گزارش عملکرد مالی خانه سینما پنج ماهه اول سال 1398
سقف اعتبار

هدف کمی

عملکرد مالی(خالص)

(میلیون ریال)

محقق شده

(ریال)

1

91,250,000

2,833,097,494

پیوست 2

پیوست3

ردیف

عنوان فعالیت

واحد

هدف کمی

1

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

کارگاه

30

7,600

2

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

نفر

3500

21,000

65

برنامه

25

12,000

46

7,221,935,011

4

کمک به برگزاری نشست های تخصصی صنوف سینمایی و خدمات صنفی

صنف

32

7,600

32

6,983,452,512

5

حمایت از برگزاری جایزه کتاب سینمایی سال

برنامه

1

1,800

0

6

هزینه های پشتیبانی

3

کمک به گسترش فعالیت های فرهنگی ،گردهمایی ها و جشن ساالنه
صنوف سینمایی

جمع کل

7,440,269,488

50000

24,570,004,505

توضیحات و ضمائم

پیوست 1

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

مبلغ قرارداد
ردیف

عنوان دوره

صنف

نام استاد

استاد
(ریال)

1

برگزاری کالس آموزشی زبان اعضا
دستیاران کارکردان و برنامه ریز

تعداد
مدت دوره

شرکت

مبلغ هزینه

(ساعت)

کننده

(ریال)

(نفر)

دستیاران
کارگردان و
برنامه ریز

احسان حسین زاده

230,000,000

توضیحات

72

25

کالس آموزش زبان انگلیس به مدت  6ماه هر هفته
91,250,000
3ساعت

کمک به گسترش فعالیت های فرهنگی ،گردهمایی ها و جشن ساالنه صنوف سینمایی( پیوست )2

ردیف

عنوان فعالیت

1

برگزاری جشن سینمای ایران

مبلغ هزینه
(ریال)

4,368,684,621

توضیحات

 -1آغاز به کار دبیرخانه از تاریخ  14اردیبهشت 1398
 -2فراخوان شرکت در بخش سینمای ایران از تاریخ  21اردیبهشت الی  13خرداد 1398
 -3تعداد داوران مرحله اول داوریهای تخصصی در  12شاخه به ترتیب ذیل:
الف :تهیهکنندگی
ب :کارگردانی
ج :فیلمنامه (اقتباسی و غیراقتباسی)
د :تدوین
ه :موسیقی
و :صدا (صداگذاری و صدابرداری)
ز :طراحی (طراحی صحنه و طراحی لباس)
ح :چهرهپردازی
ط :فیلمبرداری
ی :جلوههای بصری
ک :جلوههای ویژه میدانی
ل :بازیگری ( نقش اول زن -نقش اول مرد -مکمل زن -مکمل مرد)
مجموعاً 625 :نفر
 -4شمارش آراء توسط شورای صیانت از آراء پس از اتمام زمان ارسل برگههای رای داوری
 -5اعالم اسامی کاندیدها
 -6برگزاری مراسم تقدیر از کاندیدها در تاریخ 07/05/1398در تاالر پذیرایی ماهان
 -7ارسال بستههای حاوی کارتهای شناسایی عکسدار ،برگههای رای و احکام داوری برای داوران مرحله دوم و برگههای رای برای داوران مرحله اول جمع کل
داوران  530نفر
 -8نمایش فیلمهای منتخب در خانه سینما به مدت  10روز برای داوران
 -9برگزاری مراسم نکوداشت آقایان اکبر زنجانپور ،بیژن محتشم ،حسن زاهدی و سیروس الوند در تاالر ایوان شمس در تاریخ 29/05/1398
 -10شمارش آراء توسط شورای صیانت از آرا برای اعالم برندگان جشن خانه سینما
 -11ساخت تندیش و لوح تقدیر
 -12برگزاری جشن فیلم مستند در تاریخ 31/05/1398در تاالر قلم کتابخانه ملی
 -13برگزاری جشن فیلم کوتاه داستانی در تاریخ  6/05/1398در باغ فردوس
 -14برگزاری جشن عکاسان در تاریخ 24/05/1398

کمک به گسترش فعالیت های فرهنگی ،گردهمایی ها و جشن ساالنه صنوف سینمایی( پیوست )2

ردیف

عنوان فعالیت

2

حمایت مالی از صنوف

مبلغ هزینه

توضیحات

(ریال)

1,026,582,470

حمایت مالی از فعالیت های صنوف ( انجمن نهیه گنندگان مستند ،انجمن مستندسازان ،انجمن برنامه ریزان و دستیاران کارگردان ،کانون کارگردانان ،انجمن جلوه های
ویژه ،انجمن مدیران تولید ،انجمن بدلکاران ،انجمن گویندگان ،انجمن چهره پردزان ،انجمن دستیاران فیلمبردار ،انجمن طراحان فیلم سینمای ایران  ،انجمن منتقدان
،کانون فیلمنامه نویسان  ،انجمن عکاسان ،انجمن تدارکات ،انجمن فیلمبرداران

3

کانون فیلم

341,082,920

برگزاری 26مراسم کانون نمایش و نقد فیلم دوبار در هفته در سالن سیف اله داد

4

بزرگداشت استاد جمشید مشایخی

174,965,000

مراسم نکوداشت زنده یاد جمشید مشایخی روز دوشنبه  27خرداد ،ساعت  18در فرهنگستان هنر برگزار شد و از کتاب «یادنامه استاد جمشید مشایخی» در این مراسم
رونمایی شد.

5

حمایت از سیل زدگان

186,408,000

هزینه های جمع آوری و تبلیغات جهت حمایت از سیل زدگان

6

سایر هزینه های فرهنگی

1,124,212,000

جمع کل :

7,221,935,011

کمک به برگزاری نشست های تخصصی صنوف سینمایی و خدمات صنفی(پیوست )3

مبلغ کمک

ردیف

عنوان نشست

1

جلسات هیئت داوری

418,022,209

2

جلسات هیئت مدیره

242,000,000

2

شورای صنفی نمایش

210,909,480

4

ستاد مالیاتی

217,970,400

5

بانک فیلمنامه

59,950,000

6

ثبت تشکل های خانه سینما و روابط کار

70,000,000

7

هزینه های ساختمان های در اختیار صنوف جهت برگزاری جلسات صنفی

8

ارسال اس ام اس گروهی جهت اطالع رسانی اعضا

214,000,000

9

تهیه مستند شفاهی تاریخ سینمای ایران

225,000,000

10

هزینه های عضویت در مجامع بین المللی

152,820,251

11

ایجاد و استقرار هسته فروش اینترنتی بلیط سینما

117,720,000

12

تولید و بهره برداری از نسخه اول اپلیکشن خانه سینما

100,000,000

13

سایر خدمات صنفی

456,632,582

جمع کل :

توضیحات

(ریال)

4,498,427,590

6,983,452,512

مجمع بین الملل فیاپف

