گزارش عملکرد دوازده ماهه خانه سینما
عنوان
کمک به مؤسسات -مراکز -انجمن ها -کانون ها وتشکل های صنفی
وسینمائی

واحد

هدف کمی

اعتبارسال96

سقف اعتبار

مبلغ هزینه

پیش بینی شده

1397/12/29

1

کمک به گسترش فعالیت های فرهنگی سینمای ایران و برگزاری جشن
سینما و کتاب سال سینما

برنامه

10

13,000

12,943,314,083

2

کمک به برگزاری نشست های تخصصی صنوف

صنف

32

11,800

11,800,000,000

3

کمک به امور رفاهی ،بیمه ای ،درمانی و معیشتی اعضای خانه سینما

سینماگر

5,000

22,000

24,943,359,174

4

باشگاه

کمک به فعالیت باشگاه خالقان و کارورزان سینمای ایران
کمک به برگزاری نشست های تخصصی و گفتگوهای فرهنگی میان اصحاب
برنامه
اندیشه و سینماگران از طریق موزه سینما
استان
کمک به ایجاد شعبه خانه سینما در مراکز استان ها
طرح
کمک به تکمیل طرح تأسیس سایت تبلیغات سینمای ایران
کمک به پوشش بیمه تکمیلی سینماگران از طریق صندوق اعتباری هنر با
پیش بینی  5000نفر

1

500

371,622,460

5
6
7
8
9
10

کمک به تأمین زیرساخت های اولیه فروش اینترنتی و تبلیغ سینمای ایران
حمایت از برگزاری همزمان سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در مراکز
استانها
جمع کل  ( :ریال )

5
5
1

جشنواره

15,250

200

4,750
1

4,750,000,000
16,000

20,000

191,704,283

63,500

13,500,000,000

68,500,000,000

ریز گزارش عملکردتا  1397/12/29خانه سینما

عنوان
کمک به مؤسسات -
مراکز -انجمن ها -کانون
ها وتشکل های صنفی

مبلغ هزینه

سقف اعتبار
پیش بینی شده

هدف کمی

شرح

محقق شده

توضیحات

1397/12/29

وسینمائی

برگزاری جشن سینمای ایران شامل برگزاری جشن مستقل فیلم

جشن سینمای ایران

6,264,320,298

انتخاب کتاب سال سینما

1,801,050,030

کوتاه ،سینمای مستند  ،بزرگداشتها ( ایوان شمس ) و بیستمین
جشن بزرگ سینمای ایران در تاریخ  97/06/10در تاالر وحدت و

جشن سینمای ایران شامل برگزاری  5مراسم

اهداء تندیس به برگزیدگان و ...
انتخاب کتاب سینمایی برگزیده سال توسط داوران منتخب که طی ماهها

کمک به گسترش فعالیت
1

های فرهنگی سینمای
ایران و برگزاری جشن
سینما و کتاب سال سینما

نشست و برگزاری شوراهای تخصصی کتاب شایسته انتخاب و به بهترین
نویسنده و ناشر تندیس در  5اسفند  1397در تاالر سیف اله داد خانه
سینما اهدا شد .
حمایت مالی از فعالیت های صنوف تدوین گران ،فیلمنامه نویسان،

13,000,000,000
10

حمایت مالی از صنوف

3,827,120,855

آراء مردمی جشنواره فیلم فجر

621,946,000

سایر مراسم

428,876,900

فیلمبــرداران،مدیران تولید ،طراحان فنی ،تدارکات  ،انجمن چهره
پردازان  ،کانون کارگردانان ،جلوه های ویژه ،دستیاران کارگردان،طراحان
فیلم ،عکاسان ،گویندگان  ،انیمیشن ،مستندسازان منتقدان ،آهنگسازان،
فیلم کوتاه ،انجمن صدای سینمای ایران و

1-1

شمارش آراء مردمی به صورت الکترونیکی و همزمان با پخش فیلمها
در روزهای جشنواره در محل خانه سینما انجام شد .

دیدار هنرمندان با وزیر نیرو  -رونمایی تفاهم نامه تأمین اجتماعی -
اختتامیه سینما حقیقت -جشنواره موسیقی ... .

بابت برگزاری مراسم و حمایت از فعالیت های
فرهنگی  19صنف و همچنین برگزاری مراسم کانون
نمایش و نقد فیلم دوبار در هفته در سالن سیف اله
داد

آراء مردمی جشنواره فیلم فجر

سایر مراسم

12,943,314,083

جمع ردیف :1

جشن سینمای ایران

انتخاب کتاب سال سینما

جشن مستقل فیلم کوتاه

200,000,000

جشن مستقل سینمای مستند

400,000,000

جشن مستقل فیلم کوتاه با  400نفر مدعو در تاریخ  97/05/29در
موزه سینما برگزار شد

جشن مستقل سینمای مستد با  300نفر مدعو در تاریخ 97/05/31
در کتابخانه ملی برگزار شد

5

جشن مستقل انیمیشن

300,000,000

جشن بزرگ سینمای ایران و نکوداشتها

5,364,320,298

جشن مستقل سینمای انیمیشن در کانون پرورش فکری کودکان
برگزار شد.
جشن نکوداشتها در تاریخ  97/06/02در ایوان شمس با  450نفر
مدعو برگزار شد .
جشن بزرگ سینمای ایران در تاریخ  97/06/10در تاالر وحدت با 800
مدعو برگزار شد .

جمع ردیف :1-1

6,264,320,298

به شرح پیوست

ریز گزارش عملکردتا  1397/12/29خانه سینما

عنوان
کمک به مؤسسات -
مراکز -انجمن ها -کانون
ها وتشکل های صنفی

مبلغ هزینه

سقف اعتبار
پیش بینی شده

هدف کمی

شرح

محقق شده

توضیحات

1397/12/29

وسینمائی

کمک به گسترش فعالیت
1

های فرهنگی سینمای
ایران و برگزاری جشن

جلسات هئت مدیره

672,000,000

جلسات هیئت داوری

1,297,116,175

شامل حق الجلسات اعضاء هیات مدیره جهت برگزاری جلسات
هفتگی

حق الجلسات هیات داوری و هزینه های پذیرایی  -ملزومات اداری -
ایاب و ذهاب  ،پست و  ....جلسات هفتگی

13,000,000,000

سینما و کتاب سال سینما

10

شورای صنفی نمایش

738,993,660

ستاد مالیاتی

757,662,290

طراحی ساختار خانه سینما

1,080,000,000

طراحی و تهیه چارت و ساختار سازمانی خانه سینما

بانک فیلمنامه

59,950,000

هزینه های ثبت  4097فیلمنامه در سامانه بانک فیلمنامه خانه سینما

ثبت تشکل های خانه سینما و روابط کار

1,120,000,000

روابط کار صنوف خانه سنیما

تعاونی مسکن

200,000,000

کمک به رفع نیاز مسکن تعاونی اعضای خانه سینما

نشست های آموزشی و فرهنگی

1,092,406,203

هزینه های جلسات هفتگی و دبیرخانه شورای صنفی نمایش

ستاد مالیاتی ( از  97/03/19الی )97/04/02جهت تکمیل اظهارنامه

2

کمک به برگزاری نشست
های تخصصی صنوف

11,800,000,000

32

هزینه های ساختمان های در اختیار صنوف جهت برگزاری جلسات صنفی
581,769,648

سایر خدمات صنفی

جمع ردیف :2

4,200,102,024
11,800,000,000

مالیاتی هنرمندان  -هزینه های استقرار کارشناس مالیاتی یک روز
در هفته جهت راهنمایی و کمک به مشکالت مالیاتی هنرمندان

پی گیری و جلسات ثبت صنوف در وزارت کار و طراحی قرارداد

بابت تهیه مستند شفاهی تاریخ سینمای ایران و ساخت مستند خانه
دوست اینجاست

هزینه های ساختمان وصال و اتاق های صنفی در اختیار صنوف خانه
سینما

سایر خدمات به صنوف

ریز گزارش عملکردتا  1397/12/29خانه سینما

عنوان
کمک به مؤسسات -
مراکز -انجمن ها -کانون
ها وتشکل های صنفی

مبلغ هزینه

سقف اعتبار
پیش بینی شده

هدف کمی

1397/12/29

شرح

محقق شده

توضیحات

وسینمائی

کمک به گسترش فعالیت
1

های فرهنگی سینمای
ایران و برگزاری جشن

10

کمک به امور رفاهی ،
3

بیمه ای ،درمانی و

کمک به امور بیمه ای

203,658,650

کمک بیمه تأمین اجتماعی  10نفر از هنرمندان

13,000,000,000

سینما و کتاب سال سینما

معیشتی اعضای خانه

کمک به امور رفاهی

315,000,000

سه نفر وام

22,000,000,000

کمک به امور درمانی

5,546,095,695

کمک به امور معیشتی

11,850,060,207

کمک درمان به  284نفر اعم از هزینه های بیمارستانی-دارویی-
اورژانسی

کمک بالعوض به  4429نفر از اعضا  -و  16نفر کمک مسکن -کمک
تحصیلی و ...

5000

سینما

کمک به مراسم تشییع و تدفین هنرمندان

1,540,071,591

برگزاری مراسم تشییع  29نفر از هنرمندان

کمک بیمه تکمیلی

2,023,300,000

کمک بیمه تکمیلی  339نفر

سایر کمک ها

80,515,181

کمک مسکن  -کمک تحصیلی ....

سایر خدمات به اعضاء صنوف

3,384,657,850
24,943,359,174

جمع ردیف :3

به مناسبت چهلمین سالگرد انقالب اسالمی نخستین همایش دانش آموختگان مرکز اسالمی آموزش فیلمسازی
برگزار شد که هدف این گردهمایی مروری بر فعالیتهای آموزشی و عملکرد دانش آموختگان این مرکز در

کمک به فعالیت باشگاه
خالقان و کارورزان

4

2,000,000,000

همایش آموزش فیلمسازی اسالمی

1

371,622,460

سینمای ایران

دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران در سراسر کشور و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و تولید
فیلمهای کوتاه ،بلند ،مستند و دستاوردها و موفقیتهابوده است .دانش آموختگان مرکز اسالمی آموزشی
فیلمسازی تاکنون در حوزه فیلم کوتاه ،بلند و مستند جوایز متعددی را از جشنواره های داخلی و خارجی کسب
کردهاند .این همایش روز یکشنبه  ۲۳دی ماه در خانه سینما و روز دوشنبه  ۲۴دی ماه در محل باغ فردوس
تهران برگزار شد .

371,622,460

جمع ردیف :4
کمک به برگزاری نشست های
5

تخصصی و گفتگوهای فرهنگی
میان اصحاب اندیشه و برنامه

کمک به برگزاری نشست های تخصصی و گفتگوهای
5

فرهنگی میان اصحاب اندیشه و سینماگران از طریق موزه

کمک به برگزاری نشست های تخصصی و گفتگوهای فرهنگی میان اصحاب

-

اندیشه و سینماگران از طریق موزه سینما

سینما

سینماگران از طریق موزه
سینما

-

جمع ردیف :5
6

کمک به ایجاد شعبه خانه
سینما در مراکز استان ها

جمع ردیف :6

استان

5

کمک به ایجاد شعبه خانه سینما در مراکز استان ها

-

0

-

ریز گزارش عملکردتا  1397/12/29خانه سینما

عنوان
کمک به مؤسسات -

مبلغ هزینه

سقف اعتبار

مراکز -انجمن ها -کانون

پیش بینی شده

ها وتشکل های صنفی

هدف کمی
محقق شده

توضیحات

1397/12/29

شرح

وسینمائی
کمک به تکمیل طرح
7

تأسیس سایت تبلیغات 5,000,000,000

به روز رسانی و پشتیبانی سایت خانه سینما

1

191,704,283

بابت هزینه های پشتیبانی و فضای میزبانی سایت خانه سینما و اینترنت

سینمای ایران

191,704,283

جمع ردیف :7
8
1

تکمیلی
به پوشش
بیمهفعالیت
گسترش
کمک به
کمک

سینماگران از طریق صندوق

های فرهنگی سینمای

جمع ردیف 8
ایران :و برگزاری جشن
سینما و کتاب سال سینما

کمک به پوشش بیمه تکمیلی سینماگران از طریق صندوق

-

اعتباری هنر با پیش بینی  5000نفر

13,000,000,000

-

191,704,283
10

-

ریز گزارش عملکردتا  1397/12/29خانه سینما

عنوان
کمک به مؤسسات -
مراکز -انجمن ها -کانون
ها وتشکل های صنفی

مبلغ هزینه

سقف اعتبار
پیش بینی شده

هدف کمی

شرح

محقق شده

توضیحات

1397/12/29

وسینمائی
کمک به تأمین زیرساخت های
9

اولیه فروش اینترنتی و تبلیغ

4,750,000,000

کمک به تأمین زیرساخت های اولیه فروش

1

اینترنتی و تبلیغ سینمای ایران

سینمای ایران

10
1

فجر در
جشنواره فیلم
جشن
برگزاری
ایران و

جمع ردیف
 :و کتاب سال سینماسینما

4,750,000,000

سرور فضای ذخیر سازی جهت فروش اینترنتی بلیت -تجهیز مکان
جهت راه اندازی سامانه

4,750,000,000

جمع ردیف:9
برگزاری
کمک بهحمایت از
گسترش فعالیت
هفتمین
و
همزمان
سیسینمای
فرهنگی
های

قرارداد ایجاد و استقرار هسته اصلی سامانه نرم افزاری  -قرارداد

16,000,000,000
13,000,000,000

هزینه های جاری و پشتیبانی

1

13,500,000,000

نمایش فیلمهای جشنواره فجر همزمان با اکران فیلمها در استان
تهران در  33استان کشور

13,500,000,000

10

نمایش فیلم

11,250,000,000

حق نمایش  25فیلم

حق الزحمه (دستمزد نمایندگان استانی)

531,000,000

حق الزحمه عوامل اجرایی

هارد(30عدد)

178,000,000

خرید هارد جهت جابجایی فیلم ها

حمایت از برگزاری
10-1

همزمان سی و هفتمین
جشنواره فیلم فجر در

1

هدایا

226,000,000

-

مراکز استان ها

مدیریت پروژه شهرستانها

80,000,000

165,038,200
هزینه ارسال هارد ،پذیرایی و هزینه های جاری

هزینه های متفرقه
جمع ردیف :10-1

1,069,961,800
13,500,000,000

-

-

-

جدول پرداخت های جشنواره استانی  (1397نمایش فیلم )

ردیف نام نام خانوادگی

نام فیلم

محد تقی خزایی
1

مهدی کریمی تفرشی

ایده اصلی

آزیتا موگویی

میزان سهم

سهم

40%

180,000,000

30%

450,000,000

135,000,000

30%

135,000,000

50%

225,000,000

2

مونا رندی
سید محمود رضوی

بنفشه آفریقایی

30%
20%

450,000,000

135,000,000
90,000,000

3

مجید شیخ انصاری

پالتوی شتری

100%

450,000,000

450,000,000

علیرضا شجاع نوری

علی قائم مقامی

270,000,000

60%

4

کیومرث پور احمد
امیر مرصلوند

تیغ و ترمه

30%
10%

450,000,000

135,000,000
45,000,000
450,000,000

5

فردین خلعتبری

جمشیدیه

100%

450,000,000

6

سیاوش حقیقی
بنیاد سینمایی فارابی

خون خدا

70%
30%

450,000,000

315,000,000
135,000,000

7

منصور سهراب پور

درخونگاه

100%

450,000,000

450,000,000

8
9

بنیاد سینمایی فارابی
محمد رضا هنرمند
محمدحسین قاسمی

رامبد جوان تبریزی
10
محمد حسین شایسته
11

سعید ملکان
بنیاد سینمایی فارابی

سمفونی نهم
شبی که ماه کامل شد
طال
غالمرضا تختی

سید محمود رضوی
 12شرکت توسعه کسب و کار توسکا
بنیاد سینمایی فارابی
 13پیمان معادی
 14شرکت فیلم آفرین
15

ابراهیم طالش مجیدی
علی اسدزاده

منصور سهراب پور
16
تورج اصالنی
17

علی مصفا
مسعود بخشی

سید جمال سادتیان
19
محمدصادق رنج کشان

75%

450,000,000

100%

450,000,000

50%
50%

450,000,000

60%
40%

450,000,000

55%

337,500,000
450,000,000
225,000,000
225,000,000
270,000,000
180,000,000
247,500,000

رد خون

20%
25%

450,000,000

90,000,000
112,500,000

ناگهان درخت

100%

450,000,000

450,000,000

معکوس

100%

450,000,000

450,000,000

جان دار
حمال طال
یلدا

سجاد خواجه علیخانی
محد حسن شهباززاده
18
هدیه تهرانی
علیرضا قاسم خان

25%

112,500,000

50%
50%
65%
35%
75%
25%

450,000,000
450,000,000
450,000,000

80%
روزهای نارنجی

10%
5%
5%

225,000,000
292,500,000
157,500,000
337,500,000
112,500,000
360,000,000

450,000,000

45,000,000
22,500,000
22,500,000

450,000,000

225,000,000
225,000,000

 20فریدون جیرانی

آشفتگی

450,000,000

450,000,000

 21مجتبی فرآورده

بیست وسه نفر

450,000,000

450,000,000

 22مسعود ردایی

سال دوم دانشگاه من

450,000,000

450,000,000

 23مجید مطلبی

سرخپوست

450,000,000

450,000,000

 24جلیل شعبانی

قسم

450,000,000

450,000,000

 25حوزه هنری

دیدن این فیلم جرم نیست

450,000,000

450,000,000

متری شیش و نیم

50%
50%

225,000,000

11,250,000,000

