
کاهش 

درصد تغییراتمبلغشرحردیفهزینه های قطعی نام کمیته ردیف

نرم افزار و سخت افزار

...خرید سخت افزار،اجاره سرورر،ارتقاء سیستم ها و :شامل

2,280,000,000مرکز پاسخگویی

5,890,086,030پشتیبانی

6,799,200,000اجرایی

%0100دفتر ریاست و قائم مقام796,766,5242دفتر ریاست و قائم مقام2

%1,473,345,00078روابط عمومی  وستاد خبری 6,707,498,1633روابط عمومی  وستاد خبری 3

%1,485,000,00027اطالع رسانی عمومی2,039,547,4664اطالع رسانی 4

%400,000,00048ناشران خارجی769,929,6875ناشران خارجی5

%0100 اعزام  کاروان های دانشجویی و طالب700,000,0006 اعزام  کاروان های دانشجویی و طالب6

%0100کار گروه بازرگانی تبلیغات محیطی و داخل سالن153,333,3337کار گروه بازرگانی تبلیغات محیطی و داخل سالن7

%0100 ستاد بازرسی و پاسخگویی به شکایات187,550,0008 ستاد بازرسی و پاسخگویی به شکایات8

%0100ستاد امر به معروف و نهی از منکر1,652,777,7789ستاد امر به معروف و نهی از منکر9

%1,566,200,00080حق الزحمه  عوامل اجرایی7,831,666,66410حق الزحمه جلسات و پاداش  مدیران کمیته ها10

%0100هیات رسیدگی به تخلفات نمایشگاه1,110,507,23911هیات رسیدگی به تخلفات نمایشگاه11

%0100هیات تجدید نظر و  رسیدگی به تخلفات ناشران514,444,44412هیات تجدید نظر و  رسیدگی به تخلفات ناشران12

%0100 نظارت بر نشر داخلی  و فعالیتهای فرهنگی مرتبط829,545,55213 نظارت بر نشر داخلی  و فعالیتهای فرهنگی مرتبط13

%0100نظارت  بر نشر بین الملل  و فعالیتهای فرهنگی مرتبط713,776,66614نظارت  بر نشر بین الملل  و فعالیتهای فرهنگی مرتبط14

%0100کمیته اداری و مالی1,116,126,25315کمیته اداری و مالی15

%0100کارگروه گمرک1,291,333,33216کارگروه گمرک16

%0100شورای نظارت و ارزشیابی588,069,33717شورای نظارت و ارزشیابی17

%0100تشکل های نشر 11,906,694,00018تشکل های نشر 18

%0100کارگروه نظارت اجرایی و مالی507,834,30119کارگروه نظارت اجرایی و مالی19

%295,000,00083بین الملل و بازار جهانی1,733,696,66920بین الملل و بازار جهانی20

%0100کمیته حراست 5,842,772,22221کمیته حراست 21

%0100کمیته ناشران داخلی 643,393,04122کمیته ناشران داخلی 22

%150,000,00081رسانه های دیجیتال و استارآپ ها784,232,99923رسانه های دیجیتال و استارآپ ها23

%0100کمیته برنامه های علمی و  فرهنگی  وکارنامه نشر5,849,148,69424کمیته برنامه های علمی و  فرهنگی  وکارنامه نشر24

%0100طرح سامانه فروش کتاب متمرکز1,485,049,99925طرح سامانه فروش کتاب متمرکز25

%0100بازدید دانش آموزی68,444,44426بازدید دانش آموزی26

168,285,716,32937,180,396,48577%

 تهران با اولین نمایشگاه مجازی کتاب تهران 32گزارش مقایسه ای هزینه برگزاری نمایشگاه بین المللی 

.می باشد% 77کاهش هزینه های اجرایی نمایشگاه مجازی نسبت به نمایشگاه حضوری 

72%

جمعجمع

 اولین نمایشگاه مجازی تهران 32 نمایشگاه 

1

16,841,565,455

112,461,577,522اجرایی وپشتیبانی 1


