عنوانمستمرموسسه نشرآوران

حمایتی2 حمایت از برگزاری نشست ها و همایش های تخصصیعمومی سازی دسترسی فرهنگی
دفتر مطالعات و برنامه ریزی 

رسانه ها
1672300021501050000 نشستمستمرموسسه نشرآوران

تقویت ظرفیت های مردمی 

فرهنگ و هنر
اجرایی2 انجام  پژوهشهای کاربردی

دفتر مطالعات و برنامه ریزی 

رسانه ها
127000510005000000پژوهش/عنوانمستمرمستقیم

غنی سازی محتوایی تولیدات 

فرهنگی
حمایتی2 حمایت از پایان نامه های دکترا و کارشناسی ارشد

دفتر مطالعات و برنامه ریزی 

رسانه ها
140000560300000پایان نامه/عنوانمستمرمستقیم

غنی سازی محتوایی تولیدات 

فرهنگی

حمایت از پیمایش نظر سنجی مربوط به رویداد های فرهنگی اجتماعی در دفتر 

مطالعات
2

/حمایتی

نظارتی

دفتر مطالعات و برنامه ریزی 

رسانه ها
167000115001500000پروژه جدیدموسسه نشرآوران

26900027501350000مستندمستمرموسسه نشرآورانحوزه معاونتاجرایی2مستندسازی اقدامات و فعالیت های مربوط به معاونت مطبوعاتیشفاف سازی فرهنگی

16000001000000موضوع/ عنوان مستمرموسسه نشرآورانحوزه معاونتاجرایی1زمینه سازی اجرای قانون انتشار دسترسی آزاد به اطالعاتشفاف سازی فرهنگی

52900000100000خبرگزاریمستمرمطبوعات داخلیاجرایی1صدور مجوز تاسیس خبرگزاری های غیر دولتی و موارد مرتبطعمومی سازی دسترسی فرهنگی

1300000050000000کارتمستمرمطبوعات داخلیاجرایی1صدور کارت خبرنگاری داخلی و بین المللی

1200000000200000000رسانه/ نظارتمستمرمطبوعات داخلینظارتی 1نظارت بر رسانه های داخلی و چاپخانه هاشفاف سازی فرهنگی

3950000035000000هزارآگهی/ نظارت مستمرمطبوعات داخلینظارتی 1نظارت و توزیع آگهی های دولتیبهبود محیط کسب و کارفرهنگی

تهران450 تهران855

 استان1000استان1275

غنی سازی محتوایی تولیدات 

فرهنگی
رسانهمستمرموسسه نشرآورانمطبوعات داخلیاجرایی1 اجرای طرح های رتبه بندی رسانه ها

تعیین ضریب کیفی 

 عنوان نشریه 1600

ادواری

00000300000000

150600000300000000دفتر/ نظارت مستمرمطبوعات داخلینظارتی 1نظارت و صدور مجوز فعالیت دفتر نمایندگی نشریات عمومیعمومی سازی دسترسی فرهنگی

 مجوزمستمرمطبوعات داخلینظارتی 1صدور مجوز و نظارت بر نشریات داخلی و تشکیل پروندهعمومی سازی دسترسی فرهنگی
 11/ تشکیل پرونده55

مجوز
00000250000000

1129330000020000000000نشریهمستمرمطبوعات داخلیاجرایی181اعالم وصول نشریات و اعمال ماده 

449400000300000000موردمستمرمطبوعات داخلیاجرایی1خدمات رسانی  تسهیالت حمایتی بیمه خبرنگاران

3242000001500000000موردمستمرمطبوعات داخلیاجرایی1ساماندهی و پشتیبانی از رسانه های کشور

6900000080000000پروانهمستمرمطبوعات داخلیاجرایی1صدور پروانه نشریات الکترونیک

نظارت/پروانهمستمرمطبوعات داخلیاجرایی1(بولتن)صدور پروانه فعالیت، نظارت و انتشار نشریات داخلی 
 11/ تشکیل پرونده55

مجوز
0000015000000

927000001000000خانه مطبوعاتمستمرمطبوعات داخلینظارتی/اجرایی1نظارت بر عضوگیری ،انتخابات و فعالیت خانه های مطبوعات

20000000003000000000نسخهمستمرمطبوعات داخلیاجرایی1آرشیو اسناد و نشریات

7413000000درخواست

72100مجوز

معافیت آب و برق،امور مالیاتی )صدور نامه های حمایت های فرهنگی و غیر نقدی 

(،شهرداری ،بیمه
28100000نامهمستمرمطبوعات داخلیاجرایی1

1200
00000

2000000015000000نامهمستمرمطبوعات داخلیاجرایی1(رسیدگی به وضعیت مالی نشریات)20ماده 

155000000150000000نظارتمستمرمطبوعات داخلینظارتی/اجرایی1رصد ونظارت انتشار ویژه نامه ها و تخلفات آگهی نامه ها

000000000000مجوزمستمرمطبوعات داخلیاجرایی1صدور پروانه دکه داران

135000000600000000سایتمستمرمطبوعات داخلیاجرایی1(رسیدگی به شکایات مردمی،رفع فیلتر سایت)سامانه ساها

0000هوشمند سازی 0000 0نظارت/ مجوزمستمر 0

1 00کمیسیون انتشارات دولتی

1نظارت و صدور مجوز فعالیت دفاتررسانه های عمومی و موسسات تک منظوره

000 مستمر مطبوعات داخلی اجرایی

مطبوعات داخلینظارتی/اجرایی

2
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وضعیت ارتباط با برنامه های وزیر

اولویت اجرااقدام عملیاتی

 برش استانی

 هزینه هزینه
 هزینه از نوع اقدام

محل 

مشارکت

 هزینه از 

محل درآمد هزینه کل  هزینه واحد
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 برش استانی
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درآمد
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محل مشارکت
 مقدار هدف کمی مقدار هدف کمیکالن برنامه

واحد هدف کمیپیشینه فعالیتمجری هزینهواحد مرتبط

 هزینه کلهزینه واحد

30000000000150000000000رای دهیمستمرمطبوعات داخلیاجرایی1(رای دهی به مصادیق مجرمانه رایانه ای)سامانه نظر

350000000700000000سایتمستمرمطبوعات داخلیاجرایی1سامانه رصد سایت ها

500000500000جلسهمستمرمطبوعات داخلیاجرایی11کمیسیون ماده 

3000000300000جلسهمستمرمطبوعات داخلینظارتی 1(کاغذ و زینک)نظارت و تنظیم بازار 

1610000030000000عنوانمستمرمطبوعات داخلیاجرایی1تفاهم نامه همکاری معاونت با نهاد کتابخانه های عمومی کشور

17370000030000000موردجدیدمطبوعات داخلیاجرایی1بیمه توافقی روزنامه نگاران فاقد کارگاه

رسانه مکتوب 6000رسانه مکتوب 7500

 پرونده الکترونیکی 5800

برخط

 پرونده 4000

الکترونیکی برخط

 پرونده الکترونیکی غیر 950

برخط

 پرونده 1000

الکترونیکی غیر برخط

5931300رسانه مکتوب

530800الکترونیکی برخط

161200لکترونیکی غیر برخط

 تغییر صاحب امتیاز و 3000

مدیرمسئول

 تغییر صاحب 1000

امتیاز و مدیرمسئول

تغییر سایر مشخصات4000  

رسانه

 تغییر سایر 2000

مشخصات رسانه

مستمرمطبوعات داخلیاجرایی161رصد نظم در انتشار نشریات و اعمال ماده 
مورد

250000000150000000

مستمرمطبوعات داخلیاجرایی1انجام استعالم های سه گانه برای احراز صالحیت متقاضیان و مدیر مسئولها
استعالم

14000000001600000000

مستمرمطبوعات داخلیاجرایی1احیای مجوز نشریات
مجوز

1030000035000000

مستمرمطبوعات داخلینظارتی 1نظارت محتوایی بر عملکرد رسانه های مکتوب و الکترونیکیشفاف سازی فرهنگی
نظارت

21000000600000000

43000003000000بولتنمستمرمطبوعات داخلیاجرایی1تهیه بولتن نظارتی حاوی تخلفات رسانه هاشفاف سازی فرهنگی

برگزاری جلسات هیات نظارت بر مطبوعات و آَماده سازی محتوای دستور کار و تنظیم 

صورتجلسات
25000002500000جلسهمستمرمطبوعات داخلینظارتی/اجرایی1

390000000400000000مصوبهمستمرمطبوعات داخلیاجرایی1ثبت مصوبات هیات نظارت بر مطبوعات در سامانه جامع رسانه های کشورشفاف سازی فرهنگی

23000001500000تذکرمستمرمطبوعات داخلیاجرایی1ارسال تذکرات مصوب هیات نظارت بر مطبوعات به اصحاب رسانهشفاف سازی فرهنگی

600000500000پروندهمستمرمطبوعات داخلیاجرایی1ارسال پرونده تخلفات به مرجع قضایی و پیگیری امور حقوقی مربوطهشفاف سازی فرهنگی

2000001000000گزارشمستمرمطبوعات داخلیاجرایی1تهیه و تنظیم گزارش عملکرد سالیانهشفاف سازی فرهنگی

480000000400000000موردمستمرمطبوعات داخلیاجرایی1اسکن و بایگانی الکترونیکی مصوبات هیات نظارت هوشمند سازی

600000050000000موسسه/نظارتمستمرمطبوعات خارجینظارتی 1 نظارت بر فعالیت موسسات خدمات رسان به نمایندگان رسانه های خارجیبهبود محیط کسب و کارفرهنگی

1700000017500000دفتر/نظارتمستمرمطبوعات خارجینظارتی 1 نظارت بردفاتر نمایندگی های رسانه های خارجیشفاف سازی فرهنگی

970000000000150000000000مجوز/نسخهمستمرمطبوعات خارجیاجرایی2صدور مجوز ورود نشریات خارجیعمومی سازی دسترسی فرهنگی

گسترش مناسبات فرهنگی ایران و 

جهان
63400000644000نسخهمستمرمطبوعات خارجینظارتی /حمایتی 1 تهیه و تولید بولتن با موضوعات اطالع رسانی

تقویت ظرفیت های مردمی 

فرهنگ و هنر
97700000120000000موردمستمرمطبوعات خارجیاجرایی1صدور کارت خبری و ارایه تسهیالت به نمایندگان و عوامل خبری رسانه

0

0

0

0 0

00 اجرایی 1 0صدور پروانه فعالیت رسانه های عمومی پس از صدور مجوزیا موافقت با تغییرات

000 پروندهمستمر

000

0

00

00

0

0 0
بررسی و اعالم نواقص درخواست های اخذ امتیاز رسانه در حوزه های مشخصات 

رسانه و مشخصات متقاضی و مدیرمسئول و اسناد بارگذاری شده
اجرایی1

00موردمستمر 

0 0 0 پروانه مستمر 

000مطبوعات داخلیاجرایی1رسیدگی به درخواست تغییر صاحب امتیاز، مدیرمسئول و یا سایر مشخصات رسانه

مطبوعات داخلی

مطبوعات داخلی
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98برنامه های توسعه ، راهبردی ، اهداف ، بودجه ریزی ساالنه و گزارش های عملکردی معاونت امور مطبوعاتی و اطالع رسانی در سال 

وضعیت ارتباط با برنامه های وزیر

اولویت اجرااقدام عملیاتی

 برش استانی

 هزینه هزینه
 هزینه از نوع اقدام

محل 

مشارکت

 هزینه از 

محل درآمد هزینه کل  هزینه واحد

(مبالغ به میلیون ریال) 98 ماهه سال 12 عملکرد

 برش استانی

(مبالغ به میلیون ریال)  98 بودجه سال 

 هزینه از محل 

درآمد

 هزینه از 

محل مشارکت
 مقدار هدف کمی مقدار هدف کمیکالن برنامه

واحد هدف کمیپیشینه فعالیتمجری هزینهواحد مرتبط

 هزینه کلهزینه واحد

500000400000موردمستمرمطبوعات خارجیاجرایی1تهیه و تنظیم و پیشنهاد آیین نامه ها شفاف سازی فرهنگی

شفاف سازی فرهنگی
همکاری در تدوین اساس نامه و اجرای برنامه های اتحادیه رسانه های حوزه 

کشورهای عضو سازمان اکو
10800000100000موردمستمرمطبوعات خارجیاجرایی1

نظارتی 1اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری الفاظ بیگانهشفاف سازی فرهنگی
دبیرخانه شورای هماهنگی 

پاسداشت
128100000100000000لفظ بیگانه مستمر

 تمدید12221800نظارت

 صادره731900مجوز

45 طرح محیطی52

70طرح بسته بندی38

صدور مجوز انتشار آگهی 45

نامه
25

191000000200000000نظارت/موردمستمردفتر تبلیغات و اطالع رسانینظارتی 1نظارت قانونی و محتوایی بر آگهی های تبلیغاتی ماهواره ایبهبود محیط کسب و کارفرهنگی

1000001200000طرحمستمردفتر تبلیغات و اطالع رسانینظارتی/ اجرایی1حمایت از مطالعات تخصصی تبلیغات و اطالع رسانیعمومی سازی دسترسی فرهنگی

45000005000000آگهی نامهمستمردفتر تبلیغات و اطالع رسانینظارتی/ اجرایی1ساماندهی ، هدایت و نظارت برآگهی نامه های تخصصی کشوربهبود محیط کسب و کارفرهنگی

مستمردفتر تبلیغات و اطالع رسانیاجرایی 1راهبری امور کمیته مرکزی سازمان های تبلیغاتی کشورشفاف سازی فرهنگی
جلسه

3000001000000

مستمردفتر تبلیغات و اطالع رسانیاجرایی 1رسته بندی کانون های تبلیغاتیشفاف سازی فرهنگی
مورد

1953250000000

مستمردفتر تبلیغات و اطالع رسانیاجرایی 1تدوین مستندات قانونی،راهبری و توان بخشی صنعت تبلیغاتشفاف سازی فرهنگی
مورد

6000006000000

1اطالعات وآمار و برنامه ریزیشفاف سازی فرهنگی
/حمایتی

نظارتی

دفتر مطالعات و برنامه ریزی 

رسانه ها
مستمر

مورد
2100000015000000

1سامانه دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه هاهوشمند سازی
/حمایتی

نظارتی

دفتر مطالعات و برنامه ریزی 

رسانه ها
مستمر

مورد
400000300000000

1140006499562561284119331-1جمع کل ردیف 

غنی سازی محتوایی تولیدات 

فرهنگی
124000020100200001000رسانهمستمرمستقیممطبوعات داخلیحمایتی 1حمایت از ترویج سبک ایرانی اسالمی در مطبوعات کشور

1 ارسال ارزان  نشریات از طریق پستهوشمند سازی
/حمایتی

نظارتی
10000000100022000000موردجدیدموسسه نشرآورانمطبوعات داخلی

غنی سازی محتوایی تولیدات 

فرهنگی
20800002010020001000موردجدیدمستقیممطبوعات داخلیحمایتی1حمایت از نشریات و رسانه های فعال در حوزه روستا و عشایر

غنی سازی محتوایی تولیدات 

فرهنگی
000000201503000000موردجدیدمستقیممطبوعات داخلیحمایتی1حمایت ازنشریات و  رسانه های فعال و مروج فرهنگ ایثار و مقاومت

242494199500030000000.00206000000نسخهمستمرمستقیممطبوعات داخلیحمایتی 1حمایت از اجرای توزیع  نشریات اهداییعمومی سازی دسترسی فرهنگی

1000191000010003535000000نشریهجدیدموسسه نشرآورانمطبوعات داخلیحمایتی1حمایت از نشریات الکترونیکی عمومی سازی دسترسی فرهنگی

تقویت ظرفیت های مردمی 

فرهنگ و هنر
25023182000190254750000موردمستمرمستقیممطبوعات داخلیحمایتی 1حمایت از رسانه های حرفه ای

گسترش مناسبات فرهنگی ایران و 

جهان
3254000102002000001000عنوانمستمرمستقیممطبوعات داخلیحمایتی 1حمایت از تداوم انتشار روزنامه های دارای مخاطب خاص و برون مرزی

0

00

00

0

0

000

820 0 0
گسترش مناسبات فرهنگی ایران و 

جهان

0 00

000

0
غنی سازی محتوایی تولیدات 

فرهنگی

مستمر

صدور، نظارت و تمدید پروانه فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی

1 صدور روادید خبرنگاران خارجی

دفتر تبلیغات و اطالع رسانی

0 0 725 روادید

مستمر نظارتی /اجرایی 

مطبوعات خارجی اجرایی 

0

دفتر تبلیغات و اطالع رسانیاجرایی

1

1000صدور مجوز انتشار محتوای تبلیغاتی 00مجوزمستمر 00 0 عمومی سازی دسترسی فرهنگی
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98برنامه های توسعه ، راهبردی ، اهداف ، بودجه ریزی ساالنه و گزارش های عملکردی معاونت امور مطبوعاتی و اطالع رسانی در سال 

وضعیت ارتباط با برنامه های وزیر

اولویت اجرااقدام عملیاتی

 برش استانی

 هزینه هزینه
 هزینه از نوع اقدام

محل 

مشارکت

 هزینه از 

محل درآمد هزینه کل  هزینه واحد

(مبالغ به میلیون ریال) 98 ماهه سال 12 عملکرد

 برش استانی

(مبالغ به میلیون ریال)  98 بودجه سال 

 هزینه از محل 

درآمد

 هزینه از 

محل مشارکت
 مقدار هدف کمی مقدار هدف کمیکالن برنامه

واحد هدف کمیپیشینه فعالیتمجری هزینهواحد مرتبط

 هزینه کلهزینه واحد

تقویت ظرفیت های مردمی 

فرهنگ و هنر
333186009432332508250007900خانه مطبوعاتمستمرمستقیممطبوعات داخلیحمایتی 1کمک به خانه های مطبوعات

601133.33333368000مستمرموسسه نشرآورانمطبوعات داخلیحمایتی1کمک به عرضه ارزانتر نشریات به مشترکین آن

کمک به عرضه  نشریات با قیمت مناسب از طریق پرداخت 

نقدی به نشریات
76445578621900مستمرمستقیممطبوعات داخلیحمایتی1

336.3157895639000

114000588709943277200010900-3جمع کل ردیف

6537041568890041120231جمع کل دو ردیف
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