
سنجه 

عملکرد
مقدار

5024,00024,00000عنوان فیلم... وصداوCGIحمایت ازارتقاء فنی تولیدات سینمایی درحوزه 1

(1)پیوست65110,00097,7782514,158سالنحمایت از ساخت سینماهای جدید2

(2)پیوست2565,00015,1103619,961سالنحمایت ازبازسازی سینماهای قدیمی3

(3)پیوست4060,00001710,068سالنحمایت از ارتقاء وبروز رسانی وضعیت نمایش در سینماهای فعال4

(4)پیوست60120,00055,54431,960سالنحمایت از احداث پردیس سینمایی امید5

(5)پیوست30012,500017,029سینما(سمفا)پشتیبانی سامانه مرکزی اکران و فروش سینمای کشور 6

7
کمک به تبدیل سالن مجتمع های فرهنگی استانها به سالن سینما در شهرهای فاقد 

سینما
(6)پیوست1010,000022,000سالن

8
کمک هزینه انرژی، )حمایت از بهبود وضعیت نمایش فیلم درسینماهای قدیمی فعال 

(تأمین قطعات یدکی، المپ پروژکتور و لوازم بهداشتی
(7)پیوست1004,0000186سالن

(8)پیوست8011,0004,0002013,913فیلمحمایت از اکران فیلم های سینمایی9

10
کمک به صیانت ازآثارسینمایی، سمعی و بصری و جلوگیری از عرضه غیرمجاز 

محصوالت سمعی و بصری
(9)پیوست15,0003,88511,120طرح

11
حمایت ازاستانداردسازی وروزآمدسازی تجهیزات مراکزالبراتوری واستودیوهای 

(تسهیالت)سینمایی
55,0003,92500مرکز

29,0003,00000مرکز(مشهد و شیراز)کمک به ایجاد استودیو در شهرهای منتخب 12

020,071-38,900-هزینه پشتیبانی13

474,400207,24290,366

 موسسه سينما شهر1399ماهه  سال 6گزارش عملكرد 

هدف کمی
سقف 

اعتبار

مانده 

انتقالی

98

 جمع

ف
عنوان برنامهردی

توضیحات و

ضمائم

هدف کمی

محقق شده

مبلغ 

پرداختی

(مبالغ به میلیون ریال)



سینماشهراستان
تعداد

 سالن

تعداد

 صندلی
 نوع حمایتنوع تجهیز

  سهم حمایتی

موسسه
وضعیت پروژه

وضعیت 

مالکیت

3360پردیس سیمرغمحمودآبادمازندران

 

 سالن3نصب سیستم دیجیتال در

سالن3نصب صوت دالبی در
خصوصیدرحال ساخت4,800کمک بالعوض

6360پردیس سینمایی گالریا
 سالن6نصب سیستم دیجیتال در

سالن6نصب صوت دالبی در
خصوصیاتمام پروژه480کمک بالعوض

6550پردیس سینمایی هدیش مال
 سالن6نصب سیستم دیجیتال در

سالن6نصب صوت دالبی در
خصوصیدرحال ساخت3,840کمک بالعوض

5800صبا مال
 سالن5نصب سیستم دیجیتال در

سالن5نصب صوت دالبی در
خصوصیدرحال ساخت4,274کمک بالعوض

2123آرین مال
 سالن2نصب سیستم دیجیتال در

سالن2نصب صوت دالبی در
خصوصیدرحال ساخت640کمک بالعوض

3400پردیس سینمایی منیریالرفارس
 سالن3نصب سیستم دیجیتال در

سالن3نصب صوت دالبی در
خصوصیدرحال ساخت124کمک بالعوض

252,59314,158

حمایت از ساخت سينماهای جدید: 1پیوست

تهرانتهران

جمع کل 

(مبالغ به میلیون ریال)



سینماشهراستان
تعداد

 سالن

تعداد

 صندلی
 نوع حمایتنوع تجهیز

سهم حمایتی

موسسه
وضعیت پروژه

وضعیت 

مالکیت

1318فردیسفردیس
بازسازی نمای سینماواصالح سیستم نورپردازی سینما

رنگ آمیزی کامل سینماوبهسازی سالن انتظاروگیشه
کمک بالعوض

312.4
خصوصیاتمام پروژه

خصوصیاتمام پروژه1200کمک بالعوضتعمیروبازسازی صندلیهای سالن های نمایش3632ساویزکرج

خصوصیاتمام پروژه880.034کمک بالعوضصندلی سالنهای سینماوبازسازی بوفه700تعمیر3700شکوفه

خصوصیاتمام پروژه428کمک بالعوض2تعمیروبازسازی صندلی های سالن 21107تیراژه

غیرخصوصیاتمام پروژه900کمک بالعوضسالن نمایش2تعویض موکت های 2314موزه سینما

بندرامام 

خمینی
کمک بالعوضبازسازی ونوسازی سینما1450ساحل

2200
خصوصیاتمام پروژه

کمک بالعوضسالن3سالن به 1بازسازی ونوسازی سینما وتبدیل از3264آزادیآبادان
1560

غیرخصوصیاتمام پروژه

کمک بالعوضسالن5سالن به 2بازسازی ونوسازی سینما وتبدیل از5625عصرجدیدگرگانگلستان
5120

غیرخصوصیدرحال ساخت

کمک بالعوضسالن2سالن به 1بازسازی ونوسازی سینما وتبدیل از2157مهتاباصفهاناصفهان
1600

غیرخصوصیاتمام پروژه

خصوصیاتمام پروژه98.28کمک بالعوض2و1تعویض موکت های سالن 2301ونوسقمقم

خراسان 

رضوی

مشهد

طرقبه
کمک بالعوضنصب تلویزیون شهری121,053ویالژتوریست

3662.4
خصوصیاتمام پروژه

کمک بالعوضبازسازی سینما1370فردوسیبیرجندخراسان جنوبی
2000

غیرخصوصیاتمام پروژه

365,29119,961

حمایت از بازسازی سينماهای قدیمی: 2پیوست

البرز

تهرانتهران

خوزستان

جمع

(مبالغ به میلیون ریال)



سینماشهراستان
تعداد

 سالن

تعداد

 صندلی
 نوع حمایتنوع تجهیز

سهم حمایتی

موسسه

وضعیت 

پروژه

وضعیت 

مالکیت

1288فرهنگشاهرودسمنان
نصب پروژکتور لیزری

نصب صدای مونو
خصوصیاتمام پروژه1,961کمک بالعوض

3993سینما ایران
سالن3نصب پروژکتور لیزری در

ارتقاء صوت سالن قرمز
خصوصیاتمام پروژه4,548کمک بالعوض

1467آزادی

نصب پروژکتور لیزری درسالن 

هنرهفتم

نصب یو پی اس

غیرخصوصیاتمام پروژه722کمک بالعوض

2761عصرجدید
بروزرسانی سرورهای دیجیتالی 

سالن2
خصوصیاتمام پروژه86کمک بالعوض

غیرخصوصیاتمام پروژه449کمک بالعوضسالن1نصب سروردیجیتال 1136 چارسو

خصوصیاتمام پروژه1,986کمک بالعوضسالن1نصب سروردیجیتال ولنز 1483آستارا

خصوصیاتمام پروژه128کمک بالعوضسالن4بروزرسانی سرورهای دیجیتالی 4530پرشینمهرشهرالبرز

خصوصیاتمام پروژه100کمک بالعوضبروزرسانی سیستم صوت1376اللهنجف آباداصفهان

خصوصیاتمام پروژه90کمک بالعوضبروزرسانی سرورهای دیجیتالی3455عصرجدیداراکمرکزی

174,48910,068 جمع

حمایت از ارتقاء وضعيت نمایش سينماهای فعال :3پیوست

تهرانتهران

(مبالغ به میلیون ریال)



شرحردیف
تعداد

سالن
کمک

31960مطالعه،طراحی،نقشه ونظارت عالیه براجرا وساخت پردیس سینمایی امید اندیمشک1

31,960

حمایت ازاحداث پردیس های سينمایی اميددرشهرهای فاقد سالن سينما :4پیوست

جمع

(مبالغ به میلیون ریال)



نوع حمایتنوع تجهیزشرح
سهم حمایتی

موسسه
وضعیت پروژه

-7,029کمک بالعوضخدمات پشتیبانی سینماها(سمفا)پشتبانی سامانه مرکزی اکران و فروش سینماها 

7,029

(سمفا)پشتيبانی سامانه مرکزی اکران وفروش سينمای کشور  :5پیوست

جمع

(مبالغ به میلیون ریال)



سینماشهراستان
تعداد

 سالن

تعداد

 صندلی
 نوع حمایتنوع تجهیز

سهم حمایتی

موسسه
وضعیت پروژه

اتمام پروژه1000کمک بالعوضتجهیزسالن به سیستم دیجیتال1270بردسیربردسیر

اتمام پروژه1000کمک بالعوضتجهیزسالن به سیستم دیجیتال1220بافتبافت

24902,000

کمک به تبدیل سالن مجتمع های فرهنگی استان ها به سالن سينما :6پیوست

کرمان 

جمع

(مبالغ به میلیون ریال)



نوع حمایت موسسهنوع امکانات تخصصیسینماشهراستان
سهم حمایتی

موسسه

86کمک بالعوضتامین المپ پروژکتورتتاتر گلریزتهرانتهران

86 جمع

سينماها...حمایت از نگهداری وتامين قطعات یدکی،المپ پروژکتورو: 7پیوست
(مبالغ به میلیون ریال)



کمک نوع حمایت ردیف

150کمک بالعوض1

150کمک بالعوض2

150کمک بالعوض3

150کمک بالعوض4

149کمک بالعوض5

150کمک بالعوض6

150کمک بالعوض7

600کمک بالعوض8

2,850کمک بالعوض9

600کمک بالعوض10

600کمک بالعوض11

2,850کمک بالعوض12

600کمک بالعوض13

450کمک بالعوض14

2,000کمک بالعوض15

150کمک بالعوض16

143کمک بالعوض17

1,690کمک بالعوض18

181کمک بالعوض19

150کمک بالعوض20

13,913

حمایت از آماده سازی واکران فيلم های سينمایی: 8پیوست

نرگس مست

جمع

خرید ماسک سینماها توسط انجمن سینماداران

1400رحمان 

کاتی وستاره

حمایت از اکران فیلم چهل و هفت

حمایت از اکران فیلم خوب بد جلف

حمایت از اکران فیلم زنها فرشنه اند

نصب بنرهای عاشورایی سردرسینماها

حمایت از اکران فیلم بی وزنی

عنوان فیلم

اژدر

بی نامی

حمایت از اکران فیلم عطرداغ

حمایت از اکران فیلم قطارآن شب

حمایت از اکران فیلم شنای پروانه

حمایت از اکران فیلم یادم تورافراموش

زیباسازی شهرداری جهت تبلیغات 

تولدت مبارک

خداحافظ دخترشیرازی

معکوس

اولین امضاء برای رعنا

(مبالغ به میلیون ریال)



مبلغ پرداختیردیف

11,120

1,120 جمع

شرح

پرداخت بابت هزینه های ستاد صیانت

کمک به صيانت ازآثارسينمایی، سمعی وبصری و : 9پیوست

(مبالغ به میلیون ریال)جلوگيری از عرضه غيرمجاز محصوالت سمعی و بصری


