
ارقبم بٍ میلیًن ریبل

َسیىٍ اوجبم شدٌتعداد

3510ًفشثشگضیذگبى جشٌَاسُ استبًْب )ّیبت اًتخبة آثبس 1

3150ًفش 1ّیبت اًتخبة آثبس هسبثقِ تئبتش ایشاى 2

3260ًفش  2ّیبت اًتخبة آثبس هسبثقِ تئبتش ایشاى 3

3120ًفشّیبت اًتخبة آثبس ثخش دیگش گًَِ ّبی اجشایی ثشای سِ هشحلِ 4

360ًفشّیبت اًتخبة آثبس هسبثقِ تئبتش خیبثبًی5

60ّیبت اًتخبة ًوبیش ّبی سادیَیی 6

90ّیبت داٍسی ًوبیش ّبی سادیَیی 7

3180ًفش1ّیبت داٍسی آثبس هسبثقِ تئبتش ایشاى 8

3300ًفش2ّیبت داٍسی هسبثقِ تئبتش ایشاى 9

5296ًفشّیبت داٍسی هسبثقِ هلل10

3120ًفشّیبت داٍسی هسبثقِ تئبتش خیبثبًی11

3180ًفشّیبت داٍسی هسبثقِ ًوبیشٌبهِ ًَیسی12

375ًفشّیبت داٍسی هسبثقِ عکس13

375ًفشّیبت داٍسی هسبثقِ دَستش14

3120ًفشّیبت داٍسی آثبس ثخش دیگش گًَِ ّبی اجشایی  15

20701ًفششَسای اسصشیبثی ٍ ًظبست16

12,570کوک ّضیٌِ آثبس ثخش هسبثقِ تئبتش ایشاى 17

22,720کوک ّضیٌِ آثبس ثخش هسبثقِ تئبتش ایشاى 18

2,450( اثش ایشاًی15)کوک ّضیٌِ ثخش آثبس ثخش هسبثقِ تئبتش ثیي الولل 19

980کوک ّضیٌِ ثخش آثبس دیگش گًَِ ّب20

1,780کوک ّضیٌِ هسبثقِ تئبتش خیبثبًی21

حمایت و گسترش هنرهای نمایشی

معبيوت امًر َىری يزارت فرَىگ ي ارشبد اسالمی 

                                                          گسارش سی ي َفتمیه جشىًارٌ بیه المللی تئبتر فجر                
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1,845کوک ّضیٌِ هیْوبى22

930کوک ّضیٌِ گشٍُ ّبی ًوبیشی اعضاهی 23

71,241استبىفجش استبًی -ّضیٌِ ّبی اسکبى ٍ دزیشایی گشٍّْب ٍ آهبدُ سبصی تبالسّبی ًوبیش 24

800ّضیٌِ ّبی جبسی تبالس ّبی ًوبیشی هیضثبى جشٌَاسُ 25

1,030ّضیٌِ ّبی اجبسُ تبالسّب ٍ هکبًْبی جشٌَاسُ 26

101,740سبليحوبیت اص هَسسبت ٍ تبالسّبی خصَصی هیضثبى ثخش ثِ عالٍُ فجش 27

28
حق الضحوِ هذعَیي ، ثَلتي ٍ کوک ّضیٌِ  )ثشگضاسی جلسبت ًوبیشٌبهِ خَاًی 

(... ًوبیشٌبهِ خَاًی ٍ 
7157جلسِ

29
ایشاًی ٍ )ّضیٌِ ّبی سٍادیذ ٍ ثلیط گشٍّْب ٍ هیْوبًبى ٍ اسکبى ٍ دزیشایی هیْوبًبى 

جشٌَاسُ تئبتش فجش-(ثخش هلل
10,255ًفش شت

2,162عَاهل اجشایی ٍ تبالسّبی ًوبیشی جشٌَاس30ُ

31
تششیفبت گوشکی شبهل ّضیٌِ ّبی گوشکی ، تشخیص ثبس ٍ ایبة ٍ رّبة داخلی 

هیْوبًبى غیش ایشاًی ٍ حول ثبس ٍ خذهبت کبسگبّی،سبخت دکَس اجشاّبی گشٍّْبی 

غیش ایشاًی

2,625

7,473حق الضحوِ اجشای ًوبیش ّبی غیش ایشاًی32

20315ًفشدستوضد هتشجویي گشٍُ ّب ٍ هیْوبًبى33

251...ّضیٌِ ّبی ثشدبیی کبسگبُ ّبی آهَصشی ثیي الوللی شبهل دستوضد استبداى ، دزیشایی ٍ 34

35
هجشی ، قبسی ، کبسگشداًی ، دکَس ، گل آسایی ، کلیخ ، )آییي آغبصیي ٍ دبیبًی 

(دزیشایی ٍ اجشای ثشًبهِ ّبی ٌّشی ، دیَست ّبی تششیفبتی ّوِ ثخش ّب
2,027

4200ًفش( ًفش4 )ّذایب ٍ ثضسگذاشت ٌّشهٌذاى 36

37
 ، دیگش گًَِ ّب ، 2 ، ایشاى 1خیبثبًی ، ثیي الولل ، ایشاى  )جَایض ثخش ّبی سقبثتی 

(عکس ، دَستش ، ًوبیشٌبهِ ًَیسی ، سادیَیی
3,089
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38
طشاحی ٍ چبح اقالم تجلیغبتی ،جلسبت هطجَعبتی  )سٍاثط عوَهی ٍ تجلیغبت هحیطی

،کبتبلَگ، سبیت دکیج تصَیشی جشٌَاسُ ، ًوبیشگبُ دَستش،ًوبیشگبُ عکس، لَح ٍ 

جشٌَاسُ تئبتش فجش-(... تٌذیس ٍ 

6,907

39

دثیش جشٌَاسُ ،قبئن هقبم ، ّیبت ًبظشیي جشٌَاسُ ٍ )حق الضحوِ هسئَلیي کویتِ ّب 

ٌّشی ، اجشایی ، آف استیج ، هشٍس ، فجش استبًی ٍ : هشبٍساى دثیش ، هذیشاى ٍ دستیبساى 

ّوبیش استبًی ، ثیي الولل ، هیْوبى ، ثعالٍُ فجش ، سٍاثط عوَهی ، ّوبٌّگی ، ًشست ّب 

(، هسبثقِ ًوبیشٌبهِ ًَیسی ، دشتیجبًی ٍ حشاست

3,664

1,591ّضیٌِ ّبی جبسی دثیشخب40ًِ

514( سٍص 5 ًفش دس 120اسکبى ٍ دزیشایی ٍ ّذایب ٍ ّضیٌِ ّبی جبًجی ثشای )ّوبیش استبًی 41

چبح ًوبیشٌبهِ ّبی ثشگضیذُ هسبثقِ ًوبیشٌبهِ ًَیسی ،چبح کتبة سویٌبس ٍ کتبة 42

دژٍّشی
549

5670اثش(کوک ّضیٌِ تَلیذ آثبس)ٍیژُ ثشًبهِ ّبی چْل سبلگی اًقالة اسالهی 43

44

چبح ٍ )سٍص شبهل ّضیٌِ ّبی 2- ثشگضاسی سویٌبس ٍیژُ چْل سبلگی اًقالة اسالهی  

اسسبل فشاخَاى ، چبح دَستش ٍ اقالم تجلیغی ٍ اطالع سسبًی ، اسسبل ٍ هشاسالت ، تذٍیي 

ٍ چبح کبتبلَگ سویٌبس ، ّضیٌِ ّبی افتتبحیِ ، حق الضحوِ دثیش علوی ٍ ّیبت داٍسی 

هقبالت ، ستبد اجشایی ، هجشی ٍ سئیس جلسبت ، حق الضحوِ سخٌشاًبى سویٌبس ، اسکبى 

...ٍ دزیشایی هیْوبًبى شْشستبى ، ایبة رّبة ، دزیشایی ٍ 

978

45
-تبسیخ شفبّی تئبتش ایشاى ): ٍیژُ ثشًبهِ ّبی ثخش چْل سبلگی اًقالة اسالهی 

(ًوبیشگبُ اسٌبد ثخش چْل سبلگی
690

65,500 جمع کل


