عملکرد ديازدٌ ماٍَ بىیاد بیه المللي فرَىگي َىری امام رضا(علیٍ السالم)در سال1396
ردیف َ 114000-5:سیىٍ ای
بروامٍ  1703022000:حمایت از فعالیت َای فرَىگي ي َىری
ردیف

عىًان

فصل

مًضًع
اجزای جؾٌَارُ ّا ّ ،وایؼ ّا ً ،ؾغت ّا در سهیٌِ فزٌّگیٌّ ،زی ،عیٌوایی ،

 1 - 1تزًاهِ ّای هَضَػی

هغثَػاتی ،دیجیتالی ٍ ػلوی پضٍّؾی در اعتاى ّای کؾَر

حمایت از برگساری
1

امام رضا (ع)

 1 - 2تزًاهِ ّای ٍیضُ

تشرگذاؽت ّا  ،یادهاى ّا  ،تؼظین ؽؼائزدر هغیز جادُ ٍالیت ٍ ًقاط ّذف

2,620,000,000

 1 - 3تزگشاری هزاعن

آییي ّا  ،رًٍوایی ّا  ،هٌاعثت ّا  ،افتتاحیِ ّا ٍ اختتاهیِ ّا
تجلیل اس خادهاى فزٌّگ رضَی ٍ تزگشیذگاى

1,850,000,000

1 - 5

خادهاى ًوًَِ فزٌّگ رضَی تخؼ
تیي الولل

 1 - 6هجوغ جْاًی خادهاى فزٌّگ رضَی
1 - 7
1 - 8

2

3

رسانی مرتبط با فرهنگ
رضوی

فزٌّگ رضَی
تَهی عاسی تزًاهِ ّای خارج اس

اجزای تزًاهِ در خارج اس کؾَر تا ّذف تزقزاری دیپلواعی فزٌّگی تا تْزُ هٌذی اس آهَسُ

کؾَر

ّای رضَی

 2 - 1عزح حکوت ّای رضَی

- 2

3

4

هنری مرتبط با فرهنگ

ؽزکت در ًوایؾگاّْای کتاب اعتاًی هلی ٍ تیي الوللی

اعتفادُ اس تکٌَلَصی رٍس ٍ تزقزاری ارتثاط تا جاهؼِ جْاًی جَاى

پایگاُ اعالع رعاًی پَرتال ؽوظ

ایجاد ؽثکِ ٍاحذ اعالع رعاًی جؾٌَارُ تِ ستاى فارعی  ،اًگلیغی  ،ػزتی

تَط

عاهاًِ هذیزیت الکتزًٍیکی تاًك جاهغ اعالػات آثار ٍ هخاعثاى
آثار ٌّزی (آثارتجغوی ٍ آثار ًوایؾی ٍ آٍایی)

آثار عیٌوایی (اًیویؾي ٍ فیلن هغتٌذ ٍ داعتاًی )
تالیف  ،پضٍّؼ  ،تزجوِ  ،چاج ٍ ًؾز

 5 - 1هَعغِ اًتؾارات احیاء اهز ٍالیت

ػَاهل فٌی ٍ تخصصی

حمایت از تولید آثار علمی
5

 5 - 2داًؾٌاهِ اهام رضا ػلیِ الغالم

تزجوِ
اعتفادُ اس ظزفیت ػلوی ٍ جاهؼِ ًخثگاى ٍ ػالواى ٍ اًذیؾوٌذاى تزای اًجام فؼالیت
تخصصی در ؽٌاعاًذى هؼارف رضَی

عزح رایحِ رضَی :
6

0
3,768,000,000
1,280,000,000

0

0
2,317,000,000

0

چاج ٍ ًؾز داًؾٌاهِ تِ ستاى فارعی ٍ ستاًْای تزجوِ ؽذُ
 5 - 3فصلٌاهِ فزٌّگ رضَی

زیارت

0

هؾارکت در تالیف(گزدآٍری دائزُ الوؼارف حَسُ فزٌّگ رضَی)

رضوی

کمک به توسعه فرهنگ

0
2,265,000,000

 4 - 1گٌجیٌِ فزٌّگ رضَی

رضوی

،پژوهشی مرتبط با فرهنگ

0

خدمات عمومی

کٌفزاًظ ّا ٍ ّوایؼ ّا
- 1

1,490,000,000

خذهات عتادی

تزپایی ًوایؾگاُ آثار تزگشیذُ تزًاهِ ّای هَضَػی در ػزصِ هلی ٍ تیي الوللی ٍ حاؽیِ

 3خثزگشاری فزٌّگ رضَی

2,530,000,000

850,000,000

کارگاّْای آهَسؽی

ً 2 - 2وایؾگاّْا

1,030,000,000

13,080,000,000

اقالم ًوایؾگاّی ٍ فزٌّگی ارعالی تِ خارج اس کؾَر

حمایت از تهیه  ،تولید و
توزیع آثار فرهنگی و

جؾٌَارُ در خارج اس کؾَر

ّوایؼ تیي الوللی تاًَاى هزٍج

با فرهنگ رضوی
حمایت از پایگاههای اطالع

تؾکیل هجوغ جْاًی خادهاى فزٌّگ رضَی ادٍار تا ّذف تَهی عاسی تزًاهِ ّای

تیت تِ ٍیضُ حضزت اهام رضا (ػلیِ الغالم)

همایش ها ،نمایشگاهها و
دوره های آموزشی مرتبط

تکزین خادهاى ًوًَِ فزٌّگ رضَی خارج اس کؾَر

تْزُ هٌذی اس ظزفیت تاًَاى هَثز جْاى اعالم در سهیٌِ تغظ ٍ گغتزػ آهَسُ ّای اّل

ّ 1 - 9شیٌِ ّای اجتٌاب ًاپذیز
حمایت از برگساری

20,746,000,000

11,614,000,000

 1 - 4تجلیل ٍ تکزین

جشنواره فرهنگی –هنری

مبلغ پرداختي

(گغتزػ تزًاهِ ّای حَسُ فزٌّگ
6 - 1

رضَی تِ عَل عال )

1,200,000,000

تزگشاری ّفتِ ّای فزٌّگ رضَی

0

تزگشاری ؽة ّای ؽؼز رضَی

0

اجزای ًوایؼ ّای تزگشیذُ رضَی

0

هزٍری تز آثار عیٌوایی حَسُ فزٌّگ رضَی

0

تزگشاری ًوایؾگاُ فزٌّگ ٍ هؼارف رضَی

0

جمع کل

66,640,000,000

فصل اول  :حمبیت از برگساری جشنواره فرهنگي –هنری امبم رضب (ع)
 )1-1برنبمه هبی موضوعي
نوع برنبمه

نبم دستگبه مسئول

عنوان برنبمه

مبلغ پرداختي

استبى آررببيجبى شرقي

جشٌَارُ ػکس رضَی

344,000,000

استبى اصفْبى

جشٌَارُ صٌبيغ دستي ٌٍّرّبی سٌتي رضَی

1,060,000,000

ٌّــــــــری

استبى البرز

جشٌَارُ ًقبشي رضَی

0

استبى تْراى

جشٌَارُ آٍاّب ٍ ًَاّبی رضَی

1,900,000,000

استبى خراسبى شوبلي

جشٌَارُ تئبتر رضَی

1,000,000,000

استبى سیستبى ٍبلَچستبى

جشٌَارُ ٌّرّبی گرافیکي رضَی

900,000,000

استبى کردستبى

جشٌَارُ هَلَدی خَاًي رضَی (ِّ تبٍ)

900,000,000

استبى کْگیلَيِ ٍبَيراحوذ

جشٌَارُ آيیي ّبی ًوبيشي رضَی

412,000,000

استبى لرستبى

جشٌَارُ خَشٌَيسي رضَی

860,000,000

استبى ّرهسگبى

جشٌَارُ تأتر کَدک ٍ ًَجَاى رضَی

0

استبى آررببيجبى غربي

جشٌَارُ بیي الوللي شؼر رضَی بِ زببى ترکي آرری

0

استبى خراسبى جٌَبي

جشٌَارُ شؼر رضَی جَاًِ ّب ( شؼر برای کَدک ٍ ًَجَاى )

430,000,000

استبى ايالم

جشٌَارُ بیي الوللي سفرًبهِ ٍ خبطرُ ًَيسي رضَی

450,000,000

فرٌّگي

استبى بَشْر

جشٌَارُ هشبػرُ رضَی

0

استبى چْبرهحبل ٍبختیبری

جشٌَارُ تَلیذ کتبة رضَی(برای کَدک ٍ ًَجَاى)

650,000,000

استبى خَزستبى

جشٌَارُ بیي الوللي شؼر رضَی بِ زببى ػربي (يبدهبى دػبل خساػي)

0

استبى سوٌبى

جشٌَارُ داستبى رضَی ( کبَتر حرم)

192,000,000

استبى فبرس

جشٌَارُ شؼر رضَی اقَام ايراًي

0

استبى کرهبى

جشٌَارُ شؼر رضَی

560,000,000

استبى هبزًذراى

جشٌَارُ بیي الوللي دل ًَشتِ ای بِ اهبم رضب(ع)

700,000,000

استبى قن

کٌگرُ شؼر حضرت هؼصَهِ (س)

500,000,000

استبى ّرهسگبى  -هٌطقِ آزاد قشن

جشٌَارُ حفظ چْل حذيج رضَی

270,000,000

استبى تْراى ( رٍابط ػوَهي ٍزارت خبًِ )

جشٌَارُ پیبهک ادبي رضَی

0

استبى ّوذاى

جشٌَارُ شؼر دٍبیتي ٍ رببػي رضَی

530,000,000

پژٍّشي
سیٌوبيي
ديجیتبلي

هطبَػبتي ٍ

استبى اردبیل

ّوبيش بیي الوللي گفتگَ ٍهٌبظرات رضَی

548,000,000

جٌَة استبى کرهبى

ّوبيش خبًَادُ ٍ سبک زًذگي در فرٌّگ رضَی

164,000,000

استبى زًجبى

ّوبيش کراهت اًسبًي در آهَزُ ّبی رضَی

460,000,000

استبى کرهبًشبُ

ّوبيش سیوبی اهبم رضب(ع) درفرٌّگ ٍ ادة ػبهِ

460,000,000

استبى هرکسی

ّوبيش اخالق ٍآداة رضَی

510,000,000

استبى خراسبى رضَی

جشٌَارُ هرٍری بر فیلن ّبی سیٌوبيي ديٌي ٍ رضَی

0

استبى گلستبى

جشٌَارُ پَيبًوبيي رضَی

1,200,000,000

استبى يسد

جشٌَارُ فیلن کَتبُ هستٌذ ٍداستبًي رضَی

1,300,000,000

استبى قسٍيي

جشٌَارُ رسبًِ ّبی ديجیتبل رضَی

550,000,000

استبى گیالى

جشٌَارُ جلَُ ّبی فرٌّگ رضَی در رسبًِ ّب

550,000,000

 )1-1برنبمه هبی موضوعي
نوع برنبمه

ٌّــــــــری

نبم دستگبه مسئول

عنوان برنبمه

مبلغ پرداختي

شرقي
آررببيجبى
السّرا
استبىداًشگبُ

جشٌَارُ ًْضت ترجوِ رضَی

0

داًشگبُ تْراى

ّوبيش ػقالًیت در سیرُ رضَی

0

داًشگبُ شیراز

ّوبيش ػرفبى ٍهَلفِ ّبی آى در سیرُ رضَی

144,000,000

داًشگبُ ػالهِ طببطببئي

ّوبيش اخالق در سیرُ رضَی

51,000,000

داًشگبُ اصفْبى

ّوبيش هؼٌَيت سالهت ٍ شبدی بب تبيیذ بر آهَزُ ّبی اّل
بیت ػلیِ السالم

0

داًشگبُ رازی کرهبًشبُ

ّوبيش سبک زًذگي رضَی

0

داًشگبُ کردستبى

ّوبيش اهبم رضب ػلیِ السالم از ًگبُ اّل سٌت

0

داًشگبُ گیالى

کرسي آزاد اًذيشي ٍ هٌظرُ ّبی رضَی

51,000,000

داًشگبُ پیبم ًَر تْراى

رسبًِ ّبی هجبزی رضَی

66,000,000

داًشگبُ شْیذ هذًي آررببيجبى

جشٌَارُ کتببخَاًي رضَی

0

داًشگبُ بیرجٌذ

جشٌَارُ شؼر ٍ هشبػرُ رضَی

270,000,000

داًشگبُ صٌؼتي بیرجٌذ

جشٌَارُ ًشريبت هکتَة رضَی

36,000,000

داًشگبُ بَ ػلي ّوذاى

جشٌَارُ سفرًبهِ ًَيسي ٍ ادبیبت داستبًي رضَی

0

داًشگبّیبى

داًشگبُ گٌبببد

جشٌَارُ ًوبی رضَی

66,000,000

داًشگبُ دکتر شريؼتي

کویتِ ببًَاى ( بخش ٌّری  ،ػلوي ٍ فرٌّگي )

0

داًشگبُ ٌّر تْراى

داًشگبُ ٌّر شیراز

کویتِ ٌّری ( هطبلؼبت ٌّر ٌّ ،رّبی تجسوي ٌّ ،رّبی
کبربردی ٍ سٌتي ٌّ ،رّبی ًوبيشي ٍ آٍايي )
کویتِ ٌّری ( هطبلؼبت ٌّر ٌّ ،رّبی تجسوي ٌّ ،رّبی
کبربردی ٍ سٌتي ٌّ ،رّبی ًوبيشي ٍ آٍايي )
402,000,000

داًشگبُ ٌّر تبريس

داًشگبُ ٌّر اصفْبى
داًشگبُ فردٍسي هشْذ هقذس

کویتِ ٌّری ( هطبلؼبت ٌّر ٌّ ،رّبی تجسوي ٌّ ،رّبی
کبربردی ٍ سٌتي ٌّ ،رّبی ًوبيشي ٍ آٍايي )
کویتِ ٌّری ( هطبلؼبت ٌّر ٌّ ،رّبی تجسوي ٌّ ،رّبی
کبربردی ٍ سٌتي ٌّ ،رّبی ًوبيشي ٍ آٍايي )
ّوبيش سیرُ ٍ هؼبرف رضَی ( دٍ سبالًِ)

0

داًشگبُ فرٌّگیبى

ّوبيش تؼلین ٍ تربیت در فرٌّگ رضَی

0

داًشگبُ ػلَم پسشکي هشْذ

ًظبم سالهت در فرٌّگ رضَی

0

داًشگبُ ّبی آزاد اسالهي ٍاحذ هشْذ

جشٌَارُ شؼر رضَی

0

داًشگبُ ػلَم قرآًي خراسبى رضَی

ّوبيش بیي الوللي قرآى کرين ٍ هیراث رضَی
( بب هحَريت سبک زًذگي )

0

سبزهبى ّب ٍ ًْبد ّب

ًْبد کتببخبًِ ّبی ػوَهي کشَر

جشٌَارُ ًْضت کتببخَاًي رضَی

1,500,000,000

هَسسِ ًقش رٍيبی بْشت

جشٌَارُ ّشت

210,000,000

پژٍّشکذُ هجبزی تربیت اسالهي بٌیبى

ّوبيش ًوبز ٍ ٍاليت در فرٌّگ رضَی

0

جشٌَارُ هحراة

550,000,000

دبیرخبًِ کبًَى ّبی فرٌّگي ٌّری
هسبجذ کشَر
هؼبًٍت تبلیغبت ٍ ارتببطبت اسالهي
استبى هقذس احوذی ٍ هحوذی

ّوبيش حضرت احوذ بي هَسي شبّچراؽ(ػلیِ السالم)

0

(ػلیْن السالم )

جمع برنبمه هبی موضوعي

20,746,000,000

)1-2برنامه های ویژه
عنوان برنامه

مبلغ پرداختي

ًسین ٍالیت

40,000,000

جشٌَازُ آُ ٍ آَّ

0

بسًبهِ سبلسٍش ٍزٍد اهبم زضب علیِ السالم (ًیشببَز -ابسکَُ )

200,000,000

هساسن گلببزاى حسم اهبم زضب علیِ السالم

100,000,000

جشٌَازُ زٍستبیی آسوبى ّشتن

0

جشي ّبي دِّ کساهت

1,000,000,000

جشٌَازُ فسٌّگی ٍزششی زضَي

80,000,000

هسببقبت طبّب (بب کسیوبى )

0

ّشتویي آفتبة

100,000,000

ّیبت ّبي هرّبی خساسبى زضَي

1,100,000,000

جمع برنامه های ویژه

2,620,000,000

)1-3برگزاری مراسم
عنوان

آییي ّب ٍ هساسن

برنامه

مبلغ پرداختي

ایبة ٍ ذّبة اصحبة فسٌّگ ٍ ٌّس ٍ زسبًِ

1,220,000,000

ایبة ٍ ذّبة بسگصیدگبى

400,000,000

اقبهت بسگصیدگبى ٍ اصحبة فسٌّگ ٍ ٌّس ٍ زسبًِ

4,500,000,000

پریسایی هساسن

320,000,000

اقالم فسٌّگی

450,000,000

خسید خدهبت

450,000,000

اجبزُ سبلي

300,000,000

ّصیٌِ صَت

100,000,000

ّصیٌِ ًَز

100,000,000

ّصیٌِ دازبست

50,000,000

طساحی صحٌِ ٍ دکَز

550,000,000

تجْیصات فٌی  ،تصَیسي ٍ سیٌوبیی

820,000,000

کلیپ ّب ٍ گصازشبت تصَیسي

750,000,000

بیلبَزد ٍ استٌد ّبي تبلیغبتی سطح شْس

120,000,000

تیصزّبي اطالع زسبًی جشٌَازُ شبکِ ّبي سساسسي

84,000,000

بسًبهِ ّبي تلَیصیًَی ٍ خبسي

800,000,000

زٍشًبهِ ّبي کثیس االًتشبز

600,000,000

طساحی ٍ آهبدُ سبشي هکبى

تبلیغبت تصَیسي
تبلیغبت هطبَعبتی

جمع

11,614,000,000
 )1-4تجلیل و تکریم

برنامه

مبلغ پرداختي

تکسین اش خبدهبى فسٌّگ زضَي داخل کشَز

700,000,000

تکسین پدیدآٍزًدگبى آثبز فسٌّگی ٌّ ،سي ٍ علوی

250,000,000

تکسین اش دبیساى بسًبهِ ّبي هَضَعی استبى ّب ٍ دستگبّْب

600,000,000

تقدیس اشهسئَالى دبیسخبًِ ّبي بسًبهِ ّبي هَضَعی استبى ّب ٍ دستگبّْب

300,000,000

جمع

1,850,000,000

 )1-5خادمان نمونه فرهنگ رضوی خارج از کشور

عنوان

مبلغ پرداختي

تُیٍ بلیط مُماوان خارجی

250,000,000

يیشای میُماوان خارجی

40,000,000

متزجمیه َمزاٌ ي َمشمان

120,000,000

تجلیل ي تکزیم

620,000,000

جمع کل

1,030,000,000

 )1-6مجمع جُاوي خادمان فزَىگ رضًی

عنوان

مبلغ پرداختي

تُیٍ بلیط مُماوان خارجی

650,000,000

يیشای میُماوان خارجی

60,000,000

متزجمیه َمزاٌ ي َمشمان

150,000,000

تجلیل ي تکزیم

300,000,000

اجارٌ ساله

100,000,000

َشیىٍ صًت

50,000,000

َشیىٍ وًر

50,000,000

طزاحی صحىٍ ي دکًر

500,000,000

پذیزایی مزاسم

90,000,000

مستىذ ساسی

50,000,000

تبلیغات ي اطالع رساوی

80,000,000

خزیذ خذمات

450,000,000

جمع کل

2,530,000,000

َ )1-7مایش بيه المللي باوًان مزيج فزَىگ رضًی

عنوان

مبلغ پرداختي

اسکان ي پذیزایی مُماوان ي متزجمیه

250,000,000

تُیٍ بلیط مُماوان خارجی

300,000,000

يیشای مُماوان خارجی

40,000,000

متزجمیه َمزاٌ ي َمشمان

70,000,000

تجلیل ي تکزیم

150,000,000

اجارٌ ساله

100,000,000

َشیىٍ صًت

20,000,000

َشیىٍ وًر

50,000,000

طزاحی صحىٍ ي دکًر

100,000,000

پذیزایی مزاسم

40,000,000

مستىذ ساسی

50,000,000

تبلیغات ي اطالع رساوی

100,000,000

ارسیابی آثار مقاالت ي پایان وامٍ َا

120,000,000

خزیذ خذمات

100,000,000

جمع کل

1,490,000,000

 )1-8بزوامٍ َای خارج اس کشًر
بًمي ساسی فعاليت َای جشىًارٌ در عزصٍ بيه الملل در  77کشًر ي  2400وقطٍ اس جُان

برنامه

عنوان

مبلغ پرداختي

فضای مجاسی ( 120مًرد )
(فضای مجاسی ،تًلیذ عکس ،يبالگ،سایت،ضبکٍ َای
اجتماعی)

جامعٍ المصطفی العالمیٍ

0

مسابقات رضًی ( 20مًرد)
(مسابقٍ ضعز ،داستان ،قصٍ ،دلىًضتٍ)
بزگشاری سٍ َمایص در سٍ مىطقٍ آسیا ي اقیاوًسیٍ ،آسیای
میاوٍ ي قفقاس ي آفزیقایی عزبی بزگشار خًاَذ ضذ.
بزگشاری یک سمیىار تخصصی آمًسش فزَىگ ي معارف رضًی

مجمع جُاوی اَل بیت (ع)

در حًسٌ باوًان ي در کطًر َای مختلف خًاَذ بًد

0

بزگشاری  300مًرد بزوامٍ َای تبلیغی ي مزدمی ضامل بزگشاری
مسابقات ،جطه َای مزدمی ،سمیىار َای تخصصی،چاپ
وطزیات ي مجالت بٍ سبان َای مختلف خًاَذ بًد
تجذیذ چاپ کتاب امام مُزباوی َا بٍ سبان فارسی،عزبی ي
اوگلیسی
چاپ مجمًعٍ مقاالت بزگشیذٌ وخستیه َمایص باوًان مزيج
فزَىگ رضًی
تزجمٍ ي چاپ کتاب ضىاسی امام رضا(ع)
تزجمٍ بزگشیذٌ مقاالت وخستیه َمایص باوًان مزيج فزَىگ

ساسمان فزَىگ ي ارتباطات اسالمی

رضًی
بزگشاری ديرٌ فزَىگی تزبیتی سفیزان رضًی يیژٌ داوطجًیان

0

غیز ایزاوی دختز
بزگشاری ديمیه َمایص بیه المللی باوًان مزيج فزَىگ
رضًی با حذف پیص وطست َای علمی پژيَطی
بزگشاری َفتٍ کًدک ي وًجًان در ایام دٍَ کزامت
بزگشاری َمایص َای علمی پژيَطی در سٍ کطًر
بزگشاری ومایطگاٌ يیژٌ آثار َىزی جطىًارٌ بیه المللی امام
رضا علیٍ السالم ي تصايیز حزم مطُز رضًی

0

جمع کل

َ )1-9شیىٍ َای اجتىاب واپذیز

عنوان

موضوع

اجزای بزوامٍ با اوعقاد قزارداد با مزاکش ي
خذمات ستادی

مًسسات ي اشخاص حقیقی ي حقًقی

مبلغ پرداختي
450,000,000

َیات َای علمی ي اوذیشٍ يرس

150,000,000

وظارت

250,000,000

خذمات قزاردادی کار معیه

11,000,000,000

پست

200,000,000

حمل بار

400,000,000

مصارف ي ملشيمات اداری

400,000,000

تجُیشات اداری

400,000,000

بیمٍ

300,000,000

سًخت ،آب بزق ي تلفه

380,000,000

خدمات عمومی

جمع کل

13,930,000,000

فصل دوم  :حمایت از برگساری همایش ها ،نمایشگاهها و دوره های آموزشي مرتبط با فرهنگ رضوی
 )2-1طرح حکمت های رضوی
عنوان

برنامه

مبلغ پرداختي

برگساری کارگاه های تخصصي

اجارٌ ساله

0

آموزشي و معرفتي :

اسکان ي پذیزایی حیه بزگشاری کارگاٌ

0

حمل ي وقل

0

اساتید ي مدرسیه

0

سمعی ي بصزی

0

مطبًعاتی ي دیجیتالی مستىد ساسی

0

معارف رضوی -فضای مجازی
پورتال  -دبیرخانه های برنامه های
موضوعي

جمع کل

0

 )2-2نمایشگاهها
عنوان

مبلغ پرداختي

اقالم ومایشگاَی ي فزَىگی ارسالی بٍ خارج اس کشًر

2,265,000,000

شزکت در ومایشگاَُای کتاب استاوی ملی ي بیه المللی

0

بزپایی ومایشگاٌ آثار بزگشیدٌ بزوامٍ َای مًضًعی در عزصٍ ملی ي بیه المللی ي حاشیٍ

0

جمع کل

2,265,000,000

فصل سوم :حمایت از پایگاههای اطالع رساني مرتبط با فرهنگ رضوی
پ) 3-1خبرگساری فرهنگ رضوی
عنوان

مبلغ پرداختي

فرآٍری تَليذات جشٌَارُ بيي الوللي اهام رضا (عليِ السالم) با رٍيکرد آگاّي بخشي ٍ هعرفت افسايي
با ّذف اطالع رساًي
اًتشار اخبار پَششي جشٌَارُ بيي الوللي اهام رضا (عليِ السالم) در عرصِ هلي ٍ بيي الوللي
بسط ٍ گسترش دِّ کراهت با ايجاد جرياى سازی از طريق اطالع رساًي

3,768,000,000

تَليذ ٍ اًتشار اخبار حَزُ فرٌّگ رضَی با ايجاد بسترهٌاسب برای آهادُ سازی افکار عوَهي با ّذف
ترٍيج ٍ گسترش آهَزُ ّای اّل بيت عليِ السالم بِ ٍيژُ حضرت رضا (ع)

جمع کل

3,768,000,000

پ) 3-2پایگاه اطالع رساني پورتال شمس توس
عنوان

مبلغ پرداختي

ترجوِ سايت شوس تَس بِ زباى عربي ٍ اًگليسي

520,000,000

پَرتال شوس تَس :ايجاد شبکِ ٍاحذ اطالع رساًي جشٌَارُ بيي الوللي اهام رضا (عليِ السالم )

100,000,000

ساهاًِ هذيريت الکترًٍيکي باًك جاهع اطالعات آثار ٍ هخاطباى

360,000,000

ايجاد شبکِ ّای اجتواعي ٍ تَليذ هحتَا برای بْرُ گيری در هحيط سايبری بِ زباى ّای فارسي ،

300,000,000

جمع کل

1,280,000,000

فصل چهارم  :حمایت از تهیه  ،تولید و توزیع آثار فرهنگي و هنری مرتبط با فرهنگ رضوی
پ) 4-1گنجینه فرهنگ رضوی
عنوان
آثار هنری
آثار سینمایي

برنامه

مبلغ پرداختي

سفارش تَليذ ٍ خريذ آثار تجسوي

0

سفارش تَليذ ٍ خريذ آثارًوايشي ٍ آٍايي

0

سفارش تَليذ اًيويشي

0

تَليذ ٍ خريذ فيلن (کَتاُ ،بلٌذ  ،هستٌذ ٍ داستاًي )

0

جمع کل

0

فصل پنجن  :حوایت از تولیذ آثار علوي ،پژوهشي هرتبط با فرهنگ رضوي
پ) 5-1هوسسه انتشاراتي احیاء اهر والیت
عنواى

هبلغ پرداختي

تالیف  ،پژٍّص  ،ترجوِ  ،چاج ٍ ًطر

1,900,000,000

عَاهل فٌی ٍ تخصصی

417,000,000

جوع کل

2,317,000,000

پ) 5-2دانشناهه اهام رضا علیه السالم
عنواى

هبلغ پرداختي

هطارکت در تالیف(گردآٍری دائرُ الوعارف حَزُ فرٌّگ رضَی)

0

ترجوِ

0

چاج ٍ ًطر داًطٌاهِ تِ زتاى فارسی ٍ زتاًْای ترجوِ ضذُ

0

جوع کل

0

پ ) 5-3فصلناهه علوي پژوهشي فرهنگ رضوي
عنواى

هبلغ پرداختي

تَلیذ ٍ سفارش هقاالت ،ترجوِ فصلٌاهِ تِ زتاى ّای هصَب  ،چاج ٍ ًطر فصلٌاهِ

جوع کل

1,200,000,000

1,200,000,000

فصل ششن  :کوک به توسعه فرهنگ زیارت
پ ) 6-1طرح رایحه رضوي
استاى هاي هنتخب

عنواى

آررتایجاى غرتی ،اصفْاى  ،کردستاى  ،قن  ،سوٌاى،

ترگساری ّفتِ ّای فرٌّگ رضَی

جٌَب کرهاى  ،فارس  ،گلستاى ،یسد

هبلغ پرداختي

0

ایالم  ،الثرز ،گیالى ،لرستاى ،هرکسی  ،خراساى
ضوالی ،خَزستاى  ،زًجاى  ،سیستاى ٍ تلَجستاى

ترگساری ضة ّای ضعر رضَی

،خراساى جٌَتی  ،قسٍیي  ،اردتیل  ،تَضْر ٍ

0

چْارهحال تختیاری
کرهاى  ،تْراى ّ ،رهسگاى  ،کْگیلَیِ ٍ تَیراحوذ ،

اجرای ًوایص ّای ترگسیذُ رضَی

هازًذراى

هرٍری تر آثار سیٌوایی حَزُ فرٌّگ رضَی
ترگساری ًوایطگاُ فرٌّگ ٍ هعارف رضَی (کارٍاى
آفتاب )

جوع کل

0

ّوذاى  ،آرر تایجاى ضرقی  ،کرهاًطاُ

0

خراساى رضَی

0

0

