
(مبالغ به میلیون ریال)
(اعتبارات ملی) 1398تفاهم نامه استانی سال -حمایت از فعالیت های سینمایی استانها 

مجری عنوان فعالیت ردیف
آذربایجان

شرقی

آذربایجا

ن 

غربی

تهران بوشهرالبرزایالماصفهاناردبیل

چهارمحا

ل و

بختیاری

خراسان

رضوی

خراسان 

شمالی

خراسان

جنوبی
سمنان  زنجانخوزستان 

سیستان

 و

بلوچستا

ن

کرمانکردستانقزوینقمفارس
جنوب 

کرمان
کرمانشاه 

کهگیلو

یه و

بویر 

احمد

جمعیزدهمدان هرمزگانمرکزیمازندران لرستانگلستانگیالن

150020002000400010001000200020001000400080080025001000110011002200900120017002200800120080034001000180015008008003000110052200انجمن  سینمای جوانان ایران حمایت از تولید فیلم کوتاه 1

حمایت از تولید فیلم مستند2
مرکز گسترش سینما ی مستند و 

تجربی
1000700100010006005006008007001000500600800600500100060010005006001000500600500600100010001000600500600100023500

3

کمک به اکران فیلم های هنری 

و تجربی 

در استانها

مرکز گسترش سینما ی مستند و 

تجربی
√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√0

4

کمک به استمرار  فعالیت 

دستگاه  سینما سیار برای 

تعداد )اکران فیلم سینمایی  

(دستگاه

4225215325125215411132224242121281انجمن سینمای  جوانان ایران

5

حمایت از برگزاری  کارگاه های 

آموزشی استاد محور  ویژه 

فیلم سازان استان

3002002003002002002503002003002002003002002002002002002002002002002002003002002002002002002002007050اداره کل استان

6

کمک به راه اندازی نمایندگی 

انجمن سینمای جوانان 

(شهر )

اداره کل استان و انجمن سینمای 

جوانان
32815162222142222221153

کمک به خانه مستند استان 7
مرکزگسترش سینمای مستند و

 تجربی
3002002002002002002002002002002002300

8

کمک به تبدیل سالن مجتمع 

های فرهنگی و هنری به سالن 

نصب سیستم نمایش )سینما

(دیجیتال

200020001000100030001000100040002000200010002000200020001000200020001000100020002000200020001000200010002000100010001000100051000موسسه سینما شهر

9
کمک به تجهیز وبازسازی  

سینما در استان
1900960056022003901680124032601500210050084057026340موسسه سینما شهر

10

کمک به بروز رسانی تجهیزات

 انجمن سینما ی جوان 

استان

1000500100050030050010005005004005002002005003007900اداره کل استان 

11
کمک به فعالیت  دبیرخانه 

استانی ستاد صیانت  استان
2002001502002003001502002002002002002002002800اداره کل استان 

12
کمک به برگزاری همزمان 

جشنواره فیلم فجر در استانها
68868868868868868868868868868868868868868868868868868868868868868868868868868868868868868868868822016دبیر خانه فیلم فجر

13

کمک به اجرای طرح سیمرغ و 

اکران )پروانه ها در استانها 

(فیلم های کودک و نوجوان

1251251251251251251251251251251251251251251251251251251251251251251251251251251251251251251251254000بنیاد سینمایی فارابی

14

کمک به برگزاری همزمان 

جشنواره بین المللی فیلم 

کودک و نوجوان در استان

1621621621621621621621621621621621621621621621621621621621621621621621621621621621621621621625022دبیرخانه جشنواره  فیلم کودک

15

کمک به برگزاری همزمان 

جشنواره بین المللی فیلم 

در  (سینما حقیقت)مستند 

استان

مرکز گسترش سینما ی مستند و 

تجربی
1001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001003200

16

کمک به برگزاری همزمان 

جشنواره بین المللی فیلم 

کوتاه تهران  در استان

1001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001003200انجمن سینمای جوانان ایران
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17

کمک به برگزاری بزرگداشت 

روز ملی سینما و تقدیر ازفیلم 

سازان برگزیده استان

20015015020015020020001503001502503001501501502501501502002001502002002002002002001502002001505850اداره کل استان 

18
کمگ به برگزاری جشنواره 

منطقه ای فیلم کوتاه
1500150015004500انجمن سینمای جوانان ایران 

19
کمک به برگزاری هفته فیلم 

وعکس و  پاتوق فیلم در استان
2002002002002002002002002002002002002002002002002002002002002002002002002002002002002002002002006400انجمن سینما ی جوانان ایران

20

کمک به مستند نگاری پیاده 

روی معنوی اربعین حسینی 

(ایالم)توسط فیلم سازان منطقه 

10001000اداره کل استان 

21
حمایت از تولید فیلم سینمایی 

(سیستان وبلوچستان)پاگل 
60006000بنیاد سینمایی فارابی 

22

کمک به تجهیز وراه اندازی 

سینما تک انجمن سینمای 

جوان زاهدان

400400اداره کل استان 

23

کمک به احداث و تجهیز 

سینما تک  انجمن سینمای 

جوان سنندج

0√اداره کل استان 

24
حمایت از تجهیز سینمای 

انجمن سینمای جوان کاشان
15001500موسسه سینما شهر 

25

کمک به استقرار دفتر انجمن 

سینمای جوان قم در تاالر 

مرکزی

0√اداره کل استان 

26

کمک به برگزاری جشنواره بین 

المللی فیلم کودک و نوجوان 

اصفهان

2500025000بنیاد سینمایی فارابی 

27

کمک به برگزاری جشنواره بین 

11601160اداره کل استان المللی  فیلم وارش مازندران

28

حمایت از برگزاری جشنواره 

ملی  فیلم و عکس نماز و 

نیایش قم

10001000انجمن سینمای جوانان ایران 

29

حمایت از برگزاری جشنواره 

فیلم نامه )ملی هشت نوشت

دو - نویسی دفاع مقدس

(ساالنه

400400اداره کل استان 

30

حمایت از برگزاری جشنواره 

میراث )ملی  فیلم ساباط یزد 

(فرهنگی هنری 

900900اداره کل استان 

31

کمک به برگزاری جشنواره 

ملی فیلم و عکس آیات تسنیم 

مشهد

700700اداره کل استان 
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32

کمک به برگزاری جشنواره 

ملی فیلم و عکس

 روستا و عشایر  بجنورد

500500اداره کل استان 

33
حمایت از برگزاری جشنواره 

ملی  فیلم کردی سنندج
13001300اداره کل استان 

34

کمک به برگزار ی آفرین واره 

فیلم کوتاه و عکس محرم 

(ملی)زنجان

300300اداره کل استان 

35
کمک به برگزاری جشنواره 

فیلم تبریز
700700اداره کل استان 

36

کمک به برگزاری جشنواره 

منطقه ای فیلم وعکس خلیج 

فارس

500500اداره کل استان 

37

حمایت از برگزاری جشنواره 

منطقه ای فیلم کوتاه زاگرس  

(موضوع آسیب های اجتماعی)

400400اداره کل استان 

38
کمک به برگزاری جشنواره 

منطقه ای فیلم کوتاه گراش
500500اداره کل استان 

39

کمک به برگزاری جشنواره 

منطقه ای فیلم و عکس 

کویروزندگی  بیرجند

400400اداره کل استان 

40
حمایت از برگزاری جشنواره 

فیلم کوتاه ژیار کردستان
200200اداره کل استان 

41
حمایت از جشنواره فیلم و 

عکس آفتاب انقالب اراک
500500اداره کل استان 

42
حمایت ازبرگزاری جشنواره 

فیلم کوتاه استان تهران
500500اداره کل استان 

43
حمایت از برگزاری جشنواره 

فیلم کوتاه گیالن
500500اداره کل استان 

44
حمایت از برگزاری جشنواره  

فیلم کوتاه  کر مان
500500اداره کل استان 

45
حمایت از برگزاری جشنواره 

فیلم کوتاه استانی بام ایران
500500اداره کل استان 

94757625657535613732514075542589756985126754915627599555625606514425120856925482565751047550257775567575756675661584054625507563755925272638جمع


