بنیادسینمایی فارابی
صورت خالصه عملکرد  12ماهه سال 1397
شرح

ردیف

واحد

پیوست هدف کمی محقق شده درصدازکل

جمع ( ریال )

1

حمایت ازتحقیق و نگارش فیلمنامه

فیلم نامه

1

21

2

8,571,000,000

2

حمایت ازتولیدوساخت آثارسینمایی درقالب تسهیالت

عنوان فیلم

2

9

4

14,345,000,000

3

حمایت ازتولیدفیلم اول

عنوان فیلم

3

14

3

11,713,500,000

4

حمایت ازتولید آثارفیلم سینمایی ازطریق مشارکت درسهم مالکیت فیلم

عنوان فیلم

4

35

32

128,449,762,960

5

کمک به تامین منابع اطالعاتی و مطالعاتی سینمای حرفه ای به منظورروزآمدی دانش سینماگران

برنامه

5

18

2

7,608,946,747

6

حمایت ازآماده سازی فنی آثارسینمایی درحوزه البراتواری و استودیویی

عنوان فیلم

6

27

2

7,448,703,600

7

حمایت ازنگارش فیلم نامه وتولیدوساخت آثارسینمایی کودک ونوجوان

عنوان فیلم

7

26

7

27,368,000,000

8

حمایت ازتبلیغات  ،بازاریابی و اکران آثارسینمایی کودک ونوجوان

عنوان فیلم

8

26

1

4,828,144,200

9

حمایت ازبرگزاری جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان

جشنواره

9

10

9

38,000,000,000

عنوان فیلم

10

25

3

10,173,360,202

استان

11

35

1

2,590,905,000

---

---

35

139,174,604,464

100

400,271,927,173

 10حمایت ازحضورفرهنگی وتجاری  ،بازاریابی و اکران آثارسینمایی درمنطقه وجهان
11

کمک به اجرای طرح سیمرغ و پروانه ها واکران فیلم های کودک ونوجوانان همزمان با سی وهفتمین جشنواره ملی فجر دراستان

 12هزینه های پشتیبانی و غیرمستقیم
جمع

---

» پیوست « 1

بنیادسینمایی فارابی
عملکرد 12ماهه 1397
حمایت ازتحقیق و نگارش فیلمنامه
عنوان تحقیق  /فیلمنامه

ردیف

موضوع

نام محقق  /فیلم نامه نویس

تعهدبنیاد

تاریخ عقدقرارداد

تاریخ خاتمه

پرداختی قبل ازسال

پرداختی تا

قرارداد

1396

97/12/28

مانده تعهد

1

ما ازجهنم آمده ایم

محسن عبدالوهاب

اجتماعی

1,000,000,000

95/06/16

98/06/16

350,000,000

400,000,000

250,000,000

2

مستی اعماق

مجتبی میرطهماسب ایلخانی پور

اجتماعی

1,000,000,000

95/06/16

98/06/16

350,000,000

400,000,000

250,000,000

3

توران میرهادی

فرهادتوحیدی/منصوره مسائلی/شورانگیزصیادی اجتماعی

1,000,000,000

95/06/16

98/06/16

350,000,000

400,000,000

250,000,000

4

دست در دست

فریدمصطفوی

اجتماعی

1,000,000,000

95/06/16

98/06/16

350,000,000

400,000,000

250,000,000

5

دانوب

امیرعربی

اجتماعی

1,000,000,000

95/06/16

98/06/16

350,000,000

400,000,000

250,000,000

6

دستمال سرخ ها ( شهیدوصالی)

ابراهیم طالش مجیدی

دفاع مقدس

750,000,000

96/07/05

96/11/05

150,000,000

100,000,000

500,000,000

7

تیغ کهنه

مهدی نادری نجف آبادی

اجتماعی

500,000,000

96/11/10

97/02/10

150,000,000

300,000,000

50,000,000

8

افسانه نیست

محمدپیرهادی

اجتماعی

1,000,000,000

97/12/25

98/03/25

0

250,000,000

750,000,000

9

جنگل واژگون

سیدمحمدسجادآوینی

اجتماعی

300,000,000

97/10/23

98/01/23

0

90,000,000

210,000,000

 10خط نجات

وحیدموسائیان

انقالب اسالمی

400,000,000

97/04/30

97/07/30

0

280,000,000

120,000,000

 11جمعه فراموش شده

اکبرناظمی

انقالب اسالمی

300,000,000

97/01/20

97/03/20

0

210,000,000

90,000,000

 12بی تار

جمیل رستمی  -احمدمرادپور

مقاومت

800,000,000

96/12/26

97/02/26

200,000,000

600,000,000

0

 13مسیرمعکوس

ابوالفضل جلیلی

اجتماعی

400,000,000

94/09/29

94/12/10

170,000,000

230,000,000

0

 14فیلمنامه بامضمون قرآنی

گروه نویسندگان

قرآنی

105,000,000

96/11/10

96/12/29

0

105,000,000

0

 15جنگ سری

صادق کرمیار

دفاع مقدس

350,000,000

97/02/02

97/02/02

0

350,000,000

0

 16خواب عمیق

علی وزیریان

معناگرا

200,000,000

97/02/29

97/02/29

0

200,000,000

0

 17پرسه درقفس

مهرشادکارخانی

اجتماعی

250,000,000

97/04/17

97/07/17

0

250,000,000

0

 18پاگل

محمدحجتی اصیل

اجتماعی

380,000,000

97/05/14

97/08/14

0

380,000,000

0

تحقیق و پژوهشی

630,000,000

97/08/19

97/08/19

0

630,000,000

0

محمدعلی حیدری

-------

140,000,000

95/08/01

96/02/01

0

140,000,000

0

شوراهای مشورتی  -تخصصی

-------

2,456,000,000

-------

-------

0

2,456,000,000

0

2,420,000,000

8,571,000,000

2,970,000,000

 19ایجاد پایگاه اطالعاتی و تعاملی سینماقصه(اقتباس) مهدی شریعت مهدوی
20

پژوهش درباره سرگذشت  35ساله بنیادسینمایی فارابی

 21برگزاری جلسات تخصصی فیلمنامه
جمــع

13,961,000,000

» پیوست « 2

بنیادسینمایی فارابی
عملکرد  12ماهه 1397
حمایت ازتولیدوساخت آثارسینمایی درقالب تسهیالت
نام فیلم

ردیف

تهیه کننده

کارگردان

موضوع فیلم  /ژانرفیلم

تعهدبنیاد

پرداختی قبل ازسال

پرداختی تا

1396

97/12/28

مانده تعهدبنیاد

وضعیت تسویه تسهیالت

1

خواب تاریک خواب روشن

رضاسبحانی

رضاسبحانی

اجتماعی

2,500,000,000

700,000,000

1,500,000,000

300,000,000

-------------

2

بن بست وثوق

مهردادفریدطالب نیا

محمدهادی کاویانی

اجتماعی  /خانوادگی

2,000,000,000

1,200,000,000

600,000,000

200,000,000

-------------

3

روناجان

نویدمحمودی

جمشیدمحمودی

اجتماعی  /خانوادگی

5,000,000,000

3,500,000,000

1,500,000,000

0

-------------

4

شعله ور

محمدرضاشفیعی

حمیدنعمت اهلل

اجتماعی

4,000,000,000

3,800,000,000

200,000,000

0

تسویه ازمحل واگذاری حقوق

5

یک روزمعمولی

افسانه منادی

افسانه منادی

اجتماعی

1,300,000,000

1,150,000,000

150,000,000

0

-------------

6

تقصیرمن نیست

اسماعیل میهن دوست

اسماعیل میهن دوست

اجتماعی  /خانوادگی

2,000,000,000

1,900,000,000

100,000,000

0

تسویه ازمحل واگذاری حقوق

7

آتش وقداره

محمدعرب

محمدعرب

اجتماعی

1,000,000,000

900,000,000

100,000,000

0

تسویه ازمحل واگذاری حقوق

8

پارادایس

علی عطشانی

علی عطشانی

اجتماعی  /کمدی

1,500,000,000

1,405,000,000

95,000,000

0

-------------

9

نرگس مست

عبداهلل اسفندیاری

سیدجالل الدین دری

اجتماعی  /تاریخی

3,000,000,000

2,900,000,000

100,000,000

0

-------------

-------------

-------------

10,000,000,000 10,000,000,000 20,000,000,000

0

14,345,000,000 27,455,000,000 42,300,000,000

500,000,000

 10تودیع منابع نزدصندوق اعتباری هنر -------------
جمــع

-------------

0

توضیح :
حمایت ازپروژه های سینمایی به صورت پرداخت تسهیالت به صندوق اعتباری هنر واگذار شده است و گزارش ارائه شده صرفا مربوط به پروژه هایی است که درسنوات قبل توسط بنیاد سینمایی فارابی
قرارداد تسهیالت با آنان منعقد وتاکنون نسبت به تسویه اقدام ننموده اند.

» پیوست « 3

بنیادسینمایی فارابی
عملکرد  12ماهه 1397
حمایت ازتولیدفیلم اول
نام فیلم

ردیف

تهیه کننده

کارگردان

موضوع  /ژانر

تعهدبنیاد

1

گیتی

عطاردی  ،جامعی ندوشن

محمدرضاهنری

اجتماعی

2

روزگارمجنون ( کنجانچم )

عبدالرضاآشتیانی

یاسمن نصرتی

دفاع مقدس

3,650,000,000

3

اسکیت باز

احمد علی حامد

نریمان حامد

اجتماعی  /ورزشی

3,000,000,000

4

مینی بوس

ابراهیم طالش مجیدی

ابوذرحیدری

مقاومت  /اربعین

700,000,000

5

سونامی

رسول صدرعاملی

علی سرتیپی

اجتماعی  /ورزشی 3,800,000,000

6

دریاچه ماهی

سعیدسعدی

مریم دوستی

7

یه وآ

تقی علیقلی زاده

آناهیدآباد

8

آپاندیس

مقصودجباری

حسین نمازی

اجتماعی

9

اسکی باز

محمداحمدی

حسین اردستانی

کودک و نوجوان

وحید نیکخواه آزاد

رحیم طوفان

 11دوچ

کانون پرورش فکری کودکان

امیر مشهدی عباس کودک و نوجوان

 12پینکیووعاموسردار

ناصرعنصری

 13رقص پا

محمداحمدی

 10یک کیلووبیست ویک گرم

جمــع

تاریخ عقد قرارداد تاریخ خاتمه قرارداد

درصدمالکیت بنیاد

پرداختی قبل ازسال

پرداختی تا

1396

97/12/28

مانده تعهد

3,500,000,000

97/03/13

97/08/13

50

2,850,000,000

300,000,000

350,000,000

97/05/25

97/08/25

45

1,800,000,000

1,500,000,000

350,000,000

97/04/20

97/12/29

40

0

1,050,000,000

1,950,000,000

97/01/20

97/03/20

100

0

245,000,000

455,000,000

97/02/26

97/05/16

20

0

3,420,000,000

380,000,000

دفاع مقدس

5,137,000,000

95/07/17

95/11/17

50

5,000,000,000

137,000,000

0

اجتماعی

5,559,500,000

94/04/04

94/07/04

25

4,880,000,000

679,500,000

0

2,120,000,000

97/03/12

97/03/12

40

2,000,000,000

120,000,000

0

2,500,000,000

97/05/27

97/05/27

45

1,500,000,000

1,000,000,000

0

اجتماعی

1,500,000,000

96/12/28

96/12/28

20

1,150,000,000

350,000,000

0

2,500,000,000

97/02/20

97/05/30

50

0

2,500,000,000

0

رضاصافی

کودک و نوجوان

300,000,000

97/08/19

97/08/19

 50درصدتلویزیون و نمایش خانگی

0

300,000,000

0

مزدک میرعابدینی

اجتماعی

112,000,000

97/05/24

97/05/24

هزینه اکران

0

112,000,000

0

34,378,500,000

3,485,000,000 11,713,500,000 19,180,000,000

» پیوست « 4

بنیادسینمایی فارابی
عملکرد  12ماهه 1397
حمایت از تولیدآثار فیلم سینمایی از طریق مشارکت در سهم مالکیت فیلم
نام فیلم

ردیف

کارگردان

تهیه کننده

موضوع فیلم  /ژانر

تعهدبنیاد

تاریخ عقد قرارداد

تاریخ خاتمه قرارداد

نوع حمایت

درصدمالکیت پرداختی قبل ازسال 1396

پرداختی تا

مانده تعهدبنیاد

1

سمفونی نهم

زینب تقوایی

محمدرضاهنرمند

معناگرا  /مرگ

11,250,000,000

96/08/01

96/10/30

مشارکت

25

5,750,000,000

97/12/28
4,000,000,000

1,500,000,000

2

لیالج

علیرضاابوالقاسمی نژاد

داریوش یاری

اجتماعی

3,500,000,000

96/06/01

96/10/30

مشارکت

33

2,750,000,000

400,000,000

350,000,000

3

مردی بدون سایه

علیرضارئیسیان

علیرضارئیسیان

اجتماعی  /خانوادگی

6,600,000,000

96/10/15

97/05/15

مشارکت

30

765,000,000

5,505,000,000

330,000,000

4

مصائب شیرین 2

علیرضاداودنژاد

علیرضاداودنژاد

اجتماعی

6,300,000,000

96/08/01

96/10/30

مشارکت

35

3,000,000,000

2,985,000,000

315,000,000

5

امپراطورجهنم

محمدخزاعی

پرویزشیخ طادی

پایداری  /مقاومت

10,000,000,000

95/09/02

95/10/15

مشارکت

17

9,300,000,000

650,000,000

50,000,000

6

غالمرضا تختی

سعیدملکان

بهرام توکلی

اجتماعی

39,000,000,000

97/06/18

97/11/30

مشارکت

50

0

36,500,000,000

2,500,000,000

7

قلعه عشق

امیرشهاب رضویان

الهام رسول اف

اجتماعی

4,500,000,000

97/04/23

97/07/23

مشارکت

20

0

3,075,000,000

1,425,000,000

8

حلقه درخاک

حسن بشکوفه

محمدبزرگ نیا

تاریخی

2,500,000,000

97/07/08

97/11/30

توافقنامه پیش تولید

---

0

2,000,000,000

500,000,000

9

قصرشیرین

رضامیرکریمی

رضامیرکریمی

اجتماعی

5,000,000,000

97/07/22

97/10/22

مشارکت

25

0

4,500,000,000

500,000,000

علیرضاشجاع نوری

مونازندحقیقی

اجتماعی

2,500,000,000

97/05/07

97/08/07

مشارکت

20

0

2,250,000,000

250,000,000

 11بازیچه

محمدعلی سجادی الریجانی

محمدعلی سجادی الریجانی اجتماعی  /ترسناک

4,500,000,000

96/12/26

97/03/26

مشارکت

40

0

4,300,000,000

200,000,000

 12خون خدا

سیاوش حقیقی

مرتضی علی عباس میرزایی اجتماعی/دینی

2,000,000,000

97/06/18

97/09/18

مشارکت

30

0

1,800,000,000

200,000,000

 13سینماشهرقصه

کیوان علی محمدی

کیوان علی محمدی

اجتماعی

7,840,000,000

97/07/29

97/10/29

مشارکت

40

0

7,640,000,000

200,000,000

 14بی تار

سیدحامدحسینی

جمیل رستمی

اجتماعی

13,200,000,000

97/06/15

97/11/30

مشارکت

40

0

13,045,000,000

155,000,000

 15سروزیرآب

سیدحامدحسینی

محمدعلی باشه آهنگر

دفاع مقدس

20,000,000,000

95/08/15

95/11/18

مشارکت

19,500,000,000 33/34

500,000,000

0

 16امکان مینا

منوچهرمحمدی

کمال تبریزی

انقالب اسالمی

13,555,000,000

94/05/27

94/09/30

مشارکت

50

12,750,000,000

805,000,000

0

 17حلقه درخاک

علیرضاجاللی

حمیدزرگرنژاد

دفاع مقدس

12,800,000,000

95/06/08

95/11/08

مشارکت

40

11,750,000,000

1,050,000,000

0

 18ویالیی ها

سعیدملکان

منیره قیدی

دفاع مقدس

15,400,000,000

95/03/08

95/07/29

مشارکت

70

10,512,237,040

4,887,762,960

0

 19روباه

محمدپیرهادی

بهروزافخمی

اجتماعی

10,720,000,000

93/06/30

93/10/30

مشارکت

40

10,000,000,000

720,000,000

0

 20بوف کور

سعیدسعدی

احمدرضامعتمدی

اجتماعی

6,300,000,000

95/04/15

95/10/15

مشارکت

35

6,200,000,000

100,000,000

0

 21سوفی ودیوانه

مهدی کرم پور

مهدی کرم پور

اجتماعی

4,583,000,000

96/05/31

96/05/31

حقوق

30

4,500,000,000

83,000,000

0

 22ماجرای نیم روز 1

سیدمحمودرضوی

محمدحسین مهدویان

انقالب اسالمی

6,050,000,000

95/10/11

95/12/11

مشارکت

25

4,500,000,000

1,550,000,000

0

 23فصل نرگسی

سحرصباغ سرشت

نگارآذربایجانی

اجتماعی

4,500,000,000

95/08/17

95/08/17

حقوق

30

4,300,000,000

200,000,000

0

 24اولین امضابرای رعنا

علی ژکان

علی ژکان

اجتماعی

4,500,000,000

97/04/05

97/04/05

حقوق

40

3,800,000,000

700,000,000

0

 25کارکثیف

محمدحسن معصومی کوهستانی محمدحسن معصومی کوهستانی اجتماعی  /آسیب ها  /خانواده 3,500,000,000

96/07/01

96/10/30

مشارکت

25

2,950,000,000

550,000,000

0

مقاومت

2,600,000,000

96/07/12

96/07/12

حقوق

40

2,400,000,000

200,000,000

0

 27صدای مرا می شنوید

حسن عباسی  -حسن کالمی

صادق پروین آشتیانی

دفاع مقدس

2,250,000,000

95/10/05

95/11/02

مشارکت

30

2,000,000,000

250,000,000

0

 28خیابان دیوار

مصطفی کیایی

بهمن کامیار

اجتماعی

3,000,000,000

96/08/01

96/10/30

مشارکت

30

1,700,000,000

1,300,000,000

0

محمدحسین مهدویان

انقالب اسالمی

22,000,000,000

97/10/01

97/12/01

مشارکت

25

0

22,000,000,000

0

 30رویای سهراب

علی قوی تن

علی قوی تن

معناگرا

1,500,000,000

97/08/19

97/08/19

حقوق تلویزیون

100

0

1,500,000,000

0

 31ایران سرای من است

محمدرضاسرهنگی

پرویزکیمیاوی

اجتماعی

1,254,000,000

97/05/28

97/05/28

حقوق

83/6

0

1,254,000,000

0

 32همه چیز برای فروش

علی اکبرثقفی

امیرثقفی

اجتماعی

1,000,000,000

97/02/11

97/02/11

حقوق

20

0

1,000,000,000

0

نویدمحمودی

جمشیدمحمودی

اجتماعی

800,000,000

97/03/19

97/03/19

حقوق تلویزیون

100

0

800,000,000

0

مجیدقاری زاده

مجیدقاری زاده

اجتماعی

350,000,000

97/04/17

97/04/17

حقوق تلویزیون و نمایش خانگی

50

0

350,000,000

0

 10بنفشه آفریقایی

 26به بادبادکها شلیک نکنید حسین قاسمی جامی -داودرسولیان حسین قاسمی جامی

 29ماجرای نیم روز  2؛ رد خون سیدمحمودرضوی

 33رفتن
 34رفقای خوب
جمع

255,352,000,000

8,475,000,000 128,449,762,960 118,427,237,040

» پیوست « 5

بنیادسینمایی فارابی
عملکرد 12ماهه سال 1397
کمک به تامین منابع اطالعاتی و مطالعاتی سینمای حرفه ای به منظورروزآمدسازی دانش سینماگران
ردیف

موضوع

نام کتاب  /فصلنامه  /ماهنامه

نام ناشر

تعدادشمار /تیراژ

تعدادچاپ سال انتشار

مبلغ عملکرد ( ریال )

1

فصلنامه 82

تالیف  -طراحی جلد  -صفحه آرایی  -چاپ بنیادسینمایی فارابی

مرحله آماده سازی

-----

482,354,400 --------

2

فصلنامه 83

تالیف  -طراحی جلد  -صفحه آرایی  -چاپ بنیادسینمایی فارابی

مرحله آماده سازی

-----

342,315,000 --------

3

فصلنامه سینما وانقالب

تالیف  -طراحی جلد  -صفحه آرایی  -چاپ بنیادسینمایی فارابی

1000

1

1397

395,247,600

4

فصلنامه سینمای دیجیتال

تالیف

بنیادسینمایی فارابی

مرحله آماده سازی

-----

28,595,000 --------

5

کتاب سینماوانتخابات

تالیف

بنیادسینمایی فارابی

مرحله آماده سازی

-----

103,500,000 --------

6

کتاب تمهیدات انتقالی درسینما

تالیف

بنیادسینمایی فارابی

مرحله آماده سازی

-----

31,500,000 --------

7

کتاب دانستنی های نجات بخش انیمیشن

چاپ متن و جلد

بنیادسینمایی فارابی

مرحله آماده سازی

8

کتاب درمسیرفیلم سازی

طراحی جلد  -صفحه آرایی  -چاپ

بنیادسینمایی فارابی

9

کتاب سینمای ایران پس ازانقالب

1000

1

1397

152,290,000

1

1397

80,000,000

تالیف  -طراحی جلد  -صفحه آرایی  -چاپ بنیادسینمایی فارابی

مرحله آماده سازی

-----

162,000,000 --------

 10کتاب شخصیت سازی و شخصیت پردازی درپویانمایی

ارزیابی کیفی  -طراحی جلد  -نمونه خوانی وویراستاری بنیادسینمایی فارابی

مرحله آماده سازی

-----

14,000,000 --------

 11کتاب فلسفه تصاویرمتحرک و نظریه فیلم

ترجمه

بنیادسینمایی فارابی

مرحله آماده سازی

-----

27,000,000 --------

 12کتاب فیلمنامه نویسی پیشرفته

چاپ متن و جلد

بنیادسینمایی فارابی

مرحله آماده سازی

-----

51,390,000 --------

 13کتاب فیلمنامه نویسی درقرن 21

ترجمه  -طراحی جلد  -صفحه آرایی  -چاپ بنیادسینمایی فارابی

1000

1

1397

240,000,000

 14کتاب نمابه نما جلد اول

چاپ متن و جلد

بنیادسینمایی فارابی

مرحله آماده سازی

-----

62,190,000 --------

 15کتاب نیمه پنهان نابغه

نمونه خوانی و ویراستاری

بنیادسینمایی فارابی

مرحله آماده سازی

-----

27,600,000 --------

 16ماهنامه فیلم نگار ( یازده شماره )

بررسی فیلم نامه و فیلمهای روزایران وجهان سازمان سینمایی

17
جمــع

پایگاه خبری تحلیلی سینمای نو-ماهنامه سینمایی فیلم-دنیای تصویر-هفته نامه جهان سینما

36000

آگهی معرفی محصوالت انتشارات فارابی --------------- ---------------

9
-----

1397

4,963,964,747

445,000,000 -------7,608,946,747

» پیوست « 6

بنیادسینمایی فارابی
عملکرد  12ماهه سال 1397
حمایت ازآماده سازی فنی آثارسینمایی درحوزه البراتواری و استودیویی ( ،CGIصدا،تصحیح رنگ و ) ...
عنوان فیلم

ردیف

موضوع اثر/ژانر

مالک  /تهیه کننده فیلم

کارگردان

نوع آماده سازی فنی

نام استودیو

مبلغ عملکرد ( ریال )

1

آژانس شیشه ای

دفاع مقدس

مهدی کریمی

ابراهیم حاتمی کیا

بازسازی کپی

البراتواردیجیتال فام فیلم

112,270,000

2

آهوی پیشونی سفید

کودک ونوجوان

سیدجوادهاشمی

سیدمسعوداطیابی

آماده سازی

پیشگامان سینمای آریا

68,500,000

3

پاستاریونی

کودک ونوجوان

بیتامنصوری

سهیل موفق

آماده سازی

البراتواردیجیتال فام فیلم

216,400,000

4

پدر

اجتماعی

سینماتجربی

مجیدمجیدی

بازسازی کپی

البراتواردیجیتال فام فیلم

112,270,000

5

درکوچه های عشق

معناگرا

خسروسینایی

خسروسینایی

بازسازی کپی

البراتواردیجیتال فام فیلم

112,270,000

6

روسری آبی

اجتماعی

مجیدمدرسی

رخشان بنی اعتماد

بازسازی کپی

البراتواردیجیتال فام فیلم

87,200,000

7

ریحانه

معناگرا

علیرضارئیسیان

علیرضارئیسیان

بازسازی کپی

البراتواردیجیتال فام فیلم

112,270,000

8

ضربه فنی

کودک ونوجوان

کانون پرورش فکری  -بنیادسینمایی فارابی

غالمرضارمضانی

آماده سازی

البراتواردیجیتال فام فیلم

74,700,000

9

طلسم

معناگرا

داریوش فرهنگ

داریوش فرهنگ

بازسازی کپی

البراتواردیجیتال فام فیلم

112,270,000

 10لیلی بامن است

دفاع مقدس

سبحان فیلم

کمال تبریزی

بازسازی کپی

البراتواردیجیتال فام فیلم

112,270,000

 11مارمولک

اجتماعی

منوچهرمحمدی

کمال تبریزی

بازسازی کپی

البراتواردیجیتال فام فیلم

109,000,000

 12بانوی اردیبهشت

اجتماعی

رخشان بنی اعتماد

رخشان بنی اعتماد

بازسازی کپی

استودیوروشنا

39,240,000

 13قشنگ وفرنگ

اجتماعی

وحیدموسائیان

وحیدموسائیان

بازسازی کپی

استودیوروشنا

54,848,800

 14گلچهره

اجتماعی

وحیدموسائیان

وحیدموسائیان

بازسازی کپی

استودیوروشنا

14,954,800

 15نرگس

اجتماعی

رخشان بنی اعتماد

رخشان بنی اعتماد

بازسازی کپی

استودیوروشنا

41,420,000

 16دو زن

اجتماعی

تهمینه میالنی

تهمینه میالنی

بازسازی کپی

البراتواردیجیتال فام فیلم

116,770,000

 17مادر

اجتماعی

علی حاتمی

علی حاتمی

بازسازی کپی

البراتواردیجیتال فام فیلم

116,770,000

 18مسافران

معناگرا

بهرام بیضائی

بهرام بیضائی

بازسازی کپی

البراتواردیجیتال فام فیلم

116,770,000

 19من ترانه  15سال دارم

اجتماعی

رسول صدرعاملی

رسول صدرعاملی

بازسازی کپی

البراتواردیجیتال فام فیلم

116,770,000

21

پیش پرداخت خدمات البراتواردیجیتال

--------

-------------

--------

--------

تعاونی راسخ فیلم

250,000,000

22

پیش پرداخت خدمات البراتواردیجیتال

--------

-------------

--------

--------

خط فرضی آسمان سپهر

92,500,000

23

پیش پرداخت خدمات البراتواردیجیتال

--------

-------------

--------

--------

البراتواردیجیتال فام فیلم

829,240,000

24

پیش پرداخت خدمات البراتواردیجیتال

--------

-------------

--------

--------

مرکزگسترش فناوری سینمایی مجد 530,000,000

25

پیش پرداخت خدمات البراتواردیجیتال

--------

-------------

--------

--------

موسسه ایده آل سینما

795,000,000

26

پیش پرداخت خدمات البراتواردیجیتال

--------

-------------

--------

--------

استودیوروشنا

1,640,000,000

27

پیش پرداخت خدمات البراتواردیجیتال

--------

-------------

--------

--------

پیشگامان سینمای آریا

1,465,000,000

جمع

7,448,703,600

» پیوست « 7

بنیادسینمایی فارابی
عملکرد  12ماهه سال 1397
حمایت ازنگارش فیلم نامه و تولیدوساخت آثارسینمایی کودک ونوجوان
نام محقق  /فیلم نامه

عنوان فیلم  /فیلمنامه

ردیف

تهیه کننده

سال
تحقیق /

کارگردان

نگارش

تاریخ خاتمه

نوع حمایت

تعهدبنیاد

پرداختی قبل ازسال

پرداختی تا

درصدمالکیت بنیاد

تاریخ عقد قرارداد

مانده تعهدبنیاد
1396

نویس

فیلمنامه

1

درخت گردو

علی نوری اسکویی

فایسال سویسال

-----------

-----

بین الملل-اکران ونمایش خانگی

2,500,000,000

97/12/11

98/03/11

2

کاتی وستاره

بیتامنصوری  -محمدرضامجلسی

محمدرضامجلسی

-----------

-----

نمایش خانگی  -تلویزیون 1,500,000,000

97/01/08

97/01/08

3

فیل شاه

حامدجعفری

هادی محمدیان

-----------

-----

مشارکت درتولیدفیلم

7,750,000,000

95/02/25

96/03/28

4

سیمین

مرتضی آتش زمزم

مرتضی آتش زمزم

-----------

-----

مشارکت درتولیدفیلم

2,000,000,000

97/05/28

97/08/28

30

5

سوم شخص غائب

وحیدنیکخواه آزاد

وحیدنیکخواه آزاد

-----------

-----

مشارکت درتولیدفیلم

2,800,000,000

97/04/10

97/07/10

50

0

6

نسترن های وحشی

رهبرقنبری

رهبرقنبری

-----------

-----

مشارکت درتولیدفیلم

2,500,000,000

97/12/19

97/12/19

100

1,750,000,000

500,000,000

7

قطار آن شب

بهروزرشاد

حمیدرضاقطبی

-----------

-----

مشارکت درتولیدفیلم

5,000,000,000

97/02/16

97/05/16

50

0

4,800,000,000

200,000,000

8

خاله قورباغه

فرشته طائرپور

مسعودکرامتی

-----------

-----

مشارکت درتولیدفیلم

5,500,000,000

94/04/30

تسهیالت

-----

5,400,000,000

100,000,000

0

9

گورداله و عمه غولی

نادره ترکمانی

نادره ترکمانی

-----------

-----

حقوق  -تلویزیون و نمایش خانگی

4,370,000,000

90/10/07

91/04/07

4,100,000,000

270,000,000

0

پروانه مرزبان

محمدصادق دقیقی

-----------

-----

حقوق

2,100,000,000

96/12/28

تسهیالت

30

1,800,000,000

300,000,000

0

 11پل سفید

علی قوی تن

علی قوی تن

-----------

-----

مشارکت درتولیدفیلم

1,100,000,000

96/08/02

تسهیالت

30

1,000,000,000

100,000,000

0

 12ضربه فنی

کانون پرورش فکری کودکان

غالمرضارمضانی

-----------

-----

مشارکت درتولیدفیلم

4,500,000,000

97/02/30

97/05/20

50

0

4,500,000,000

0

 13تپلی

حسین قناعت

حسین قناعت

-----------

-----

مشارکت درتولیدفیلم

4,000,000,000

97/04/24

97/07/24

50

0

4,000,000,000

0

 14اردک لی

علی حضرتی

بهروزغریب پور

-----------

-----

مشارکت درتولیدفیلم

1,500,000,000

97/04/20

تسهیالت

20

0

1,500,000,000

0

 10چهل کچل

قرارداد

97/12/28

 10درصد بین الملل  50 -درصد

1,000,000,000

1,500,000,000

750,000,000

750,000,000

25

6,900,000,000

250,000,000

600,000,000

0

1,500,000,000

500,000,000

2,520,000,000

280,000,000
250,000,000

اکران و نمایش خانگی داخل

0

نمایش خانگی و تلویزیون 0

80درصدکلیه حقوق 100 -درصد
تلویزیون

 15فیلمنامه هوشمندان سیاره اوراک  1و 2

-----------

-----------

تهمینه میالنی

1397

نگارش فیلمنامه

2,040,000,000

97/04/10

97/09/10

100

500,000,000

1,540,000,000

0

 16فیلمنامه و مطالعات اجرایی؛ رازقلعه ناپیدا

-----------

-----------

مرضیه برومند

1397

نگارش فیلمنامه

2,000,000,000

96/12/06

97/02/20

100

0

1,500,000,000

500,000,000

 17فیلمنامه ربات ها

-----------

-----------

حسن علیمردانی

1397

نگارش فیلمنامه

700,000,000

97/10/15

98/01/25

100

0

250,000,000

450,000,000

 18هفت قانون خردمندی  ،دنیای درون

-----------

-----------

بیژن میرباقری

1397

نگارش فیلمنامه

700,000,000

97/08/20

97/12/20

100

0

210,000,000

490,000,000

 19هفت قانون خردمندی  ،بی پایان

-----------

-----------

سیدنویدسیدعلی اکبر

1397

نگارش فیلمنامه

700,000,000

97/11/28

98/03/28

100

0

210,000,000

490,000,000

 20هفت قانون خردمندی  ،ایمان

-----------

-----------

نیماعباس پور

1397

نگارش فیلمنامه

700,000,000

97/11/28

98/03/28

100

0

210,000,000

490,000,000

 21فیلمنامه باآرزوهایم بزرگ شد

-----------

-----------

غالمرضارمضانی

1397

نگارش فیلمنامه

400,000,000

97/01/26

97/09/30

100

0

400,000,000

0

 22فیلمنامه گنج های ژنرال

-----------

-----------

علی عبدالعلی زاده

1397

نگارش فیلمنامه

300,000,000

97/04/04

97/07/04

100

0

300,000,000

0

 23فیلمنامه یانو

-----------

-----------

سامان استرکی

1397

نگارش فیلمنامه

250,000,000

97/03/13

97/05/13

100

0

250,000,000

0

 24فیلمنامه حسن کچل

-----------

-----------

نادره ترکمانی

1397

نگارش فیلمنامه

250,000,000

97/04/10

97/07/10

100

0

250,000,000

0

 25حسن کچل و گل اندام

-----------

-----------

گروه نویسندگان

1397

حق الزحمه تیم خالق

90,000,000

98/12/01

98/12/28

100

0

90,000,000

0

 26کتیبه آخر
جمع

-----------

-----------

گروه نویسندگان

1397

حق الزحمه تیم خالق

68,000,000

98/12/01

98/12/28

100

0

68,000,000

0

21,450,000,000

27,368,000,000

6,500,000,000

55,318,000,000
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بنیادسینمایي فارابي
عملکرد  12ماهه 1397
حمایت ازتبلیغات  ،بازاریابی واکران آثارسینمایی کودک و نوجوان
ردیف

موضوع

عنوان فیلم

استان  /مجری

مبلغ عملکرد ( ریال )

1

ساخت تیزرمعرفی فیلم های کودک در جشنواره رشد

---------

نیماعباسپور

30,000,000

2

بازاریابی نمایش فیلم های کودک ونوجوان برای مدارس

---------

انجمن اوقات فراغت

2,992,586,200

3

برگزاری برنامه و جشن سیمرغ و پروانه ها درتهران به نمایندگی مرکزتوسعه سینمای کودک ونوجوان

---------

علی عبدالعلی زاده

1,000,000,000

4

حمایت ازاکران فیلمهای سینمایی کودکان ونوجوانان ( سیمرغ و پروانه ها ) -سال 1396

فیلشاه-شکالتی-قهرمانان کوچک -دنیای کیفها -دزد و پری2

البرز

3,600,000

5

حمایت ازاکران فیلمهای سینمایی کودکان ونوجوانان ( سیمرغ و پروانه ها ) -سال 1396

فیلشاه-شکالتی-قهرمانان کوچک -دنیای کیفها -دزد و پری2

البرز

4,110,000

6

حمایت ازاکران فیلمهای سینمایی کودکان ونوجوانان ( سیمرغ و پروانه ها ) -سال 1396

فیلشاه-شکالتی-قهرمانان کوچک -دنیای کیفها -دزد و پری2

قزوین

14,175,000

7

حمایت ازاکران فیلمهای سینمایی کودکان ونوجوانان ( سیمرغ و پروانه ها ) -سال 1396

فیلشاه-شکالتی-قهرمانان کوچک -دنیای کیفها -دزد و پری2

چهارمحال وبختیاری

29,700,000

8

حمایت ازاکران فیلمهای سینمایی کودکان ونوجوانان ( سیمرغ و پروانه ها ) -سال 1396

فیلشاه-شکالتی-قهرمانان کوچک -دنیای کیفها -دزد و پری2

مرکزی

30,000,000

9

حمایت ازاکران فیلمهای سینمایی کودکان ونوجوانان ( سیمرغ و پروانه ها ) -سال 1396

فیلشاه-شکالتی-قهرمانان کوچک -دنیای کیفها -دزد و پری2

اردبیل

39,525,000

 10حمایت ازاکران فیلمهای سینمایی کودکان ونوجوانان ( سیمرغ و پروانه ها ) -سال 1396

فیلشاه-شکالتی-قهرمانان کوچک -دنیای کیفها -دزد و پری2

کرمانشاه

40,650,000

 11حمایت ازاکران فیلمهای سینمایی کودکان ونوجوانان ( سیمرغ و پروانه ها ) -سال 1396

فیلشاه-شکالتی-قهرمانان کوچک -دنیای کیفها -دزد و پری2

منطقه آزاداروند

45,375,000

 12حمایت ازاکران فیلمهای سینمایی کودکان ونوجوانان ( سیمرغ و پروانه ها ) -سال 1396

فیلشاه-شکالتی-قهرمانان کوچک -دنیای کیفها -دزد و پری2

قم ومازندران

57,623,000

 13حمایت ازاکران فیلمهای سینمایی کودکان ونوجوانان ( سیمرغ و پروانه ها ) -سال 1396

فیلشاه-شکالتی-قهرمانان کوچک -دنیای کیفها -دزد و پری2

کردستان

62,205,000

 14حمایت ازاکران فیلمهای سینمایی کودکان ونوجوانان ( سیمرغ و پروانه ها ) -سال 1396

فیلشاه-شکالتی-قهرمانان کوچک -دنیای کیفها -دزد و پری2

کهکلیویه وبویراحمد و ایالم 67,680,000

 15حمایت ازاکران فیلمهای سینمایی کودکان ونوجوانان ( سیمرغ و پروانه ها ) -سال 1396

فیلشاه-شکالتی-قهرمانان کوچک -دنیای کیفها -دزد و پری2

آذربایجان غربی

82,950,000

 16حمایت ازاکران فیلمهای سینمایی کودکان ونوجوانان ( سیمرغ و پروانه ها ) -سال 1396

فیلشاه-شکالتی-قهرمانان کوچک -دنیای کیفها -دزد و پری2

خوزستان

90,450,000

 17حمایت ازاکران فیلمهای سینمایی کودکان ونوجوانان ( سیمرغ و پروانه ها ) -سال 1396

فیلشاه-شکالتی-قهرمانان کوچک -دنیای کیفها -دزد و پری2

سمنان

91,515,000

 18حمایت ازاکران فیلمهای سینمایی کودکان ونوجوانان ( هفته کودک )

تپلی

حسین قناعت

10,000,000

 19حمایت ازاکران فیلمهای سینمایی کودکان ونوجوانان ( هفته کودک )

سوم شخص غائب

وحیدنیکخواه آزاد

10,000,000

 20حمایت ازاکران فیلمهای سینمایی کودکان ونوجوانان ( هفته کودک )

سیمین

مرتضی آتش زمزم

10,000,000

 21حمایت ازاکران فیلمهای سینمایی کودکان ونوجوانان ( هفته کودک )

اردک لی

حسین حضرتی

16,000,000

 22حمایت ازاکران فیلمهای سینمایی کودکان ونوجوانان ( هفته کودک )

آهوی پیشونی سفید

سیدجوادهاشمی

20,000,000

 23حمایت ازاکران فیلمهای سینمایی کودکان ونوجوانان ( هفته کودک )

پاستاریونی

بیتامنصوری

20,000,000

 24حمایت ازاکران فیلمهای سینمایی کودکان ونوجوانان ( هفته کودک )

الالکن

حسن کالمی

20,000,000

 25حمایت ازاکران فیلمهای سینمایی کودکان ونوجوانان ( هفته کودک )

لکنت

محمودفتوحی

20,000,000

 26حمایت ازاکران فیلمهای سینمایی کودکان ونوجوانان ( هفته کودک )

وای آمپول

داریوش بابائیان

20,000,000

جمع

4,828,144,200
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بنیادسینمایي فارابي
عملکرد  12ماهه 1397
حمایت ازبرگزاری جشنواره بین المللی فیلم کودک ونوجوان
شرح هزینه

ردیف
 1هیات داوری وانتخاب
 2جوایزوهدایای برگزیدگان
 3حق الزحمه عوامل اجرایی
 4انتشارات ( کلیه امورچاپی پوستر ،بروشور ،کارت دعوت ) نشریه و کاتالوگ
 5حق نمایش فیلم درمراکز استانها
 6انتخاب بهترین های چهل سال سینمای کودک و نوجوان
 7خدمات فنی و آماده سازی فیلم
 8فعالیت های رسانه ای وستاد خبری
 9بلیط هواپیما ،اتوبوس و اقامت مهمانان خارجی
 10سایرهزینه ها
جمــع

واحد
نفر
نفر
نفر
جلد /نسخه
فیلم
-------------------------------

تعداد
21
28
126
2295
12
-----------------------------------------

درصد کل
5
5
23
7
17
4
22
2
13
2
100

مبلغ عملکرد ( لایر )
1,886,661,900
1,898,697,502
8,838,815,830
2,528,782,216
6,505,730,690
1,449,181,855
8,371,611,959
946,392,222
4,923,552,756
650,573,070
38,000,000,000
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بنیادسینمایی فارابی
عملکرد  12ماهه سال 1397
حمایت ازحضورفرهنگی وتجاری  ،بازاریابی و اکران آثارسینمایی درمنطقه وجهان
تعداد

نفر/روز

عناوین فیلم /موضوع

ردیف

نام جشنواره

شرکت کننده  /مجری

شرح

کشور

1

نرگس  -بانوی اردیبهشت

رخشان بنی اعتماد

فیلمهای آسیایی رم

ایتالیا

عوارض خروج  ،کمک هزینه سفر

تیر

1

3

12,088,500

2

آپاندیس

حسین نمازی

گرجستان

گرجستان

عوارض خروج  ،کمک هزینه سفر  ،بلیط  ،ترجمه مدارک

دی

1

3

38,281,800

3

مادری

رقیه توکلی

منار صوفیه

بلغارستان

عوارض خروج  ،کمک هزینه سفر  ،بلیط

دی

1

4

78,482,400

4

پری دریایی

محمدرضاعرب

خروس طالیی وصدگل

چین

عوارض خروج  ،کمک هزینه سفر  ،بلیط،ویزا

آبان

1

4

69,670,300

زمان برگزاری

مبلغ

مرداد

1

5

44,954,700

شهریور

3

9

155,119,500

5

برگ جان

ابراهیم مختاری

هفته فیلم توریسم آسیا

چین

عوارض خروج  ،کمک هزینه سفر ،ویزا

6

همچنان که می مردم

علی حاجی قاسمی-مصطفی سیاری-وحیدراد

ونیز

ایتالیا

بلیط  ،کمک هزینه سفر  ،کمک هزینه هزینه اقامت

7

کلیله ودمنه

زهراهاشمی-علیرضاتوکلی

فیلم های خانوادگی روسیه

روسیه

2

14

57,954,000

عوارض خروج  ،کمک هزینه سفر  ،ویزا

تیر

13

42,737,500

8

شرکت درجلسات تولیدمشترک فیلم " قطارزمستانی"

خسروسینایی

لهستان

ایران ولهستان

عوارض خروج  ،کمک هزینه سفر  ،بیمه

اردیبهشت

1

9

داورجشنواره

حامدسلیمان زاده

فیلم های کوتاه اینترفیلم برلین

آلمان

34,931,070

عوارض خروج ازکشور،کمک هزینه سفر

آبان

1

5

10

داورجشنواره

رسول صدرعاملی  -امیراسفندیاری

آسیاپاسفیک

تایوان

عوارض خروج ازکشور،بلیط،کمک هزینه سفر

شهریور

2

12

52,957,900

11

داورجشنواره

امیراسفندیاری

بسفر

ترکیه

کمک هزینه سفر

تیر

1

7

44,528,400

12

یه وآ  -حضور در جشنواره

آناهیدآباد

زردآلوی طالیی

ارمنستان

بلیط،ترجمه مدارک،هتل

تیر

1

7

67,009,600

13

داورجشنواره

تهمینه میالنی

ساخالین

روسیه

کمک هزینه سفر

مرداد

1

7

20,506,500

14

حضور در جشنواره فیلم سلیمانیه

رائد فریدزاده

سلیمانیه

عراق

عوارض خروج  ،کمک هزینه سفر

مهر

1

3

19,998,150

15

داورجشنواره

امیراسفندیاری

کلکته

هند

ویزا  ،عوارض خروج  ،کمک هزینه سفر

آبان

1

9

53,195,985

16

میهمان جشنواره فیلم داکا

علیرضاتابش

جشنواره بین المللی فیلم داکا

بنگالدش

ویزا  ،عوارض خروج  ،کمک هزینه سفر

دی

1

4

27,004,600

17

درمعیت وزیرفرهنگ وارشاداسالمی

علیرضاتابش

مذاکره بامقامات آذربایجان وتولیدمشترک

آذربایجان

ویزا  ،عوارض خروج  ،کمک هزینه سفر

تیر

1

2

16,773,080

18

حضور در جشنواره و بازار فیلم کن

مهسافریبا-سکینه رستم خانی-کامیارمحسنین

جشنواره فیلم کن

فرانسه

عوارض خروج ازکشور،بلیط،اقامت،کمک هزینه سفر اردیبهشت

3

42

671,452,866

19

حضور در جشنواره و بازار فیلم برلین

رائدفریدزاده-کامیارمحسنین-حامدسلیمان زاده-مصطفی
برلین

آلمان

عوارض خروج ازکشور،بلیط،اقامت،کمک هزینه سفر

بهمن

6

72

1,177,424,380

احمدی-محمدحمیدی مقدم -تندیس طباطبایی حسان
20

هزینه برپایی غرفه در بازار فیلم کن

بنیادسینمایی فارابی

جشنواره فیلم کن

فرانسه

برپایی چتر و غرفه بازارفیلم 2018

21

هزینه برپایی غرفه در بازار فیلم برلین

بنیادسینمایی فارابی

برلین

آلمان

هزینه برپایی غرفه بازارفیلم

جمع

اردیبهشت

----

----

3,564,728,971

بهمن

----

----

3,923,560,000
10,173,360,202
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بنیادسینمایی فارابی
عملکرد  12ماهه 1397
کمک به اجرای طرح سیمرغ و پروانه ها و اکران فیلم های کودکان و نوجوانان همزمان با سی وهفتمین جشنواره ملی فجر دراستانها
نام فیلم های طرح سیمرغ و پروانه ها (سال )97
ردیف
 1بنیامین  -ضربه فنی  -پارستاریونی  -آخرین داستان  -لکنت
 2بنیامین  -ضربه فنی  -پارستاریونی  -آخرین داستان  -لکنت
 3بنیامین  -ضربه فنی  -پارستاریونی  -آخرین داستان  -لکنت
 4بنیامین  -ضربه فنی  -پارستاریونی  -آخرین داستان  -لکنت
 5بنیامین  -ضربه فنی  -پارستاریونی  -آخرین داستان  -لکنت
 6بنیامین  -ضربه فنی  -پارستاریونی  -آخرین داستان  -لکنت
 7بنیامین  -ضربه فنی  -پارستاریونی  -آخرین داستان  -لکنت
 8بنیامین  -ضربه فنی  -پارستاریونی  -آخرین داستان  -لکنت
 9بنیامین  -ضربه فنی  -پارستاریونی  -آخرین داستان  -لکنت
 10بنیامین  -ضربه فنی  -پارستاریونی  -آخرین داستان  -لکنت
 11بنیامین  -ضربه فنی  -پارستاریونی  -آخرین داستان  -لکنت
 12بنیامین  -ضربه فنی  -پارستاریونی  -آخرین داستان  -لکنت
 13بنیامین  -ضربه فنی  -پارستاریونی  -آخرین داستان  -لکنت
 14بنیامین  -ضربه فنی  -پارستاریونی  -آخرین داستان  -لکنت
 15بنیامین  -ضربه فنی  -پارستاریونی  -آخرین داستان  -لکنت
 16بنیامین  -ضربه فنی  -پارستاریونی  -آخرین داستان  -لکنت
 17بنیامین  -ضربه فنی  -پارستاریونی  -آخرین داستان  -لکنت
 18بنیامین  -ضربه فنی  -پارستاریونی  -آخرین داستان  -لکنت
 19بنیامین  -ضربه فنی  -پارستاریونی  -آخرین داستان  -لکنت
 20بنیامین  -ضربه فنی  -پارستاریونی  -آخرین داستان  -لکنت
 21بنیامین  -ضربه فنی  -پارستاریونی  -آخرین داستان  -لکنت
 22بنیامین  -ضربه فنی  -پارستاریونی  -آخرین داستان  -لکنت
 23بنیامین  -ضربه فنی  -پارستاریونی  -آخرین داستان  -لکنت
 24بنیامین  -ضربه فنی  -پارستاریونی  -آخرین داستان  -لکنت
 25بنیامین  -ضربه فنی  -پارستاریونی  -آخرین داستان  -لکنت
 26بنیامین  -ضربه فنی  -پارستاریونی  -آخرین داستان  -لکنت
 27بنیامین  -ضربه فنی  -پارستاریونی  -آخرین داستان  -لکنت
 28بنیامین  -ضربه فنی  -پارستاریونی  -آخرین داستان  -لکنت
 29بنیامین  -ضربه فنی  -پارستاریونی  -آخرین داستان  -لکنت
 30بنیامین  -ضربه فنی  -پارستاریونی  -آخرین داستان  -لکنت
 31بنیامین  -ضربه فنی  -پارستاریونی  -آخرین داستان  -لکنت
 32بنیامین  -ضربه فنی  -پارستاریونی  -آخرین داستان  -لکنت
 33بنیامین  -ضربه فنی  -پارستاریونی  -آخرین داستان  -لکنت
 34اجرا و برگزاری مراسم های نمایش فیلم طرح سیمرغ و پروانه ها
 35هزینه های پشتیبانی اکران فیلم های طرح سیمرغ و پروانه ها
جمــع

نام شهر
اراک
اردبیل
ارومیه
ارومیه
بندرعباس
بوشهر
قزوین
قم
اصفهان
اصفهان
آبادان
آذربایجان شرقی
بوشهر
تهران
تهران
خراسان جنوبی
خرم آباد
خوزستان
زنجان
سیستان وبلوچستان
کردستان
گلستان
گیالن
همدان
همدان
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران
گرگان
مازندران
یاسوج
تهران
تهران

مجری
انجمن سینمای جوانان ایران
سینما انقالب
انجمن سینمای جوانان ایران
سینما انقالب
انجمن سینمای جوانان ایران
انجمن سینمای جوانان ایران
سینمامهتاب
سینماتربیت
پردیس سیتی سنتر
پردیس سیتی سنتر
سینمامهرشهر
سینماناجی  -صیامی
سینماشهیدآوینی
سینماآزادی
پردیس شکوفه
سینمابهمن
موسسه فرهنگی هنری نویدمهر
اداره کل فرهنگ و ارشاداسالمی
اداره کل فرهنگ وارشاداسالمی
اداره کل فرهنگ و ارشاداسالمی
سینمافروردین
اداره کل فرهنگ وارشاداسالمی
سینمابهمن
سینمافلسطین
سینماقدس
پردیس راگا
پردیس سینمایی تماشا
پردیس سینمایی راگا
پردیس سینمایی تماشا
پردیس سینمایی باغ کتاب
انجمن سینمای جوانان ایران
سینماسپهر
انجمن سینمای جوانان ایران
مرکز توسعه سینمای کودک ونوجوان
انجمن سینمای جوانان ایران

مبلغ عملکرد ( ریال )
20,000,000
71,400,000
20,000,000
60,000,000
20,000,000
20,000,000
20,060,000
50,000,000
10,720,000
10,720,000
35,000,000
48,000,000
55,000,000
86,120,000
71,200,000
35,100,000
31,400,000
65,000,000
9,940,000
78,440,000
43,300,000
55,000,000
52,600,000
8,100,000
55,925,000
8,800,000
12,200,000
51,520,000
61,120,000
79,800,000
20,000,000
97,840,000
20,000,000
1,150,000,000
56,600,000
2,590,905,000

