
(ریال  )جمع درصدازکل هدف کمی محقق شدهپیوستواحدشرحردیف

12128,571,000,000فیلم نامهحمایت ازتحقیق و نگارش فیلمنامه1

29414,345,000,000عنوان فیلمحمایت ازتولیدوساخت آثارسینمایی درقالب تسهیالت2

314311,713,500,000عنوان فیلمحمایت ازتولیدفیلم اول3

43532128,449,762,960عنوان فیلمحمایت ازتولید آثارفیلم سینمایی ازطریق مشارکت درسهم مالکیت فیلم4

51827,608,946,747برنامهکمک به تامین منابع اطالعاتی و مطالعاتی سینمای حرفه ای به منظورروزآمدی دانش سینماگران5

62727,448,703,600عنوان فیلمحمایت ازآماده سازی فنی آثارسینمایی درحوزه البراتواری و استودیویی6

726727,368,000,000عنوان فیلمحمایت ازنگارش فیلم نامه وتولیدوساخت آثارسینمایی کودک ونوجوان7

82614,828,144,200عنوان فیلمحمایت ازتبلیغات ، بازاریابی و اکران آثارسینمایی کودک ونوجوان8

910938,000,000,000جشنوارهحمایت ازبرگزاری جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان9

1025310,173,360,202عنوان فیلمحمایت ازحضورفرهنگی وتجاری ، بازاریابی و اکران آثارسینمایی درمنطقه وجهان10

113512,590,905,000استانکمک به اجرای طرح سیمرغ و پروانه ها واکران فیلم های کودک ونوجوانان همزمان با سی وهفتمین جشنواره ملی فجر دراستان11

35139,174,604,464 --- --- ---هزینه های پشتیبانی و غیرمستقیم12

100400,271,927,173

بنیادسینمایی فارابی

1397 ماهه سال 12 صورت خالصه عملکرد 

     جمع



1پیوست  »     »      

تاریخ عقدقراردادتعهدبنیادموضوعفیلم نامه نویس/ نام محقق فیلمنامه/ عنوان تحقیق ردیف
تاریخ خاتمه 

قرارداد

پرداختی قبل ازسال 

1396

پرداختی تا  

97/12/28
مانده تعهد

1,000,000,00095/06/1698/06/16350,000,000400,000,000250,000,000اجتماعیمحسن عبدالوهابما ازجهنم آمده ایم1

1,000,000,00095/06/1698/06/16350,000,000400,000,000250,000,000اجتماعیمجتبی میرطهماسب ایلخانی پورمستی اعماق2

1,000,000,00095/06/1698/06/16350,000,000400,000,000250,000,000اجتماعیشورانگیزصیادی/منصوره مسائلی/فرهادتوحیدیتوران میرهادی3

1,000,000,00095/06/1698/06/16350,000,000400,000,000250,000,000اجتماعیفریدمصطفویدست در دست 4

1,000,000,00095/06/1698/06/16350,000,000400,000,000250,000,000اجتماعیامیرعربیدانوب5

750,000,00096/07/0596/11/05150,000,000100,000,000500,000,000دفاع مقدسابراهیم طالش مجیدی(شهیدوصالی )دستمال سرخ ها 6

500,000,00096/11/1097/02/10150,000,000300,000,00050,000,000اجتماعیمهدی نادری نجف آبادیتیغ کهنه7

1,000,000,00097/12/2598/03/250250,000,000750,000,000اجتماعیمحمدپیرهادیافسانه نیست8

300,000,00097/10/2398/01/23090,000,000210,000,000اجتماعیسیدمحمدسجادآوینیجنگل واژگون9

400,000,00097/04/3097/07/300280,000,000120,000,000انقالب اسالمیوحیدموسائیانخط نجات10

300,000,00097/01/2097/03/200210,000,00090,000,000انقالب اسالمیاکبرناظمیجمعه فراموش شده11

800,000,00096/12/2697/02/26200,000,000600,000,0000مقاومتاحمدمرادپور- جمیل رستمی بی تار12

400,000,00094/09/2994/12/10170,000,000230,000,0000اجتماعیابوالفضل جلیلیمسیرمعکوس13

105,000,00096/11/1096/12/290105,000,0000قرآنیگروه نویسندگانفیلمنامه بامضمون قرآنی14

350,000,00097/02/0297/02/020350,000,0000دفاع مقدسصادق کرمیارجنگ سری15

200,000,00097/02/2997/02/290200,000,0000معناگراعلی وزیریانخواب عمیق16

250,000,00097/04/1797/07/170250,000,0000اجتماعیمهرشادکارخانیپرسه درقفس17

380,000,00097/05/1497/08/140380,000,0000اجتماعیمحمدحجتی اصیلپاگل18

630,000,00097/08/1997/08/190630,000,0000تحقیق و پژوهشیمهدی شریعت مهدوی(اقتباس)ایجاد پایگاه اطالعاتی و تعاملی سینماقصه19

140,000,00095/08/0196/02/010140,000,0000-------   محمدعلی حیدری ساله بنیادسینمایی فارابی35پژوهش درباره سرگذشت 20

02,456,000,0000-------   -------   2,456,000,000-------   تخصصی - شوراهای مشورتی برگزاری جلسات تخصصی فیلمنامه21

13,961,000,0002,420,000,0008,571,000,0002,970,000,000   جمــع

بنیادسینمایی فارابی

1397ماهه 12عملکرد 

حمایت ازتحقیق و نگارش فیلمنامه



2پیوست  »    »    

تعهدبنیادژانرفیلم/ موضوع فیلم کارگردانتهیه کنندهنام فیلمردیف
پرداختی قبل ازسال 

1396

پرداختی تا  

97/12/28
وضعیت تسویه تسهیالتمانده تعهدبنیاد

 -------------2,500,000,000700,000,0001,500,000,000300,000,000اجتماعیرضاسبحانیرضاسبحانیخواب تاریک خواب روشن1

 -------------2,000,000,0001,200,000,000600,000,000200,000,000خانوادگی/ اجتماعی محمدهادی کاویانیمهردادفریدطالب نیابن بست وثوق2

 -------------5,000,000,0003,500,000,0001,500,000,0000خانوادگی/ اجتماعی جمشیدمحمودینویدمحمودیروناجان3

تسویه ازمحل واگذاری حقوق4,000,000,0003,800,000,000200,000,0000اجتماعیحمیدنعمت اهللمحمدرضاشفیعیشعله ور4

 -------------1,300,000,0001,150,000,000150,000,0000اجتماعیافسانه منادیافسانه منادییک روزمعمولی5

تسویه ازمحل واگذاری حقوق2,000,000,0001,900,000,000100,000,0000خانوادگی/ اجتماعی اسماعیل میهن دوستاسماعیل میهن دوستتقصیرمن نیست6

تسویه ازمحل واگذاری حقوق1,000,000,000900,000,000100,000,0000اجتماعیمحمدعربمحمدعربآتش وقداره7

 -------------1,500,000,0001,405,000,00095,000,0000کمدی/ اجتماعی علی عطشانیعلی عطشانیپارادایس8

 -------------3,000,000,0002,900,000,000100,000,0000تاریخی/ اجتماعی سیدجالل الدین دریعبداهلل اسفندیارینرگس مست9

 -------------20,000,000,00010,000,000,00010,000,000,0000-------------      -------------      -------------      تودیع منابع نزدصندوق اعتباری هنر10

42,300,000,00027,455,000,00014,345,000,000500,000,0000

: 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

بنیادسینمایی فارابی

1397 ماهه 12عملکرد 

حمایت ازتولیدوساخت آثارسینمایی درقالب تسهیالت

جمــع



3پیوست  »  »

درصدمالکیت بنیادتاریخ خاتمه قراردادتاریخ عقد قراردادتعهدبنیادژانر/ موضوع کارگردانتهیه کنندهنام فیلمردیف
پرداختی قبل ازسال 

1396

پرداختی تا  

97/12/28
مانده تعهد

3,500,000,00097/03/1397/08/13502,850,000,000300,000,000350,000,000اجتماعیمحمدرضاهنریعطاردی ، جامعی ندوشنگیتی1

3,650,000,00097/05/2597/08/25451,800,000,0001,500,000,000350,000,000دفاع مقدسیاسمن نصرتیعبدالرضاآشتیانی(کنجانچم  )روزگارمجنون 2

3,000,000,00097/04/2097/12/294001,050,000,0001,950,000,000ورزشی/ اجتماعی نریمان حامداحمد علی حامداسکیت باز3

700,000,00097/01/2097/03/201000245,000,000455,000,000اربعین/ مقاومت ابوذرحیدریابراهیم طالش مجیدیمینی بوس4

3,800,000,00097/02/2697/05/162003,420,000,000380,000,000ورزشی/  اجتماعی علی سرتیپیرسول صدرعاملیسونامی5

5,137,000,00095/07/1795/11/17505,000,000,000137,000,0000دفاع مقدسمریم دوستیسعیدسعدیدریاچه ماهی6

5,559,500,00094/04/0494/07/04254,880,000,000679,500,0000اجتماعیآناهیدآبادتقی علیقلی زادهیه وآ7

2,120,000,00097/03/1297/03/12402,000,000,000120,000,0000اجتماعی حسین نمازیمقصودجباریآپاندیس8

2,500,000,00097/05/2797/05/27451,500,000,0001,000,000,0000کودک و نوجوانحسین اردستانیمحمداحمدیاسکی باز9

1,500,000,00096/12/2896/12/28201,150,000,000350,000,0000اجتماعی رحیم طوفانوحید نیکخواه آزادیک کیلووبیست ویک گرم10

2,500,000,00097/02/2097/05/305002,500,000,0000کودک و نوجوانامیر مشهدی عباسکانون پرورش فکری کودکاندوچ11

0300,000,0000 درصدتلویزیون و نمایش خانگی300,000,00097/08/1997/08/1950کودک و نوجوانرضاصافیناصرعنصریپینکیووعاموسردار12

0112,000,0000هزینه اکران112,000,00097/05/2497/05/24اجتماعیمزدک میرعابدینیمحمداحمدیرقص پا13

34,378,500,00019,180,000,00011,713,500,0003,485,000,000

بنیادسینمایی فارابی

1397 ماهه 12عملکرد 

حمایت ازتولیدفیلم اول

جمــع



4پیوست  »  »

1396پرداختی قبل ازسال درصدمالکیتنوع حمایتتاریخ خاتمه قراردادتاریخ عقد قراردادتعهدبنیادژانر/ موضوع فیلم کارگردانتهیه کنندهنام فیلمردیف
پرداختی تا  

97/12/28
مانده تعهدبنیاد 

255,750,000,0004,000,000,0001,500,000,000مشارکت11,250,000,00096/08/0196/10/30مرگ/ معناگرا محمدرضاهنرمندزینب تقواییسمفونی نهم1

332,750,000,000400,000,000350,000,000مشارکت3,500,000,00096/06/0196/10/30اجتماعیداریوش یاریعلیرضاابوالقاسمی نژادلیالج2

30765,000,0005,505,000,000330,000,000مشارکت6,600,000,00096/10/1597/05/15خانوادگی/ اجتماعی علیرضارئیسیانعلیرضارئیسیانمردی بدون سایه3

353,000,000,0002,985,000,000315,000,000مشارکت6,300,000,00096/08/0196/10/30اجتماعیعلیرضاداودنژادعلیرضاداودنژاد2مصائب شیرین 4

179,300,000,000650,000,00050,000,000مشارکت10,000,000,00095/09/0295/10/15مقاومت/ پایداری پرویزشیخ طادیمحمدخزاعیامپراطورجهنم5

50036,500,000,0002,500,000,000مشارکت39,000,000,00097/06/1897/11/30اجتماعیبهرام توکلیسعیدملکانغالمرضا تختی6

2003,075,000,0001,425,000,000مشارکت4,500,000,00097/04/2397/07/23اجتماعیالهام رسول افامیرشهاب رضویانقلعه عشق7

02,000,000,000500,000,000   ---توافقنامه پیش تولید2,500,000,00097/07/0897/11/30تاریخیمحمدبزرگ نیاحسن بشکوفهحلقه درخاک8

2504,500,000,000500,000,000مشارکت5,000,000,00097/07/2297/10/22اجتماعیرضامیرکریمیرضامیرکریمیقصرشیرین9

2002,250,000,000250,000,000مشارکت2,500,000,00097/05/0797/08/07اجتماعیمونازندحقیقیعلیرضاشجاع نوریبنفشه آفریقایی10

4004,300,000,000200,000,000مشارکت4,500,000,00096/12/2697/03/26ترسناک/ اجتماعی محمدعلی سجادی الریجانیمحمدعلی سجادی الریجانیبازیچه11

3001,800,000,000200,000,000مشارکت2,000,000,00097/06/1897/09/18دینی/اجتماعیمرتضی علی عباس میرزاییسیاوش حقیقیخون خدا12

4007,640,000,000200,000,000مشارکت7,840,000,00097/07/2997/10/29اجتماعیکیوان علی محمدیکیوان علی محمدیسینماشهرقصه13

40013,045,000,000155,000,000مشارکت13,200,000,00097/06/1597/11/30اجتماعیجمیل رستمیسیدحامدحسینیبی تار14

33/3419,500,000,000500,000,0000مشارکت20,000,000,00095/08/1595/11/18دفاع مقدسمحمدعلی باشه آهنگرسیدحامدحسینیسروزیرآب15

5012,750,000,000805,000,0000مشارکت13,555,000,00094/05/2794/09/30انقالب اسالمیکمال تبریزیمنوچهرمحمدیامکان مینا16

4011,750,000,0001,050,000,0000مشارکت12,800,000,00095/06/0895/11/08دفاع مقدسحمیدزرگرنژادعلیرضاجاللیحلقه درخاک17

7010,512,237,0404,887,762,9600مشارکت15,400,000,00095/03/0895/07/29دفاع مقدسمنیره قیدیسعیدملکانویالیی ها18

4010,000,000,000720,000,0000مشارکت10,720,000,00093/06/3093/10/30اجتماعیبهروزافخمیمحمدپیرهادیروباه19

356,200,000,000100,000,0000مشارکت6,300,000,00095/04/1595/10/15اجتماعیاحمدرضامعتمدیسعیدسعدیبوف کور20

304,500,000,00083,000,0000حقوق4,583,000,00096/05/3196/05/31اجتماعیمهدی کرم پورمهدی کرم پورسوفی ودیوانه21

254,500,000,0001,550,000,0000مشارکت6,050,000,00095/10/1195/12/11انقالب اسالمیمحمدحسین مهدویانسیدمحمودرضوی1ماجرای نیم روز 22

304,300,000,000200,000,0000حقوق4,500,000,00095/08/1795/08/17اجتماعینگارآذربایجانیسحرصباغ سرشتفصل نرگسی23

403,800,000,000700,000,0000حقوق4,500,000,00097/04/0597/04/05اجتماعی علی ژکانعلی ژکاناولین امضابرای رعنا24

252,950,000,000550,000,0000مشارکت3,500,000,00096/07/0196/10/30خانواده/ آسیب ها / اجتماعی محمدحسن معصومی کوهستانیمحمدحسن معصومی کوهستانیکارکثیف25

402,400,000,000200,000,0000حقوق2,600,000,00096/07/1296/07/12مقاومتحسین قاسمی جامیداودرسولیان- حسین قاسمی جامیبه بادبادکها شلیک نکنید26

302,000,000,000250,000,0000مشارکت2,250,000,00095/10/0595/11/02دفاع مقدسصادق پروین آشتیانیحسن کالمی- حسن عباسی صدای مرا می شنوید27

301,700,000,0001,300,000,0000مشارکت3,000,000,00096/08/0196/10/30اجتماعیبهمن کامیارمصطفی کیاییخیابان دیوار28

25022,000,000,0000مشارکت22,000,000,00097/10/0197/12/01انقالب اسالمیمحمدحسین مهدویانسیدمحمودرضوی ؛  رد خون 2ماجرای نیم روز 29

10001,500,000,0000حقوق تلویزیون1,500,000,00097/08/1997/08/19معناگراعلی قوی تنعلی قوی تنرویای سهراب30

83/601,254,000,0000حقوق1,254,000,00097/05/2897/05/28اجتماعیپرویزکیمیاویمحمدرضاسرهنگیایران سرای من است31

2001,000,000,0000حقوق1,000,000,00097/02/1197/02/11اجتماعیامیرثقفیعلی اکبرثقفیهمه چیز برای فروش32

1000800,000,0000حقوق تلویزیون800,000,00097/03/1997/03/19اجتماعیجمشیدمحمودینویدمحمودیرفتن33

500350,000,0000حقوق تلویزیون و نمایش خانگی350,000,00097/04/1797/04/17اجتماعیمجیدقاری زادهمجیدقاری زادهرفقای خوب34

255,352,000,000118,427,237,040128,449,762,9608,475,000,000

بنیادسینمایی فارابی

1397 ماهه 12عملکرد 

حمایت از تولیدآثار فیلم سینمایی از طریق مشارکت در سهم مالکیت فیلم 

جمع



5پیوست  »  »

(ریال  )مبلغ عملکرد سال انتشارتعدادچاپتیراژ/ تعدادشمارنام ناشرموضوعماهنامه/ فصلنامه / نام کتاب ردیف

482,354,400  --------    -----  مرحله آماده سازیبنیادسینمایی فارابیچاپ- صفحه آرایی - طراحی جلد - تالیف 82فصلنامه 1

342,315,000  --------    -----  مرحله آماده سازیبنیادسینمایی فارابیچاپ- صفحه آرایی - طراحی جلد - تالیف 83فصلنامه 2

100011397395,247,600بنیادسینمایی فارابیچاپ- صفحه آرایی - طراحی جلد - تالیف فصلنامه سینما وانقالب3

28,595,000  --------    -----  مرحله آماده سازیبنیادسینمایی فارابیتالیففصلنامه سینمای دیجیتال4

103,500,000  --------    -----  مرحله آماده سازیبنیادسینمایی فارابیتالیفکتاب سینماوانتخابات5

31,500,000  --------    -----  مرحله آماده سازیبنیادسینمایی فارابیتالیفکتاب تمهیدات انتقالی درسینما6

11397152,290,000مرحله آماده سازیبنیادسینمایی فارابیچاپ متن و جلدکتاب دانستنی های نجات بخش انیمیشن7

10001139780,000,000بنیادسینمایی فارابیچاپ- صفحه آرایی - طراحی جلد کتاب درمسیرفیلم سازی8

162,000,000  --------    -----  مرحله آماده سازیبنیادسینمایی فارابیچاپ- صفحه آرایی - طراحی جلد - تالیف کتاب سینمای ایران پس ازانقالب9

14,000,000  --------    -----  مرحله آماده سازیبنیادسینمایی فارابینمونه خوانی وویراستاری- طراحی جلد - ارزیابی کیفی کتاب شخصیت سازی و شخصیت پردازی درپویانمایی10

27,000,000  --------    -----  مرحله آماده سازیبنیادسینمایی فارابیترجمهکتاب فلسفه تصاویرمتحرک و نظریه فیلم11

51,390,000  --------    -----  مرحله آماده سازیبنیادسینمایی فارابیچاپ متن و جلدکتاب فیلمنامه نویسی پیشرفته12

100011397240,000,000بنیادسینمایی فارابیچاپ- صفحه آرایی - طراحی جلد - ترجمه 21کتاب فیلمنامه نویسی درقرن 13

62,190,000  --------    -----  مرحله آماده سازیبنیادسینمایی فارابیچاپ متن و جلدکتاب نمابه نما جلد اول14

27,600,000  --------    -----  مرحله آماده سازیبنیادسینمایی فارابینمونه خوانی و ویراستاریکتاب نیمه پنهان نابغه15

36000913974,963,964,747سازمان سینماییبررسی فیلم نامه و فیلمهای روزایران وجهان(یازده شماره  )ماهنامه فیلم نگار 16

445,000,000  --------    -----    ---------------   --------------- آگهی معرفی محصوالت انتشارات فارابیهفته نامه جهان سینما-دنیای تصویر-ماهنامه سینمایی فیلم-پایگاه خبری تحلیلی سینمای نو17

7,608,946,747

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

بنیادسینمایی فارابی

جمــع
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(ریال  )مبلغ عملکرد نام استودیونوع آماده سازی فنیکارگردانتهیه کننده فیلم/ مالک ژانر/موضوع اثرعنوان فیلمردیف

112,270,000البراتواردیجیتال فام فیلمبازسازی کپیابراهیم حاتمی کیامهدی کریمیدفاع مقدسآژانس شیشه ای1

68,500,000پیشگامان سینمای آریاآماده سازیسیدمسعوداطیابیسیدجوادهاشمیکودک ونوجوانآهوی پیشونی سفید2

216,400,000البراتواردیجیتال فام فیلمآماده سازیسهیل موفقبیتامنصوریکودک ونوجوانپاستاریونی3

112,270,000البراتواردیجیتال فام فیلمبازسازی کپیمجیدمجیدیسینماتجربیاجتماعیپدر4

112,270,000البراتواردیجیتال فام فیلمبازسازی کپیخسروسیناییخسروسیناییمعناگرادرکوچه های عشق5

87,200,000البراتواردیجیتال فام فیلمبازسازی کپیرخشان بنی اعتمادمجیدمدرسیاجتماعیروسری آبی6

112,270,000البراتواردیجیتال فام فیلمبازسازی کپیعلیرضارئیسیانعلیرضارئیسیانمعناگراریحانه7

74,700,000البراتواردیجیتال فام فیلمآماده سازیغالمرضارمضانیبنیادسینمایی فارابی- کانون پرورش فکری کودک ونوجوانضربه فنی8

112,270,000البراتواردیجیتال فام فیلمبازسازی کپیداریوش فرهنگداریوش فرهنگمعناگراطلسم9

112,270,000البراتواردیجیتال فام فیلمبازسازی کپیکمال تبریزیسبحان فیلمدفاع مقدسلیلی بامن است10

109,000,000البراتواردیجیتال فام فیلمبازسازی کپیکمال تبریزیمنوچهرمحمدیاجتماعیمارمولک11

39,240,000استودیوروشنابازسازی کپیرخشان بنی اعتمادرخشان بنی اعتماداجتماعیبانوی اردیبهشت12

54,848,800استودیوروشنابازسازی کپیوحیدموسائیانوحیدموسائیاناجتماعیقشنگ وفرنگ13

14,954,800استودیوروشنابازسازی کپیوحیدموسائیانوحیدموسائیاناجتماعیگلچهره14

41,420,000استودیوروشنابازسازی کپیرخشان بنی اعتمادرخشان بنی اعتماداجتماعینرگس15

116,770,000البراتواردیجیتال فام فیلمبازسازی کپیتهمینه میالنیتهمینه میالنیاجتماعیدو زن16

116,770,000البراتواردیجیتال فام فیلمبازسازی کپیعلی حاتمیعلی حاتمیاجتماعیمادر 17

116,770,000البراتواردیجیتال فام فیلمبازسازی کپیبهرام بیضائیبهرام بیضائیمعناگرامسافران 18

116,770,000البراتواردیجیتال فام فیلمبازسازی کپیرسول صدرعاملیرسول صدرعاملیاجتماعی سال دارم15من ترانه 19

250,000,000تعاونی راسخ فیلم--------  --------  ------------- --------  پیش پرداخت خدمات البراتواردیجیتال21

92,500,000خط فرضی آسمان سپهر--------  --------  ------------- --------  پیش پرداخت خدمات البراتواردیجیتال22

829,240,000البراتواردیجیتال فام فیلم--------  --------  ------------- --------  پیش پرداخت خدمات البراتواردیجیتال23

530,000,000مرکزگسترش فناوری سینمایی مجد--------  --------  ------------- --------  پیش پرداخت خدمات البراتواردیجیتال24

795,000,000موسسه ایده آل سینما--------  --------  ------------- --------  پیش پرداخت خدمات البراتواردیجیتال25

1,640,000,000استودیوروشنا--------  --------  ------------- --------  پیش پرداخت خدمات البراتواردیجیتال26

1,465,000,000پیشگامان سینمای آریا--------  --------  ------------- --------  پیش پرداخت خدمات البراتواردیجیتال27

7,448,703,600

بنیادسینمایی فارابی

1397 ماهه سال 12عملکرد 

(... ،صدا،تصحیح رنگ و CGI )حمایت ازآماده سازی فنی آثارسینمایی درحوزه البراتواری و استودیویی 

جمع
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کارگردانتهیه کنندهفیلمنامه/ عنوان فیلم ردیف

فیلم نامه / نام محقق 

نویس

سال 

/ تحقیق 

نگارش 

فیلمنامه

تاریخ عقد قراردادتعهدبنیادنوع حمایت

تاریخ خاتمه 

قرارداد

درصدمالکیت بنیاد

پرداختی قبل ازسال 

1396

پرداختی تا  

97/12/28

مانده تعهدبنیاد

2,500,000,00097/12/1198/03/11اکران ونمایش خانگی-بین الملل----- ----------- فایسال سویسالعلی نوری اسکوییدرخت گردو  1
 درصد 50-  درصد بین الملل 10

اکران و نمایش خانگی داخل
01,000,000,0001,500,000,000

0750,000,000750,000,000نمایش خانگی و تلویزیون1,500,000,00097/01/0897/01/08تلویزیون- نمایش خانگی ----- ----------- محمدرضامجلسیمحمدرضامجلسی- بیتامنصوری کاتی وستاره 2

7,750,000,00095/02/2596/03/28256,900,000,000250,000,000600,000,000مشارکت درتولیدفیلم----- ----------- هادی محمدیانحامدجعفریفیل شاه3

2,000,000,00097/05/2897/08/283001,500,000,000500,000,000مشارکت درتولیدفیلم----- ----------- مرتضی آتش زمزممرتضی آتش زمزمسیمین4

2,800,000,00097/04/1097/07/105002,520,000,000280,000,000مشارکت درتولیدفیلم----- ----------- وحیدنیکخواه آزادوحیدنیکخواه آزادسوم شخص غائب5

2,500,000,00097/12/1997/12/191001,750,000,000500,000,000250,000,000مشارکت درتولیدفیلم----- ----------- رهبرقنبریرهبرقنبرینسترن های وحشی6

5,000,000,00097/02/1697/05/165004,800,000,000200,000,000مشارکت درتولیدفیلم----- ----------- حمیدرضاقطبیبهروزرشادقطار آن شب7

5,400,000,000100,000,0000  -----تسهیالت5,500,000,00094/04/30مشارکت درتولیدفیلم----- ----------- مسعودکرامتیفرشته طائرپورخاله قورباغه8

4,370,000,00090/10/0791/04/07تلویزیون و نمایش خانگی- حقوق ----- ----------- نادره ترکمانینادره ترکمانیگورداله و عمه غولی9
 درصد 100- درصدکلیه حقوق80

تلویزیون
4,100,000,000270,000,0000

301,800,000,000300,000,0000تسهیالت2,100,000,00096/12/28حقوق----- ----------- محمدصادق دقیقیپروانه مرزبانچهل کچل10

301,000,000,000100,000,0000تسهیالت1,100,000,00096/08/02مشارکت درتولیدفیلم----- ----------- علی قوی تنعلی قوی تنپل سفید11

4,500,000,00097/02/3097/05/205004,500,000,0000مشارکت درتولیدفیلم----- ----------- غالمرضارمضانیکانون پرورش فکری کودکانضربه فنی12

4,000,000,00097/04/2497/07/245004,000,000,0000مشارکت درتولیدفیلم----- ----------- حسین قناعتحسین قناعتتپلی13

2001,500,000,0000تسهیالت1,500,000,00097/04/20مشارکت درتولیدفیلم----- ----------- بهروزغریب پورعلی حضرتیاردک لی14

2,040,000,00097/04/1097/09/10100500,000,0001,540,000,0000نگارش فیلمنامه1397تهمینه میالنی----------- ----------- 2 و 1فیلمنامه هوشمندان سیاره اوراک 15

2,000,000,00096/12/0697/02/2010001,500,000,000500,000,000نگارش فیلمنامه1397مرضیه برومند----------- ----------- فیلمنامه و مطالعات اجرایی؛ رازقلعه ناپیدا16

700,000,00097/10/1598/01/251000250,000,000450,000,000نگارش فیلمنامه1397حسن علیمردانی----------- ----------- فیلمنامه ربات ها17

700,000,00097/08/2097/12/201000210,000,000490,000,000نگارش فیلمنامه1397بیژن میرباقری----------- ----------- هفت قانون خردمندی ، دنیای درون18

700,000,00097/11/2898/03/281000210,000,000490,000,000نگارش فیلمنامه1397سیدنویدسیدعلی اکبر----------- ----------- هفت قانون خردمندی ، بی پایان19

700,000,00097/11/2898/03/281000210,000,000490,000,000نگارش فیلمنامه1397نیماعباس پور----------- ----------- هفت قانون خردمندی ، ایمان20

400,000,00097/01/2697/09/301000400,000,0000نگارش فیلمنامه1397غالمرضارمضانی----------- ----------- فیلمنامه باآرزوهایم بزرگ شد21

300,000,00097/04/0497/07/041000300,000,0000نگارش فیلمنامه1397علی عبدالعلی زاده----------- ----------- فیلمنامه گنج های ژنرال22

250,000,00097/03/1397/05/131000250,000,0000نگارش فیلمنامه1397سامان استرکی----------- ----------- فیلمنامه یانو23

250,000,00097/04/1097/07/101000250,000,0000نگارش فیلمنامه1397نادره ترکمانی----------- ----------- فیلمنامه حسن کچل24

90,000,00098/12/0198/12/28100090,000,0000حق الزحمه تیم خالق1397گروه نویسندگان----------- ----------- حسن کچل و گل اندام25

68,000,00098/12/0198/12/28100068,000,0000حق الزحمه تیم خالق1397گروه نویسندگان----------- ----------- کتیبه آخر26

55,318,000,00021,450,000,00027,368,000,0006,500,000,000

بنیادسینمایی فارابی

1397 ماهه سال 12عملکرد 

حمایت ازنگارش فیلم نامه و تولیدوساخت آثارسینمایی کودک ونوجوان

    جمع
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(ریال  )مبلغ عملکرد مجری/ استان عنوان فیلمموضوعردیف

30,000,000نیماعباسپور--------- ساخت تیزرمعرفی فیلم های کودک در جشنواره رشد1

2,992,586,200انجمن اوقات فراغت--------- بازاریابی نمایش فیلم های کودک ونوجوان  برای مدارس 2

1,000,000,000علی عبدالعلی زاده--------- برگزاری برنامه و جشن سیمرغ و پروانه ها درتهران به نمایندگی مرکزتوسعه سینمای کودک ونوجوان3

3,600,000البرز2دزد و پری- دنیای کیف ها- قهرمانان کوچک-شکالتی-فیلشاه1396سال - (سیمرغ و پروانه ها  )حمایت ازاکران فیلمهای سینمایی کودکان ونوجوانان 4

4,110,000البرز2دزد و پری- دنیای کیف ها- قهرمانان کوچک-شکالتی-فیلشاه1396سال - (سیمرغ و پروانه ها  )حمایت ازاکران فیلمهای سینمایی کودکان ونوجوانان 5

14,175,000قزوین2دزد و پری- دنیای کیف ها- قهرمانان کوچک-شکالتی-فیلشاه1396سال - (سیمرغ و پروانه ها  )حمایت ازاکران فیلمهای سینمایی کودکان ونوجوانان 6

29,700,000چهارمحال وبختیاری2دزد و پری- دنیای کیف ها- قهرمانان کوچک-شکالتی-فیلشاه1396سال - (سیمرغ و پروانه ها  )حمایت ازاکران فیلمهای سینمایی کودکان ونوجوانان 7

30,000,000مرکزی2دزد و پری- دنیای کیف ها- قهرمانان کوچک-شکالتی-فیلشاه1396سال - (سیمرغ و پروانه ها  )حمایت ازاکران فیلمهای سینمایی کودکان ونوجوانان 8

39,525,000اردبیل2دزد و پری- دنیای کیف ها- قهرمانان کوچک-شکالتی-فیلشاه1396سال - (سیمرغ و پروانه ها  )حمایت ازاکران فیلمهای سینمایی کودکان ونوجوانان 9

40,650,000کرمانشاه2دزد و پری- دنیای کیف ها- قهرمانان کوچک-شکالتی-فیلشاه1396سال - (سیمرغ و پروانه ها  )حمایت ازاکران فیلمهای سینمایی کودکان ونوجوانان 10

45,375,000منطقه آزاداروند2دزد و پری- دنیای کیف ها- قهرمانان کوچک-شکالتی-فیلشاه1396سال - (سیمرغ و پروانه ها  )حمایت ازاکران فیلمهای سینمایی کودکان ونوجوانان 11

57,623,000قم ومازندران2دزد و پری- دنیای کیف ها- قهرمانان کوچک-شکالتی-فیلشاه1396سال - (سیمرغ و پروانه ها  )حمایت ازاکران فیلمهای سینمایی کودکان ونوجوانان 12

62,205,000کردستان2دزد و پری- دنیای کیف ها- قهرمانان کوچک-شکالتی-فیلشاه1396سال - (سیمرغ و پروانه ها  )حمایت ازاکران فیلمهای سینمایی کودکان ونوجوانان 13

67,680,000کهکلیویه وبویراحمد و ایالم2دزد و پری- دنیای کیف ها- قهرمانان کوچک-شکالتی-فیلشاه1396سال - (سیمرغ و پروانه ها  )حمایت ازاکران فیلمهای سینمایی کودکان ونوجوانان 14

82,950,000آذربایجان غربی2دزد و پری- دنیای کیف ها- قهرمانان کوچک-شکالتی-فیلشاه1396سال - (سیمرغ و پروانه ها  )حمایت ازاکران فیلمهای سینمایی کودکان ونوجوانان 15

90,450,000خوزستان2دزد و پری- دنیای کیف ها- قهرمانان کوچک-شکالتی-فیلشاه1396سال - (سیمرغ و پروانه ها  )حمایت ازاکران فیلمهای سینمایی کودکان ونوجوانان 16

91,515,000سمنان2دزد و پری- دنیای کیف ها- قهرمانان کوچک-شکالتی-فیلشاه1396سال - (سیمرغ و پروانه ها  )حمایت ازاکران فیلمهای سینمایی کودکان ونوجوانان 17

10,000,000حسین قناعتتپلی(هفته کودک  )حمایت ازاکران فیلمهای سینمایی کودکان ونوجوانان 18

10,000,000وحیدنیکخواه آزادسوم شخص غائب(هفته کودک  )حمایت ازاکران فیلمهای سینمایی کودکان ونوجوانان 19

10,000,000مرتضی آتش زمزمسیمین(هفته کودک  )حمایت ازاکران فیلمهای سینمایی کودکان ونوجوانان 20

16,000,000حسین حضرتیاردک لی(هفته کودک  )حمایت ازاکران فیلمهای سینمایی کودکان ونوجوانان 21

20,000,000سیدجوادهاشمیآهوی پیشونی سفید(هفته کودک  )حمایت ازاکران فیلمهای سینمایی کودکان ونوجوانان 22

20,000,000بیتامنصوریپاستاریونی(هفته کودک  )حمایت ازاکران فیلمهای سینمایی کودکان ونوجوانان 23

20,000,000حسن کالمیالالکن(هفته کودک  )حمایت ازاکران فیلمهای سینمایی کودکان ونوجوانان 24

20,000,000محمودفتوحیلکنت(هفته کودک  )حمایت ازاکران فیلمهای سینمایی کودکان ونوجوانان 25

20,000,000داریوش بابائیانوای آمپول(هفته کودک  )حمایت ازاکران فیلمهای سینمایی کودکان ونوجوانان 26

4,828,144,200

بنیادسینمایي فارابي

1397 ماهه 12عملکرد 

حمایت ازتبلیغات ، بازاریابی واکران آثارسینمایی کودک و نوجوان

جمع



9پیوست  »  »

(لایر  )مبلغ عملکرد درصد کلتعدادواحدشرح هزینهردیف

2151,886,661,900نفرهیات داوری وانتخاب1

2851,898,697,502نفرجوایزوهدایای برگزیدگان2

126238,838,815,830نفرحق الزحمه عوامل اجرایی 3

229572,528,782,216نسخه/ جلدنشریه و کاتالوگ (کلیه امورچاپی پوستر، بروشور، کارت دعوت  )انتشارات 4

12176,505,730,690فیلمحق نمایش فیلم درمراکز استانها5

41,449,181,855 ----------------  انتخاب بهترین های چهل سال سینمای کودک و نوجوان6

228,371,611,959 ----------------  خدمات فنی و آماده سازی فیلم 7

2946,392,222 ----------------  فعالیت های رسانه ای وستاد خبری8

134,923,552,756 ----------------  بلیط هواپیما، اتوبوس و اقامت مهمانان خارجی9

2650,573,070 ----------------  سایرهزینه ها10

10038,000,000,000

بنیادسینمایي فارابي

1397 ماهه 12عملکرد 

حمایت ازبرگزاری جشنواره بین المللی فیلم کودک ونوجوان

  جمــع



10پیوست  »  »

مبلغ روز/نفرتعدادزمان برگزاریشرحکشورنام جشنوارهمجری/ شرکت کننده موضوع/ عناوین فیلمردیف

1312,088,500تیرعوارض خروج ، کمک هزینه سفرایتالیافیلم های آسیایی رمرخشان بنی اعتمادبانوی اردیبهشت- نرگس 1

1338,281,800دیعوارض خروج ، کمک هزینه سفر ، بلیط ، ترجمه مدارکگرجستانگرجستان حسین نمازیآپاندیس2

1478,482,400دیعوارض خروج ، کمک هزینه سفر ، بلیطبلغارستان منار صوفیهرقیه توکلیمادری3

1469,670,300آبانعوارض خروج ، کمک هزینه سفر ، بلیط،ویزاچینخروس طالیی وصدگلمحمدرضاعربپری دریایی4

1544,954,700مردادعوارض خروج ، کمک هزینه سفر ،ویزاچینهفته فیلم توریسم آسیاابراهیم مختاریبرگ جان5

39155,119,500شهریوربلیط ، کمک هزینه سفر ، کمک هزینه هزینه اقامتایتالیاونیزوحیدراد-مصطفی سیاری-علی حاجی قاسمیهمچنان که می مردم6

21457,954,000تیرعوارض خروج ، کمک هزینه سفر ، ویزاروسیهفیلم های خانوادگی روسیهعلیرضاتوکلی-زهراهاشمیکلیله ودمنه7

11342,737,500اردیبهشتعوارض خروج ، کمک هزینه سفر ، بیمهایران ولهستانلهستانخسروسینایی"قطارزمستانی "شرکت درجلسات تولیدمشترک فیلم 8

1534,931,070آبانعوارض خروج ازکشور،کمک هزینه سفرآلمانفیلم های کوتاه اینترفیلم برلینحامدسلیمان زادهداورجشنواره9

21252,957,900شهریورعوارض خروج ازکشور،بلیط،کمک هزینه سفرتایوانآسیاپاسفیکامیراسفندیاری- رسول صدرعاملی داورجشنواره10

1744,528,400تیرکمک هزینه سفرترکیهبسفرامیراسفندیاریداورجشنواره11

1767,009,600تیربلیط،ترجمه مدارک،هتلارمنستانزردآلوی طالییآناهیدآبادحضور در جشنواره- یه وآ 12

1720,506,500مردادکمک هزینه سفرروسیهساخالینتهمینه میالنیداورجشنواره13

1319,998,150مهرعوارض خروج ، کمک هزینه سفرعراقسلیمانیهرائد فریدزادهحضور در  جشنواره فیلم سلیمانیه14

1953,195,985آبانویزا ، عوارض خروج ، کمک هزینه سفرهندکلکتهامیراسفندیاریداورجشنواره15

1427,004,600دیویزا ، عوارض خروج ، کمک هزینه سفربنگالدشجشنواره بین المللی فیلم داکاعلیرضاتابشمیهمان جشنواره فیلم داکا16

1216,773,080تیرویزا ، عوارض خروج ، کمک هزینه سفرآذربایجانمذاکره بامقامات آذربایجان وتولیدمشترکعلیرضاتابشدرمعیت  وزیرفرهنگ وارشاداسالمی17

342671,452,866اردیبهشتعوارض خروج ازکشور،بلیط،اقامت،کمک هزینه سفرفرانسهجشنواره فیلم کنکامیارمحسنین-سکینه رستم خانی-مهسافریباحضور در  جشنواره و بازار فیلم کن18

حضور در  جشنواره و بازار فیلم برلین19
مصطفی -حامدسلیمان زاده-کامیارمحسنین-رائدفریدزاده

تندیس طباطبایی حسان-محمدحمیدی مقدم -احمدی
6721,177,424,380بهمنعوارض خروج ازکشور،بلیط،اقامت،کمک هزینه سفرآلمانبرلین

3,564,728,971---- ---- اردیبهشت2018برپایی چتر و غرفه بازارفیلم فرانسهجشنواره فیلم کنبنیادسینمایی فارابیهزینه برپایی غرفه در بازار فیلم کن20

3,923,560,000---- ---- بهمنهزینه برپایی غرفه بازارفیلمآلمانبرلینبنیادسینمایی فارابیهزینه برپایی غرفه در بازار فیلم برلین21

10,173,360,202

بنیادسینمایی فارابی

1397 ماهه سال 12عملکرد 

حمایت ازحضورفرهنگی وتجاری ، بازاریابی و اکران آثارسینمایی درمنطقه وجهان 

  جمع



11پیوست  »     »    

(ریال  )مبلغ عملکرد مجرینام شهر(97سال )نام فیلم های طرح سیمرغ و پروانه ها ردیف
20,000,000انجمن سینمای جوانان ایراناراکلکنت- آخرین داستان - پارستاریونی - ضربه فنی - بنیامین 1
71,400,000سینما انقالباردبیللکنت- آخرین داستان - پارستاریونی - ضربه فنی - بنیامین 2
20,000,000انجمن سینمای جوانان ایرانارومیهلکنت- آخرین داستان - پارستاریونی - ضربه فنی - بنیامین 3
60,000,000سینما انقالبارومیهلکنت- آخرین داستان - پارستاریونی - ضربه فنی - بنیامین 4
20,000,000انجمن سینمای جوانان ایرانبندرعباسلکنت- آخرین داستان - پارستاریونی - ضربه فنی - بنیامین 5
20,000,000انجمن سینمای جوانان ایرانبوشهرلکنت- آخرین داستان - پارستاریونی - ضربه فنی - بنیامین 6
20,060,000سینمامهتابقزوینلکنت- آخرین داستان - پارستاریونی - ضربه فنی - بنیامین 7
50,000,000سینماتربیتقملکنت- آخرین داستان - پارستاریونی - ضربه فنی - بنیامین 8
10,720,000پردیس سیتی سنتراصفهانلکنت- آخرین داستان - پارستاریونی - ضربه فنی - بنیامین 9

10,720,000پردیس سیتی سنتراصفهانلکنت- آخرین داستان - پارستاریونی - ضربه فنی - بنیامین 10
35,000,000سینمامهرشهرآبادانلکنت- آخرین داستان - پارستاریونی - ضربه فنی - بنیامین 11
48,000,000صیامی- سینماناجی آذربایجان شرقیلکنت- آخرین داستان - پارستاریونی - ضربه فنی - بنیامین 12
55,000,000سینماشهیدآوینیبوشهرلکنت- آخرین داستان - پارستاریونی - ضربه فنی - بنیامین 13
86,120,000سینماآزادیتهرانلکنت- آخرین داستان - پارستاریونی - ضربه فنی - بنیامین 14
71,200,000پردیس شکوفهتهرانلکنت- آخرین داستان - پارستاریونی - ضربه فنی - بنیامین 15
35,100,000سینمابهمنخراسان جنوبیلکنت- آخرین داستان - پارستاریونی - ضربه فنی - بنیامین 16
31,400,000موسسه فرهنگی هنری نویدمهرخرم آبادلکنت- آخرین داستان - پارستاریونی - ضربه فنی - بنیامین 17
65,000,000اداره کل فرهنگ و ارشاداسالمیخوزستانلکنت- آخرین داستان - پارستاریونی - ضربه فنی - بنیامین 18
9,940,000اداره کل فرهنگ وارشاداسالمیزنجانلکنت- آخرین داستان - پارستاریونی - ضربه فنی - بنیامین 19
78,440,000اداره کل فرهنگ و ارشاداسالمیسیستان وبلوچستانلکنت- آخرین داستان - پارستاریونی - ضربه فنی - بنیامین 20
43,300,000سینمافروردینکردستانلکنت- آخرین داستان - پارستاریونی - ضربه فنی - بنیامین 21
55,000,000اداره کل فرهنگ وارشاداسالمیگلستانلکنت- آخرین داستان - پارستاریونی - ضربه فنی - بنیامین 22
52,600,000سینمابهمنگیالنلکنت- آخرین داستان - پارستاریونی - ضربه فنی - بنیامین 23
8,100,000سینمافلسطینهمدانلکنت- آخرین داستان - پارستاریونی - ضربه فنی - بنیامین 24
55,925,000سینماقدسهمدانلکنت- آخرین داستان - پارستاریونی - ضربه فنی - بنیامین 25
8,800,000پردیس راگاتهرانلکنت- آخرین داستان - پارستاریونی - ضربه فنی - بنیامین 26
12,200,000پردیس سینمایی تماشاتهرانلکنت- آخرین داستان - پارستاریونی - ضربه فنی - بنیامین 27
51,520,000پردیس سینمایی راگاتهرانلکنت- آخرین داستان - پارستاریونی - ضربه فنی - بنیامین 28
61,120,000پردیس سینمایی تماشاتهرانلکنت- آخرین داستان - پارستاریونی - ضربه فنی - بنیامین 29
79,800,000پردیس سینمایی باغ کتابتهرانلکنت- آخرین داستان - پارستاریونی - ضربه فنی - بنیامین 30
20,000,000انجمن سینمای جوانان ایرانگرگانلکنت- آخرین داستان - پارستاریونی - ضربه فنی - بنیامین 31
97,840,000سینماسپهرمازندرانلکنت- آخرین داستان - پارستاریونی - ضربه فنی - بنیامین 32
20,000,000انجمن سینمای جوانان ایرانیاسوجلکنت- آخرین داستان - پارستاریونی - ضربه فنی - بنیامین 33
1,150,000,000مرکز توسعه سینمای کودک ونوجوانتهراناجرا و برگزاری مراسم های  نمایش فیلم طرح سیمرغ و پروانه ها34
56,600,000انجمن سینمای جوانان ایرانتهرانهزینه های پشتیبانی اکران فیلم های طرح سیمرغ و پروانه ها35

2,590,905,000

بنیادسینمایی فارابی
1397 ماهه 12عملکرد 

کمک به اجرای طرح سیمرغ و پروانه ها و اکران فیلم های کودکان و نوجوانان همزمان با سی وهفتمین جشنواره ملی فجر دراستان ها

  جمــع


