
واحدعنوان فعالیتردیف
هدف 

کمی
سقف اعتبار

هدف کمی  

محقق شده
توضیحات و ضمائم کمک

1پیوست 329,000173کارگاهحمایت از دوره های ارتقای دانش مهارتی ویژه فعاالن حرفه ای سینما1

2پیوست 9,00021,0001,50410,635نفرکمک به امور رفاهی، بیمه ای،درمانی و معیشتی اعضای خانه سینما2

3پیوست 1515,00081,185برنامهکمک به گسترش فعالیت های فرهنگی، گردهمایی ها و جشن ساالنه صنوف سینمایی3

4پیوست3210,000323,585صنفکمک به برگزاری نشست های تخصصی صنوف سینمایی و خدمات صنفی4

12,00000برنامهحمایت از برگزاری جایزه کتاب سینمایی سال5

5,0005,000هزینه پشتیبانی و منابع6

  20,478

1399گزارش عملکرد توافقنامه با خانه سینما هفت ماهه سال 

جمع کل

(مبالغ به میلیون ریال)



صنفعنوان دورهردیف
مدت دوره

(ساعت)
توضیحاتمبلغ هزینه

 روز3برگزاری کارگاه آموزشی به مدت 3573جلوه های ویژهکارگاه آموزشی انجمن جلوه های ویژه1

73

حمایت از دوره های ارتقای دانش مهارتی ویژه فعاالن حرفه ای سینما :1پیوست

جمع کل

(مبالغ به میلیون ریال)



نوع کمکردیف
تعداد

(هنرمند/نفر)
مبلغ کمک

13287 کمک به امور بیمه ای1

28605 کمک به امور درمانی2

14609,439 کمک بالعوض3

10304 کمک به مراسم تشییع و تدفین هنرمندان4

10,635

کمک به امور رفاهی، بیمه ای،درمانی و معیشتی اعضای خانه سینما :2پیوست

جمع کل

(مبالغ به میلیون ریال)



توضیحات  مبلغ هزینهعنوان  فعالیتردیف

بابت هزینه های دبیرخانه جشن418برگزاری جشن سینمای ایران1

انجمن بازیگران-کانون کارگردانان - مدیران تولید - مدیران تدارکات 320حمایت مالی از صنوف2

یک جلسه کانون فیلم12کانون فیلم3

360به روز رسانی سایت جامعه اصناف سینمای ایران4

جهت اهدا به اعضا75جلد کتاب مجموعه اثار ساموئل خاچیکیان100خرید 5

1,185 جمع کل

کمک به گسترش فعالیت های فرهنگی، گردهمایی ها و جشن ساالنه صنوف سینمایی: 3پیوست
(مبالغ به میلیون ریال)



توضیحات مبلغ کمکعنوان نشستردیف

 پرونده در جریان65 پرونده مختومه و27تعداد -  پرونده 210تشکیل و رسیدگی به465جلسات هیئت داوری1

741جلسات هیئت مدیره2
 _که مهمترین بخش فعالیت مربوط به اصالح اساسنامه و تغییر ساختار خانه سینما ) جلسه هیئت مدیره 39برگزاری 

(ثبت صنوف در وزارت کار و همچنین اخذ شناسه ملی برای صنوف خانه سینما می باشد 

55شورای صنفی نمایش3

بابت مشاوره و پی گیری وضعیت مالیاتی اعضا244ستاد مالیاتی4

 طرح و فیلمنامه کامل ثبت شده1000تعداد 0بانک فیلمنامه5

پی گیری و برگزاری مجامع صنوف جهت ثبت در وزارت کار107ثبت تشکل های خانه سینما و روابط کار6

600هزینه های ساختمان های در اختیار صنوف جهت برگزاری جلسات صنفی7

45تهیه مستند شفاهی تاریخ سینمای ایران8

1,328سایر  خدمات صنفی9

فیلمبرداری از کلیه -عکاسی از کلیه برنامه ها و مراسم -تهیه مستند خانه دوست اینجاست -خدمات طرح ترافیک 

تهیه پرسش نامه - برگزاری مجمع عمومی - به روزرسانی نرم افزار جامع اصناف خانه سینما - برنامه و مراسم و آرشیو 

....آنالین طرح معیشیتی و 

3,585 :جمع کل 

کمک به برگزاری نشست های تخصصی صنوف سینمایی و خدمات صنفی :4پیوست
(مبالغ به میلیون ریال)


