
هدف کمیسنجه عملکرد

-5024,00021,20000عنوان فیلم... وصداوCGIحمایت ازارتقاء فنی تولیدات سینمایی درحوزه 1

(1)پیوست60130,000120,0001624,837,500,000سالنحمایت ازساخت سینماهای جدید2

(2)پیوست2050,00046,000209,884,370,500سالنحمایت ازبازسازی سینماهای قدیمی3

(3)پیوست13,0002,50013,000,000,000سالنکمک به ایجادسالن استانداردبرای بررسی کیفیت فنی آثارسینمایی4

(4)پیوست1220,00020,0002515,514,410,000سالنحمایت ازارتقاء وضعیت نمایش سینماهای فعال5

(5)پیوست8012,00011,000152,250,000,000فیلمحمایت از آماده سازی واکران فیلم های سینمایی6

(6)پیوست606,0005,70012552,469,997سینماکمک به نصب واستقرارسیستم مکانیزه فروش بلیط درسینماها7

(7)پیوست1515,00014,000160,000,000سالنکمک به تبدیل سالن مجتمع های فرهنگی استان ها به سالن سینما8

(8)پیوست1005,0003,000131,271,961,875سالنسینماها...حمایت ازنگهداری وتامین قطعات یدکی،المپ پروژکتورو9

(9)پیوست60140,000129,00063,900,000,000سالن حمایت ازاحداث پردیس های سینمایی امیددرشهرهای فاقدسالن سینما10

11
حمایت ازاستانداردسازی وروزآمدسازی تجهیزات مراکزالبراتوری واستودیوهای 

(تسهیالت)سینمایی
(10)پیوست1515,00013,000611,600,000,000مرکز/ استودیو

12
کمک به صیانت ازآثارسینمایی،سمعی وبصری وجلوگیری ازعرضه غیرمجازمحصوالت سمعی 

وبصری
-15,0005,00000طرح

8,618,757,053هزینه پشتیبانی13

81,489,469,425

شرح عملکرد

 عملیاتی

1398 ماهه  سال 4گزارش عملکرد موسسه سینما شهر

 جمع کل

ف
عنوان برنامهردی

هدف کمی مندرج در

عملکردمالیفعالیت اجرایی

(ریال)

 اعتبارخالص

(میلیون ریال)

هدف کمی 

محقق شده

 اعتبارناخالص

(میلیون ریال )



پردیس سینمایی اکسینآملمارندران
غالم عباس طاهری

محمدنادری:بهره بردار
3321

2و1درسالنهایRZ770نصب پروژکتورلیزری

3درسالن RZ570نصب پروژکتورلیزری

سالن3نصب صوت دالبی در

4,800,000,000کمک بالعوض

البرز
مشکین 

دشت
پردیس سینمایی اکومال

شرکت صنااوج

حسین بوعلی:مدیرعامل
6910

سالن1 لیزری درD-Cinemaنصب سیستم

سالن  5 درE-Cinemaنصب سیستم

 سالن سینمابه صدای دالبی 6تجهیز 
9,600,000,000کمک بالعوض

2433سپیده حجامی(انقالب)بی واربوشهربوشهر

درسالن سپیدRZ660نصب پروژکتورلیزری

درسالن بیوارRZ120نصب پروژکتورلیزری

سالن2نصب صوت دالبی در

3,200,000,000کمک بالعوض

کانونبروجردلرستان
سپاه پاسداران

جنابزاده:بهره بردار
1358

 RZ570نصب پروژکتورلیزری

نصب سرورکیوب وآمپلی فایروبلندگو
837,500,000کمک بالعوض

گالریاتهرانتهران
گروه مهندسین صحیح النسب

صابری/سرتیپی:بهره بردار
4

RZ660 پروژکتورلیزری2نصب 

RZ770 پروژکتورلیزری2نصب 

سالن4نصب صوت دالبی در

6,400,000,000کمک بالعوض

162,02224,837,500,000 جمع کل 

اتمام پروژه

مبلغ کمک

(ریال)

اتمام پروژه

درحال ساخت

وضعیت پروژه نوع حمایت

درحال ساخت

(1)پیوست 

حمایت ازساخت سینماهای جدید

سینماشهراستان
تعداد

 سالن
مالک سینما

درحال ساخت

تعداد

 صندلی
نوع تجهیز



فردیسفردیسالبرز
شهرداری

جوادقاضی:بهره بردار
1318

بازسازی نمای سینماواصالح سیستم نورپردازی سینما

رنگ آمیزی کامل سینما
214,200,000کمک بالعوض

1,965,280,000کمک بالعوض  4به3بازسازی کامل سینما وافزایش سالنها از4663غالمرضا پیرباباییفرهنگکرمانشاهکرمانشاه

فرهنگگراش
آیین افروز

اداره کل ارشاد:بهره بردار
1300

 وسروروصوت دالبیRZ770نصب تجهیزات پروژکتور

 عددصندلی200نصب 
1,000,000,000کمک بالعوض

283,000,000کمک بالعوضصندلی دیگر50صندلی وتعمیر50تعویض 1240جمشیدرنجبر/حسن زارعجوانداراب

808,425,000کمک بالعوضصندلی وبازسازی نما450تعمیر1475آموزش وپرورشتربیتقمقم

1402بنیادمستضعفانساحلاهوازخوزستان
 صندلی وکف پوش360تعویض

کولرگازی2بازسازی البی ونصب کرکره برقی ونصب 
1,680,000,000کمک بالعوض

209,375,000کمک بالعوضتعویض کامل سقف شیروانی سینما1423محمدمتوسالنیآزادیبابلمازندران

900,000,000کمک بالعوضمتمم قبلی بدلیل افزایش هزینه های بازسازی1158وزارت فرهنگ وارشاد اسالمیفرهنگاردستان

91,025بهمن سبزساحلاصفهان

 سالن نمایش9بازسازی سینما وتبدیل به

E-cinemaسالن8 وD-cinemaسالن1نصب تجهیزات

سالن6سالنوصوت مونو3نصب صوت دالبی

2,824,090,500کمک بالعوض

204,0049,884,370,500

فارس

(2)پيوست 

نوع تجهيزسينماشهراستان

اتمام پروژه

اتمام پروژه

تعداد

 صندلی

اتمام پروژه

جمع کل 

اتمام پروژه

اتمام پروژه

اتمام پروژه

اتمام پروژه

مالک سينما نوع حمایت

درحال انجام

تعداد

 سالن

اتمام پروژه

حمایت ازبازسازی سينماهای قدیمی

وضعيت پروژه
مبلغ کمک

(ریال)



3,000,000,000کمک بالعوضساخت سالن استانداردسینمایی148سینما شهرتهرانتهران

1483,000,000,000

(3)پيوست 

کمک به ایجادسالن استانداردبرای بررسی کيفيت فنی آثارسينمایی

مالک سينماشهراستان
تعداد

 سالن

تعداد

 صندلی
نوع حمایتنوع تجهيز

مبلغ کمک

(ریال)

جمع کل 

وضعيت پروژه

اتمام پروژه



1,757,700,000کمک بالعوض1 درسالنRZ970نصب پروژکتورلیزری1806موسی هاشمی مقدماریکه ایرانیان

145,000,000کمک بالعوضنصب سروربرای گیشه11,099شهرداری تهرانپردیس ملت

1,704,760,000کمک بالعوض وپرده اکرانRZ770نصب پروژکتور1خانه سینماخانه سینما

پردیس کوروش
شرکت گلرنگ

علیرضا سرتیپی
1,536,900,000کمک بالعوض12و5 درسالنRZ770نصب پروژکتورلیزری2380

274,000,000کمک بالعوضXPEنصب سرورکیوب1سعیدخانیخانه فیلم

دزاشیب
شهرداری تهران

علی قیس:بهره بردار
625,000,000کمک بالعوض1 درسالنRZ970نصب پروژکتورلیزری1245

987,000,000کمک بالعوض درسالن ناصریRZ770نصب پروژکتورلیزری1167شهرداری تهرانخانه هنرمندان

498,000,000کمک بالعوضRZ570نصب پروژکتورلیزری1144احمدزندسپهرشهریار

1,162,000,000کمک بالعوض2و1 درسالنهایRZ570نصب پروژکتورلیزری2390مصطفی هاشمیپردیس پرشینمهرشهرالبرز

981,400,000کمک بالعوضRZ770نصب پروژکتورلیزری1608هالل احمرهاللاهوازخوزستان

اتمام پروژه

وضعیت پروژه نوع حمایت

اتمام پروژه

تعداد

 سالن

اتمام پروژه

اتمام پروژه

اتمام پروژه

تعداد

 صندلی

مبلغ کمک

(ریال)

(4)پیوست 

حمایت ا زا رتقاء وضعیت نمایش سینماهای فعال

مالک سینماسینماشهراستان

اتمام پروژه

نوع تجهیز

تهران

تهران

اتمام پروژه

اتمام پروژه

اتمام پروژه

اتمام پروژه



وضعیت پروژه نوع حمایت
تعداد

 سالن

تعداد

 صندلی

مبلغ کمک

(ریال)

(4)پیوست 

حمایت ا زا رتقاء وضعیت نمایش سینماهای فعال

نوع تجهیزمالک سینماسینماشهراستان

فرهنگ
کتابخانه ملی

علی آذری:بهره بردار
987,000,000کمک بالعوضRZ770نصب پروژکتورلیزری1195

(هنر)کیان 
علی اکبرامیریان

داوودصیادی:بهره بردار
1100

 وپرده اکرانRZ570نصب پروژکتورلیزری

نصب سرورکیوب وآمپلی فایروبلندگو
917,800,000کمک بالعوض

625,800,000کمک بالعوضRZ570نصب پروژکتورلیزری1240جمشیدرنجبر/حسن زارعجوانداراب

قم
پردیسان 

قم
کانون

کانون پرورش فکری

عبابافان/طوسی:بهره بردار
259,000,000کمک بالعوضXPEنصب سرورکیوب1208

هاللشاهرودسمنان
هالل احمر

فاطمه کثیری:بهره بردار
1268

 RZ660نصب پروژکتورلیزری

نصب صدای مونو
1,239,000,000کمک بالعوض

63,250,000کمک بالعوضتعمیرسرور وتعویض باطرهای یوپی اس1423محمد متوسالنیآزادیبابل

شقایقنوشهر
شهرداری نوشهر

حوزه هنری:بهره بردار
625,800,000کمک بالعوضRZ570نصب پروژکتورلیزری1189

ویالژتوریستمشهدخراسان رضوی
محمدرضاوحسن ساده

علی قیس:بهره بردار
1,125,000,000کمک بالعوض درسالنهای سینماUPSدستگاه 6نصب 61,053

256,51515,514,410,000

شیراز

اتمام پروژه

اتمام پروژه

جمع کل 

اتمام پروژه

فارس

اتمام پروژه

اتمام پروژه

اتمام پروژه

مازندران

اتمام پروژه

اتمام پروژه



150,000,000کمک بالعوضمریم چوپان زاده1

150,000,000کمک بالعوضمحمدصادق آذین2

150,000,000کمک بالعوضمحمدتقی انصاری3

150,000,000کمک بالعوضفریال بهزاد4

150,000,000کمک بالعوضمجیدرضا مصطفوی5

150,000,000کمک بالعوضسیدجوادهاشمی6

150,000,000کمک بالعوضسیدمحسن جاهد7

150,000,000کمک بالعوضمهردادفرید8

150,000,000کمک بالعوضبهروزمفید9

150,000,000کمک بالعوضمحسن علی اکبری10

150,000,000کمک بالعوضمحمد حمزه ای11

150,000,000کمک بالعوضمحمداحمدی12

150,000,000کمک بالعوضمحمدحسن امیریوسفی13

150,000,000کمک بالعوضغالمرضارمضانی14

150,000,000کمک بالعوضجواد نوروزبیگی15

2,250,000,000

کویرفیلمبه دنیاآمدن

نسیم صبا فیلمآشغالهای دوست داشتنی

رسانه فیلمسازان مولودوکیل مدافع

بهمن سبزدایان

سیمای مهراندیشانضربه فنی

فیلمیرانمارموز

هدایت فیلمتخته گاز

فیلمیرانجن زیبا

رسانه فیلمسازان مولود2دزدوپری

راه عرفانسندبادوسارا

خانه فیلمآستیگمات

رسانه فیلمسازان مولود2پیشونی سفید

(5)پيوست 

حمایت از آماده سازی واکران فيلم های سينمایی

عنوان فيلم

بهمن سبزدرمسیرباران

فیلم آفرینبهشت گمشده

(ریال)جمع کل

 نوع حمایت 
مبلغ کمک

(ریال)
شرکت پخشتهيه کننده/کارگردان ردیف

نیمروزفیلمترانه



29,959,998کمک بالعوض330دستگاه پرینتر2بابتمرکزی

14,980,000کمک بالعوض330دستگاه پرینتر1بابتقدس

17,899,999کمک بالعوض330دستگاه پرینتر1بابتپردیس تئاتر

شهیدآوینیبوشهربوشهر
 pcدستگاه 1بابت 

330دستگاه پرینتر1بابت
82,875,000کمک بالعوض

14,980,000کمک بالعوض330دستگاه پرینتر1بابتکانونقمقم

14,980,000کمک بالعوض330دستگاه پرینتر1بابتقدساستهبانفارس

اکومالکرجالبرز
 ومانیتور pcدستگاه 2بابت 

330دستگاه پرینتر2بابت
213,230,000کمک بالعوض

14,980,000کمک بالعوض330دستگاه پرینتر1بابتویالژتوریستمشهدخراسان رضوی

آزادیتبریزآذربایجان شرقی
 ومانیتور pcدستگاه 1بابت 

330دستگاه پرینتر1بابت
82,825,000کمک بالعوض

14,980,000کمک بالعوض330دستگاه پرینتر1بابتهالل شاهرودسمنان

32,880,000کمک بالعوض330دستگاه پرینتر2بابتاکسینآمل

17,900,000کمک بالعوض330دستگاه پرینتر1بابتمجتمع فرهنگی حرقائمشهر

552,469,997

اتمام پروژه

اتمام پروژه

تهران تهران

اتمام پروژه

اتمام پروژه

مازندران

اتمام پروژه

اتمام پروژه

اتمام پروژه

اتمام پروژه

اتمام پروژه

اتمام پروژه

اتمام پروژه

(6)پيوست 

حمایت ازاجرای طرح مکانيزه فروش بليط درسينماهای جدید

وضعيت پروژهسينماشهراستان

اتمام پروژه

مبلغ کمک 

(ریال)
 نوع حمایتنوع تجهيز

جمع کل 



60,000,000کمک بالعوضتعمیرسرور وسیستم نمایش1256 وزارت فرهنگ وارشاد اسالمیهامونزابلسیستان وبلوچستان

125660,000,000جمع کل 

اتمام پروژه

(7)پيوست 

کمک به تبدیل سالن مجتمع های فرهنگی استان ها به سالن سينما

وضعيت پروژهسينماشهراستان نوع تجهيز
تعداد

 سالن

مبلغ کمک

(ریال)
نوع حمایتمالک سينما تعداد

 صندلی



92,650,000کمک بالعوضتامین المپ پروژکتورمرتضی سویر مطلقسروش

46,325,000کمک بالعوضتامین المپ پروژکتورکیخسرو کاووسیکارون 

46,325,000کمک بالعوضتامین المپ پروژکتورموتمنی آذرحافظ

43,041,375کمک بالعوضتامین المپ پروژکتورمهدی مصیبیتتاتر گلریز

86,082,750کمک بالعوضتامین المپ پروژکتورمصطفی شایستهپارس

27,250,000کمک بالعوضتامین المپ پروژکتورحیدریساحل اندیشه

39,240,000کمک بالعوضتامین المپ پروژکتوریعقوبی ثابتگل سرخانزلی

46,325,000کمک بالعوضتامین المپ پروژکتورخیرخواهشادیماسال

86,082,750کمک بالعوضتامین المپ پروژکتوربافکربهمن22رشت

46,325,000کمک بالعوضتامین المپ پروژکتورانجمن سینمای جوانانانجمن سینمای جوانانتربت حیدریهخراسان رضوی

46,325,000کمک بالعوضتامین المپ پروژکتورابی زادهقدساردبیلاردبیل

41,965,000کمک بالعوضتامین المپ پروژکتورکتایون شهپرستجهان نماچالوسمازندران

624,025,000کمک بالعوضتامین المپ پروژکتورموسسه شهرآفتابهنرشهرآفتابشیرازفارس

1,271,961,875 (ریال)جمع کل 

نوع امکانات تخصصیمالک سينماسينماشهراستان

تهران

گیالن

تهران

(8)پيوست 

سينماها...حمایت ازنگهداری وتامين قطعات یدکی،المپ پروژکتورو

(8)پيوست 

سينماها...حمایت ازنگهداری وتامين قطعات یدکی،المپ پروژکتورو

نوع حمایت موسسه 

(ریال)

مبلغ کمک

(ریال)



طرف قراردادرديف
مبلغ کمک

(ريال)

650,000,000شهرام جعفری نژاد1

650,000,000شهرام جعفری نژاد2

650,000,000شهرام جعفری نژاد3

650,000,000شهرام جعفری نژاد4

650,000,000شهرام جعفری نژاد5

650,000,000شهرام جعفری نژاد6

3,900,000,000

شرح

مطالعه،طراحی،نقشه ونظارت عالیه براجرای ساختمان سینمایی امید تربت حیدریه

(9)پيوست 

حمايت ازاحداث پرديس های سينمايی اميددرشهرهای فاقدسالن سينما

جمع کل

مطالعه،طراحی،نقشه ونظارت عالیه براجرای ساختمان سینمایی امید اندیمشک

مطالعه،طراحی،نقشه ونظارت عالیه براجرای ساختمان سینمایی امید بانه

مطالعه،طراحی،نقشه ونظارت عالیه براجرای ساختمان سینمایی امید میناب

مطالعه،طراحی،نقشه ونظارت عالیه براجرای ساختمان سینمایی امید ماکو

مطالعه،طراحی،نقشه ونظارت عالیه براجرای ساختمان سینمایی امید طبس



طرف قراردادرديف
مبلغ کمک

(ريال)

2,000,000,000محمد مصطفی زاده1

2,000,000,000محمودپیری ياريجانی2

1,100,000,000نازنین مفتخم3

500,000,000حمیدپورعبداله اسعد4

3,000,000,000حامدجعفری5

3,000,000,000محمدرضا طهمورث6

11,600,000,000 جمع کل

(10)پیوست 

(تسهیالت)حمايت ازاستانداردسازی وروزآمدسازی تجهیزات مراکزالبراتوری واستوديوهای سینمايی

شرح

استودیو طنین مهر

موسسه تجهیزگسترطهمورث

شرکت سینمایی مهرنگ فیلم

شرکت گیتی فیلم

موسسه سیب نقره ای

موسسه فرهنگی هنری هفت سنگ ماهان
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