
                                                                                         

ردیف

هزینه واحد - 
(نفاهمنامه)

مبلغ 
(تفاهمنامه )

هدف کمی 
محقق شده

ج
م
ع

جمع هزینه 
(میلیون ریال)

10150015,00055,694سالنانعقاد قرارداد براي اجاره سالن سینما براي اکران1

70321020200عنوان فیلمآمادسازي مراحل فنی و DCP براي فیلمهاي مستند و کوتاه2

121001,200111,200ماهسایت3
35041,4003211,283نفر جلسهارزشیابی فیلم (30جلسه7نفر)4

90504,500804,500نفر ماهنیروي انسانی5

91111,0008819ماههزینه هاي جاري و پشتیبانی6

100757,500334,422عنوان فیلمکمک هزینه آثار اکران شده ایرانی7

30,81047818,117

هدف کمی

  موسسه هنروتجربه سینماي ایرانیان              

                     حمایت از اکران فیلم هاي هنري و تجربی11  ماهه 1399

جمع ( میلیون ریال)

(میلیون ریال) 

سنجهموضوع فعالیت



ردیف 1 توافقنامه

مبلغ هزینه ( میلیون ریال)مبلغ قرارداد (میلیون  ریال)سالن هاردیف 

400226سینما سپیده ( بهمن سبز ) ( یکساله )1

850609پردیس سینمایی کورش  ( تیر تا اسفند )2

1,100833 موزه سینما ( تیر تا اسفند )3

3,2003,494سینما خانه هنرمندان ایران (یکساله)4

1,000532سینما هویزه  ( بهمن سبز ) ( یکساله )5

6,5505,694جمع
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ردیف2 توافقنامه

10فیلم مستند اینجا کن است اینجا کن نیست1
10 فیلم مستند خنده در تاریکی2
10فیلم مستند چریکه بهرام یا ایمان به قدرت تصویر3
10فیلم مستند شام آخر 4
10فیلم مستند آخرین پژواك کوهستان 5
10فیلم مستند صحنه هایی از جدایی 6
10فیلم هاي کوتاه  تیرگان 7
10فیلم کوتاه 108 دقیقه کوتاه8
10فیلم مستندکودتا 53 -  مستند 9
10فیلم مستند آرشیو متروك و مونتاژ درسینما10
10فیلم مستند بعد از جنگ 11
10فیلم مستند سه اپیزود از حلب12
10فیلم مستند خط باریک قرمز 13
10فیلم مستند شهر سوخته 14
10فیلم مستند درجستجوي خانه خورشید15
10فیلم کوتاه تابستان16
10فیلم هاي کوتاه بازگشت کوتاه 17
10فیلم هاي  یلداي کوتاه18
10فیلم مستند کیارستمی و عصاي گمشده -مالک بهروز نشان 100% - مستند  19
10فیلم مستند گلوله باران - مالک 50% مرکزگسترش ، 50% مستند حقیقت - مستند 20

200جمع کل (میلیون ریال )
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ردیف
dکمک هزینه آثار اکران شده  dd



ردیف 7 توافقنامه

عمومی**اختصاصی*

1nine 93فیلم سینمایی

10فیلم سینمایی یه وا 2

61فیلم سینمایی بی گاه3

94فیلم سینمایی سوم آذر شهر4

94فیلم سینمایی پیرمردهانمی میرند5

42فیلم مستند سه اپیزود از حلب6

43فیلم کوتاه 108 کوتاه 7

42فیلم مستند صحنه هایی از جدایی8

15فیلم سینمایی زغال 9

15 فیلم سینمایی یک کامیون غروب 10

25فیلم هاي کوتاه  تیرگان -کوتاه11

90فیلم مستند سبالو12

135فیلم سینمایی آن شب13

135فیلم سینمایی یلدا 14

51فیلم سینمایی بچه اي با جوراب قرمز 15

51فیلم سینمایی مالقات هاي شگفت انگیز16

61فیلم سینمایی طالقم بده به خاطر گربه ها 17

94فیلم سینمایی پرو 18

51فیلم سینمایی وقتی پروانه شدم 19
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کمک به اکران
کمک هزینه آثار اکران شده ردیف

2,383



51فیلم سینمایی مثل یک عاشق20

42فیلم مستند چی چکا-قصه شب 21

20فیلم مستند آرشیو متروك و مونتاژ درسینما 22

42فیلم مستند بعد از جنگ 23

90فیلم مستند جایی براي فرشته ها نیست  24

89فیلم مستند خط باریک قرمز 25

20فیلم مستند شهر سوخته 26

83فیلم هاي کوتاه بازگشت کوتاه 27

43فیلم هاي  یلداي کوتاه28

42فیلم مستند کیارستمی و عصاي گمشده 29

90فیلم مستند گلوله باران30

42فیلم مستند سه اپیزود از حلب 31

51فیلم سینمایی پارمیدا 32

135فیلم سینمایی منگی 33

2,0382,383

هزینه کمک به اکران عمومی مربوط به هزینه هاي مشترك براي کمک به اکران فیلمها بوده است از جمله ارسال و دریافت هارد فیلمها ، فضاي مجازي و مشاور رسانه اي و تیزر شصت ثانیه با سینما و پوستر کلی فیلم ها...*

جمع کل

*
             مبالغ کمک به اکران اختصاص، سقف هزینه پیش بینی شده براي هر فیلم می باشد که این مبالغ بطور مستقیم به مالکان فیلم و یا عوامل اجرایی معرفی شده توسط ایشان پرداخت می گردد ویا غیر مستقیم توسط موسسه به 

اشخاص ثالث (چاپخانه ها و طراحان و ... ) پرداخت می شود

4,422
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