خالصه گزارش عملکرد (5ماهه )1398
ردیف

عنوان فعالیت

واحد

هدف کمی

سقف اعتبار
پیش بینی

عملکرد مالی

هدف کمی
محقق شده 98

توضیحات

1

حمایت از تحقیق و نگارش فیلم نامه وتولید فیلم سینمایی

عنوان فیلم

17

85.000

21,938,182,691

15

پیوست 1

2

حمایت از تولید فیلم سینمایی (تسهیالت)

عنوان فیلم

30

20.000

10,000,000,000

ـــ

پیوست 2

3

حمایت از تولید آثار سینمایی فاخر

عنوان فیلم

6

220.000

8,025,000,000

3

پیوست3

4

كمك به تشكیل هسته هاي تقویت متن و تولید محتواي سینمایی

مورد

5

1.000

196,500,000

5

5

كمك به برگزاري نشست فیلم سازان با اندیشمندان حوزه و دانشگاه

مورد

5

1.500

0

ـــ

6

كمك به برگزاري بازدید فیلم سازان از مراكز و دستاوردهاي مهم كشور

مورد

5

1.000

0

ـــ

7

كمك به انجام ارزشیابی و نظارت بر تولید و نمایش آثار سینمایی

عنوان فیلم

50

2.300

400,000,000

7

عنوان

2

3.000

2,860,115,790

4

9

كمك به انجام مطالعات موردي و تدوین گزارش هاي تخصصی سینما

گزارش

20

2.000

66,000,000

ــــ

10

حمایت از ساخت آثار براي عرضه در شبكه خانگی(تسهیالت)

عنوان فیلم

40

20.000

0

ــــ

سریال

5

30.000

0

ــــ

12

حمایت از برگزاري سی و هشتمین جشنواره ملی فیلم فجر

جشنواره

1

50.000

0

ــــ

13

حمایت از برگزاري سی و هشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر

جشنواره

1

50.000

0

ــــ

جشنواره

1

30.000

30,223,745,516

1

15

كمك به اجراي طرح سیمرغ و پروانه ها همزمان با جشنواره ملی فیلم فجر در استان ها

استان

32

5.000

0

ــــ

16

حمایت از تولید مشترک فیلم سینمایی با دیگر كشور ها

عنوان فیلم

2

35.000

6,025,000,000

1

پیوست 5

17

حمایت از عرضه فرهنگی آثار و اعزام سینماگران به مجامع بین المللی

نفر/اثر

50

7.500

750,956,600

7

پیوست 6

18

حمایت از برگزاري هفته فیلم ایران در سایر كشور ها

كشور

5

5.000

0

ــــ

19

حمایت از حضور در بازار هاي جهانی

بازار

3

10.000

6,577,384,285

1

پیوست7

20

حمایت از آماده سازي و بازار یابی آثار براي عرضه در بازارهاي جهانی

عنوان

50

15.000

131,601,000

7

پیوست 8

21

حمایت از عضویت در فدراسیون هاي بین المللی عرضه آثار سینمایی

عنوان فیلم

5

1.000

0

ــــ

22

حمایت حقوقی از عرضه آثار سینمایی در دیگر كشورها

مورد

50

2.000

0

ــــ

23

حمایت از مؤسسات عرضه بین المللی فیلم(تسهیالت)

موسسه

5

5.000

0

ــــ

24

حمایت از برگزاري جشنواره فیلم وارش (مازندران)

جشنواره

1

1.160

1,160,000,000

1

25

حمایت از اكران فیلم هاي سینمایی كودكان و نوجوانان

عنوان فیلم

10

5.000

1,217,920,000

4

پیوست 9

26

حمایت از جشنواره فیلمهای دانش آموزی در مناطق سیل زده و کم برخوردار

جشنواره

1

1500

1,500,000,000

1

**

27

هزینه هاي جاري و پشتیبانی

ـــ

ـــ

ـــ

63,931,798,900

ــــ

8

11

14

كمك به تولید و انتشار آخرین شماره چاپی ماهنامه فیلم نگار ،فصل نامه فارابی وسایر انتشارات
تخصصی

حمایت از تقویت متن و محتوا براي نمونه سازي و تولید سریال در ساختار فناوریهاي نو پدید
(تسهیالت)

كمك به برگزاري سی و دومین جشنواره بین المللی فیلمهاي كودكان و نوجوانان و برگزاري
همزمان در استان ها

جمع کل

* عملكرد تفصیلی جشنواره بین المللی فیلمهاي كودكان و نوجوانان پس از تسویه و پرداخت تعهدات در ماههاي آتی منتشر خواهد شد.
** عملكرد فعالیت ردیف  26پس از خاتمه فعالیتهاي مورد نظر منتشر خواهد شد.

155,004,204,782

پیوست4

*

حمایت از تحقیق و نگارش فیلم نامه و تولید فیلم
نام فیلمنامه نویس،
محقق ،تهیهکننده یا

سال

ردیف عنوان فیلمنامه،تحقیق یا تولید فیلم
1

آغاز

مبلغ قرارداد

سینمایی(پیوست)1

عملکرد مالی تا سال عملکرد مالی درسال
97

98

مانده تعهدات

توضیحات

کارگردان
ایرج افشار

1398

350,000,000

0

280,000,000

70,000,000

تحقیق و نگارش فیلمنامه

2

ماجراجویان

سید احمد پایداری

1398

400,000,000

0

270,000,000

130,000,000

تحقیق و نگارش فیلمنامه

3

آنجا همان ساعت

سیروس الوند

1398

1,000,000,000

0

900,000,000

100,000,000

مشارکت %5

4

مهران

محمد پیرهادی

1398

6,000,000,000

0

5,400,000,000

600,000,000

مشارکت %40

5

شاه ماهی

افسانه منادی طبری

1398

4,000,000,000

0

600,000,000

3,400,000,000

مشارکت %35

6

قرار بعدی همان جا

اصغر پورهاجریان

1398

1,500,000,000

0

1,500,000,000

0

7

کاتی وستاره

بیتا منصوری

1397

1,500,000,000

750,000,000

750,000,000

0

8

خرید مالکیت و حقوق ( %100به
استثنا نمایش خانگی و تلویزیونی)

حقوق نمایش خانگی و
تلویزیون %100

سوم شخص غائب

وحید نیکخواه آزاد

1397

2,800,000,000

2,520,000,000

100,000,000

180,000,000

مشارکت %50

9

نسترن های وحشی

رهبر قنبری

1397

2,500,000,000

1,803,699,000

696,301,000

0

مشارکت و خرید حقوق %100

10

ربات ها

حسن علیمردانی

1397

700,000,000

250,000,000

280,000,000

170,000,000

تحقیق و نگارش فیلمنامه

11

هفت قانون خردمندی  ،دنیای درون

بیژن میر باقری

1397

700,000,000

210,000,000

140,000,000

350,000,000

تحقیق و نگارش فیلمنامه

12

هفت قانون خردمندی  ،بی پایان

سید نوید سید علی اکبری

1397

700,000,000

210,000,000

140,000,000

350,000,000

تحقیق و نگارش فیلمنامه

13

هفت قانون خردمندی  ،ایمان

نیما عباس پور

1397

700,000,000

210,000,000

140,000,000

350,000,000

تحقیق و نگارش فیلمنامه

14

حورا

غالمرضا ساغریچیان

1397

450,000,000

78,118,309

371,881,691

0

15

مسیر معکوس

ابوالفضل جلیلی موحدی 1397

5,000,000,000

3,750,000,000

500,000,000

750,000,000

اجرا و مدیریت ساخت

16

پدران

1398

6,300,000,000

0

3,465,000,000

2,835,000,000

مشارکت %45

17

زیر نور شمع

هوشنگ مرادی کرمانی 1397

150,000,000

0

150,000,000

0

18

بازیوو

سید غالمرضا موسوی نامقی 1398

3,000,000,000

0

2,700,000,000

300,000,000

19

گیتی

جامعی ندوشن و محمدرضا هنری

1397

350,000,000

0

350,000,000

0

مشارکت %50

20

سونامی

علی سرتیپی و رسول صدرعاملی

1397

380,000,000

0

200,000,000

180,000,000

مشارکت %20

21

یانو

امیر رضا معتمدی

1398

1,376,470,590

0

450,000,000

926,470,590

طراحی تولید

22

زاالوا

روح اله برادری

1398

3,000,000,000

0

0

3,000,000,000

مشارکت%15

23

شکالتی

و مجتبی اشکانی

1398

4,000,000,000

0

0

4,000,000,000

24

فرار از اردو

حسن آقاکریمی و لیدا عبدالمنافیان

1398

4,500,000,000

0

500,000,000

4,000,000,000

25

مواجهه

عادل یراقی

1398

410,000,000

0

0

410,000,000

26

ترومای سرخ

و شهاب علی بخشی

1398

1,200,000,000

0

1,200,000,000

0

27

رمانتیسم عماد و طوبی

مهدی صباغ زاده طوسی

1398

5,700,000,000

0

855,000,000

4,845,000,000

58,666,470,590

9,781,817,309

شهرام مسلخی

ایرج محمدی روزبهانی

اسماعیل مهین دوست

جمع کل

خرید حقوق و رایت فرهنگی و
بین الملل %100

واگذاری  %100حقوق اقتباس
داستان
پیش خرید حقوق و رایت نمایش
خانگی %100

 100%حقوق و رایت تلویزیونی و

26,946,470,590 21,938,182,691

بین الملل و  %50رایت فیلمهای
سینمایی
 60%از مالکیت و حقوق فیلم
سینمایی

100%حقوق و رایت بین الملل
واگذاری %75حقوق تلویزیونی و
نمایش خانگی

مشارکت %30

ـــــ

حمایت از تولید فیلم سینمایی در قالب تسهیالت (پیوست )2

بر اساس سیاست بنیاد سینمایی فارابی با هدف كارآفرینی و اشتغالزایی از سال  1396پرداخت تسهیالت از طریق تفاهم نامه با صندوق
اعتباري هنر محقق شده است .در این راستا بنیاد در سال جاري مبلغ ده میلیارد ریال نزد صندوق اعتباري هنر سپردهگذاري كرده كه به
موجب آن تسهیالت تا سقف سه میلیارد ریال با معرفی بنیاد توسط صندوق مذكور بر اساس ضوابط مربوطه پرداخت میشود .شایان ذكر
است تا تاریخ این گزارش براي  6فیلم معرفینامه صادر شده است كه پس از انجام مراحل پرداخت و واریز ،وجه لیست آنها منتشر خواهد
شد.

حمایت از تولید آثار سینمایی فاخر (پیوست)3

نام فیلمنامه نویس،
محقق ،تهیهکننده یا

سال

ردیف عنوان فیلمنامه،تحقیق یا تولید فیلم
1

کتیبه آخر

مبلغ قرارداد

عملکرد مالی تا سال عملکرد مالی درسال
97

98

مانده تعهدات

توضیحات

کارگردان
سهیل موفق

1398

700,000,000

0

700,000,000

0

تحقیق و نگارش فیلمنامه

2

تختی

سعید ملکان و بهرام توکلی

1397

39,000,000,000

36,500,000,000

2,500,000,000

0

مشارکت %50

3

افسانه نیست

محمد پیرهادی

1398

1,000,000,000

0

200,000,000

800,000,000

تحقیق و نگارش فیلمنامه

4

سمفونی نهم

محمدرضا هنرمند

1397

11,250,000,000

8,250,000,000

1,500,000,000

1,500,000,000

مشارکت %25

5

ماجرای نیمروز2

سید محمود رضوی

1397

22,000,000,000

20,000,000,000

2,000,000,000

0

مشارکت %25

6

سرزمین بود و نبود

همایون اسعدیان

1398

2,250,000,000

0

1,125,000,000

1,125,000,000

طراحی تولید

76,200,000,000

64,750,000,000

8,025,000,000

3,425,000,000

ـــــ

جمع کل

کمک به تولید و انتشار ماهنامه فیلم نگار ،فصل نامه فارابی وسایر انتشارات تخصصی (پیوست)4

ردیف

عنوان ماهنامه فیلم نگار و فصل نگار و غیره

سال انتشار

تعداد تیراژ یا نسخه

عملکرد مالی

1

* ماهنامه فیلم نگار

1398

هزینه تا آخرین نسخه چاپی

2,509,965,790

2

فصلنامه فارابی(فرآیندهای تولید در سینمای دیجیتال)

1398

بخشی از هزینههای فصلنامه شماره 83

261,050,000

3

زنان فیلمساز سینمای حرفهای ایران پس از انقالب

1398

قرارداد پژوهش تکمیلی

61,800,000

1398

قرارداد ترجمه

27,300,000

4

دانش فیلمنامه نویسی ،زیربنای عصب شناسی
و راهبرد داستان گویی
جمع کل

** هزینههای ماهنامه فیلمنگار تا آخرین نسخه کاغذی است و زین پس به صورت دیجیتال منتشر خواهد شد.

2,860,115,790

حمایت از تولید مشترک فیلم سینمایی با دیگر کشور ها
ردیف

عنوان فیلمنامه،تحقیق
یا تولید فیلم

1

درخت گردو

نام فیلمنامه نویس،
محقق ،تهیهکننده یا

عملکرد مالی تا

عملکرد مالی

سال 97

درسال 98

1397

2,500,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

500,000,000

سال

مبلغ قرارداد

کارگردان
علی نوری اسکویی و
فیصل سویسال

(پیوست)5

مانده تعهدات

توضیحات

10%حقوق بین الملل و %50
اکران نمایش خانگی داخلی

کشور مشارکت کننده

ترکیه

2

قلعه عشق

شهاب رضویان و الهام قاسم اف

1397

4,500,000,000

3,075,000,000

1,425,000,000

0

مشارکت %20

جمهوری آذربایجان

3

یلدا

علی مصفا

1397

4,000,000,000

0

3,600,000,000

400,000,000

مشارکت%25

فرانسه ،لبنان و آلمان

جمع کل

900,000,000 6,025,000,000 4,075,000,000 11,000,000,000

ـــــ

حمایت از عرضه فرهنگی آثار و اعزام سینماگران به مجامع بین المللی(پیوست)6

ردیف

عنوان فیلم /موضوع

شرکت کننده /مجری

نام جشنواره

کشور

زمان برگزاری

1

فیلم سال دوم دانشکده من

رسول صدر عاملی

جشنواره فیلم مسکو

روسیه

اردیبهشت

2

سارا و آیدا

مازیار میری

جشنواره فیلمهای خانوادگی روسیه

روسیه

تیر

3

حضور در کارگاه آموزشی

حسین شیخ االسالمی

کارگاه آموزشی فیلم سازی چین

چین

خرداد

4

حضور در کارگاه آموزشی

حسین نمازی

کارگاه آموزشی فیلم سازی چین

چین

خرداد

5

حضور در جشنواره

مهدی یزدانی

جشنواره فیلم شانگهای

چین

تیر

6

حضور در جشنواره

علی نوری اسکویی

جشنواره فیلم شانگهای

چین

تیر

7

داور جشنواره

کامیار محسنین

جشنواره فیلم شانگهای

چین

تیر

جمع کل

شرح
هزینه ویزا،کمک هزینه سفر ،بیمه
مسافرتی
هزینه ویزا،عوارض خروج ،کمک هزینه
سفر ،بیمه مسافرتی
عوارض خروج ،کمک هزینه سفر
تهیه ویزا ،عوارض خروج ،کمک هزینه
سفر
هزینه ویزا،کمک هزینه سفر ،بلیط
هواپیما
هزینه ویزا،کمک هزینه سفر ،بلیط
هواپیما
کمک هزینه سفر

تعداد

عملکرد مالی

1

70,169,000

1

87,270,000

1

112,968,700

1

115,368,700

1

155,266,700

1

109,266,700

1

100,646,800
750,956,600

حمایت از حضور در بازار
ردیف

1

2

3

عنوان فیلم /موضوع
برپایی چتر سینمای
ایران در بازار فیلم کن
حضور فعاالن بین الملل
سایر هزینه های
جشنواره فیلم کن

های جهانی(پیوست)7

شرکت کننده /مجری

نام جشنواره

کشور

زمان برگزاری

بنیاد سینمایی فارابی

جشنواره فیلم کن

فرانسه

اردیبهشت

جشنواره فیلم کن

فرانسه

اردیبهشت

جشنواره فیلم کن

فرانسه

اردیبهشت

کارشناسان بین الملل بنیاد سینمایی فارابی ،جشنواره
فیلمهای کودکان و نوجوانان و جشنواره جهانی فیلم فجر

بنیاد سینمایی فارابی

جمع کل

شرح
برپایی چتر سینمای ایران در بازار فیلم
کن
عوارض خروج،بیمه مسافرتی،بلیط ،اقامت،
کمک هزینه سفر
هزینه بسته های فرهنگی و بروشورهای ارسالی
و ...برای عرضه در چتر ایران

تعداد

عملکرد مالی

1

2,270,196,000

7

3,447,189,599

1

859,998,686

6,577,384,285

حمایت از آماده سازی و بازار یابی آثار برای عرضه در بازارهای جهانی(پیوست)8

ردیف

عنوان فعالیت

سال

عملکرد مالی

تعداد

1

ساخت  DCPعربی ملک سلیمان

1398

25,407,900

1

2

آماده سازی فیلمها برای عرضه بین الملل

1398

106,193,669

6

131,601,569

7

جمع کل

توضیحات

حمایت از اکران فیلم های سینمایی

کودک و نوجوان(پیوست)9

ردیف

عنوان فعالیت

سال

عملکرد مالی

1

اکران آهوی پیشونی سفید  3برای  46792دانش آموز

1398

467,000,000

2

حمایت از پخش پاستا ریونی

1398

500,000,000

3

حمایت از پخش تپلی و من

1398

250,000,000

جمع کل

1,217,000,000

توضیحات

