
واحدتعدادموضوع فعالیتعنوانردیف
میانگین مدت 

همکاری
(ریال)مبلغ

8,179,900,000ماه 8نفر39دبیر،مشاورین و مدیران جشنواره1

9,991,833,451ماه2نفر242عوامل اجرایی جشنواره وعوامل تشریفاتی2

628,300,000ده روزنفر49هیات های داوری و اساتید ورک شاپها3

6,540,482,441روز 9نفر1810پذیرایی پردیس چارسو، اختتامیه و شام4

3,028,476,000آماده سازی و تجهیز بازار و نمایشگاه تجهیزات و اینترنت غرف و کتابخانه ویدئویی و اجاره لپ تاپ5

2,043,567,901تدارکات و پشتیبانی و هزینه های دفتری و بی سیم و لباس راهنمایان6

794,085,000پکیج1200تهیه گیفت های جشنواره شامل کیف و دفترچه و خودکار7

527,000,000برنامه17 دقیقه753 ام 36تدوین، ترجمه و زیرنویس دو زبانه کارگاههای دوره 8

1,019,000,000برنامه1تهیه نرم افزار کنترل ورود و خروج9

2,012,436,300جایزه13جوایز برندگاه در مراسم اختتامیه و تهیه تندیس برای ایشانجوایز و هدایا10

4,329,340,135دقیقه10376 برای فیلم های ارسالیDHL ، دانلود مستر فیلم ها و هزینه های DCPخدمات استودیویی و تهیه 11

2,123,283,270فیلم147پرداخت حق نمایش به صاحبان اثر برای فیلمهای خارجی و داخلی12

1,603,700,000روز 15نفر64خبرنگار، مترجم، عکاس، ویراستار برای بخش های فارسی و انگلیسی14

796,600,000روز9شبکه6ستاد خبری رسانه های صوتی و تصویری بین المللی15

16
 ام، جداول نمایش فیلم ، بروشورهای معرفی افراد 37کاتالوگ، کتاب بازار،  بولتن روزانه، کتاب عملکرد دوره 

و معرفی فیلمهای کتابخانه ویدئویی
710,360,000

2,350,000,000برنامه26 و نمایش و پوشش کامل اختتامیه2،5،4تهیه و پخش برنامه های تلویزیونی از شبکه های17

430,000,000اجاره زیر ساخت سایت و اپلیکیشن جشنواره18

19
طراحی و گرافیک و پوستر و تبلیغات محیطی داخل و خارج کاخ جشنواره و بنرهای تبلیغاتی شهری و 

خدمات چاپ و نشریات
125

عنوان 

طرح
3,844,963,335

2,039,859,371خدمات چاپ دیجیتال20

40,000,000هزینه آگهی ها در جشنواره های بین المللی و مجالت سینمایی خارجی21

591,294,000,000ساخت تیزر اصلی جشنواره و تیزرهای بخشهای مختلف جشنواره و تیزر باشگاه و معرفی فیلم ها22

3,445,650,000برتامه1مراسم اختتامیه23

660,000,000ایونت8برگزاری مراسم بزرگداشت و رویدادهای رونمایی از فیلم های کالسیک مرمت شده ایرانی و بین المللی24

744,734,570 روز7طی جلسه16برگزاری نشست های علمی بین رشته ای در دو دانشگاه بعالوه چاپ دو عنوان کتاب25

979,460,000 روز8طی جلسه19 دانشجوی خارجی و ایرانی60برگزاری کالسها و ورک شاپهای طرح دارالفنون برای 26

1,047,301,400 روز9طی مورد179 فیلم و برگزاری نشست های بررسی فیلم135 ورکشاپ های تخصصی و معرفی 44برگزاری 27

13,175,675,170نفر157 مورد64 مورد و پرداخت کمک هزینه بلیط 93تهیه بلیط هواپیما 28

1,224,403,000روز9ایاب و ذهاب مهمانان از فرودگاه29

11,531,394,741روز9نفر234اقامت در هتل های فردوسی و پرشیا30

279,000,000روز9تور24برگزاری تورهای شهری برای مهمانان خارجی31

1,426,000,000ارائه خدمات به اسپانسرها و هزینه های جذب حامیهزینه های جلب حامی32

2,093,985,428مالیات تکلیفی بابت حق الزحمه های پرداختیمکسوره قانونی33

95,095,910,913

37منابع جشنواره جهانی دوره 

   28,135,838,514 مشارکت سازمان زیباسازی شهر تهران

   20,000,000,000 مشارکت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

     2,140,018,570 سایر منابع شامل بلیط ، باشگاه هواداران ، کارت تردد، و غرفه ها

الباقی هزینه های جشنواره از محل کمک اعطایی سازمان امور سینمایی تامین شده : توضیح  

.است 

آئین ها

فعالیتهای علمی آموزشی و دانشگاهی

مهمانان خارجی

(ریال)جمع کل 

1398/2/7لغایت1397/3/2جدول هزینه های سی و هفتمین دوره جشنواره جهانی فیلم فجر

نیروی انسانی

اجرایی

آماده سازی و پشتیبانی فنی

4,161,119,400محل های برگزاری  اجاره پردیس سینمایی چارسو ، اجاره و تجهیز سینما فلسطین و تهیه و نصب پرژکتور دیجیتال روز1312

اطالع رسانی و تبلیغات

طراحی، چاپ و فضاسازی و تبلیغات


