
(ریال)مبلغ پرداختي (شخص حقوقي)عنوان فعاليت مرتبط عنوان شخص حقوقيردیف

138,340,000كمك به عرضه ارزانتر نشریات به مشتركين آنیارانه مطبوعات1

20,000,000,000كمك به عرضه ارزانتر نشریات به مشتركين آنیارانه مطبوعات2

10,000,000,000كمك به برگزاري نمایشگاه كتاب استانيموسسه نمایشگاه هاي فرهنگي ایران3

موسسه مهد قرآن كریم4

حمایت ازنهادها و موسسات فرهنگي قرآن و عترت غيردولتي و 

توليدات فرهنگي ,درراستاي توليدفعاليت هاي قرآني درفضاي مجازي)خصوصي

(وهنري فاخر قرآني

19,000,000,000

13,000,000,000حمایت از بنياد ملي بازیهاي رایانه ايبنياد ملي بازیهاي رایانه اي6

1,750,000,000حمایت از فعاليتهاي فرهنگي وهنريموسسه پژوهشي ميراث مكتوب7

موسسه نمایشگاه هاي فرهنگي ایران8
دانشجویان و طالب از طریق انتشار , كمك به خرید كتاب توسط دانش آموزان 

كارت اعتباري
50,000,000,000

موسسه انجمن هنرهاي نمایشي ایران9

حمایت از -حمایت از برگزاري جشنواره ها وهمایش هاي مربوط به حوزه نمایش 

توليد نمونه سازي و اجراي برنامه هاي تئاتر نمایشهاي صحنه اي سنتي و آئيني 

وتوزیع وعرضه درشبكه نمایش خانگي

36,400,000,000

4,700,000,000كمك به انجمن آثار و مفاخر فرهنگيانجمن آثار و مفاخر فرهنگي10

625,000,000كمك به خانه موسيقي و موزه موسيقيموزه موسيقي شهرآوا12

62,000,000,000حمایت از اركسترهاي ملي و سمفونيك-كمك به بنياد فرهنگي هنري رودكي بنياد فرهنگي هنري رودكي14

بنياد علمي وفرهنگي بوعلي سينا15
فرهنگي و پژوهشي بنيادعلمي و فرهنگي بوعلي ,كمك به انجام فعاليتهاي علمي

سينا
250,000,000

16
موسسه بنياد بين المللي فرهنگي و هنري امام 

(ع )رضا 
15,500,000,000(ع)هنري امام رضا_حمایت از برگزاري جشنواره فرهنگي 

17
ستاد هماهنگي كانون هاي فرهنگي و هنري 

مساجد كشور

فرهنگي و هنري كانونهاي ,دیني ,حمایت از فعاليتهاي قرآني 

(موجودوجدید)مساجد
67,000,000,000

موسسه فرهنگي وهنري توسعه هنرهاي معاصر18

كمك و حمایت از -حمایت ازتوليدساخت واجراي برنامه هاي موسيقي صحنه اي 

حمایت از توليد نمونه -برگزاري نمایشگاهها و همایشهاي هنرهاي تجسمي 

سازي و اجراي برنامه هاي تئاتر نمایشهاي صحنه اي سنتي و آئيني وتوزیع 

وعرضه درشبكه نمایش خانگي

2,900,000,000

625,000,000كمك به خانه موسيقي و موزه موسيقيموزه موسيقي شهرآوا19

250,000,000فرهنگي و پژوهشي بنياد,كمك به انجام فعاليتهاي علميبنياد علمي وفرهنگي بوعلي سينا20

1,000,000,000كمك به فعاليتهاي فرهنگي و هنري دراستانهاموسسه فرهنگي و هنري خيال21

22
موسسه فرهنگي و هنري خانه اندیشمندان علوم 

انساني
1,000,000,000نویسندگان و اندیشمندان علوم انساني, بزرگان , حمایت از علما

1,400,000,000حمایت از توليد ساخت و اجراي برنامه هاي موسيقي صحنه ايانجمن موسيقي ایران23

30,000,000,000حمایت از تداوم انتشار روزنامه هاي داراي مخاطب خاص و برون مرزيموسسه فرهنگي مطبوعاتي ایران24

625,000,000كمك به خانه موسيقي و موزه موسيقيموسسه فرهنگي هنري خانه موسيقي25

26
صندوق اعتباري حمایت ازنویسندگان،روزنامه 

نگاران وهنرمندان

كمك به صندوق اعتباري هنر بابت طرح بيمه تأمين اجتماعي نویسندگان 

هنرمندان و روزنامه نگاران,
50,000,000,000

200,000,000كمك به اشخاص حقوقي غيردولتيمؤسسه فرهنگي هنري اندیشه ي نارنج ادیب27

1399فهرست کمک به اشخاص حقوقي غيردولتي در سه ماهه اول سال 



(ریال)مبلغ پرداختي (شخص حقوقي)عنوان فعاليت مرتبط عنوان شخص حقوقيردیف

1399فهرست کمک به اشخاص حقوقي غيردولتي در سه ماهه اول سال 

13,500,000,000كمك به ا طالع رساني و تبليغات كتاب و راه اندازي پایگاههاي تازه هاي كتابموسسه فرهنگي هنري كارآفرینان فرهنگ وهنر28

مؤسسه فرهنگي مطبوعاتي نشرآوران29
كانونها وتشكلهاي صنفي مطبوعاتي ,انجمنها , مراكز, كمك به موسسات 

وخبرگزاریهاي غيردولتي
4,600,000,000

30
موسسه بنياد بين المللي فرهنگي و هنري امام 

(ع )رضا 

وگسترش و ترویج (ع)هنري امام رضا_حمایت از برگزاري جشنواره فرهنگي 

زیارت وفرهنگ رضوي
3,300,000,000

7,500,000,000مایت و نظارت بر تدوین سياست هاي رتبه بندي بازیهاي رایانه ايبنياد ملي بازیهاي رایانه اي31

3,700,000,000كمك به انجمن آثار و مفاخر فرهنگيانجمن آثار و مفاخر فرهنگي33

موسسه انجمن هنرهاي نمایشي ایران34
حمایت از توليد نمونه سازي و اجراي برنامه هاي تئاتر نمایشهاي صحنه اي 

سنتي و آئيني وتوزیع وعرضه درشبكه نمایش خانگي
4,700,000,000

36
ستاد هماهنگي كانون هاي فرهنگي و هنري 

مساجد كشور

فرهنگي و هنري كانونهاي ,دیني ,حمایت از فعاليتهاي قرآني 

(موجودوجدید)مساجد
32,000,000,000

37
موسسه فرهنگي هنري توسعه ارتباطات و 

(تارا)اطالعات 

حمایت از تشكل ها و موسسات براي توسعه توليد و انتشار محتواي مروج 

فرهنگ ایراني و اسالمي درفضاي دیجيتال
24,600,000,000

100,000,000حمایت از فعاليتهاي فرهنگي و هنريموسسه فرهنگي و هنري خيال38

1,000,000,000حمایت از فعاليتهاي فرهنگي و هنريموسسه فرهنگي هنري سفير همایش شرق39

500,000,000كمك به اشخاص حقوقي غيردولتيموسسه فرهنگي هنري عصر پيام ایالم40

1,350,000,000حمایت از فعاليتهاي فرهنگي و هنريموسسه پژوهشي ميراث مكتوب41

موسسه توسعه هنرهاي تجسمي معاصر42
عرضه و ترویج نمادها و الگوهاي مد و لباس اسالمي ,توليد,حمایت از طراحي

ایراني و حمایت از برگزاري نمایشگاهها و همایشهاي هنرهاي تجسمي
5,100,000,000

500,000,000كمك به اشخاص حقوقي غيردولتيموسسه فرهنگي هنري سفير همایش شرق43

موسسه فرهنگي وهنري توسعه هنرهاي معاصر44

كمك و حمایت از -حمایت ازتوليدساخت واجراي برنامه هاي موسيقي صحنه اي 

حمایت از توليد نمونه -برگزاري نمایشگاهها و همایشهاي هنرهاي تجسمي 

سازي و اجراي برنامه هاي تئاتر نمایشهاي صحنه اي سنتي و آئيني وتوزیع 

وعرضه درشبكه نمایش خانگي

3,300,000,000

494,113,340,000 جمع کل 


