
واحدعنوان فعالیتردیف
هدف 

کمی

سقف اعتبار پیش 

بینی
 پرداخت شده

درصد 

از کل

هدف کمی محقق 

98شده 
توضیحات

1پیوست 2015,0003,040110عنوان فیلم نامهحمایت از تحقیق، نگارش و تقویت متن فیلم نامه1

2پیوست 207,00010,000414عنوان فیلم(تسهیالت)حمایت از تولید فیلم سینمایي و سریال 2

3پیوست1263,00054,3932020عنوان فیلمحمایت از مشارکت در تولید فیلم سینمایي3

4پیوست10187,00021,34083عنوان اثرحمایت از تولید آثار سینمایي فاخر4

5
حمایت از ارتقای فرهنگي و هم اندیشي فیلم سازان با اندیشمندان حوزه و دانشگاه و بازدید آنها از مراکز و دستاوردهای 

مهم کشور
ـــ101,5001,45015رویداد

ـــ502,300980022عنوان فیلمکمک به انجام ارزشیابي و نظارت بر تولید و نمایش آثار سینمایي6

5پیوست24,0004,16324عنوانکمک به تولید و انتشار ماهنامه فیلم نگار، فصلنامه فارابي وسایر انتشارات تخصصي7

ــــ202,000761012گزارشکمک به انجام مطالعات موردی و تدوین گزارش های تخصصي سینما8

6پیوست 205,5003,000120عنوانحمایت از تولید وب سری در رسانه های نو پدید9

ــــ153,5002,16310جشنوارهحمایت از برگزاری سي و هشتمین جشنواره ملي فیلم فجر و اجرای طرح سیمرغ و پروانه ها10

ــــ150,00080800جشنوارهحمایت از برگزاری سي و هشتمین جشنواره جهاني فیلم فجر11

7پیوست 130,00038,855141جشنوارهکمک به برگزاری سي و دومین جشنواره بین المللي فیلم های کودکان و نوجوانان و برگزاری همزمان آن در استان ها12

8پیوست 225,0006,02521عنوان فیلمحمایت از تولید مشترک فیلم سینمایي با دیگر کشور ها13

9پیوست 5526,0008,668328اثر/نفرحمایت از آماده سازی و  بازاریابي و عرضه فرهنگي و تجاری آثار و اعزام سینماگران به مجامع بین المللي14

ــــ54,000000کشورحمایت از برگزاری هفته فیلم در کشورهای هدف15

ــــ11,1601,16001جشنوارهحمایت از برگزاری جشنواره فیلم  وارش16

ــــ11,5002,02011جشنوارههای دانش آموزی در مناطق سیل زده و کم برخوردار  حمایت از جشنواره فیلم17

10پیوست 106,0001,75013عنوان فیلمحمایت از اکران فیلم های سینمایي کودکان و نوجوانان18

ــــ52,000000رشتهکمک به استانداردسازی و تقویت محتوای آموزش آموزشگاه های آزاد19

ــــ12,000000طرحاجرای طرح تایید صالحیت مدرسان آموزشگاه های سینمایي20

ــــ13,00049400برنامهحمایت از برگزاری جایزه پژوهش سینمایي سال21

ــــ401,8005705عنوانحمایت از پایان  نامه ها، تألیفات و ترجمه های مرتبط با حوزه سینما22

ــــ81,80024001طرحکمک به اجرای نظرسنجي فعالیت های سینما23

ــــــــ85000114,07541ــــــهزینه های جاری و پشتیباني24

ـــــــــ580,060275,442100ـــ جمع کل

(مبالغ به میلیون ریال) (1398ماهه 9)                                     خالصه گزارش عملکرد بنیاد سینمایی فارابی 



ردیف
عنوان فیلمنامه،تحقیق یا تولید 

فیلم

نام فیلمنامه نویس، محقق 

،تهیه کننده یا کارگردان
مبلغ قراردادسال قرارداد

پرداخت شده تا سال 

97

پرداخت شده 

98درسال 
مانده تعهدات

تاریخ خاتمه 

قرارداد
وضعیت پروژهمخاطبگونه/ موضوع

1
هفت قانون خردمندی ، دنیای 

درون
نگارش فیلمنامهکودک و نوجوانکودک و نوجوان97/08/20700210490097/12/20بیژن میرباقری

نگارش فیلمنامهکودک و نوجوانکودک و نوجوان97/10/1570021028021098/01/25حسن علیمردانی ربات ها2

3
هفت قانون خردمندی ، دنیای بی 

پایان
نگارش فیلمنامهکودک و نوجوانتاریخی/کودک و نوجوان97/11/2870021014035098/03/28سید نوید سید علی اکبری

نگارش فیلمنامهکودک و نوجوانکودک و نوجوان97/11/2870021014035098/03/28نیما عباس پورهفت قانون خردمندی ، ایمان4

نگارش فیلمنامهعامقصاص/اجتماعی98/02/0835002807098/05/08ایرج افشارآغاز5

نگارش فیلمنامهکودک و نوجوانکودک و نوجوان98/02/15400027013098/05/15سید احمد پایداریماجراجویان6

فیلمنامه اولیهکودک و نوجوانکودک و نوجوان98/02/157000700098/05/15سهیل موفقکتیبه آخر7

نگارش فیلمنامهعامدفاع مقدس/کودک و نوجوان98/03/251,000020080098/03/25محمد پیرهادیافسانه نیست8

نگارش فیلمنامه+14اجتماعی98/06/1030009021098/09/10سید عماد حسینی و پیام الریانزمستان9

تحقیق و نگارشعامتاریخ و تمدن98/07/022,000002,00099/01/31مسعود جعفری جوزانییعقوب لیث10

بازنویسی فیلمنامهعاممعناگرا/اجتماعی98/07/163000030098/10/16فاطمه سلطانیبازنویسی خواب عمیق11

تحقیق و نگارشعاماجتماعی98/07/28600018042098/12/15سیامک شایقیبرادران افتخاری12

تحقیق و نگارشعاماجتماعی98/09/03300015015098/12/03مهرشاد کارخانیسیل13

تحقیق و نگارشکودک و نوجوانکودک و نوجوان98/09/03400012028098/12/03اصغر عبدالهیشب طوالنی بندر14

ــــــــــــــــــــ8,7508403,0405,270 جمع کل

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



مبلغ وامنام پروژهطرف قراردادردیف
تاریخ 

درخواست

تاریخ معرفی به 

صندوق اعتباری 

هنر

تاریخ معرفی به 

صندوق 

کارآفرینی امید

مخاطبگونهموضوعتاریخ اخذ وام
وضعیت 

وام

دریافت وامعاممهاجرتاجتماعی3,00097/07/1897/08/0998/05/0998/06/05ناتنی هاعلی مصفا1

دریافت وامعامخانوادگیاجتماعی3,00098/04/1898/04/3198/05/0998/06/24گورکنسینا سعیدیان2

کودک و نوجوان3,00097/10/1197/12/0798/05/0998/07/22آبی بیکرانسید جالل چاوشیان3
کودک و 

نوجوان
دریافت وامکودک و نوجوان

دریافت وامعاماجتماعیاجتماعی1,00098/04/3098/05/2398/05/2898/06/31سامیفاطمه چندریان پور4

ـــعامخانوادگیاجتماعیــــ98/06/3198/07/20ــــ500ناهیدزهرا مشتاق7

کودک و نوجوانـــــ2,00098/05/0598/07/2098/08/19برنده هامحسن مسافرچی8
کودک و 

نوجوان
کودک و نوجوان

تکمیل 

مدارک

عامروانشناختیاجتماعیـــــ3,00098/08/2598/09/0698/09/13ابر بارانش گرفتهمجید برزگر9
تکمیل 

مدارک

عامجناییاجتماعیـــــ4,00098/08/1898/08/2598/09/13زنبور کارگرافشین صادقی10
تکمیل 

مدارک

عاماجتماعیاجتماعیـــــ5,00098/08/2598/08/2898/09/24اورکافاطمه ابوالقاسمی11
تکمیل 

مدارک

عامخانوادگیاجتماعیـــــ3,00098/08/1898/09/0698/09/27پیتوککوروش اسدالهی12
تکمیل 

مدارک

انیمیشنـــــ4,00098/08/1898/09/0698/09/20لوپتومحمدحسین صادقی13
کودک و 

نوجوان
کودک و نوجوان

تکمیل 

مدارک

عامخانوادگیاجتماعیـــــ5,00098/08/1498/09/2598/10/11بنفشه آفریقاییعلیرضا شجاع نوری14
تکمیل 

مدارک

ـــــــــــــــــــــــــــ36,500 جمع کل

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

در این راستا بنیاد در .  پرداخت تسهیالت از طریق تفاهم نامه با صندوق اعتباری هنر محقق شده است1396بر اساس سیاست بنیاد سینمایي فارابي با هدف کارآفریني و اشتغال زایي از سال 

. سال جاری مبلغ ده میلیارد ریال نزد صندوق اعتباری هنر سپرده گذاری کرده که به موجب آن تسهیالت  با معرفي بنیاد توسط صندوق مذکور بر اساس ضوابط مربوطه پرداخت مي شود

: فیلم معرفي نامه صادر شده است که به شرح جدول ذیل هستند14شایان ذکر است تا تاریخ تنظیم این گزارش برای



ردیف
عنوان فیلمنامه،تحقیق یا 

تولید فیلم

نام فیلمنامه نویس، محقق 

،تهیه کننده یا کارگردان

سال 

قرارداد
مبلغ قرارداد

پرداخت شده تا 

97سال 

پرداخت شده 

98درسال 
مانده تعهدات

تاریخ تحویل 

خاتمه / فیلم
توضیحاتوضعیت تولیدمخاطبگونه/موضوع

درصد50مشارکت اکران نشدهکودک و نوجوانکودک و نوجوان13972,8002,52010018097/07/10وحید نیکخواه آزادسوم شخص غایب1

درصد50مشارکت آماده نمایشعامخانوادگی/اجتماعی139721,6003,15035018,10097/08/13جامعی ندوشن و محمدرضا هنریگیتی2

درصد20مشارکت درحال اکرانعامورزشی/اجتماعی13973,8003,42020018097/05/16علی سرتیپی و رسول صدرعاملیسونامی3

درصد55مشارکت آماده نمایشکودک و نوجوانکودک و نوجوان13975,5004,800700097/05/16بهروز خدا بخشقطار آن شب4

اجرا و مدیریت ساختمراحل فنیکودک و نوجوانکودک و نوجوان13975,0003,75050075098/03/05ابوالفضل جلیلی موحدیمسیر معکوس5

درصد5مشارکت آماده نمایشعامحادثه ای/اجتماعی13981,000090010098/07/29سیروس الوندآنجا همان ساعت6

درصد40مشارکت مراحل فنیکودک و نوجوانکودک و نوجوان13987,50006,75075098/05/21محمد پیرهادیمهران7

درصد35مشارکت فیلمبرداریکودک و نوجوانکودک و نوجوان13984,00003,60040098/06/26افسانه منادی طبریشاه ماهی8

درصد45مشارکت مراحل فنیعامخانوادگی/اجتماعی13987,80006,4201,38098/03/05شهرام مسلخیپدران9

درصد25مشارکتپیش تولیدعامترسناک/اجتماعی13985,00001,7503,25098/06/26روح اله برادریزاالوا10

درصد25مشارکت آماده نمایشخانوادهخانوادگی/اجتماعی13987,50006,75075098/08/13بهنام بهزایمن میترسم11

درصد25مشارکت پیش تولیدعامپلیسی امنیتی/اجتماعی13985,50003,0252,47598/07/23مقصود جباریمهمانی نقابها12

درصد25مشارکت آماده نمایشعامزندگی نامه/اجتماعی13985,00003,1501,85098/09/10علی قوی تنرویای سهراب13

طراحی تولیدمطالعات اجراییکودک و نوجوانکودک و نوجوان13981,37701,17020798/08/01امیر رضا معتمدییانو14

درصد25مشارکت مراحل فنیعاماجتماعی13989,00008,10090098/10/28حمید فرخ نژادموسی15

فرمانروای /آیه های بیقراری16

آب

درصد10مشارکت آماده نمایشکودک و نوجوانکودک و نوجوان13983,500003,50098/10/08مجتبی امینی ارمکی

درصد22/5مشارکت آماده نمایشعاماجتماعی13988,500008,50099/01/22حسین پور محمدیمغز استخوان17

درصد27/5مشارکت آماده نمایشعاماجتماعی13985,500005,50098/12/12نوید محمودیمردن در آب مطهر18

ـــــــــــــــــــــــــ109,87717,64043,46534,772

ردیف
عنوان فیلمنامه،تحقیق یا 

تولید فیلم

نام فیلمنامه نویس، محقق 

،تهیه کننده یا کارگردان

سال 

قرارداد
مبلغ قرارداد

پرداخت شده تا 

97سال 

پرداخت شده 

98درسال 
مانده تعهدات

/ سال ساخت

فیلمنامه/ تحقیق
توضیحاتوضعیت تولیدمخاطبژانر/ موضوع

درصد100مشارکت  و خرید حقوق اکران نشدهکودک و نوجوانکودک و نوجوان13972,5001,80469601,394رهبر قنبرینسترن های وحشی1

درصد100حقوق نمایش خانگی و تلویزیون اکران نشدهکودک و نوجوانکودک و نوجوان13971,50075075001397بیتا منصوریکاتی وستاره2

درصد100خرید حقوق و رایت فرهنگی و بین الملل اکران نشدهکودک و نوجوانکودک و نوجوان13974507837201394غالمرضا ساغریچیانحورا3

درصد حقوق اقتباس داستان100واگذاری تحویل شدهعامکودک و نوجوان/اقتباســـ139715001500هوشنگ مرادی کرمانیزیر نور شمع4

آماده نمایشعامازدواج/اجتماعی13981,50001,50001398اصغر پورهاجریانقرار بعدی همان جا5
به استثنا نمایش )درصد 100خرید مالکیت و حقوق 

(خانگی و تلویزیونی

درصد اقتباس رمان طف نامه100واگذاری تحویل شدهعامعاشورا/مذهبیـــ139815001500مصطفی جمشیدی پرورطف نامه6

درصد از مالکیت و حقوق فیلم سینمایی60اکران شدهکودک و نوجوانکودک و نوجوان13984,5004,00050001393حسن آقاکریمی و لیدا عبدالمنافیانفرار از اردو7

درصدحقوق و رایت بین الملل100اکران شدهعامانقالب اسالمی/مقاومت1398410041001383عادل یراقیمواجهه8

اکران شدهعامروانشناسی/اجتماعی13981,20001,20001395اسماعیل مهین دوست  و شهاب علی بخشیترومای سرخ9
درصد حقوق تلویزیونی و نمایش 75واگذاری

خانگی

آماده نمایشکودک و نوجوانکودک و نوجوان13983,06002,7003601397سید غالمرضا موسوی نامقیبازیوو10
درصدحقوق و رایت نمایش خانگی و 100پیش خرید 

تلویزیونی

درصد100خرید حقوق تلویزیونی و نمایش خانگیآماده نمایشعامخانوادگی/اجتماعی13982,50002,50001397نادر خادم طریقتاینجا هم باران میبارد11

درصدحقوق و رایت تلویزیون و نمایش خانگی100آماده نمایشعاممقاومت13982,000002,0001397حسین صیدخانی و حسن صیدخانیمستطیل قرمز12

ویزیونی.درصدحقوق و رایت تل100اکران شدهعاماجتماعی1398500005001398مهدی رحمانی و بهمن کامیارکارت پرواز13

ـــــــــــــــــــــــــ20,4206,63210,9282,860

جمع کل

جمع کل

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

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



عنوانردیف
نام فیلمنامه نویس، محقق 

،تهیه کننده یا کارگردان

سال 

قرارداد
مبلغ قرارداد

پرداخت شده تا 

97سال 

پرداخت شده درسال 

98
مخاطبگونه/موضوع مانده تعهدات

تاریخ تحویل 

طبق قرارداد
وضعیت پروژه

وضعیت 

پروانه مالکیت
توضیحات

تحویل نشدهآماده نمایش97/11/30عامداعش/مقاومت97/06/1515,04013,0451,840155سید حامد حسینیبی تار1
درصد 60مشارکت 

(97متمم قرارداد)

درصد50مشارکت تحویل شدهاکران شده97/11/30عامورزشی/اجتماعی97/06/1839,00036,5002,5000سعید ملکان و بهرام توکلیغالمرضا تختی2

درصد25مشارکت تحویل شدهدرحال اکران97/12/01عامانقالب اسالمی/مقاومت97/10/0122,00020,0002,0000سید محمود رضوی2ماجرای نیمروز3

درصد25مشارکت تحویل شدهدرحال اکران96/10/30عامکمدی معناگرا/اجتماعی97/11/2811,2508,2503,0000محمدرضا هنرمندسمفونی نهم4

ـــــفیلمبرداری98/08/06عامخانواده/اجتماعی98/05/067,20004,2752,925مهدی صباغ زادهرمانتیسم عماد و طوبی5
+ درصد30مشارکت 

متمم

طراحی تولیدـــــمطالعات اجرایی98/07/30کودک و نوجوانکودک و نوجوان98/05/152,25001,1251,125همایون اسعدیانسرزمین بود و نبود6

درصد25مشارکت ـــــفیلمبرداری98/10/07عامکمدی معناگرا/اجتماعی98/07/079,00006,6002,400علی عطشانیسلفی با دموکراسی7

ــــــــــــــــــــــــــــــ105,74077,79521,3406,605 جمع کل

(مبالغ به میلیون ریال)                                                                                                                                         (4پیوست )                                                                                                                                        حمایت از آثار سینمایی فاخر 



پرداخت شده تا کنونتاریخ تحویلمبلغ قراردادتعداد تیراژ یا نسخهسال انتشارطرف قراردادعنوان ماهنامه فیلم نگار  و فصل نگار و غیرهردیف

1398ـــماهنامه فیلم نگار** 1
 نسخه چاپی و پس از آن  200 تا شماره 

.دیجیتال است
3,337ــــــــ

1398ـــ(فرآیندهای تولید در سینمای دیجیتال)فصلنامه فارابی2
 و 83خرید کاغذ فصلنامه، فصلنامه شماره 

84بخشی از هزینه های فصلنامه شماره 
655ــــــــ

20698/09/30144قرارداد پژوهش تکمیلی1398امیرحسین ثناییزنان فیلمساز سینمای حرفه ای ایران پس از انقالب3

4
    دانش فیلمنامه نویسی، زیربنای عصب شناسی و 

راهبرد داستان گویی
3998/03/3127قرارداد ترجمه1398محمدرضا وفایی

4,163ــــ245 جمع کل

(مبالغ به میلیون ریال) (5پیوست)         کمک به تولید و انتشار ماهنامه فیلم نگار، فصل نامه فارابی وسایر انتشارات تخصصی 



طرف قراردادعنوان وب سریردیف
تاریخ 

قرارداد
مبلغ قرارداد

پرداخت شده تا 

98آذرماه 
مانده تعهدات

تاریخ خاتمه 

قرارداد
مخاطبگونهژانر/موضوع

وضعیت 

پروژه
توضیحات

قسمتوبسری5طراحی،نگارشفیلمنامهونمونهسازیدرحالانجامنوجوانسریوبدرمانیروان98/08/2930015015098/10/30 حمیدرضا بیاتدارالوحوش1

قسمتوبسری5طراحی،نگارشفیلمنامهونمونهسازیدرحالانجامکودکسریوبادبیاتفولک98/08/2930015015098/10/30  وریا نیک منشچل دیو2

قسمتوبسری5طراحی،نگارشفیلمنامهونمونهسازیدرحالانجامکودکسریوبدوقلوها98/08/2930015015098/10/30 امیر حسین تجسسیدوقلوهای عجیب 3

قسمتوبسری5طراحی،نگارشفیلمنامهونمونهسازیدرحالانجامخردسالسریوبرفتاردرمانی98/08/2930015015098/10/30  الیکا مهران پورطوطی طوطی 4

قسمتوبسری5طراحی،نگارشفیلمنامهونمونهسازیدرحالانجامبزرگسالسریوببارداری98/08/2930015015098/10/30  کلنوش شریفی نی نی ناف 5

قسمتوبسری5طراحی،نگارشفیلمنامهونمونهسازیانجامشدهنوجوانسریوباجتماعی98/08/2930015015098/10/30  کیان قاسم پور اوزیا 6

قسمتوبسری5طراحی،نگارشفیلمنامهونمونهسازیدرحالانجامخردسالسریوبآموزشی98/08/2930015015098/10/30  هاجر مهرانی کدو بجو 7

قسمتوبسری5طراحی،نگارشفیلمنامهونمونهسازیدرحالانجامکودکسریوبمحیطزیست98/08/2930015015098/10/30  ابراهیم وطن دوستتنها ماموت دنیا 8

قسمتوبسری5طراحی،نگارشفیلمنامهونمونهسازیانجامشدهنوجوانسریوبفانتزی98/08/2930015015098/10/30  مهدی حیدری  سال صفر  9

قسمتوبسری5طراحی،نگارشفیلمنامهونمونهسازیانجامشدهکودکسریوبکودکانخاص98/08/2930015015098/10/30  اسداله دیانتی بوگولو10

قسمتوبسری5طراحی،نگارشفیلمنامهونمونهسازیانجامشدهکودکسریوبفانتزی98/08/2930015015098/10/30  رضا احمد یاریسبزیجات بامزه 11

قسمتوبسری5طراحی،نگارشفیلمنامهونمونهسازیانجامشدهنوجوانسریوبریلیتیشو98/08/2930015015098/10/30  علی عرفان فرهادیشورای سیاستگذاری12

قسمتوبسری5طراحی،نگارشفیلمنامهونمونهسازیانجامشدهنوجوانسریوبکمدی98/08/2930015015098/10/30  حامد انصاریچاق جادار 13

قسمتوبسری5طراحی،نگارشفیلمنامهونمونهسازیانجامشدهنوجوانسریوبموزیکال98/08/2930015015098/10/30  امیر مهدی انصاری پشیمان14

قسمتوبسری5طراحی،نگارشفیلمنامهونمونهسازیانجامشدهکودکسریوبانیمیشنمستند98/08/2930015015098/10/30 مریم پروین صدا تون15

قسمتوبسری5طراحی،نگارشفیلمنامهونمونهسازیدرحالانجامکودکسریوبمحیطزیست98/08/2930015015098/10/30  اعظم مهدویگوشت و پیاز و دنبه16

قسمتوبسری5طراحی،نگارشفیلمنامهونمونهسازیدرحالانجامنوجوانسریوبکودکانخاص98/08/2930015015098/10/30 پژمان ماله میرشکم کله و کله شکم 17

قسمتوبسری5طراحی،نگارشفیلمنامهونمونهسازیدرحالانجامبزرگسالسریوبآموزشی98/08/2930015015098/10/30  میثم زیدیبه همین سادگی 18

قسمتوبسری5طراحی،نگارشفیلمنامهونمونهسازیدرحالانجامکودکسریوبمحیطزیست98/08/2930015015098/10/30  محسن شیریایربراش 19

قسمتوبسری5طراحی،نگارشفیلمنامهونمونهسازیدرحالانجامکودکسریوبعلمی98/08/2930015015098/10/30  سلمان طاهرخرم آبادیاوه لند20

ــــــــــــــــــ6,0003,0003,000

(مبالغ به میلیون ریال)                                                                            ( 6پیوست )                                                                                     صورت ریز هزینه های وب سری طبق قرارداد

جمع کل



مبلغشرح هزینهردیف

1,840هیأت انتخاب و داوری1

2,396افتتاحیه و اختتامیه2

2,291جوایز و هدایای برگزیدگان3

4,870( نفر130)حق الزحمه عوامل اجرایی و ستادی 4

2,946خدمات دوبله همزمان، ترجمه و حق الزحمه بخش بین الملل5

1,648خدمات پشتیبانی6

6,165ترانسپورت مهمانان خارجی7

2,195ترانسپورت مهمانان داخلی8

1,722خدمات فنی و آماده ساری فیلم9

797ساخت تیزر، تولید محتوا و کلیپ10

2,950انتشارات، کاتالوگ،پوستر،کتاب و سایر اقالم چاپی11

920آگهی، تبلیغات و نظرسنجی12

3,489فعالیت های حوزه ارتباطات، روابط عمومی، فضای مجازی و امور مرتبط با رسانه های جمعی13

2,559تولید و پخش برنامه زنده تلویزیونی14

1,167حق نمایش فیلم های داخلی و خارجی15

900(ویدئو الیبرری)گردآوری و تجهیز فنی و محتوایی اولین کتابخانه ویدئویی 16

38,855 جمع کل

(مبالغ به میلیون ریال)        (7پیوست)کمک به برگزاري سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم هاي کودکان و نوجوانان و برگزاري همزمان در استان ها 



ردیف
عنوان فیلمنامه،تحقیق 

یا تولید فیلم

نام فیلمنامه نویس، محقق ،تهیه کننده 

یا کارگردان
مبلغ قراردادسال

پرداخت شده تا 

97سال 

پرداخت شده 

98درسال 
توضیحاتوضعیت پروژهکشور مشارکت کنندهموعد تحویل

آماده نمایشترکیه13972,5001,0001,00098/03/11علی نوری اسکویی و فیصل سویسالدرخت گردو1

درصدحقوق بین الملل و 10

درصد اکران نمایش خانگی 50

داخلی

درصد20مشارکت آماده نمایشجمهوری آذربایجان13974,5003,0751,42597/07/23شهاب رضویان و الهام قاسم افقلعه عشق2

درصد25مشارکتآماده نمایشفرانسه، لبنان و آلمان13974,00003,60097/12/28علی مصفایلدا3

ــــــــــــــــــــ11,0004,0756,025 جمع کل

(مبالغ به میلیون ریال)              (8پیوست)                                         حمایت از تولید مشترک فیلم سینمایی با دیگر کشور ها  



کشورنام جشنوارهمجری/ شرکت کنندهموضوع/ عنوان فیلمردیف
زمان 

برگزاری
شرح

تعداد 

روز
پرداخت شده

870هزینه ویزا،کمک هزینه سفر، بیمه مسافرتیفروردینروسیهجشنواره فیلم مسکورسول صدر عاملی سال دوم دانشکده من1

تیرروسیهجشنواره فیلم های خانوادگی روسیهمازیار میریسارا و آیدا2
هزینه ویزا،عوارض خروج، کمک هزینه سفر، بیمه 

مسافرتی
787

13113 عوارض خروج، کمک هزینه سفراردیبهشتچینکارگاه آموزشی فیلم سازی چینحسین شیخ االسالمیحضور در کارگاه آموزشی3

13115تهیه ویزا، عوارض خروج، کمک هزینه سفراردیبهشتچینکارگاه آموزشی فیلم سازی چینحسین نمازیحضور در کارگاه آموزشی4

5155هزینه ویزا،کمک هزینه سفر، بلیط هواپیماخردادچینجشنواره فیلم شانگهایمهدی یزدانیحضور در جشنواره5

5109هزینه ویزا،کمک هزینه سفر، بلیط هواپیماخردادچینجشنواره فیلم شانگهایعلی نوری اسکوییحضور در جشنواره6

10101کمک هزینه سفرخردادچینجشنواره فیلم شانگهایکامیار محسنینداور جشنواره7

1074کمک هزینه سفرشهریورسنگاپور جشنواره فیلم جنوب آسیارسول صدر عاملیداور جشنواره8

1074کمک هزینه سفرمهرکره جنوبیجشنواره پوسانصفی یزدانیانناگهان درخت9

1074کمک هزینه سفرمهرکره جنوبیجشنواره پوسانمحمدرضا کیوان فردر میان تپه ها10

9127هزینه ویزا،کمک هزینه سفر، بیمه و عوارض خروجمهرروسیهجشنواره فیلم آسیا اقیانوسیهامیر اسفندیاریداور جشنواره11

1090کمک هزینه سفرمهرکره جنوبیجشنواره پوسانشاهد احمدلوسینما خر12

1090کمک هزینه سفرمهرکره جنوبیجشنواره پوسانحامد تهرانیدیاپازون13

7136عوارض خروج،کمک هزینه سفر، بلیط هواپیماآبانهلندجشنواره سینه کیدحامد سلیمان زادهحضور در جشنواره14

882بلیط هواپیماآبانتونسجشنواره فیلم کارتاژجلیل اکبری صحتحضور در جشنواره15

16
برپایی چتر سینمای ایران در 

بازار فیلم کن
122,270به منظور معرفی و عرضه محصوالت سینمای ایراناردیبهشتفرانسهجشنواره فیلم کنبنیاد سینمایی فارابی

حضور فعاالن بین الملل17
 کارشناسان بین الملل بنیاد سینمایی 

فارابی، جشنواره فیلم های کودکان و 

نوجوانان  و جشنواره جهانی فیلم فجر

123,447عوارض خروج،بیمه مسافرتی،بلیط، اقامت، کمک هزینه سفراردیبهشتفرانسهجشنواره فیلم کن

18
سایر هزینه های جشنواره 

فیلم کن
اردیبهشتفرانسهجشنواره فیلم کنبنیاد سینمایی فارابی

برای عرضه در ... هزینه بسته های فرهنگی و بروشورهای ارسالی و

چتر سینمای ایران
12860

8,074

(ریال)مبلغنام فیلمشرکت/نام البراتوارردیف

129سگ کشیفام نقره فیلم1

129تردیدفام نقره فیلم2

129نیازفام نقره فیلم3

129عروس آتشفام نقره فیلم4

24ملک سلیمانپیشگامان سینمای آریا5

4تختیعلیرضا کریمی6

علیرضا کریمی7
 اولین امضاء 

برای رعنا
4

4پاستا ریونیعلیرضا کریمی8

7ناخدا خورشیدمسلم دهقانی9

35روز واقعهالبراتوار دیجیتال فام فیلم10

594

شرح خدمات آماده سازی

 و پاالیش صداDCPترمیم و اصالح رنگ و نور و ساخت 

 و پاالیش صداDCPترمیم و اصالح رنگ و نور و ساخت 

ساخت آنونس

ساخت آنونس

(مبالغ به میلیون ریال) (9پیوست)               حمایت از آماده سازي و  بازاریابی و عرضه فرهنگی و تجاري آثار و اعزام سینماگران به مجامع بین الملل 

(مبالغ به میلیون ریال) (9پیوست)                                             حمایت از آماده سازي فیلم ها

جمع کل

 و زیرنویس عربیDCP ساخت 

 و پاالیش صداDCPترمیم و اصالح رنگ و نور و ساخت 

 و پاالیش صداDCPترمیم و اصالح رنگ و نور و ساخت 

DCPساخت 

جمع کل

ساخت آنونس

آماده سازی زیرنویس



توضیحاتپرداخت شدهسالعنوان فعالیتردیف

ـــــ13981,000 دانش آموز100427برای  "تپلی و من  "و" 3آهوی پیشونی سفید "اکران 1

ـــــ1398500"پاستا ریونی"حمایت از پخش 2

ـــــ1398250"تپلی و من"حمایت از پخش 3

ـــــ1,750 جمع کل

(مبالغ به میلیون ریال)                 (10پیوست)                         حمایت از اکران فیلم هاي سینمایی کودک و نوجوان


