
عنوان فعالیتردیف
اعتبار 

ناخالص

تخصیص 

یافته
واحد

هدف 

کمی

هدف کمی 

محقق شده

 پرداخت 

99شده 
توضیحات

1پیوست 252424,190عنوان فیلم نامه27,00027,000حمایت از تحقیق، نگارش و تقویت متن فیلم نامه1

2پیوست 201770,000عنوان فیلم20,00019,000(تسهیالت)حمایت از تولید فیلم سینمایي و سریال 2

3پیوست 2017203,504عنوان فیلم443,000443,889حمایت از مشارکت در تولید فیلم سینمایي3

4پیوست 2216,500عنوان فیلم35,00035,000حمایت از تولید مشترک فیلم سینمایي با دیگر کشور ها4

5پیوست 60144,220گزارش5,0005,000کمک به تالیف و ترجمه کتب و مقاالت تخصصي سینمای حرفه ای5

پیوست متعاقبا منتشر خواهد 1132,011رویداد50,00051,349حمایت از برگزاری سي و نهمین جشنواره ملي فیلم فجر6

.شد

7
حمایت از برگزاری همزمان سي و نهمین جشنواره فیلم فجر در مراکز 

استانها
ـــــ1112,000رویداد16,00012,000

38 پرداختی مربوط به دوره 1030رویداد5,0000حمایت از اجرای طرح سیمرغ و پروانه ها8

6پیوست 1111,282رویداد44,30020,000حمایت از برگزاری جشنواره جهاني فیلم فجر9

7پیوست 1130,211رویداد30,00013,500کمک به برگزاری سي و سومین جشنواره بین المللي فیلم های کودکان و نوجوانان10

حمایت از آماده سازی و  بازاریابی و عرضه فرهنگی و تجاری آثار و اعزام سینماگران به مجامع بین 11

المللی
ـــــ5571,165اثر/نفر35,00018,900

ـــــ102774عنوان فیلم5,0001,500حمایت از اکران فیلم های سینمایي کودکان و نوجوانان12

ـــــ1001002,189عنوان فیلم2,5002,500کمک به انجام ارزشیابي و نظارت بر تولید و نمایش آثار سینمایي13

ـــــ11422برنامه3,0001,500حمایت از برگزاری جایزه پژوهش سینمایي سال14

ـــــ5021490گزارش1,5001,500کمک به انجام مطالعات موردی و تدوین گزارش های تخصصي سینما15

ـــــ119,000رویداد9,0009,000کمک به برگزاری شانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت16

ـــــ165,080ـــــــــــــــــــــــــهزینه جاری و پشتیباني17

ـــــ583,068ـــــــــ731,300661,638 جمع کل

(مبالغ به میلیون ریال)1399تا  پایان بهمن  ماه -                                    گزارش عملکرد بنیاد سینمایی فارابی 



ردیف
عنوان فیلمنامه،تحقیق یا تولید 

فیلم

نام فیلمنامه نویس، محقق 

،تهیه کننده یا کارگردان
مبلغ قراردادتاریخ قرارداد

پرداخت شده 

98تا سال 

پرداخت شده 

99درسال 
وضعیت پروژهمخاطبگونه/ موضوعمانده تعهدات

تحویل شدهعامدفاع مقدس97/12/281,0006503500محمد پیرهادیافسانه نیست1

تحویل شدهکودک و نوجوانکودک و نوجوان98/02/154002701300سیداحمد پایداریماجراجویان2

تحویل شدهعامتاریخ و تمدن98/07/022,00002,0000مسعود جعفری جوزانییعقوب لیث صفاری3

تحویل شدهعاممعناگرا98/07/16300902100فاطمه سلطانیخواب عمیق4

تحوبل شدهعاماجتماعی98/07/286001804200سیامک شایقیبرادران افتخاری5

تحویل شدهعاماجتماعی98/09/03300210900مهرشاد کارخانیسیل6

تحویل شدهعاماجتماعی98/10/01500450500عبدالمجید جوانمرادپول لعنتی7

تحویل شدهعاماجتماعی98/10/154002801200مهدی ودادیدرخت8

تحویل شدهعاماجتماعی98/12/258002405600احمدرضا معتمدیزندگی دوگانه لیال9

تحویل شدهعامدفاع مقدس99/01/2490009000محمدرضا منصوریدسته دختران10

بازنویسی/درحال بررسیکودک و نوجوانکودک و نوجوان99/01/318000400400علی شاه حاتمینابغه ها11

بازنویسی/درحال بررسیعامدفاع مقدس99/02/071,2000600600غالمعلی روئین تن اصفهانیشهید ابراهیم هادی12

تحویل شدهکودک و نوجوانکودک و نوجوان99/02/215500200350نادره ترکمانی(متمم قرارداد)حسن کچل13

تحویل شدهعاممقاومت99/03/111,50001,5000علی فرقانی و مرتضی اصفهانیفرار از زندان14

بازنویسی/درحال بررسیعامتاریخ اسالم99/03/122,00001,0001,000محمدمهدی توحیدی مقدم(س)حضرت خدیجه 15

تحویل شدهعاممعناگرا99/03/171,00001,0000علی موذنیگرم165

تحوبل شدهعاممعناگرا99/04/081,5000750750سید مهدی شجاعیزیارت از راه دور و نزدیک17

بازنویسی/درحال بررسیکودک و نوجوانکودک و نوجوان99/04/228000400400علی عبدالعلی زادهعملیات ربات ها18

بازنویسی/درحال بررسیعاماجتماعی99/05/051,0000750250ماکان عاشوریدشمن عزیز19

تحویل شدهعاماجتماعی99/05/051,20001,2000نیما جاویدی صالح زادهمرشد20

در دست نگارش نوجواننوجوان99/05/058000400400سپهر علی محمدلوآینده نگار21

در دست نگارشکودک و نوجوانکودک و نوجوان99/05/125000125375حسام حیدریببرهای زخمی حکیمیه22

در دست نگارشعاماجتماعی99/06/233000150150فریدون فرهودیروز حضور23

در دست نگارشعاماجتماعی99/06/231,50001,125375رضا مقصودیکووید 2420

در دست نگارشعاماجتماعی99/06/233000150150سیروس حسن پورخیابان یکطرفه25

تحویل شدهخاصمعناگرا99/06/3150005000رهبر قنبری شمس آبادتار و پود عشق26

تحویل شدهعاممعناگرا/اجتماعی99/06/312,00002,0000محمود آقابابایی پورسفرنامه آهو27

در دست نگارشعامدفاع مقدس99/07/061,50003751,125حبیب اله والی نژاددومین روز پاییز28

در دست نگارشعامدفاع مقدس99/07/061,50003751,125حمید بهمنی و داوود امیریانتامکت29

در دست نگارشعامدفاع مقدس99/08/111,50003751,125پژمان لشگری پور(زاگرس گریخت)گمشده 30

در دست نگارشعاماجتماعی99/08/119500475475علی حسینی نقیبیتاریکخانه31

در دست نگارشعامپلیسی99/08/181,5000600900محمدعلی نجفیجمجمه جوان32

در دست نگارشعام(اقتباسی)اکودک و نوجوان99/08/058000500300علیرضا سبط احمدیپلو خورش33

ــــــــــــــــــــ4,410ــــــــــ34

ـــــــــــــــ32,4002,37024,19010,250 جمع کل

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

( مورد135)طرح سازمان سینمایی مبنی بر حمایت از اعضای انجمن صنفی فیلم نامه نویسان سینمای ایران 



مبلغ وامنام پروژهطرف قراردادردیف
تاریخ معرفی به صندوق 

کارآفرینی امید

تاریخ اخذ 

وام
مالحظات

مطابق مصوبه ستاد سینمایی کرونا2,00099/03/2699/04/25خط استواسعید خانی نامقی1

مطابق مصوبه ستاد سینمایی کرونا3,00099/03/2699/04/25دوزیستسعید خانی نامقی2

مطابق مصوبه ستاد سینمایی کرونا3,00099/04/0199/05/06تبسم تلخجعفر آقابابائیان3

مطابق مصوبه ستاد سینمایی کرونا3,00099/04/0999/07/06بازیوومیثم معراجی4

مطابق مصوبه ستاد سینمایی کرونا5,00099/04/2299/07/21زن ها فرشته اندمحمدحسین فرح بخش5

مطابق مصوبه ستاد سینمایی کرونا3,00099/04/2899/06/24 تعارضسیدامیر سیدزاده6

مطابق مصوبه ستاد سینمایی کرونا3,00099/06/0399/07/20عنکبوت محمدجواد نوروزبیگی7

مطابق مصوبه ستاد سینمایی کرونا3,00099/04/2899/05/15مورچه خوارکیان آقابابائیان8

ـــ5,00098/11/2099/02/26روشنسید روح اله حجازی9

مطابق مصوبه ستاد سینمایی کرونا3,00099/05/2699/08/08تومانسعید سعدی10

مطابق مصوبه ستاد سینمایی کرونا2,00098/08/1999/07/20برنده هامحسن مسافرچی11

مطابق مصوبه ستاد سینمایی کرونا3,00099/04/0499/08/08پسرکشیصادق یاری12

ـــ210,00099/07/1499/08/18 شهر گربه ها و تورنادویسید جواد هاشمی13

ـــ2,50099/08/1799/09/15هلذونمزدک میرعابدینی14

مطابق مصوبه ستاد سینمایی کرونا3,00099/09/2499/11/06سلفی با دموکراسیعلی عطشانی15

ـــ5,00099/08/2699/10/14آهوهوشنگ گلمکانی16

ـــ5,00099/10/2299/12/09مومهحسین صید خانی17

ــــــــــ63,500 جمع کل

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

 پرداخت تسهیالت از طریق تفاهم نامه با صندوق اعتباری هنر محقق 1396بر اساس سیاست بنیاد سینمایي فارابي با هدف کارآفریني و اشتغال زایي از سال 

در این راستا بنیاد تا تاریخ تهیه این گزارش مبلغ چهل میلیارد ریال نزد صندوق اعتباری هنر سپرده گذاری کرده که به موجب آن تسهیالت  با . شده است

شایان ذکر است بر اساس مصوبه ستاد . معرفي بنیاد توسط صندوق مذکور بر اساس ضوابط مربوطه جهت پرداخت به صندوق کارآفریني امید ارجاع مي شود

عنوان فیلم هایي که نوبت اکران نوروزی داشتند و به علت تعطیلي سینماها و شرایط کرونایي خسارت 21سینمایي کرونا در سازمان سینمایي نیز مقرر شد برای 

عنوان 21دیده اند  توسط بنیاد سینمایي فارابي معرفي نامه صادر شود تا از طریق صندوق اعتباری هنرو صندوق کارآفریني امید تسهیالت دریافت نمایند، از 

عنوان 17 عنوان فیلم در مرحله تکمیل مدارک مي باشند و 5فیلم مذکور و سایر فیلم های معرفي شده توسط این بنیاد تا تاریخ تهیه این گزارش و به شرح ذیل 

.فیلم تسهیالتشان را دریافت نموده اند

آقای امیر « دریا موج کاکا» میلیارد ریال، 5آقای جواد اردکاني به مبلغ « آی بي کاله» میلیارد ریال، 5آقای جهانگیر کوثری « رگ های آبي فروغ »: فیلم های

آقای ناصر منصور افشاری « شهر سوخته»میلیارد ریال و3آقای احمد عبداللهیان به مبلغ « سطل آشغال» میلیارد و یکصد و هشتاد میلیون ریال، 1سمواتي به مبلغ 

. میلیارد ریال، در مرحله تکمیل مدارک مي باشند1به مبلغ 



مبلغ قراردادسال قراردادطرف قرارداد/ تهیه کننده پروژه/ عنوان فیلمردیف
پرداخت شده 

98تا سال 

پرداخت شده 

99درسال 
توضیحاتوضعیت تولیدمخاطبگونه/موضوعمانده تعهدات

 درصد60مشارکت آماده نمایش نوجوان نوجوان13977,2004,7502,4500ابوالفضل جلیلی موحدیمسیر معکوس1

درصد50مشارکت آماده نمایشعامداعش/مقاومت139718,80014,8853,539376سید حامد حسینیبی تار2

درصد25مشارکت آماده نمایشعامکمدی معناگرا/اجتماعی13989,0006,6002,4000علی عطشانیسلفی با دموکراسی3

درصد50مشارکت آماده نمایشعامخانواده/اجتماعی139814,74511,1332,5371,075مهدی صباغ زادهرمانتیسم عماد و طوبی4

درصد50مشارکت آماده نمایشعامکودک و نوجوان و دفاع مقدس139823,500021,0002,500کانون پرورش فکرییدو5

درصد100 آماده نمایشکودک و نوجوانکودک و نوجوان13989,0008,2507500محمد پیرهادیمهران6

درصد35مشارکت آخرین مراحل فنیعاماجتماعی13984,7254,252200273افسانه منادی طبریشاه ماهی7

درصد30مشارکتآماده نمایشعاماجتماعی139814,4001,75011,2101,440روح اله برادریزاالوا8

آماده نمایشعامپلیسی امنیتی/اجتماعی13989,2005,4503,73020مقصود جباریزد و بند9
درصد در حقوق ویدئو،تلویزیون و بین 75مشارکت 

درصد مشارکت در مابقی حقوق30و  (الملل

درصد22/5مشارکت آماده نمایشعاماجتماعی13988,5007,650425425حسین پور محمدیمغز استخوان10

درصد27/5مشارکت آماده نمایشعاماجتماعی13985,5004,9505500نوید محمودیمردن در آب مطهر11

درصد40مشارکت پیش تولیدعامدفاع مقدس139932,0003,0001,80027,200آزیتا موگوییخط نجات12

درصد25مشارکت پیش تولیدعامتاریخی139925,00005,00020,000مسعود جعفری جوزانیبهشت تبهکاران13

درصد100 فیلمبرداریعاماجتماعی139970,000010,50059,500محمود باباییبدون قرار قبلی14

درصد50مشارکت فیلمبرداریعاماجتماعی139940,000014,00026,000رضا میرکریمینگهبان شب15

 درصد50مشارکت پیش تولیدعامدفاع مقدس139936,50004,00032,500محمد پیرهادیافسانه نیست16

درصد10مشارکت آماده نمایشعامخانوادگی/اجتماعی13994,2002,5001,7000آیدا پناهندهتی تی17

درصد30مشارکت آماده نمایشعاماجتماعی13994,50004,5000پگاه احمدیشهربانو18

درصد50مشارکت آماده نمایشکودک و نوجوانکودک و نوجوان139912,50006,1876,313بهروز مفیدبامباال19

درصد30مشارکت فیلمبرداریعاماجتماعی139920,400015,3005,100مجید برزگربیرو20

درصد30مشارکت آماده نمایش نوجواننوجوان139913,500012,1501,350سعید خانیلیپار21

درصد30مشارکت آماده نمایشکودک و نوجوانکودک و نوجوان13992,00001,800200علی قوی تن درجزیآرزوی زیبا22

 درصد100 فیلمبرداریعامدفاع مقدس1399125,000067,40057,600محمدرضا منصوریدسته دختران10

درصد30مشارکت پیش تولیدعاماجتماعی139912,90003,4359,465محمد احمدیدر تپش شب23

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



درصد30مشارکت پیش تولیدعاماجتماعی139912,50002,50010,000عباس نادرانشادروان24

درصد25مشارکت آماده نمایشعامکمدی139911,25002,2509,000میرولی اله مدنیگیجگاه25

ــــــــــــــــــــ546,82075,170201,313270,337

مبلغ قراردادسال قراردادطرف قرارداد/ تهیه کننده پروژه/ عنوان فیلمردیف
پرداخت شده 

98تا سال

پرداخت شده 

99درسال 
وضعیت تولیدمخاطبژانر/ موضوعمانده تعهدات

اکران شدهعاماجتماعی13991,00001,0000سیدمجیدرضا مصطفوی خوزانیآستیگمات1

مجید نیامراد، لعل اباذری شلمزاری،ناصر ماهور2

مجاهد کعبه
اکران شدهعاماجتماعی13991,00001,0000

اکران شدهعاماجتماعی139919101910محمود آقا بابائی پوریک کامیون غروب3

ـــــــــــــــ2,19102,1910

جمع کل

جمع کل

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



ردیف
عنوان فیلمنامه،تحقیق یا 

تولید فیلم

نام فیلمنامه نویس، محقق 

،تهیه کننده یا کارگردان
مبلغ قراردادسال

پرداخت شده تا 

98سال

پرداخت شده 

99درسال 
مانده تعهدات

کشور مشارکت 

کننده
توضیحاتوضعیت پروژه

درخت خاموش1
علی نوری اسکویی و فیصل 

سویسال
آماده نمایشترکیه13973,5002,0001,5000

درصدحقوق بین الملل و 10

درصد اکران نمایش خانگی 50

داخلی

حمایت از تحقیق و نگارشتکمیل فیلمنامهپاکستان13992,00002,0000بهرام توکلیاقبال الهوری2

درصد50مشارکت آماده نمایشعام139918,000013,0005,000حبیب احمدزاهآساکورا و غول چراغ جادو3

ـــــــــــــــ23,5002,00016,5005,000 جمع کل

(مبالغ به میلیون ریال)              (4پیوست)                                         حمایت از تولید مشترک فیلم سینمایی با دیگر کشور ها  



مالحظاتسال انتشارطرف قراردادعنوانردیف
پرداخت شده تا 

کنون

4,053(شماره11) دیجیتال 216-206نسخه 1399ـــتولید محتوای  ماهنامه فیلم نگار1

167نسخه دیجیتال انتشار یافته است1399ـــ(فرآیندهای تولید در سینمای دیجیتال)تولید محتوا فصلنامه فارابی2

4,220 جمع کل

(مبالغ به میلیون ریال) (5پیوست)    کمک به تالیف و ترجمه کتب و مقاالت تخصصی سینمای حرفه ای 



1,419نفر17شورای سیاستگذاری، دبیر، مشاورین و مدیران جشنواره1

1,288نفر23عوامل اجرایی و ستادی جشنواره2

52هزینه خدمات ایاب و ذهاب و ارسال مراسالت3

564تدارکات و پشتیبانی و ملزومات دفتری4

5Licence322نرم افزار ایونیوال و سایر فعالیت ها در حوزه فناوری اطالعات

17نفر4برنامه نویسی پورتال ایونتیوال برای ثبت نام مهمانان و صاحبان اثر6

474نفر4 ماموریت4حضور در بازارهای بین المللی جهت شناسایی و بررسی فیلم ها برای بازار جهانی فیلم7

0پایه13تهیه پایه تندیس برندگان8

910پکیج1200تهیه گیفت شاپهای جشنواره شامل کیف، دفترچه و خودکار9

468دقیقهDCP3060خدمات استودیو ،زیرنویس و ترجمه و 10

684فیلم9حق نمایش به صاحبان اثر برای فیلمهای خارجی11

215نفر14خبرنگار، مترجم، عکاس، ویراستار بخش های فارسی و انگلیسیاطالع رسانی و تبلیغات12

50طراحی پوستر جشنواره برای حضور در بازارهای بین المللی13

280دقیقه30( عنوان4)ساخت کلیپ و تیزر 14

50 چاپ آگهی در نشریات تخصصی سینمایی15

889نفر54سپرده بیمه، مالیات و ارزش افزودهکسورات قانونی16

754برنامه29دقیقه2065تدوین، ترجمه و زیرنویس دوزبانه کارگاه های آموزشی 

2,846برنامه1 سینمای ایران در عرصه بین الملل2019مراسم تجلیل از افتخارآفرینان سال 

11,282

.فعالیت های دبیرخانه جشنواره در ابتدای خرداد خاتمه یافته است (به دلیل شیوع ویروس کرونا)با عنایت به تعویق جشنواره جهاني فیلم فجر 

(ریال)جمع کل 

اجرایی و خدمات فناوری اطالعات

جوایز و هدایا

آماده سازی و پشتیبانی فنی

طراحی، چاپ، فضاسازی و تبلیغات

17

18

نیروی انسانی

تعدادشرح هزینهعنوانردیف

(مبالغ به میلیون ریال)6پیوست  - جدول  هزینه های سی و هشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر

واحد
پرداخت شده 

99سال 



2,600,000,000جوایز نقدیجوایز برگزیدگان جشنواره1

1,180,000,000حق الزحمه هیات داورانهیات های داوری و انتخاب2

3,910,000,000 عنوان فیلم29پرداخت حقوق نمایش حقوق نمایش فیلم ها3

2,067,347,000 بزرگداشت  دو کارگردان پیشکسوت سینمای کودکان و نوجوانان4

3,664,462,500اختتامیه جشنواره5

230,000,000برگزاری کارگاه های آموزشیکارگاه ها6

337,384,232تولیدات شبکه های اجتماعی با هدف افزایش مشارکت و تعامل کاربرانفضای مجازی7

482,119,840(...فیلمبرداری، موشن گرافیک، پادکست، تیزر، گفتکو با هنرمندان و )تولید محتوای پیرامونی تولید محتوا8

714,775,000نشست های پرسش و پاسخ فیلم ها، گفتگوهای زنده و چالش کودکان در فضای مجازی9

350,000,000پوشش زنده رادیویی10

300,000,000پخش زنده تلویزیونی11

1,782,500,000(عکاسی و تولید و تدوین ویدئوهای خبری و مستند) مستندسازی تصویری12

50,000,000طراحی و فضاسازی و اجرای گرافیک محیطی مراسم اختتامیه13

454,726,245طراحی  و چاپ کاتالوگ و فیلم شناخت جشنواره14

452,073,600(تقدیرنامه ها، پوستر، احکام،دفترچه )سایر امور طراحی و چاپ15

344,712,000تبلیغات شهری و محیطی16

235,000,000(استند و سن)فضاسازی خانه جشنواره 17

177,560,000زیرنویس و ترجمه18

800,220,000،سیستم صوتی و گویندگی تیزر در استودیوDCPآماده سازی و خدمات 19

20
خدمات دبیرخانه دیجیتال و فناوری 

اطالعات جشنواره
1,038,438,500(پیاده سازی،توسعه و پشتیبانی) و سایت، دبیرخانه دیجیتال ITامور 

1,880,000,003حق الزحمه نیروهای ستادی و عوامل اجرایی21

3,728,450,000حق الزحمه دبیر، مدیران و  نیروهای ستادی و  اجرایی22

خدمات پشتیبانی و امور عمومی23
، صدور کارت و (ماسک، دستکش،ماده ضدعفونی کننده)پذیرایی، ایاب و ذهاب، بسته ی سالمت 

(سینما فرهنگ)تجهیز لوازم مصرفی خانه جشنواره 
1,997,504,314

1,433,023,607بیمه و مالیاتکسورات  قانونی24

30,210,296,841

فعالیت های حوزه ارتباطات، روابط 

عمومی

.از جمع هزینه های فوق مبلغ پانزده میلیارد و پانصد میلیون ریال توسط حامیان مالی تأمین شده است: توضیح

7پیوست  _کمک به برگزاری سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان به شیوه برخط  

بنیاد سینمایی فارابی

جمع  کل

شرح هزینهسرفصل هزینهردیف
مبلغ پرداخت شده 

(ریال)

خدمات آماده سازی فنی فیلم ها و 

امور استودیو

نیروی انسانی

آیین ها و نکوداشت ها

امور هنری

 فضاسازی محیطی


