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موسسه هنری نغمه ساز آوازتاالر وحدت97/11/30-897/9911      1,137,960,000      1,044,000,000کنسرت گروه راح روح98/1/21.22.23.24.26.27.28.29 1

راز مازندرانیتاالر وحدت97/12/15-297/10445         311,740,000        286,000,000کنسرت ارکسترال گروه شرقی98/2/6 -98/1/30 2
تصویربرداری 

رایگان

علی اصغر رضویتاالر وحدت98/2/11-998/1663      1,353,780,000      1,242,000,000کنسرت گروه آهنگ اشتیاق98/2/17.18.19.20.21.22.23 3

مبلغ 

تصویربرداری با 

تخفیف50%

موسسه صوت آوای هنرتاالر وحدت98/2/9-698/1527         902,520,000        828,000,000کنسرت گروه همای98/3/16.17.18.19.20.21 4

پیمان سلطان آبادیتاالر وحدت98/2/10-998/1610      1,379,940,000      1,266,000,000کنسرت گروه راح روح98/4/2.3.4.5.6 -98/3/25.26.27.28 5

منیژه باباییتاالر وحدت98/2/7-398/1468         470,880,000        432,000,000کنسرت گروه سیمین غانم98/4/6.14.21 6

98 ریال در سال 300/000/000گزارش قرارداد اجراهای باالی مبلغ 
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نیما فاتحیتاالر وحدت98/4/16-398/3319         428,370,000        393,000,000کنسرت گروه آوای ماهان98/4/23.24.25 7

8 98/6/3
 ارکستر سمفونیک تهران به 

مناسبت هفته میکتا
سفارت جمهوری کرهتاالر وحدت198/3458-98/4/19      1,744,000,000      1,600,000,000

محمد صفرپورتاالر وحدت98/8/19-498/6447         614,760,000        564,000,000کنسرت گروه پالت98/9/23 -98/8/17.28 9

#98/9/14.22.29
کنسرت کالسیک گروه سیمین 

غانم
منیژه باباییتاالر وحدت398/5699-98/7/16         470,880,000        432,000,000

پیمان سلطان آبادیتاالر وحدت98/10/23-598/8474         830,580,000        762,000,000کنسرت گروه راح روح#98/10/1.2.12.23.24

پیمان سلطان آبادیتاالر وحدت98/9/18-998/7349      1,471,500,000      1,350,000,000کنسرت گروه راح روح#98/10/7.8.9.10.22.29-98/11/2.5.6

#98/10/28
ویژه )کنسرت گروه بهار آفرین 

(بانوان
بهاره مبرزاآقاتاالر وحدت298/7335-98/9/18         300,840,000        276,000,000
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#98/3/31-98/4/1.2.3.4
فستیوال بین المللی موسیقی 

معاصر تهران
_517,000,000         1598/3077-98/4/5

تاالر رودکی و 

کارگاه 

آفرینش های 

هنری

رایگانرسول تارخ

#98/2/5
اختتامیه سی و هفتمین 

جشنواره جهانی فیلم فجر
موسسه رسانه های تصویریتاالر وحدت198/1125         523,200,000        480,000,000

طبق نامه 

 با 97/10631

تخفیف20%

#98/2/7

جشنواره فرهنگی ایمنی ترافیک 

همزمان با روز ملی ایمنی حمل 

و نقل

تاالر وحدت197/10676-97/12/21         327,000,000        300,000,000
موسسه جمعیت طرفداران 

ایمنی راهها

طبق نامه 

 با 97/10051

تخفیف50%

#98/2/9
بزرگداشت آقای جواد خوانساری 

از پیشکسوتان صنعت ساخت
تخفیف%39با شرکت هریسونتاالر وحدت197/10476-97/12/18         512,300,000        470,000,000

#98/2/14

اختتامیه بیست و دومین 

جشنواره بین المللی تاتر 

دانشگاهی ایران

رایگانامین مختاریتاالر وحدت197/10782-97/12/26         720,000,000_

#98/3/26
افتتاحیه هفته فرهنگی 

ترکمنستان در ایران
تاالر وحدت198/2641-98/3/21      720,000,000_

اداره کل همکاریهای 

فرهنگی و امور ایرانیان 

خارج از کشور

رایگان

#98/4/15
جشنواره سراسری آواها و 

نواهای رضوی
تاالر وحدت198/1930-98/2/22         720,000,000_

اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان تهران
رایگان
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موسسه تصویر شهرتاالر وحدت98/3/21-198/2642      436,000,000     400,000,000جشنواره بین المللی فیلم شهر#98/4/31

طبق نامه 

 با 97/1921

تخفیف45%

#98/5/22
اختتامیه یازدهمین جشنواره 

ملی رسانه های دیجیتال
تاالر وحدت198/4381-98/5/15      501,400,000      460,000,000

موسسه فرهنگی هنری 

توسعه ارتباطات و اطالعات 

تارا

تخفیف37%

#98/6/4
بزرگداشت روز ملی صنعت 

چاپ ایران
تاالر وحدت198/4581-98/5/22      392,400,000      360,000,000

موسسه فرهنگی هنری 

آوای مهر آشنا
تخفیف50%

#98/6/26...30
افتتاحیه نمایشگاه در البی 

طبقه دوم تاالر وحدت
1,260,000,000   1,373,400,000   1398/5292-98/6/30

تاالر وحدت و 

رودکی

موسسه فرهنگی هنری 

توسعه هنرهای معاصر
روز13

#98/8/18

افتتاحیه روزهای فرهنگی 

فدراسیون روسیه در 

جمهوری اسالمی ایران

تاالر وحدت198/6874-98/9/3      720,000,000_

اداره کل همکاریهای 

فرهنگی و امور ایرانیان 

خارج از کشور

رایگان

#98/8/20
سومین دوره اعطای جایزه 

مصطفی
تاالر وحدت198/5082-98/6/13      872,000,000     800,000,000

بنیاد علم و فناوری 

(ص)مصطفی

 مراسم با 

 2احتساب 

سانس انجام 

-شده

#98/9/21
آیین اختتامیه ششمین 

جشنواره نوای خرم
تاالر وحدت198/4586-98/5/22      720,000,000_

موسسه فرهنگی هنری 

راد نو اندیش
رایگان
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#98/9/25
اختتامیه جشنواره بین المللی 

فیلم مستند ایران
تاالر وحدت198/10780      327,000,000     300,000,000

مرکز گسترش سینمای 

مستند و تجربی

طبق نامه 

 با 97/8899

تخفیف50%

#98/10/23
همایش امین الضرب و 

تجلیل از کارآفرینان برتر
840,000,000     915,600,000      1

98/7218-

98/9/13
تاالر وحدت

اتاق 

بازرگانی،صنایع،معادن و 

کشاورزی تهران

120/000/00

 ریال بابت 0

 استفاده از

 البی طبقه

موسسه فرهنگی خانه کتابتاالر وحدت98/11/28-198/9449      327,000,000     300,000,000سی و هفتمین دوره کتاب سال #98/11/16

طبق مصوبه 

هیئت مدیره 

تخفیف%59با 

حمیدرضا نعیمیتاالر وحدت2697/9043      1,700,400,000      1,560,000,000نمایش سقراط98/2/13 -#98/1/7

 97اجرا سال 15

 اجرا در 26و 

98سال 

 احمد سلیمانیتاالر وحدت98/5/16-5098/4414   5,450,000,000   5,000,000,000 نمایش مری پاپینز#98/8/20-98/10/13

رایگانحسین فردوس آرانیتاالر وحدت98/2/11-1598/1660      1,080,000,000_نمایش مردی در آینه98/3/8 -#98/2/25

علی ماهانتاالر وحدت98/2/16-3398/1778   2,589,840,000   2,376,000,000نمایش جنایات و مکافات#98/3/21-98/4/28
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تاالر وحدت98/4/11-2698/3197   3,120,670,000   2,863,000,000 نمایش اشکها و لبخندها98/6/8...#98/5/1
 موسسه نوای چنگ 

فرزانه
تمرین رایگان

رایگانمیرعلیرضا دریابیگیآزادی98/2/16-798/1780      915,000,000 _ جشنواره تاتر کالسی خالق30...#98/1/24

#98/12/4...7
هجدهمین جشنواره تاتر 

زندان های سراسر کشور
رایگانسید حشمت حیات الغیبآزادی498/8349      796,000,000_

محمد حیدرقلیآزادی98/7/30-598/6026      457,800,000     420,000,000ضبط و تولید فیلم گربه سیاه98/8/4...#98/7/30

28,664,000,000  38,151,760,000 273

: جمع کل 
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