
اعتبار ناخالصهدف کمیواحدعنوان فعالیتردیف
هدف کمی 

محقق شده
توضیحات پرداخت شده

1پیوست 2527,0001916,860عنوان فیلم نامهحمایت از تحقیق، نگارش و تقویت متن فیلم نامه1

2پیوست 2020,000840,000عنوان فیلم(تسهیالت)حمایت از تولید فیلم سینمایي و سریال 2

3پیوست 18343,0001392,343عنوان فیلمحمایت از مشارکت در تولید فیلم سینمایي3

4پیوست 3010,0000150عنوانحمایت از تولید وب سری در رسانه های نوین4

5پیوست 235,00012,800عنوان فیلمحمایت از تولید مشترک فیلم سینمایي با دیگر کشور ها5

6پیوست 605,00092,244گزارشکمک به تالیف و ترجمه کتب و مقاالت تخصصي سینمای حرفه ای6

150,00001,670رویدادحمایت از برگزاری جشنواره ملي فیلم فجر7
پرداختي مانده 

38تعهدات از دوره 

116,0000493رویدادحمایت از برگزاری همزمان  جشنواره فیلم فجر در مراکز استانها8
پرداختي مانده 

38تعهدات از دوره 

15,000030رویدادحمایت از اجرای طرح سیمرغ و پروانه ها9
پرداختي مانده 

38تعهدات از دوره 

7پیوست 144,300011,282رویدادحمایت از برگزاری جشنواره جهاني فیلم فجر10

130,00009,401رویدادکمک به برگزاری جشنواره بین المللي فیلم های کودکان و نوجوانان و برگزاری همزمان در استان ها11
جشنواره به صورت آنالین 

برگزار شد و گزارش متعاقبا 

.منتشر خواهد شد

12
حمایت از آماده سازی و  بازاریابي و عرضه فرهنگي و تجاری آثار و اعزام سینماگران به مجامع بین 

المللي
8پیوست 5535,0006865اثر/نفر

9پیوست 105,0002774عنوان فیلمحمایت از اکران فیلم های سینمایي کودکان و نوجوانان13

ــــ1002,500511,024عنوان فیلمکمک به انجام ارزشیابي و نظارت بر تولید و نمایش آثار سینمایي14

ــــ13,00000برنامهحمایت از برگزاری جایزه پژوهش سینمایي سال15

ــــ501,50019290گزارشکمک به انجام مطالعات موردی و تدوین گزارش های تخصصي سینما16

ــــ19,00014,500رویدادکمک به برگزاری شانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت17

ــــ105,121ــــــــــــهزینه های جاری و پشتیباني18

ـــــ289,847ـــ641,300ـــ جمع کل

(مبالغ به میلیون ریال) 1399تا پایان مهر ماه -                                      خالصه گزارش عملکرد بنیاد سینمایی فارابی 



عنوان فیلمنامه،تحقیق یا تولید فیلمردیف
نام فیلمنامه نویس، محقق 

،تهیه کننده یا کارگردان
مبلغ قراردادتاریخ قرارداد

پرداخت شده 

98تا سال 

پرداخت شده 

99درسال 
وضعیت پروژهمخاطبگونه/ موضوعمانده تعهدات

بازنویسی/درحال بررسیعامدفاع مقدس97/12/281,0006503500محمد پیرهادیافسانه نیست1

بازنویسی/درحال بررسیعامتاریخ و تمدن98/07/022,00002,0000مسعود جعفری جوزانییعقوب لیث صفاری2

تحوبل شدهعاماجتماعی98/07/286001804200سیامک شایقیبرادران افتخاری3

تحویل شدهعاماجتماعی98/09/03300210900مهرشاد کارخانیسیل4

بازنویسی فیلمنامهعاماجتماعی98/10/01500450500عبدالمجید جوانمرادپول لعنتی5

تحویل شدهعاماجتماعی98/10/154002801200مهدی ودادیدرخت6

بازنویسی/درحال بررسیعاماجتماعی98/12/25800240320240احمدرضا معتمدیزندگی دوگانه لیال7

بازنویسی/درحال بررسیعامدفاع مقدس99/01/2490009000محمدرضا منصوریدسته دختران8

بازنویسی/درحال بررسیکودک و نوجوانکودک و نوجوان99/01/318000400400علی شاه حاتمینابغه ها9

بازنویسی/درحال بررسیعامدفاع مقدس99/02/071,2000600600غالمعلی روئین تن اصفهانیشهید ابراهیم هادی10

تحویل شدهکودک و نوجوانکودک و نوجوان99/02/215500200350نادره ترکمانی(متمم قرارداد)حسن کچل11

بازنویسی/درحال بررسیعاممقاومت99/03/111,50001,125375علی فرقانی و مرتضی اصفهانیکولبر12

بازنویسی/درحال بررسیعامتاریخ اسالم99/03/122,00001,0001,000محمدمهدی توحیدی مقدم(س)حضرت خدیجه 13

بازنویسی/درحال بررسیعاممعناگرا99/03/171,0000500500علی موذنیگرم145

تحوبل شدهعاممعناگرا99/04/081,50004351,065سید مهدی شجاعیزیارت از راه دور و نزدیک15

بازنویسی/درحال بررسیکودک و نوجوانکودک و نوجوان99/04/228000400400علی عبدالعلی زادهعملیات ربات ها16

بازنویسی/درحال بررسیعاماجتماعی99/05/051,0000250750ماکان عاشوریدشمن عزیز17

تحویل شدهعاماجتماعی99/05/051,20001,2000نیما جاویدی صالح زادهمرشد18

در دست نگارش نوجواننوجوان99/05/058000200600سپهر علی محمدلوآینده نگار19

در دست نگارشکودک و نوجوانکودک و نوجوان99/05/125000125375حسام حیدریببرهای زخمی حکیمیه20

در دست نگارشعاماجتماعی99/06/233000150150فریدون فرهودیروز حضور21

در دست نگارشعاماجتماعی99/06/231,5000750750رضا مقصودیکووید 2220

در دست نگارشخاصمعناگرا99/06/315000250250رهبر قنبری شمس آبادتار و پود عشق23

در دست نگارشعامدینی/اجتماعی99/06/312,00006001,400محمود آقابابایی پورسفرنامه آهو24

در دست نگارشعامدفاع مقدس99/07/061,50003751,125حبیب اله والی نژاددومین روز پاییز25

ــــــــــــــــــــ4,050ــــــــــ26

ـــــــــــــــ25,1502,01016,86010,330 جمع کل

(مبالغ به میلیون ریال) (1پیوست )                                                       حمایت از تحقیق و نگارش فیلم نامه  

( مورد135)طرح سازمان سینمایی مبنی بر حمایت از اعضای انجمن صنفی فیلم نامه نویسان سینمای ایران 



مبلغ وامنام پروژهطرف قراردادردیف

تاریخ معرفی به 

صندوق 

کارآفرینی امید

تاریخ اخذ 

وام
مالحظات

مطابق مصوبه ستاد سینمایی کرونا2,00099/03/2699/04/25خط استواسعید خانی نامقی1

مطابق مصوبه ستاد سینمایی کرونا3,00099/03/2699/04/25دوزیستسعید خانی نامقی2

مطابق مصوبه ستاد سینمایی کرونا3,00099/04/0199/05/06تبسم تلخجعفر آقابابائیان3

مطابق مصوبه ستاد سینمایی کرونا3,00099/04/0999/07/06بازیومیثم معراجی4

مطابق مصوبه ستاد سینمایی کرونا5,00099/04/2299/07/21زن ها فرشته اندمحمدحسین فرح بخش5

مطابق مصوبه ستاد سینمایی کرونا3,00099/04/2899/06/24 تعارضسیدامیر سیدزاده6

مطابق مصوبه ستاد سینمایی کرونا3,00099/06/0399/07/20عنکبوت محمدجواد نوروزبیگی7

مطابق مصوبه ستاد سینمایی کرونا3,00099/04/2899/05/15مورچه خوارکیان آقابابائیان8

ــــــــــ25,000 جمع کل

(مبالغ به میلیون ریال)(2پیوست )                     حمایت از تولید فیلم سینمایی در قالب تسهیالت 

 پرداخت تسهیالت از طریق تفاهم نامه با صندوق اعتباری هنر 1396بر اساس سیاست بنیاد سینمایي فارابي با هدف کارآفریني و اشتغال زایي از سال 

در این راستا بنیاد تا تاریخ تهیه این گزارش مبلغ چهل میلیارد ریال نزد صندوق اعتباری هنر سپرده گذاری کرده که به موجب آن . محقق شده است

شایان ذکر است بر . تسهیالت  با معرفي بنیاد توسط صندوق مذکور بر اساس ضوابط مربوطه جهت پرداخت به صندوق کارآفریني امید ارجاع مي شود

عنوان فیلم هایي که نوبت اکران نوروزی داشتند و به علت تعطیلي سینماها 21اساس مصوبه ستاد سینمایي کرونا در سازمان سینمایي نیز مقرر شد برای 

و شرایط کرونایي خسارت دیده اند  توسط بنیاد سینمایي فارابي معرفي نامه صادر شود تا از طریق صندوق اعتباری هنرو صندوق کارآفریني امید 

 عنوان 8 عنوان فیلم در مرحله تکمیل مدارک مي باشند و 7عنوان فیلم مذکور تا تاریخ تهیه این گزارش و به شرح ذیل 21تسهیالت دریافت نمایند، از 

.فیلم تسهیالتشان را دریافت نموده اند

آقای مهدی فرد قادری به « آزردگان»میلیارد ریال،  3آقای صادق یاری به مبلغ « پسرکشي»میلیارد ریال، 3آقای سعید سعدی به مبلغ «تومان»: فیلم های

 میلیارد ریال، 2.5آقای مزدک میرعابدیني به مبلغ « هلزون» میلیارد ریال، 10آقای سید جواد هاشمي « شهر گربه ها و تورنادوی » میلیارد ریال، 5مبلغ 

میلیارد ریال در مرحله تکمیل 3آقای سلیمان علي محمد به مبلغ « تیر14زعفرانیه » میلیارد ریال و 3آقای مرتضي شایسته به مبلغ « بي صدا حلزون»

.مدارک مي باشد



طرف قرارداد/ تهیه کننده پروژه/ عنوان فیلمردیف
سال 

قرارداد
مبلغ قرارداد

پرداخت شده 

98تا سال 

پرداخت شده 

99درسال 
وضعیت تولیدمخاطبگونه/موضوعمانده تعهدات

تاریخ پروانه 

ساخت
توضیحات

 درصد60مشارکت 05//94/11آماده نمایش نوجوان نوجوان13977,2004,7502,4500ابوالفضل جلیلی موحدیمسیر معکوس1

(97متمم قرارداد)درصد 50مشارکت 97/05/24آماده نمایشعامداعش/مقاومت139718,80014,8853,539376سید حامد حسینیبی تار2

(98متمم سال )درصد50مشارکت 97/07/23آخرین مراحل فنیعامخانواده/اجتماعی139813,74511,1331,737875مهدی صباغ زادهرمانتیسم عماد و طوبی3

کار تحویل شدهـــمطالعات اجراییکودک و نوجوانکودک و نوجوان13981,9501,1258250همایون اسعدیانسرزمین بود و نبود4

درصد25مشارکت 97/07/28آماده نمایشعامکمدی معناگرا/اجتماعی13989,0006,6002,4000علی عطشانیسلفی با دموکراسی5

درصد50مشارکت ـــمراحل فنیعامکودک و نوجوان و دفاع مقدس139823,500019,0004,500کانون پرورش فکرییدو6

درصد35مشارکت 94/05/03آخرین مراحل فنیعاماجتماعی13984,7254,252200273افسانه منادی طبریشاه ماهی7

درصد25مشارکت97/12/28مراحل فنیعاماجتماعی139811,1001,7503,2506,100روح اله برادریزاالوا8

درصد75مشارکت 98/04/25مراحل فنیعامپلیسی امنیتی/اجتماعی13989,2005,4503,73020مقصود جباریزد و بند9

درصد22/5مشارکت 98/06/12آماده نمایشعاماجتماعی13988,5007,650425425حسین پور محمدیمغز استخوان10

درصد27/5مشارکت 98/06/12آماده نمایشعاماجتماعی13985,5004,9505500نوید محمودیمردن در آب مطهر11

درصد10مشارکت 98/07/28آماده نمایشعامخانوادگی/اجتماعی13994,2002,5001,7000آیدا پناهندهتی تی12

درصد30مشارکت 98/07/28آماده نمایشعاماجتماعی13994,50004,050450پگاه احمدیشهربانو13

درصد30مشارکت 98/09/27پیش تولیدعاماجتماعی139910,80001,6209,180علیرضا سرتیپیکمپین دختران14

درصد25مشارکت 98/08/19پیش تولیدعامتاریخی139925,00005,00020,000مسعود جعفری جوزانیبهشت تبهکاران15

درصد30مشارکت 98/05/22پیش تولید نوجواننوجوان139913,50004,7258,775سعید خانیلیپار16

درصد50مشارکت 98/09/26تدوینکودک و نوجوانکودک و نوجوان139911,25006,1875,063بهروز مفیدنه سالگی17

درصد30مشارکت 99/03/18فیلمبرداریعاماجتماعی139920,400011,2209,180مجید برزگربیرو18

درصد50مشارکت 99/06/25فیلمبرداریعامدفاع مقدس/اجتماعی139918,00008,00010,000حبیب احمدزاهافسانه آدمیزاد و غول چراغ جادو19

درصد30مشارکت 98/09/04مراحل فنیکودک و نوجوانکودک و نوجوان13992,00001,800200علی قوی تن درجزیآرزوی زیبا20

درصد50مشارکت 99/06/30پیش تولیدعاماجتماعی139940,00006,00034,000رضا میرکریمینگهبان شب21

درصد30مشارکت 98/08/27پیش تولیدعاماجتماعی139912,90001,93510,965محمد احمدیدر تپش شب22

ــــــــــــــــــــ275,77065,04590,343120,382

طرف قرارداد/ تهیه کننده پروژه/ عنوان فیلمردیف
سال 

قرارداد
مبلغ قرارداد

پرداخت شده 

98تا سال

پرداخت شده 

99درسال 
وضعیت تولیدمخاطبژانر/ موضوعمانده تعهدات

اکران شدهعاماجتماعی13991,00001,0000سیدمجیدرضا مصطفوی خوزانیآستیگمات1

مجید نیامراد، لعل اباذری شلمزاری،ناصر مجاهد ماهور2

کعبه
اکران شدهعاماجتماعی13991,00001,0000

ـــــــــــــــ2,00002,0000

جمع کل

جمع کل

(مبالغ به میلیون ریال) (ارقام به ریال)                                                                                                                                       (3پیوست )                                                                                                                                            مشارکت در تولید فیلم سینمایی 

توضیحات

 درصد حقوق و رایت تلویزیونی100

 درصد حقوق و رایت تلویزیونی100

(مبالغ به میلیون ریال)                                                                                                                                              (3پیوست )                                                                                                                                            خرید حقوق و مالکیت 



طرف قراردادعنوان وب سریردیف
تاریخ 

قرارداد
مبلغ قرارداد

پرداخت شده 

98تا سال 

پرداخت شده 

99در سال

مانده 

تعهدات

تاریخ خاتمه 

قرارداد
مخاطبگونهژانر/موضوع

وضعیت 

پروژه
توضیحات

تکمیل شدهکودکسری وبمحیط زیست98/08/29300150150098/10/30  محسن شیریایربراش 1
 5طراحی،نگارش فیلمنامه و نمونه سازی 

قسمت وب سری

ــــــــــــــــــ3001501500

(مبالغ به میلیون ریال)                                                                            ( 4پیوست )                                                                                     حمایت از تولید وب سری در رسانه های نوین

جمع کل



عنوان فیلمنامه،تحقیق یا تولید فیلمردیف
نام فیلمنامه نویس، محقق ،تهیه کننده 

یا کارگردان
مبلغ قراردادسال

پرداخت شده تا 

98سال

پرداخت شده 

99درسال 
مانده تعهدات

کشور مشارکت 

کننده
توضیحاتوضعیت پروژه

آماده نمایشترکیه13973,5002,0001,300200علی نوری اسکویی و فیصل سویسالدرخت خاموش1
درصد 50درصدحقوق بین الملل و 10

اکران نمایش خانگی داخلی

پاکستان13992,00001,500500بهرام توکلیاقبال الهوری2
در حال بازنویسی 

فیلمنامه
حمایت از تحقیق و نگارش

ـــــــــــــــ5,5002,0002,800700 جمع کل

(مبالغ به میلیون ریال)              (5پیوست)                                         حمایت از تولید مشترک فیلم سینمایی با دیگر کشور ها  



مالحظاتسال انتشارطرف قراردادعنوانردیف
پرداخت شده تا 

کنون

2,206(شماره7) دیجیتال 212-206نسخه 1399ـــتولید محتوای  ماهنامه فیلم نگار1

38نسخه دیجیتال انتشار یافته است1399ـــ(فرآیندهای تولید در سینمای دیجیتال)تولید محتوا فصلنامه فارابی2

2,244 جمع کل

(مبالغ به میلیون ریال) (6پیوست)    کمک به تالیف و ترجمه کتب و مقاالت تخصصی سینمای حرفه ای 



1,419نفر17شورای سیاستگذاری، دبیر، مشاورین و مدیران جشنواره1

1,288نفر23عوامل اجرایی و ستادی جشنواره2

52هزینه خدمات ایاب و ذهاب و ارسال مراسالت3

564تدارکات و پشتیبانی و ملزومات دفتری4

5Licence322نرم افزار ایونیوال و سایر فعالیت ها در حوزه فناوری اطالعات

17نفر4برنامه نویسی پورتال ایونتیوال برای ثبت نام مهمانان و صاحبان اثر6

474نفر4 ماموریت4حضور در بازارهای بین المللی جهت شناسایی و بررسی فیلم ها برای سفر و ماموریت7

0پایه13تهیه پایه تندیس برندگان8

910پکیج1200تهیه گیفت شاپهای جشنواره شامل کیف، دفترچه و خودکار9

468دقیقهDCP3060خدمات استودیو ،زیرنویس و ترجمه و 10

684فیلم9حق نمایش به صاحبان اثر برای فیلمهای خارجی11

215نفر14خبرنگار، مترجم، عکاس، ویراستار بخش های فارسی و انگلیسیاطالع رسانی و تبلیغات12

50طراحی پوستر جشنواره برای حضور در بازارهای بین المللی13

280دقیقه30( عنوان4)ساخت کلیپ و تیزر 14

50 چاپ آگهی در نشریات تخصصی15

889نفر54سپرده بیمه، مالیات و ارزش افزودهکسورات قانونی16

754برنامه29دقیقه2065تدوین، ترجمه و زیرنویس دوزبانه کارگاه های آموزشی 

2,846برنامه1 سینمای ایران در عرصه بین الملل2019مراسم تجلیل از افتخارآفرینان سال 

11,282

.فعالیت های دبیرخانه جشنواره در ابتدای خرداد خاتمه یافته است (به دلیل شیوع ویروس کرونا)با عنایت به تعویق جشنواره جهاني فیلم فجر 

(ریال)جمع کل 

اجرایی و خدمات فناوری اطالعات

جوایز و هدایا

آماده سازی و پشتیبانی فنی

طراحی، چاپ، فضاسازی و تبلیغات

17

18

نیروی انسانی

تعدادشرح هزینهعنوانردیف

(مبالغ به میلیون ریال)7پیوست  - جدول  هزینه های سی و هشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر

واحد
پرداخت شده 

99سال 



(مبالغ به میلیون ریال)

پرداخت شدهشرحنام جشنوارهمجری/ شرکت کنندهموضوع/ عنوان فیلمردیف

1
برپایی چتر مجازی سینمای ایران 

در بازار جشنواره فیلم کن

بنیاد سینمایی فارابی،مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، جشنواره جهانی فیلم فجر،هنر و 

تجربه،الی ایمج، هنر هفتم،پرشیا فیلم، ای آی فیلم پرو، خانه فیلم، ایرایماژ
2020بازار مجازی فیلم کن 

به منظور معرفی و عرضه محصوالت سینمای 

ایران و مذاکره با فعاالن بخش بین الملل
134

جشنواره فیلم ونیزنگار اسکندرفر جنایت بی دقت2
کمک هزینه بلیط و اقامت بر اساس آیین نامه 

ابالغی سازمان سینمایی
250

جشنواره فیلم ونیزاحمد بهرامیدشت خاموش3
کمک هزینه بلیط و اقامت بر اساس آیین نامه 

ابالغی سازمان سینمایی
250

جشنواره فیلم وایادولیدسعید بشیریدشت خاموش4
کمک هزینه بلیط و اقامت بر اساس آیین نامه 

ابالغی سازمان سینمایی
200

834

(مبالغ به میلیون ریال)

(ریال)مبلغتعداد فیلمشخص/شرکت/نام البراتوارردیف

16برای پنج فیلماحسان گودرزی1

15برای یک فیلمنیاز یوسفی2

31 جمع کل

(8پیوست )                                             حمایت از آماده سازی فیلم ها

شرح خدمات آماده سازی

جمع کل

(8پیوست)               حمایت از آماده سازی و  بازاریابی و عرضه فرهنگی و تجاری آثار و اعزام سینماگران به مجامع بین الملل 

تهیه لینک فیلم و  آپلود مستر

ترجمه فارسی به انگلیسی



توضیحاتپرداخت شدهسالعنوانردیف

 اکران شده است1398سال 1399500«کاتی و ستاره »1

1398پرداخت جهت مانده تعهد انتقالی از سال 1398274«منطقه پرواز ممنوع »2

ـــــ774 جمع کل

(مبالغ به میلیون ریال)                 (9پیوست )                         حمایت از اکران فیلم های سینمایی کودک و نوجوان


