
واحدعنوان فعالیتردیف
هدف 

کمی

هدف کمی 

تحقق یافته

   ( ماهه12) عملکرد 

(ارقام به ریال)
توضیحات و ضمائم، پیوست هانسبت جز ء به کل

(1)پیوست شماره %10107,087,892,2722جشنوارهحمايت از برگزاري ساير جشنواره هاي فيلم1

2
كمك به صيانت از آثار سينمايي و سمعي و بصري به منظور جلوگيري از تكثير و عرضه غيرمجاز 

محصوالت سمعي و بصري
(2)پیوست شماره %1110,004,955,2913برنامه

(3)پیوست شماره %7,854,000,0002+1010فيلمVODحمايت از خريد حق رايت و آماده سازي انواع فيلم براي عرضه در شبكه نمايش خانگي و 3

(4/2-4/1)پیوست شماره %17,120,000,0005+1212فيلمكمك به توليد آثار سينمايي و تصويري ويژه فضاي مجازي4

5
و بازارهاي داخلي و VOD حمايت از اطالع رساني، تبليغ، تكثير و عرضه فيلم در شبكه نمايش خانگي، 

خارجي
(5)پیوست شماره %4005,160,518,6002فيلم

(6)پیوست شماره %411,000,000,0000موسسهVOD حمايت از تشكل هاي صنفي در حوزه موسسات فيلم سازي ويدئويي ، ويدئو رسانه و 6

(7)پیوست شماره .      مبلغ اعالمي جدول هزينه هاي منتشر شده بعالوه هزينه هاي جنبي مرتبط مي باشد%1167,000,000,00020جشنوارهكمك به برگزاري سي و هفتمين جشنواره ملي فيلم فجر7

%1125,000,000,0007جشنوارهكمك به برگزاري سي و هفتمين جشنواره جهاني فيلم فجر8

، اجاره سينما (رسانه ملي)بابت  هزينه هاي اسكان، اياب و ذهاب، تشريفات و پذيرايي مهمانان، پوشش خبري 

                   . و سالن هاي مربوطه و همچنين پرداخت هزينه هاي حمل و آماده سازي فني بخشي از فيلمها

(8)                                        پیوست شماره 

(9)پیوست شماره %115,987,552,7502طرح(چند زبانه)حمايت از تكميل پروژه مركز خدمات و اطالع رساني بين المللي سينما و فيلم ايران 9

%1151,400,000,00015جشنوارهكمك به برگزاري سي و ششمين جشنواره جهاني فيلم فجر10

، (رسانه ملي)بابت قسمتي از هزينه هاي اسكان، اياب و ذهاب، تشريفات و پذيرايي مهمانان، پوشش خبري 

 فيلم و حق الزحمه عوامل اجرايي  170اجاره سينما و سالن هاي مربوطه و همچنين آماده سازي فني بيش از 

و كمك به برگزاري كارگاههاي آموزشي و علمي دارالفنون و برگزاري بازار فيلم فجر از كل مبلغ اعالمي به 

                         .  پرداخت شده است97 ريال آن در سال 51/400/000 ريال، مبلغ 82/980/000/000مبلغ 

(10)                                             پیوست شماره 

(11)پیوست شماره %114,566,800,8001موسسهVOD كمك به طراحي نرم افزار و استقرار مديريت و نظارت بر عرضه حرفه اي آثار در بستر 11

%1169,850,000,00021موسسهخريد حقوق فيلم سينمايي12

 ريال طي دو مرحله دريافتي از سازمان به 69ر850ر000ر000توضيح اينكه از سر جمع تخصيص و عملكرد 

  -2 .97 ريال در مرحله اول فروردين ماه 33ر500ر000ر000 - 1 .شرح ذيل پرداخت گرديده است

.97 ريال در مرحله دوم بعد از فروردين ماه 36ر350ر000ر00

%15,000,000,0001طرححمايت از ساخت و توليد فيلم داستاني فاخر13

%118,209,790,0002جشنوارهكمك به پانزدهمين جشنواره فيلم مقاومت14

(12)پیوست شماره %0053,227,500,00016هزينه هاي پشتيباني15

338,469,009,713100%

. ثبت و ارائه خواهد شد98 در سال 98 می باشد و الباقی هزینه ها با توجه به مراحل برگزاری جشنواره مذکور در فروردین و اردیبهشت 97 مربوط به برگزاری سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر ثبت شده تا انتهای سال 8  مبلغ عملکرد ردیف 1

جمع کل

(شفاف سازی)                                        (1397 ماهه سال 12)گزارش عملکرد مالی موسسه رسانه های تصویری 

:  مالحظات    



(1)پیوست شماره

تعداد و نوع  جوایزمخاطب/ مدعویندبیر  جشنوارهزمانمکانعنوان جشنوارهردیف
دوره /فعالیت جنبی

/اردو/آموزشی
توضیحاتعملکرد مالی

500,000,000(جایزه نقدی- لوح تقدیر- تندیس )صنعت هنرمسعود نجفی96بهار عسلویهجشنواره صنعتی1

250,000,000(جایزه نقدی- لوح تقدیر- تندیس )ورزش و سالمتسید مجتبی علوی96دی ماه تهرانجشنواره فیلم های ورزشی2

(جایزه نقدی- لوح تقدیر- تندیس )محیط زیست و منابع طبیعیفرهاد توحیدی96تابستان تهرانجشنواره بین المللی فیلم سبز3

گالری جهت نمایش آثار 

هنرهای تجسمی با وسعت 

 هزار متر4

1,500,000,000

 9500000000از سرجمع 

ریال، کل هزینه های مربوطه 

عملکرد اعالمی مربوط به 

. می باشد97سال 

250,000,000(جایزه نقدی- لوح تقدیر- تندیس )سیف اهلل صمدیان96اسفند ماه تهرانجشنواره نشریه تصویر4

673,650,600بغدادجشنواره فیلم بغداد5

6
جشنواره صلح و دوستی ایرانیان 

96در ژاپن 
96400,000,000سال ژاپن

مربوط به درخواست سال 

 می باشد که در سال 1396

. پرداخت شده است97

7
جشنواره صلح و دوستی ایرانیان 

97در ژاپن 
97500,000,000سال ژاپن

8
جشنواره فیلم کوتاه دانشجویی 

نهال
150,000,000تهران

مجیدرجبی معمار97سال تهرانهفته فیلم ایتالیا9
دوکارگاه - نمایگاه عکس 

تخصصی
964,241,672

400,000,000دیپلم افتخار- تندیس سالم صلواتیاردیبهشت ماهکردستانجشنواره فیلم کردستان10

11
جشنواره دانش آموزی کهکیلویه 

و بویر احمد

کهکیلویه و 

بویراحمد
400,000,000نشست تخصصیدیپلم افتخار- تندیس دانش آموزان و سایر مردمحبیب احمدزاده

400,000,000دیپلم افتخار- تندیس جواد آب افکنآذر ماهفارس(فارس)جشنواره فیلم گراش 12

وحید نیکخواه آزادآذر ماه- آبانتهرانجشنواره فیلم رشد13
فیلم های کوتاه و بلند مرتبط با 

سینمای کودک و نوجوان
700,000,000تندیس- دیپلم افتخار- لوح تقدیر

7,087,892,272

(شفاف سازی)                                        (1397 ماهه سال 12)گزارش عملکرد مالی موسسه رسانه های تصویری 

حمایت از برگزاری سایر جشنواره های فیلم                                  -1                           

جمع



(شفاف سازی)                                        (1397 ماهه سال 12)گزارش عملکرد مالی موسسه رسانه های تصویری 

(2)پیوست شماره

شهر/استانعنوانردیف

تعداد آثار غیر 

مجاز کشف 

شده

عملکرد مالیتعداد ماموریتتعداد اعضای شورای صیانتتعداد جلساتتعداد فیلم های معدوم شده

106910,004,955,291 نفر4به طور متوسط در هر استان 841,500320,00033کلیه شهرهافعالیت ستادهای مرکز و استانی1

10,004,955,291

کمك به صیانت از آثار سینمایی و سمعی و بصری به منظور جلوگیری از تکثیر و عرضه غیرمجاز محصوالت سمعی و بصری   -2

.فارس و بندر عباس متمرکز بوده است - آذربایجان شرقی- گیالن-خراسان رضوی - اصفهان-خوزستان -در دوره مورد نظر عمده فعالیت ها با توجه به ضرورت کار و میزان فعالیت عوامل غیر مجاز در استانهای تهران 

جمع



(شفاف سازی)                                        (1397 ماهه سال 12)گزارش عملکرد مالی موسسه رسانه های تصویری 

(3)پیوست شماره

15,000,000,000

22,854,000,000

7,854,000,000

VODحمایت از خرید حق رایت و آماده سازی انواع فیلم برای عرضه در شبکه نمایش خانگی و -  3

کاغذ - صبح خاکستری-         روغن مار- سیزده -  درجه 360- بزرگ مرد کوچک - اسب سفید پادشاه - ترازدی - شرم گفتن - آمادسازی و چاپ تکثیر عناوین ایرانی در شبکه نمایش خانگی از قبیل آهوی پیشونی سفید

بربال فرشته ها- بی خط 

بدیهی است هزینه هر .        حمل و نقل و توزیع و سایر اقدامات برای فیلم های عرضه شده و تامین نیاز بازار انجام می پذیرد- بسته بندی - تولید لوح فشرده - چاپ- در فرآیند آماده سازی فیلم ها برای عرضه در شبکه نمایش خانگی مراحلی همچون طراحی 

.یک از عناوین با توجه به تیراژ، نحوه توزیع و سایر شرایط عرضه متفاوت می باشد و بعضا برخی هزینه های آن به صورت اشتراکی انجام می پذیرد لذا هزینه به صورت سرجمع آورده شده است

جمع

و با عنایت به اینکه عناوین هر یک از . تدوین و سایر مراحل آماده سازی فیلم ها برای نمایش و اکران آنها انجام می پذیرد- روتوسکپی DCP- صدا گذاری- دوبله- در فرآیند آماده سازی که بعد از خرید رایت فیلم های خارجی انجام می پذیرد مراحل ترجمه

.برنامه ها از نظر زمان، میران کار بری برای آماده سازی یکسان نمی باشد ارقام هزینه به صورت سرجمع ذکر شده است

- پسا تصویر-  (miligrams 150) میلی گرم 150 -(Theconfessions)اعترافات-voyage of time)سفر زمان -(The unknown girl)دختر ناشناس - فارغ التحصیل: خرید و آماده سازی فیلمهای خارجی 

آرزوی -10*10- کار دوم- Gateway 6- (انیمیشن)لوئیز و بیگانه ها- فریب-مایلThe happytime Murders- 22-داستان ارواح-5تاکسی - طعمه-(Frantz)فرانتز- (Lion)شیر -(Glory)گلوری -آموزگار

. میالدی می باشد2019 تا 2016فیلم های فوق محصوالت تولیدی سالهای )همه پول های دنیا- دردسر خانوادگی -وینچستر- شاه دزد-47بلک -حادثه کرسک-  کمتر از یه هفته مردی-خون بها-  مرگ



(شفاف سازی)                                        (1397 ماهه سال 12)گزارش عملکرد مالی موسسه رسانه های تصویری 

(4/1)پیوست شماره

عملکرد مالیتوضیحاتمبلغ قراردادویدویی/سینمائی/نوع فیلمژانر/موضوعسال تولیدکارگردانتهیه کنندهعنوان فیلمردیف

1
 عنوان برنامه ویدویی از 5خرید 

اجرای نمایش های روی صحنه
750,000,000-تله تئاتراجتماعی1397-رضا دادویی

30,000,000-سینماییحادثه ای/ اجتماعی -کارگروهیاکبر صادقیگاومیش ها2

20,000,000-سینماییحادثه ای/ اجتماعی -مهدی صباغ زادهاکبر صادقیجستجو در جزیره3

30,000,000-سینماییاجتماعی-علی قوی تناکبر صادقیضربه طوفان4

5,000,000,000-سینماییاجتماعی-ابوالحسن داودیبیتا منصوریزاد و بوم5

300,000,000-ویدیوییاجتماعی-محرم زینال زادهمحرم زینال زادهفردا روز دیگری است6

600,000,000-ویدیوییاجتماعی-علیرضا شاه حسینیمجید مظفریعرفان7

200,000,000-ویدیوییمستند گزارشی--آرمندمستند آن سفر کرده8

800,000,000-سینماییترسناک- جنایی1393کامران قدکچیانگلی زادهجنون- روح 9

300,000,000-سینماییدرام1397-موگوییعاشق خورشید10

خاک آشنا11
یوسف - فرمان آرا

بانک اقتصاد  –پور 

نوین

250,000,000-سینماییاجتماعی1386بهمن فرمان آرا

100,000,000-مستندمستند1392-1391مهرشاد کارخانیمهرشاد کارخانیآرشیو متروک12

50,000,000-مستندمستند1391-1390مهرشاد کارخانیمهرشاد کارخانیتیتراژ در سینمای ایران13

450,000,000-موسیقی/ ویدیویی موسیقی--قادریاجرای صحنه ای مجموعه موسیقی14

100,000,000سینماییاجتماعی1395علی یحیاییقاسم قلی پورنمی خواهم زنده بمانم15

480,000,000سینمایی1397امید عشقیهایده رزم آراگنج سرخ16

700,000,000ویدیویی1393نادر طریقتنادر طریقتسوت دل17

700,000,000ویدیویی1392روزبه رومی پورفرشید فاتحی واقعیت پوشالی18

250,000,000سینمایی1397مجید فهیم خواهجهاندخت خادمدختری با شال قرمز19

430,000,000سینمایی1379داریوش فرهنگحسین زندبافشبهای تهران20

430,000,000سینمایی1379سعید اسدیحسین فرحبخشآواز قو21

430,000,000سینماییاجتماعی1385سعید اسدیعبداله علیخانیمهمان22

430,000,000سینماییاجتماعی1388اصغر نعیمیفرحبخشسالم بر عشق23

430,000,000سینماییاجتماعی1390حسین فرحبخشعبداله علیخانیزندگی خصوصی24

430,000,000سینماییاجتماعی1393حسین فرحبخشعبداله علیخانیمستانه25

430,000,000سینماییاجتماعی1394حسین فرحبخشعبداله علیخانیآب نبات چوبی26

14,120,000,000 جمع

کمك به تولید آثار سینمایی و تصویری ویژه فضای مجازی- 4/1



(شفاف سازی)                                        (1397 ماهه سال 12)گزارش عملکرد مالی موسسه رسانه های تصویری 

(4/2)پیوست شماره

متوسط هزینه هر عنوانتوضیحاتمبلغ قراردادویدویی/سینمائی/نوع فیلمژانر/موضوعسال تولیدکارگردانتهیه کنندهعنوان فیلمردیف

1
 عنوان برنامه ویدویی از 5خرید 

اجرای نمایش های روی صحنه
11,538,461-تله تئاتراجتماعی1397-رضا دادویی

11,538,461-سینماییحادثه ای/ اجتماعی -کارگروهیاکبر صادقیگاومیش ها2

11,538,461-سینماییحادثه ای/ اجتماعی -مهدی صباغ زادهاکبر صادقیجستجو در جزیره3

11,538,461-سینماییاجتماعی-علی قوی تناکبر صادقیضربه طوفان4

11,538,461-سینماییاجتماعی-ابوالحسن داودیبیتا منصوریزاد و بوم5

11,538,461-ویدیوییاجتماعی-محرم زینال زادهمحرم زینال زادهفردا روز دیگری است6

11,538,461-ویدیوییاجتماعی-علیرضا شاه حسینیمجید مظفریعرفان7

11,538,461-ویدیوییمستند گزارشی--آرمندمستند آن سفر کرده8

11,538,461-سینماییترسناک- جنایی1393کامران قدکچیانگلی زادهجنون- روح 9

11,538,461-سینماییدرام1397-موگوییعاشق خورشید10

خاک آشنا11
یوسف - فرمان آرا

بانک اقتصاد  –پور 

نوین

11,538,461-سینماییاجتماعی1386بهمن فرمان آرا

11,538,461-مستندمستند1392-1391مهرشاد کارخانیمهرشاد کارخانیآرشیو متروک12

11,538,461-مستندمستند1391-1390مهرشاد کارخانیمهرشاد کارخانیتیتراژ در سینمای ایران13

11,538,461-موسیقی/ ویدیویی موسیقی--قادریاجرای صحنه ای مجموعه موسیقی14

11,538,461سینماییاجتماعی1395علی یحیاییقاسم قلی پورنمی خواهم زنده بمانم15

11,538,461سینمایی1397امید عشقیهایده رزم آراگنج سرخ16

11,538,461ویدیویی1393نادر طریقتنادر طریقتسوت دل17

11,538,461ویدیویی1392روزبه رومی پورفرشید فاتحی واقعیت پوشالی18

11,538,461سینمایی1397مجید فهیم خواهجهاندخت خادمدختری با شال قرمز19

11,538,461سینمایی1379داریوش فرهنگحسین زندبافشبهای تهران20

11,538,461سینمایی1379سعید اسدیحسین فرحبخشآواز قو21

11,538,461سینماییاجتماعی1385سعید اسدیعبداله علیخانیمهمان22

11,538,461سینماییاجتماعی1388اصغر نعیمیفرحبخشسالم بر عشق23

11,538,461سینماییاجتماعی1390حسین فرحبخشعبداله علیخانیزندگی خصوصی24

11,538,461سینماییاجتماعی1393حسین فرحبخشعبداله علیخانیمستانه25

11,538,461سینماییاجتماعی1394حسین فرحبخشعبداله علیخانیآب نبات چوبی26

3,000,000,000 جمع

هزینه آماده سازی فیلم هابرای ایجاد قابلیت عرضه در فضای مجازی- 4/2



(شفاف سازی)                                        (1397 ماهه سال 12)گزارش عملکرد مالی موسسه رسانه های تصویری 

(5)پیوست شماره

VOD  موسسات                                                                                                                 

نام اپلیکیشننام شرکت ردیف

فیلیموفن آوران ایده پرداز صبا1

نماواسرزمین شاتل2

آیو(باران تلکام)برید فن آوران آریان3

فیلم نت آیینه جادو4

لوتوس پلیتصویر گستر پاسارگاد5

آی سیماتوسعه بهنگام غدیر6*

فیلمارهپویان خرد ایرانیان7

تی ویتراشه سبز8

مای اپسراهکار همراه و سناد9

آفرینکپیام افزار پیک آسا10

به سیماسامانه ایرانیان به سیما11*

7دریچه رایتل12*

آی پی مدیاایال نرم افزار 13*

زوم ایرانسلصبا سل14

بین تومبین وان 15

فیلمانتوصل اندیشان سپید16

تله بان مهر طاها17

(21فیلم ) 21فیلم 21قرن 18

دیجیتونپیشگامان یارا کیش19

حمایت از اطالع رسانی تبلیغ تکثیر و عرضه فیلم در شبکه نمایش خانگی وی او دی و بازارهای داخلی و خارجی-  5

سایر فعالیت های مرتبط  با حوزه روابط عمومی موسسه همچون تهیه بریده جراید، مصاحبه ها و غیره * 

* مشخص گردیده تمدید نشده است (*) موسسه مجوز آنها که با عالمت 4 ماهه 9موسسه دارای مجوز بوده که در طی 19 * 

تبلیغ جهت فیلم های خارجی موسسه برای اکران در سینماهای کشور از طریق چاپ بنر ، تهیه تیزر و آنوس و غیره     *

تبلیغات برای شبکه نمایش خانگی در سایت ها و انعکاس اخبار مربوطه   *

بازتاب و اخبار فعالیت موسسه و شبکه نمایش خانگی در نشریات و مجالت تخصصی مانند بانی فیلم ماهانه پاراگراف و ماهانه نامه فیلم      * 

حمایت برای توسعه عرضه محصوالت سمعی و بصری در فضای مجازی* 

  VODتهیه و تدوین، چاپ و توزیع فصل نامه * 



(شفاف سازی)                                        (1397 ماهه سال 12)گزارش عملکرد مالی موسسه رسانه های تصویری 

(6)پیوست شماره

نام موسسهردیف
نام مدیر عامل طرف      

قرار داد
عملکرد مالینوع حمایت

اسماعیل عفیفهآیفیک1

پشتیبانی و حمایت و حراست از 

حقوق صنفی و حرفه ای در جهت 

اعتالی حرفه و هنر و تولید فیلم

1,000,000,000

1,000,000,000

VODحمایت از تشکل های صنفی در حوزه موسسات فیلم سازی ویدئویی ر ویدئو رسانه و -  6                                             

جمع





(شفاف سازی)                                        (1397 ماهه سال 12)گزارش عملکرد مالی موسسه رسانه های تصویری 

(8)پیوست شماره

عملکرد مالیردیف

14,338,700,555

25,749,250,000

3350,355,600

410,880,512,000

5578,001,300

6130,500,000

7291,530,000

82,681,150,545

25,000,000,000

(9)پیوست شماره

ردیف

فعالیت و 

محورهای 

عملکرد

عملکرد مالی

1

پروژه مرکز خدمات 

و اطالع رسانی بین 

المللی سینما و 

هزینه های مرتبط به 

آن

5,987,552,750

5,987,552,750

پیش پرداخت و علی الحساب اماکن اقامتی و 

نمایشی و سایر

پیش پرداخت و علی الحساب هدایا

پیش پرداخت و علی الحساب هزینه تیزر

پیش پرداخت و علی الحساب پوشاک و لوازم ایمنی

پیش پرداخت و علی الحساب هزینه های دفتری و 

سایر

جمع

شرح فعالیت

1-CICinema - Chronicle of Iranian Cinema, Iranian Movies 

and Celebrities                     2-Iran Cinema News

جمع

کمك به برگزاری سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر - 8

شرح فعالیت

پیش پرداخت و علی الحساب حق الزحمه ها

پیش پرداخت و علی الحساب حق الجلسات

پیش پرداخت و علی الحساب هزینه اینترنت و 

سایت

(چند زبانه)حمایت از تکمیل پروژه مرکز خدمات و اطالع رسانی بین المللی سینما و فیلم ایران - 9







(شفاف سازی)                                        (1397 ماهه سال 12)گزارش عملکرد مالی موسسه رسانه های تصویری 

(11)پیوست شماره

ردیف
تجهیزات 

مورد نیاز
(ریال)هزینه نام نرم افزارنام موسسه مجری

1
server- set 

top box
agama- witbee1,265,340,800رسانه های تصویری

305,200,000پارساتكنرم افزار2

996,260,000پارساتكنرم افزار3

4

مشارکت در 

خرید و تهیه و 

راه اندازی 

500,000,000آفاق نور

5

پیمان مدیریت 

برای نظارت بر 

VODشبکه 

--1,500,000,000

4,566,800,800

(12)پیوست شماره

ردیف

1

2

3

4

5

6

7

8

53,227,500,000

501,098,046هزینه های مالی

421,075,644هزینه های ثبتی و حقوقی

167,428,730تلفن

453,867,583ملزومات اداری

جمع

هزینه های پشتیبانی - 15

عنوان هزینه

ناخالص حقوق و دستمزد

برق

آب

پذیرایی و آبدارخانه-ناهار 

VODکمك به طراحی نرم افزار و استقرار مدیریت و نظارت بر عرضه حرفه ای آثار در بستر- 11

(ریال)هزینه 

49,198,200,222

1,120,938,000

145,000,000

1,219,891,775

جمع


