
جمع ریالهزینه  های اتحادیههزینه  های  مؤسسهجمع ریالهزینه  های اتحادیههزینه  های  مؤسسه

37,500,000,000037,500,000,00048,000,000,00048,000,000,000(ره)هزینه زیرساخت مصالی امام خمینی 

طراحی نقشه، جانمایی، غرفه بندی، ساخت 

شامل )سالن های نمایشگاهی و زیرساخت 

صوت، برق، مخابرات، کارت خوان و 

- هزینه نیروی انسانی کمیته اجرایی(دیتا

رفاهی و امانات و سازمان ها و نهادها و 

هزینه های تنخواه

25,125,802,66211,774,700,20037,960,225,88116,251,061,0109,320,960,00025,572,021,010

پشتیبانی2

هزینه پشتیبانی شامل نیروی انسانی، 

آماده سازی، اقالم مصرفی، اجاره تجهیزات و 

خودرو، حمل ونقل، غذا و پذیرایی

22,567,585,7015,000,000,00027,567,585,70129,712,268,7165,000,000,00034,712,268,716

حراست3
کمیته حراست نیروی انسانی و تجهیزات و 

دوربین مداربسته
6,094,974,88906,094,974,8895,794,575,6845,794,575,684

فعالیت های فرهنگی4
فعالیت های فرهنگی و سراهای مختلف و 

نشست ها
7,453,637,2417,453,637,2415,092,321,1945,092,321,194

اطالع رسانی5
اطالع رسانی شامل نیروی انسانی و 

هزینه های تنخواه
3,770,390,5563,770,390,5562,045,720,4662,045,720,466

روابط عمومی
کمیته روابط عمومی شامل نیروی انسانی 

مستندسازی مراسم افتتاحیه و اختتامیه تیزر
5,343,243,196

ستاد خبری

شامل نیروی انسانی، بن خبرنگاران، تدوین 

ویژه نامه و پوشش شبکه های مختلف 

صداوسیما

2,711,888,889

ناشران خارجی
شامل هزینه های گمرکی، اجرا و حق الزحمه 

نیروی انسانی
769,929,687

گمرک
هزینه و عوارض گمرکی ، ترخیص ، نیروی 

انسانی
1,062,148,452

امور بین الملل

شامل نیروی انسانی بخش های سرای ملل، 

کشورها و بازار جهانی، میهمان ویژه و 

بورسیه نمایشگاه

4,838,069,8064,838,069,8061,707,963,3361,707,963,336

ناشران داخلی8
شامل نیروی انسانی، مستندسازی، ناشر 

سال و غرفه برتر
2,107,234,02802,107,234,028633,333,332633,333,332

اتحادیه -  برگزاری بخش عمومی 

شرکتهای تعاونی  ناشران اشنا
4,363,458,0004,363,458,00004,363,458,0004,363,458,000

انجمن ناشران - برگزاری بخش دانشگاهی

دانشگاهی
1,347,538,5001,347,538,5001,347,538,5001,347,538,500

انجمن - برگزاری بخش کودک ونوجوان

کودک ونوجوان
1,347,538,5001,347,538,5001,347,538,5001,347,538,500

انجمن ناشران - برگزاری بخش اموزشی

اموزشی
898,459,000898,459,000898,459,000898,459,000

انجمن ناشران بین - برگزاری بخش خارجی

المللی
800,000,0000800,000,000891,248,100891,248,100

2,200,000,0002,200,000,0002,180,000,0002,180,000,000اتحادیه ناشران تهران

مابه التفاوت مالیات - اتحادیه ناشران تهران

بر ارزش افزوده وسایر
158,935,566158,935,566400,068,829400,068,829

629,666,667629,666,6671,444,459,5861,444,459,586شامل نیروی انسانی و هزینه های تنخواهمالی10

773,888,8890773,888,889533,000,000533,000,000فضای مجازی و سایت نمایشگاهسایت و فضای مجازی11

کارگروه نظارت بر نشر داخلی شامل نیروی 

انسانی و هزینه های تنخواه
1,037,777,7781,037,777,778829,545,552829,545,552

کارگروه نظارت بر نشر بین الملل شامل 

نیروی انسانی و هزینه های تنخواه
619,111,111619,111,111713,776,666713,776,666

مالی شامل نیروی - کارگروه نظارت اجرایی

انسانی و هزینه های تنخواه
437,777,778437,777,778493,834,301493,834,301

کارگروه نظارت بر فعالیت های فرهنگی و 

جنبی شامل نیروی انسانی و تنخواه
415,555,556415,555,55600

رفاهی-اجرایی1

6,134,831,497

3,292,871,667

 صورت وضعیت مقایسه ای منابع وهزینه های  نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

شرحکمیته، بخش یا فعالیتردیف

نمایشگاه سی ودونمایشگاه سی و یک 

8,055,132,0856,134,831,497

3,292,871,6671,832,078,139

6

7

شورای نظارت12

تشکل های نشر9



 صورت وضعیت مقایسه ای منابع وهزینه های  نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

جمع ریالهزینه  های اتحادیههزینه  های  مؤسسهجمع ریالهزینه  های اتحادیههزینه  های  مؤسسه

639,788,555639,788,555رسانه های دیجیتال و استار اپ های فرهنگی14

15
سایر کمیته ها، بخش ها 

و فعالیت ها

نیروی انسانی سایر بخش ها اعم از 

هیئت های رسیدگی به تخلفات، اداری، 

بازرسی و رسیدگی به شکایات، امربه معروف 

و نهی از منکر، حوزه ریاست و  قائم مقام، 

مدیران، استان شناسی و حق الزحمه جلسات

11,861,074,44111,861,074,44116,977,463,09616,977,463,096

001,100,000,0001,100,000,000فعالیت های جنبی نمایشگاه فعالیت های جنبی16

749,650,203749,650,2031,088,666,5771,088,666,577بیمه نمایشگاهبیمه نمایشگاه17

تشریفات18
شامل نیروی انسانی، هدایای ناشران نمونه 

و غرفه برتر و تقدیر از سازمان ها و نهادها
1,520,638,8891,520,638,88900

19
سامانه فروش متمرکز و کنترل فیزیکی 

بخش یارانه
001,160,049,9991,160,049,999

20
بن کارت خرید کتاب به سازمانها و نهاد ها و 

هدایا
11,008,239,00011,008,239,00000

150,659,078,94727,090,629,766178,809,431,732142,184,737,70625,749,270,929167,934,008,635

جمع درآمدها ریال درآمد اتحادیهدرآمد  مؤسسهجمع درآمدها ریال درآمد اتحادیهدرآمد  مؤسسه

21027,090,629,76627,090,629,7668,143,142,28025,749,270,92933,892,413,209

2234,005,950,000034,005,950,00061,000,000,000061,000,000,000

34,005,950,00027,090,629,76661,096,579,76669,143,142,28025,749,270,92994,892,413,209

23106,000,000,0000106,000,000,00040,000,000,000040,000,000,000

106,000,000,0000106,000,000,00040,000,000,000040,000,000,000

وجوه کمک دریافتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

:جمع درآمدها

نمایشگاه سی ودو

درآمدها: الف

کمکهای دریافتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی: ب

شرح

وجوه مربوط به غرفه های ریالی بخش داخلی و خارجی و سایر 

درآمدها

وجوه دریافتی مربوط به  تبلیغات و غرفه های مواد غذایی  نمایشگاه

جمع

نمایشگاه سی ودو

جمع هزینه ها

شرحکمیته، بخش یا فعالیتردیف

نمایشگاه سی و یک 

 صورت وضعیت مقایسه ای درآمدها و منابع  نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

ردیف

نمایشگاه سی و یک 


