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مبلغ قرارداد(تعھدبنیاد)

٢,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩٠بھرام عظیمیعبدالحسین ابوالحسنیتھران ١١۵٠٠

١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩٠محمدحسین فرحبخشعبداهللا علیخانیزندگی خصوصی٢

١,١۵٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩٠مھرشادکارخانیسیدمحسن جاھد-رویاشریفاکباتان٣

١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩٠مصطفی کیاییمحمدرضارخشان رادبزن بریم بھشت(ضدگلولھ)۴

١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩٠داریوش مھرجوییداریوش مھرجویینارنجی پوش۵

١,٨٨٠,۶۴٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩٠علی قوی تنعلی قوی تنپروازبادبادکھا۶

١,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩٠منوچھرھادیفرشتھ مھدیزادهیکی میخوادباھات حرف بزنھ٧

١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩٠فریدون حسن پورجوادنوروزبیگیمن وزیبا٨

١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩٠سیدجوادھاشمیاحمدنجفیفی تیلھ٩

١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩٠مھردادفریدطالب نیامھردادفریدطالب نیابی تابی بیتا١٠

١,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩٠روزبھ حیدریمحمدحیدری منفرددوباره باھم١١

١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩٠ھمایون اسعدیانمنوچھرمحمدیبوسیدن روی ماه١٢

٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩٠سامان مقدمسامان مقدمیک عاشقانھ ساده(باگت)١٣

۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩٠احمدامینیمحمدنشاطبی خداحافظی١۴

۴٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩٠سعیدسھیلیسعیدسھیلیگشت ارشاد ( ١ )١۵

١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩٠کامران قدکچیانمحمدحسین فرحبخشسیزده بدر(پس کوچھ ھای شمرون)١۶

٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩٠غالمرضاآزادیفریال بھزادقبیلھ من١٧

٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩٠مھدی کرم پورعلی سرتیپیپل چوبی١٨

١,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩٠ابوالفضل صفاریابوالفضل صفاریازتھران تابھشت١٩

٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩٠رضاجعفریرضاجعفریمردخوشبخت٢٠

٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩٠سیدجوادھاشمیسیدجوادھاشمیآھوی پیشونی سفید ( ١ )٢١

٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩٠ماشاالھ شاھمرادیزادهماشاالھ شاھمرادیزادهبزم٢٢

۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩٠فریدون حسن پورعلی لدنیپای پیاده٢٣

۶٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩٠مجیدجوانمردمجیدجوانمردکرگدن٢۴

٨۶٠,٠٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩٠علیرضاداودنژادعلیرضاداودنژادمرھم٢۵

١,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩٠کیانوش عیاریکیانوش عیاریبیدارشوآرزو٢۶

۵۶۶,۶۶۶,۶۶٧حقوق١٣٩٠حسن آقاکریمیحسن آقاکریمیسفرمرگ٢٧

٣۵٠,٠٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩٠اسماعیل میرفالحھوشنگ نورالھیخاکستری٢٨

٢٨٣,٣٣٣,٣٣٣حقوق١٣٩٠حسن آقاکریمیوحیداحمدیھسفرمرگ٢٩

٢۵٠,٠٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩٠نقی نعمتیمحمدرضاشرف الدینسھ و نیم٣٠

٢۴۵,٠٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩٠خسروسینایی اصفھانیمھدی احمدییاردرخانھ ٣١

١٨٠,٠٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩٠بھرام توکلیموسسھ فرھنگی سنادلعقل سرخ٣٢

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩٠بھرام بیضاییھوشنگ نورالھیشایدوقتی دیگر٣٣

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩٠اصغرھاشمیھوشنگ نورالھیدرآرزوی ازدواج٣۴

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩٠افشین شرکتھوشنگ نورالھیھمسردلخواه من٣۵

بنیاد سینمایی فارابی

صورت وضعیت پرداخت وجھ نقد بھ پروژه ھا درقالب قراردادتسھیالت ،مشارکت،خریدحقوق،ساخت سالھای ١٣٩٠لغایت ١٣٩۶

ردیف

مشخصات قرارداد



نوع حمایتسالکارگردانتھیھ کنندهنام فیلم 

یاد
 بن

یت
لک

دما
ص

در

مبلغ قرارداد(تعھدبنیاد)

بنیاد سینمایی فارابی

صورت وضعیت پرداخت وجھ نقد بھ پروژه ھا درقالب قراردادتسھیالت ،مشارکت،خریدحقوق،ساخت سالھای ١٣٩٠لغایت ١٣٩۶

ردیف

مشخصات قرارداد

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩٠محمدمتوسالنیھوشنگ نورالھیکفشھای میرزانوروز٣۶

٨٠,٠٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩٠امیرخوشخرامامیرخوشخرامرازقلعھ اقاقیا٣٧

٣٠,٠٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩٠محمدزھتابیسیدمحمدقاضیماموریت آقای شادی٣٨

٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩٠جمشیدحیدریسیدمحمدقاضیھفت گذرگاه٣٩

٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩٠محمدرضاصفویسیدمحمدقاضیگریزازشھر۴٠

١٧٠,٠٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩٠عبدالرحمن رضائیسیدمحمدقاضیاقای شانس۴١

٣۵,٠٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩٠داریوش مھرجوییسیروس تسلیمیمیکس۴٢

١٠٠٢٣,٧٧٠,٠١۵,٧١۴ساخت١٣٩٠وحیدموسائیانوحیدموسائیانفرزندچھارم۴٣

١٠٠٢۶,١۶٠,٠٠٠,٠٠٠مشارکت١٣٩٠مھردادخوشبختعباس اکبریعقاب صحرا۴۴

٩٠١٢,۴١۴,٩۴۵,٢٢۵مشارکت١٣٩٠احمدرضاگرشاسبیسعیدسعدیمھروآئینھ(اینجاشھردیگری است)۴۵

١٠٠٨,١٣۵,٨٩۴,۴۵٢مشارکت١٣٩٠قاسم جعفریقاسم جعفریمحرمانھ تھران۴۶

١٠٠٨,٧۶٧,٨۴١,٩٩۶مشارکت١٣٩٠احمدکاوری/مھدی فیوضیاردشیرایران نژادخودزنی۴٧

١٠٠۶,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠مشارکت١٣٩٠وحیدنیکخواه آزادوحیدنیکخواه آزادفرزندخوانده۴٨

٨٠۴,۴٠٠,٠٠٠,٠٠٠مشارکت١٣٩٠ابراھیم فروزشعلیرضاسبط احمدیشیرتوشیر۴٩

٨٠۴,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠مشارکت١٣٩٠علی شاه حاتمیعلی شاه حاتمیرویای کاظم۵٠

٧٠۴,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠مشارکت١٣٩٠پوران درخشندهپوران درخشندهھیس دخترھافریادنمیزنند۵١

٧٠۵,٣۶۵,۶١٨,٠٠٠مشارکت١٣٩٠جالل فاطمیمحمدحسن نجمدشمن عزیز(بچگیتوفراموش نکن)۵٢

١٠٠٣,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠مشارکت١٣٩٠محسن محسنی نسبمحسن محسنی نسبشانھ دوست۵٣

١٠٠٣,٨۵٠,٠٠٠,٠٠٠مشارکت١٣٩٠رھبرقنبریحسنعلی امجدی مقدمروئیدن درباد۵۴

١٠٠١٢,۶٧۶,٢١٠,٣٣١مشارکت١٣٩٠عبدالرحمن رضائیبنیادسینمایی فارابی-رضائی-الھیارینیکان و بچھ غول ۵۵

١٠٠٧,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠مشارکت١٣٩٠سیروس حسن پورجوادنوروزبیگیمروارید۵۶

٨٠۴,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠مشارکت١٣٩٠نادره ترکمانینادره ترکمانیگوردالھ وعمھ غولی۵٧

٨٠۴,۵۵٠,٠٠٠,٠٠٠مشارکت١٣٩٠علی ژکانعلی ژکانبرای سونیا۵٨

٧۵٣,٧۵٠,٠٠٠,٠٠٠مشارکت١٣٩٠ابراھیم معیریبھروزرشادیک بعدازظھرتابستان۵٩

٢٠١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠مشارکت١٣٩٠حمیدبھمنیموسسھ فرھنگی شھیدآوینیغریبھ ( گامھای شیدایی )۶٠

٨٠۵,۶٠٠,٠٠٠,٠٠٠مشارکت١٣٩٠امیرحسین ثقفیعلی اکبرثقفیپدروپسر(ھمھ چیزبرای فروش)۶١

۵۵۴,٠۴٢,۵٠٠,٠٠٠مشارکت١٣٩٠علیرضارئیسیانعلیرضارئیسیانلطفابدون گناه ۶٢

٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩١فرزادموتمنسبحان فیلمبیداری۶٣

١,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩١بھرام توکلیسعیدملکاناحتمال معکوس ( آسمان زردکم عمق)۶۴

٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩١فرھادنجفیحسین نجفی زادهچارسو۶۵

١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩١قربان محمدپورمحمودغالمیدل بیقرار۶۶

٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩١داریوش مھرجوییداریوش مھرجوییچھ خوبھ برگشتی۶٧

۶٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩١علی مصفاعلی مصفاپلھ آخر۶٨

۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩١منوچھرھادیمھدی احمدیدنیای پرامید۶٩

۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩١صادق صادق دقیقیپروانھ مرزبانبزرگ مردکوچک٧٠
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بنیاد سینمایی فارابی
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ردیف

مشخصات قرارداد

١,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩١سیدمسعوداطیابیسیدامیرپروین حسینیخاک و مرجان٧١

۴٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩١حمیدامجدمحمداحمدیآزمایشگاه( چشم درچشم)٧٢

۴٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩١سیامک شایقیمحمودفالحابرھای ارغوانی٧٣

٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩١فریدون جیرانیرحمان سیفی آزادزندگی دوگانھ فیروز ( خواب زده )٧۴

۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩١ھاتف علیمردانیکیان بابائیان ( انتقالی ازعباس گردانبھ خاطرپونھ٧۵

٢۵٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩١سیدرحیم حسینیحسین صابریشیاطین سرخ٧۶

٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩١مھدی رحمانی گرچگانیمھدی رحمانی گرچگانیبرف٧٧

٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩١علی روئین تنسیدضیاھاشمیزم ھریر٧٨

٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩١علی عطشانیسعیدشرفی کیاآقای الف٧٩

٨٧۴,۵۶۶,۶٠٠تسھیالت١٣٩١مھدی ودادیمھدی ودادیپسران مھتاب٨٠

٢,٨۵٠,٠٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩١پرویزصبریپرویزصبریحقھ بازدم دراز ٨١

١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩١سیروس رنجبریاجلوغالمرضادھقان بنادکیمادرپائیزی٨٢

٢,٠٧۶,٩٢٣,٠٧٧حقوق١٣٩١ناصررفائیناصررفائیچترسبز٨٣

۶٠٠,٠٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩١مجموعھ کارگردانانمحسن آقاعلی اکبریبانوی بی نشان(کلیپ برای حضرت زھرا )٨۴

۴٢٠,٠٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩١فیلمھای تحت مالکیت مرحوم عبدالغنیمھوش کفائی نژادغالمی ( مرحوم عبدالغنی)ده عنوان فیلم٨۵

٣٧٠,٠٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩١سیروس رنجبریاجلوزھراعبقریمادرپائیزی٨۶

۴٠٠,٠٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩١حجت الھ سیفیحجت الھ سیفیمحکومین بھشت٨٧

٣۵٠,٠٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩١علی غفاریعلی غفاریدیدار(ماجراھای چنگول ومنگول)٨٨

١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩١محرم زینال زادهسبحان فیلمپسرزشت طاھا٨٩

٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩١محسن دامادیمحسن دامادیقبرستان غیرانتفاعی٩٠

٩۴,۵٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩١عبدالحسین ابوالحسنیموسسھ فرھنگی نسل اندیشھ سبزبزن بریم سینما٩١

۶٠,٠٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩١رضاکریمیجالل الدین قزل ایاقعشق ٢+٩٢

۶٠,٠٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩١سیروس مقدممحسن شایانفرشکوه بازگشت٩٣

۶٠,٠٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩١احمدنیک آذرمحسن شایانفرمقاومت٩۴

٣٠,٠٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩١احمدنیک آذرمحسن شایانفرآن سفرکرده٩۵

٣٠,٠٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩١کریم آتشیمحسن شایانفرانتھای قدرت٩۶

٣٠,٠٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩١سیاوش شاکریمحسن شایانفرجنجال بزرگ٩٧

١۵,٠٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩١سعیدعالم زادهمحسن شایانفرباالترازخطر٩٨

١٠٠۶١,٢٨٢,٢۴۵,٩٩۶ساخت١٣٩١ابراھیم حاتمی کیابنیادسینمایی فارابی - مھدی کریمیچمران ( چ )٩٩

٩٠١٢,٧۴٠,٠٠٠,٠٠٠مشارکت١٣٩١فرزاداژدریرویاشریفعملیات مھدکودک١٠٠

٨٠٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠مشارکت١٣٩١پناه برخدارضائی،محمداحمدیپناه برخدارضائی،محمداحمدیگھواره ای برای مادر١٠١

٢۵۴,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠مشارکت١٣٩١رضااعظمیانمحمدرضاشرف الدیندلتنگیھای عاشقانھ١٠٢

٧٠۶,٩۵٠,٠٠٠,٠٠٠مشارکت١٣٩١محمدحسن ( محسن ) امیریوسفیمحمدحسن ( محسن ) امیریوسفیآشغالھای دوست داشتنی ١٠٣

٨٠۵,٢٢٢,٢۶١,٢۶٠مشارکت١٣٩١پرویزشھبازیامیرسمواتیسالم / خداحافظ ( دربند)١٠۴

۶٠۶,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠مشارکت١٣٩١وحیدگلستانرضا(سعید)ھاشمیتتل و رازصندوقچھ١٠۵
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۵٠۵,٠۴٠,٠٠٠,٠٠٠مشارکت١٣٩١محسن دامادیحبیب اسماعیلیآب نبات قرمز ١٠۶

٧٠۶,۶٠١,٠٠٠,٠٠٠مشارکت١٣٩١علی درخشی و سعیدسلطانیعلی درخشی و سعیدسلطانیجاده عاشقی ١٠٧

٢,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩٢مسعودجعفری جوزانیمسعودجعفری جوزانیدرچشم باد١٠٨

٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩٢حمیدزرگرنژادعلیرضاجاللیپایان خدمت١٠٩

٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩٢سامان سالورساسان سالورتمشک١١٠

۴۵٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩٢علیرضافریدمحمداحمدیدوساعت بعدمھرآباد١١١

٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩٢حامدمحمدیمنوچھرمحمدیفرشتھ ھا باھم می آیند١١٢

١,١۴٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩٢سمیھ زارعی نژادانسیھ جھان آرا - سمیھ زارعی نژادتولدت مبارک١١٣

۴٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩٢ھوشنگ درویش پورھوشنگ درویش پوردوباره پروازخواھی کرد١١۴

۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩٢حمیدطالقانیعباس جھانبخشرھاترازدریا١١۵

٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩٢حمیدرضامحسنیمھدی احمدیابراھیم١١۶

١٠٠٣,٨۵٠,٠٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩٢داودتوحیدپرست یاسمن کفایتی جعفرآبادیشیرین قناری بود١١٧

۴,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩٢آزیتا موگوییمحمدحسن نجمتراژدی قاسم سبزیکار(تراژدی)١١٨

۶٠٠,٠٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩٢مھردادمیرفالحمھدی احمدیخواب لیال١١٩

٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩٢آرش معیریانھوشنگ نورالھیزنبورھای بی کندو١٢٠

٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩٢غالمرضارمضانیغالمرضارمضانیھمبازی١٢١

٩٢٣,٠٧۶,٩٢٣حقوق١٣٩٢ناصررفائیقبادصباچترسبز١٢٢

٢٢۵,٠٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩٢بھنام بھزادی بروجنیبھنام بھزادی بروجنیقاعده تصادف١٢٣

٧۵,٠٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩٢بھنام بھزادی بروجنیابراھیم زاھدی فرقاعده تصادف١٢۴

١,۴٠٠,٠٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩٢ناصرضمیریامیرسمواتیبادیگران١٢۵

٢١٢,۵٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩٢سیروس الوندمحمدحسین فرحبخشریشھ درخون١٢۶

٢١٢,۵٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩٢عبدالرحمن رضائیمحمدحسین فرحبخشغریبھ١٢٧

٢١٢,۵٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩٢خسروملکانمحمدحسین فرحبخششب شکن١٢٨

٢١٢,۵٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩٢کامران قدکچیانمحمدحسین فرحبخشگردباد١٢٩

٢١٢,۵٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩٢مجیدجوانمردمحمدحسین فرحبخشدستمزد١٣٠

٢١٢,۵٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩٢رضاسبحانیموسسھ پویاعصرفیلمرژیم طالیی١٣١

٢١٢,۵٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩٢حسین زندبافمحمدحسین فرحبخشماموریت١٣٢

٢١٢,۵٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩٢محمدعلی سجادیمحمدحسین فرحبخشگمشدگان١٣٣

١٠٠۶,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠ساخت١٣٩٢کرامتی/رمضانی/نیکخواه آزادوحیدنیکخواه آزادگنجشکک اشی مشی١٣۴

١٠٠٣,۶٠٠,٠٠٠,٠٠٠ساخت١٣٩٢افشین محمودیعلی روئین تنقلب سفیدقاصدکھا١٣۵

١٠٠٣,۶٠٠,٠٠٠,٠٠٠ساخت١٣٩٢مرتضی محمدیانعلی روئین تنباغ بھشت١٣۶

١٠٢,٩٣٠,٠٠٠,٠٠٠مشارکت١٣٩٢مرضیھ برومندعلی سرتیپی ، منیژه حکمتشھرموشھا١٣٧

۴٠١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠مشارکت١٣٩٢بھروزافخمیمحمدپیرھادیزمان امن ( روباه) ١٣٨

۵٠۴,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠مشارکت١٣٩٢امیرحسین ثقفیعلی اکبرثقفیمردی کھ اسب شد١٣٩

۵٠٧,١۵٠,٠٠٠,٠٠٠مشارکت١٣٩٢یدالھ صمدییدالھ صمدیپدرآن دیگری١۴٠
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۵٠٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠مشارکت١٣٩٢مسعودآقابابائیانمحمدرضاعربپری دریایی١۴١

۵,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩٣مسعودجعفری جوزانیفتح الھ جعفری جوزانیایران برگر١۴٢

۴,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩٣غالمرضارمضانیحسن آقاکریمیفرارازقلعھ رودخان(فرارازاردو)١۴٣

٣,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩٣کمال تبریزیمحمدعلی حسین نژاددردسرھای شیرین(طعم شیرین خیال)١۴۴

٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩٣حسین قناعتبھروزمفیدپلیس مھدکودک ( دزدوپلیس)١۴۵

٢,۵۵٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩٣فرزاداژدریمھدی احمدیوروجک ھا/شادمانھ١۴۶

٢,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩٣مصطفی شایستھمرتضی شایستھخبرخاصی نیست١۴٧

١,٨۵٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩٣عباس رافعیامیرحسین شریفیآوازھای سرزمین من١۴٨

۴,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩٣محسن عبدالوھابمحمداحمدیبھ دنیاآمدن١۴٩

۵,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩٣کیومرث پوراحمدکیومرث پوراحمد،علی قائم مقامیکفشھایم کو(بشنوازنی)١۵٠

١,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩٣تھمینھ میالنیمحمدنیک بینتنھایی پرھیاھو ( علی الحساب )١۵١

١,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩٣محمدعلی طالبی فرمحمدعلی طالبی فرقول١۵٢

١,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩٣کاوه سجادی حسینیھمایون اسعدیانضدنور(بوفالو)١۵٣

٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩٣رضامیرکریمیرضامیرکریمیدختر١۵۴

١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩٣تھمینھ میالنیمحمدنیک بینآتش بس ١۵۵٢

١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩٣آرش معیریانمحمدحسین فرحبخشدنیا مال منھ ( شانس ، عشق ،تصادف)١۵۶

١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩٣مصطفی یزدانیانعلی مصفادردنیای توساعت چنده١۵٧

١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩٣فریال بھزادغالمرضاآزادیحریر١۵٨

١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩٣سیامک کاشف آذرفرشتھ مھدیزادهدایره داود/آوا١۵٩

١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩٣کامران قدکچیانمھدی گلی زادهروح ( جنون )١۶٠

١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩٣کیارش اسدی زادهعلی سرتیپی ، منیژه حکمتشکاف١۶١

١,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩٣محمدعلی نجفیمحمدعلی نجفیاشک زاینده رود(پرسھ درشھرالجوردی)١۶٢

۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩٣مجیدجوانمردمجیدجوانمردآدم باش١۶٣

٨۵٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩٣ھومن سیدیجوادنوروزبیگیاعترافات ذھن خطرناک١۶۴

٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩٣علیرضاسعادت نیاعلیرضاسعادت نیاماھی گوشواره دار١۶۵

١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩٣احمدرضاگرشاسبیاحمدرضاگرشاسبیراه بی بازگشت١۶۶

٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩٣علیرضاامینیعلیرضاامینیدلتاایکس١۶٧

۴,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩٣محمدرضارحمانیمحمدآفریدهرویاھامی آیند١۶٨

٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩٣محمدحسن امیریوسفیمحمدحسن امیریوسفیجنگزده١۶٩

۵,۴۵٠,٠٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩٣ناصررفائیناصررفائیفرمول ١٧٠١٣

٣,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩٣خسروسینایی اصفھانیخسروسینایی اصفھانیجزیره رنگین١٧١

١,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩٣برزونیک نژادمحمدحسین لطیفیناخواستھ١٧٢

۶٠٠,٠٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩٣علیرضاداودنژادعلیرضاداودنژادکالس ھنرپیشگی١٧٣

٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩٣مجیدقاریزادهمجیدقاریزادهجوانی١٧۴

٣,۴۵٠,٠٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩٣محمدحسین پورجھان خادم المللھ - محمدحسین پورباورم کن١٧۵
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٢٠,٠٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩٣حسن ھدایتمحسن شایانفرجستجودرشھر١٧۶

٢٠,٠٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩٣حسین زندبافمحسن شایانفردست شیطان١٧٧

٢٠,٠٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩٣یداهللا نوعصریمحسن شایانفرسکوت درکوھستان١٧٨

٢٠,٠٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩٣عباس شیخ باباییمحسن شایانفرصنوبرھای سوزان١٧٩

٢٠,٠٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩٣حسن محمدزادهمحسن شایانفرملک خاتون١٨٠

۶١١٢,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠مشارکت١٣٩٣احمدرمضان زادهمسعودجعفری جوزانیحکایت عاشقی١٨١

۵٠٨,۴٠٠,٠٠٠,٠٠٠مشارکت١٣٩٣ابوالحسن داودیبیتامنصوریرخ دیوانھ١٨٢

٢۵۴,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠مشارکت١٣٩٣علیرضارئیسیانعلیرضارئیسیاندوران عاشقی١٨٣

٧٠٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠مشارکت١٣٩٣رضاکریمیرضاکریمیتگرگ و آفتاب١٨۴

۴٠۵,٣۵٠,٠٠٠,٠٠٠مشارکت١٣٩٣سعیدخطیبیمحمداحمدیجنجال درعروسی١٨۵

۵٠۴,۴٠٠,٠٠٠,٠٠٠مشارکت١٣٩٣سیروس الوندمحمدنشاطاین سیب ھم برای تو١٨۶

۵٠۴,۴٠٠,٠٠٠,٠٠٠مشارکت١٣٩٣مجیدقاریزادهمجیدقاریزادهسالم پدربزرگ١٨٧

٣۵۴,٧٢٠,٠٠٠,٠٠٠مشارکت١٣٩٣صادق صادق دقیقیپروانھ مرزبانتاآمدن احمد١٨٨

۵٠۴,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠مشارکت١٣٩٣نادرمقدساکبرنبویپرونده ای برای سارا١٨٩

٧۵٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠مشارکت١٣٩٣رھبرقنبریرضاجودیفصل بلوغ١٩٠

٣٠١٠,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠مشارکت١٣٩٣احمدکاوریابراھیم اصغریبھشت ازجنوب شرقی١٩١

٣٠١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠مشارکت١٣٩٣علی قوی تنعلی قوی تنآسمان آبی مادرم١٩٢

٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۴منوچھرھادیسیدامیرپروین حسینی ، منصورسھراب پورمن سالوادورنیستم١٩٣

۵,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۴بیژن میرباقریجوادنوروزبیگیربوده شده١٩۴

۴,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۴افشین ھاشمیمھدی رحمانی گرچگانیآرام خواھیم گرفت ( گذرموقت)١٩۵

٣,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۴داریوش غذبانیمنیژه حکمتخماری١٩۶

٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۴محمدعلی سجادیمحمدعلی سجادیتمرینی برای یک اجرا١٩٧

۴,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۴سیامک شایقیسیامک شایقیماه برفراززیرآب١٩٨

۵,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۴مسعودکرامتیفرشتھ طائرپورخالھ قورباغھ١٩٩

٣,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۴ژرژھاشم زادهسعیدملکاندرسکوت٢٠٠

٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۴فرزین مھدی پوربھرام صادقی مزیدیصلھ٢٠١

٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۴سیدجالل حاتمیمحمدرضاوابراھیم طالش مجیدیبربلندای کوه ( الک قرمز)٢٠٢

٢,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۴بھرام کاظمی اسفھبھرام کاظمی اسفھمشکل گیتی٢٠٣

٣,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۴حسین قناعتبھروزمفیددودزدودوپری٢٠۴

٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۴رضادرمیشیانرضادرمیشیانمن عصبانی نیستم٢٠۵

٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۴محسن دامادیمحسن دامادیخالھ ھماکی میآید٢٠۶

٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۴وحیدموسائیانوحیدموسائیانقشنگ وفرنگ٢٠٧

٢,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۴غالمرضاآزادیفریال بھزادجزیره مھربانی(سندبادوسارا)٢٠٨

٢,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۴کاظم راستگفتارکاظم راستگفتارآشوب٢٠٩

٢,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۴احسان بیگلریسعیدملکانبرادرم خسرو٢١٠
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٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۴مھدی فردقادریجوادنوروزبیگیجاودانگی٢١١

٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۴سیاوش اسعدیرضا(سعید)ھاشمیسال تحویل٢١٢

١,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۴محمدرضاآھنجاحمدنجفیمن یک ایرانی ام٢١٣

١,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۴نادرمقدسافسانھ منادییک روزمعمولی٢١۴

١,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۴علی عطشانیعلی عطشانیپارادایس٢١۵

١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۴کیوان علی محمدیکیوان علی محمدیارغوان٢١۶

۵,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۴ھمایون اسعدیانھمایون اسعدیانیک روزبخصوص٢١٧

۵,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۴کیانوش عیاریکیانوش عیاریچالھ وچولھ ( کاناپھ )٢١٨

١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۴نیکی کریمینیکی کریمیشیفت شب٢١٩

٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۴ابوالفضل صفاریابوالفضل صفاریبی سایھ(یک کامیون غروب)٢٢٠

١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۴فرزادموتمنفرزادموتمنآخرین بارسحرروکی دیدی٢٢١

١,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۴حجت اهللا سیفیحجت اهللا سیفیبچھ ھای جسور٢٢٢٢

۴,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۴ابراھیم مختاریابراھیم مختاریجان گیاه/برگ جان٢٢٣

١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۴سھیل بیرقیسعیدسعدیمن٢٢۴

۵,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۴جمشیدمحمودینویدمحمودیرونا جان ( شکستن ھمزمان ٢٠ استخوان)٢٢۵

٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۴حسین نمازیمقصودجباریآپاندیس٢٢۶

۶٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۴یاسمن نصرتییاسمن نصرتیسوزگالویژ٢٢٧

۴,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۴حمیدرضاچارکچیانمھدی کریمیروزی روزگاری افغانستان٢٢٨

۴۵٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۴غالمرضاساغرچیانمجیدعباسیلبخندستاره ھا٢٢٩

۴,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۴علی ژکانعلی ژکاناولین امضابرای رعنا٢٣٠

۴,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۴سھیل موفقایرج محمدی روزبھانیپارساوکارخانھ شکالت سازی(شکالتی)٢٣١

۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۴علیرضاتوکلی بینازھراھاشمی بھرمانیشیروشغال/کلیلھ ودمنھ٢٣٢

٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۴احمدعبدالھیانھادی مشکوهاللھ ھای واژگون٢٣٣

٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۴ایرج کریمیعلی حضرتینیم رخ ھا٢٣۴

٣٨٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۴سیامک شایقیرزیتافرنودیابرھای ارغوانی٢٣۵

٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩۴مھردادغفارزادهموسسھ ھنری خانھ فیلم پرواندریاوماھی پرنده٢٣۶

١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩۴کیوان علی محمدی و امیدبنکدارکیوان علی محمدی و امیدبنکدارھمنام٢٣٧

٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩۴شھرام مسلخیشھرام مسلخیعاشق ھا ایستاده می میرند٢٣٨

١,١٨٠,٠٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩۴مجیدتوکلیمحمدمھدی عسگرپورعلیمتولد ٢٣٩۶۵

٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩۴بھاره صادقی جموحیداشتری تلخستانیتنھا چنددقیقھ سکوت٢۴٠

١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩۴نویدمحمودینویدمحمودیچندمترمکعب عشق٢۴١

١,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩۴سیروس الوندسیدمحمدقاضیتعصب٢۴٢

٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩۴مھران ملکوتیعلی واجدسمیعیپول کھ ( نمره ۴ )٢۴٣

١٧٢,٠٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩۴محمودکریمیمھدی کریمیخواب ابراھیم ( مستند)٢۴۴

۵٠١٢,٧۵٠,٠٠٠,٠٠٠مشارکت١٣٩۴کمال تبریزیمنوچھرمحمدیکوری (امکان مینا) ٢۴۵
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٣٠١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠مشارکت١٣٩۴نرگس آبیارمحمدحسین قاسمی و ابوذرپورمحمدینفس٢۴۶

۴٠۵,۶٠٠,٠٠٠,٠٠٠مشارکت١٣٩۴مرجان اشرفی زادهمحمدحسین قاسمیآبجی٢۴٧

۴٠۶,۴٠٠,٠٠٠,٠٠٠مشارکت١٣٩۴حمیدرضاقربانیسیدمحمودرضوی مجدخانھ ای درخیابان چھل و یکم٢۴٨

۵٠۶,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠مشارکت١٣٩۴بھنام بھزادی بروجنیبھنام بھزادی بروجنیوارونگی٢۴٩

۵٠۴,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠مشارکت١٣٩۴فرھادمھرانفرفرھادمھرانفرچشمھ ( خواب آب )٢۵٠

۶۵۴,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠مشارکت١٣٩۴مسعودنوابیبھنام شھیدیسایھ٢۵١

٢۵۴,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠مشارکت١٣٩۴آناھیدآبادتقی علیقلی زاده - آناھیدآبادکارواجار٢۵٢

۵٠۴,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠مشارکت١٣٩۴رضاصافیناصرعنصریپینکیو،عاموسردارورئیسعلی٢۵٣

۵٠٢,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠مشارکت١٣٩۴اکتای براھنیجھانگیرکوثریپل خواب٢۵۴

٢٠۴,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠مشارکت١٣٩۴ھادی محمدیانحامدجعفریشاھزاده روم٢۵۵

٧٠١۵,۴٠٠,٠٠٠,٠٠٠مشارکت١٣٩۴منیره قیدیسعیدملکانویالیی ھا٢۵۶

۴٠۶,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠مشارکت١٣٩۴مھردادفریدطالب نیامھردادفریدطالب نیادعوتنامھ٢۵٧

۵,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۵مازیارمیریمازیارمیریساراوآیدا٢۵٨

٣,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۵مصطفی تقی زادهابراھیم تالش مجیدیزرد٢۵٩

۴,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۵مزدک میرعابدینیمحمداحمدیحلزون ( رقص پا)٢۶٠

٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۵رقیھ توکلیسیاوش حقیقیمادری٢۶١

٣,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۵وحیدجلیلوندعلی جلیلوندبدون تاریخ بدون امضاء٢۶٢

۴,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۵حمیدنعمت الھمحمدرضاشفیعیشعلھ ور٢۶٣

٢,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۵علیرضاصمدیمجیدرضاباالبی نامی٢۶۴

٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۵حمیدرضاھنرمندھمایون رضاعطاردی،عزت الھ جامعی ندوشنگیتی٢۶۵

۵,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۵آیداپناھندهمستانھ مھاجراسرافیل٢۶۶

٢,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۵ناصرطیرانیان روئین تنناصرطیرانیان روئین تنقدرت برتر٢۶٧

٢,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۵اسماعیل میھن دوستاسماعیل میھن دوستتقصیرمن نیست٢۶٨

٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۵علی مدنیزھرامشتاقشغال ھا٢۶٩

١,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۵مھدی خجندیعلیرضاقاسم خانایستگاه اتمسفر٢٧٠

٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۵محمدحمزه اینیکی کریمیبندرتھران ( آذر)٢٧١

٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۵محسن قراییبھمن کامیارسدمعبر٢٧٢

٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۵کیوان علی محمدیکیوان علی محمدیگیلدا٢٧٣

۴,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۵مسعودکیمیاییمنصورلشکری قوچانیقاتل اھلی٢٧۴

٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۵جالالدین دریعبداهللا اسفندیارینرگس مست٢٧۵

١,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۵ابوالحسن داودیبیتامنصوریزادبوم٢٧۶

٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۵عباس صالح مدرسھ ایامیرسمواتیحاج علی آقا٢٧٧

١,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۵رحیم طوفانوحیدنیکخواه آزادیک کیلوو٢١ گرم٢٧٨

٢,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۵ابوالفضل جلیلیابوالفضل جلیلیمسیرمعکوس٢٧٩

١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۵تھمینھ میالنیمحمدنیک بینملی وراه ھای نرفتھ اش٢٨٠



نوع حمایتسالکارگردانتھیھ کنندهنام فیلم 

یاد
 بن

یت
لک

دما
ص

در

مبلغ قرارداد(تعھدبنیاد)

بنیاد سینمایی فارابی

صورت وضعیت پرداخت وجھ نقد بھ پروژه ھا درقالب قراردادتسھیالت ،مشارکت،خریدحقوق،ساخت سالھای ١٣٩٠لغایت ١٣٩۶

ردیف

مشخصات قرارداد

١,٧۵٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۵رھبرقنبریرھبرقنبرینسترن ھای وحشی٢٨١

٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۵حمیدکاویانیمھردادفریدطالب نیابن بست وثوق٢٨٢

٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۵احسان عبدی پورسیده فاطمھ ابوالقاسمی نژادتیک آف/آه ای عبدالحلیم٢٨٣

۶٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۵کاوه صباغ زادهمھدی صباغزادهایتالیا ایتالیا٢٨۴

٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۵آرش صلواتیابوذرپورمحمدیپدران٢٨۵

٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۵حامدمحمدیمنوچھرمحمدیاکسیدان٢٨۶

٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۵صادق صادق دقیقیپروانھ مرزبانچھل کچل٢٨٧

١,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۵علی عطشانیعلی عطشانییادم تورافراموش٢٨٨

۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۵داود( ناصر )محمدی شلمانیداود( ناصر )محمدی شلمانیعطرشیرین عطرتلخ٢٨٩

٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۵محمدرضاعباس نژادمھدی میرفخرائیافسانھ گل آباد٢٩٠

٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۵غالمحسن ھدایتغالمحسن ھدایتنورزمستانی٢٩١

١,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۵فریدون نجفی حاجیورفریدون نجفی حاجیور - محمداحمدیاسکی باز٢٩٢

٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۵رضاسبحانیرضاسبحانیخواب تاریک خواب روشن٢٩٣

٣٠۴,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩۵مھدی کرم پورمھدی کرم پورسوفی و دیوانھ٢٩۴

۴,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩۵نگارآذربایجانیسحرصباغ سرشتفصل نرگس/فصل اطلسی٢٩۵

١,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩۵خسروسیناییقاسم قلی پورعروس آتش٢٩۶

١,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩۵حسین کندریعلیرضاشجاع نوریشنل٢٩٧

٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩۵علی کریمعلی کریممن ازسپیده دم صبح بیزارم٢٩٨

۶٠٠,٠٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩۵عباس الجوردیعباس فاتح / اقبال نصرت نوریجشن تولد٢٩٩

٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩۵پوریاآذربایجانیپوریاآذربایجانیروایتھای ناتمام٣٠٠

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩۵محمدحسین کشاورزمطلقمحمدحسین کشاورزمطلقسپیدگاه٣٠١

٣٣/٣٣٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠مشارکت١٣٩۵محمدعلی  باشھ آھنگرموسسھ تصویرسازان سوره سینمای مھرسروزیرآب٣٠٢

۴٠١٢,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠مشارکت١٣٩۵حمیدزرگرنژادعلیرضاجاللیحلقھ درخاک(ماھورا)٣٠٣

١٧١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠مشارکت١٣٩۵پرویزشیخ طادیمحمدخزاعیامپراطورجھنم ( شوطر)٣٠۴

٢۵٨,٧۵٠,٠٠٠,٠٠٠مشارکت١٣٩۵ھادی محمدیانحامدجعفریفیل شاه٣٠۵

٢۵۴,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠مشارکت١٣٩۵محمدحسین مھدویانسیدمحمودرضوی مجدماجراھای نیمروز٣٠۶

٢۵۴,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠مشارکت١٣٩۵محمدھادی کریمیمحمدھادی کریمیکمدی انسانی٣٠٧

٣۵۶,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠مشارکت١٣٩۵احمدرضامعتمدیسعیدسعدیبوف کور٣٠٨

۵٠۵,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠مشارکت١٣٩۵مریم دوستیسعیدسعدیدریاچھ ماھی٣٠٩

٣٠٢,٢۵٠,٠٠٠,٠٠٠مشارکت١٣٩۵صادق پروین آشتیانیحسن عباسی ، حسن کالمیصدای مرامی شنوید٣١٠

٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۶یاسمن نصرتیرضاآشتیانیروزگارمجنون٣١١

١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۶محمدعربمحمدعربآتش وقداره٣١٢

٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۶حمیدرضاقطبیبھروزرشادقطارآنشب٣١٣

٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۶وحیدامیرخانیعباس نادرانشاه کش٣١۴

١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۶امیدعشقیامیدعشقیزعفران٣١۵
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مبلغ قرارداد(تعھدبنیاد)

بنیاد سینمایی فارابی

صورت وضعیت پرداخت وجھ نقد بھ پروژه ھا درقالب قراردادتسھیالت ،مشارکت،خریدحقوق،ساخت سالھای ١٣٩٠لغایت ١٣٩۶

ردیف

مشخصات قرارداد

٢,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۶محمدعربمحمدعربآتش وقداره٣١۶

٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسھیالت١٣٩۶جمال شورجھمھدی علی میرزاییسرنشینان ابدی٣١٧

١,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩۶خسروسینایی اصفھانیخسروسینایی اصفھانیجزیره رنگین٣١٨

۴٠٢,۶٠٠,٠٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩۶حسین قاسمی جامی - فریدون رسولیانحسین قاسمی جامیبھ بادبادکھاشلیک نکنید٣١٩

١,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠حقوق١٣٩۶حسین قناعتعلی عبدی ده سرخ،پرویزامیریقھرمانان کوچک٣٢٠

٣۵١٠١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠مشارکت١٣٩۶احمدرضادرویشتقی علیقلی زادهروزرستاخیز٣٢١

٢۵٨,٧۵٠,٠٠٠,٠٠٠مشارکت١٣٩۶محمدرضاھنرمندمحمدرضاھنرمندسمفونی نھم٣٢٢

٣٠۴,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠مشارکت١٣٩۶امیرثقفیعلی اکبرثقفیروسی٣٢٣

٣٠۴,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠مشارکت١٣٩۶علیرضاداودنژادعلیرضاداودنژادمصائب شیرین ٣٢۴٢

٢۵٣,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠مشارکت١٣٩۶محمدحسن معصومی کوھستانیمحمدحسن معصومی کوھستانیکارکثیف٣٢۵

٣٣٣,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠مشارکت١٣٩۶داریوش یاریعلیرضاابوالقاسمی نژادفصل شکار٣٢۶

٣٠٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠مشارکت١٣٩۶بھمن کامیارمصطفی کیاییخیابان دیوار٣٢٧

٣٠١,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠مشارکت١٣٩۶علی قوی تنعلی قوی تنپل سفید٣٢٨

٣٠۵,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠مشارکت١٣٩۶علیرضارئیسیانعلیرضارئیسیانمردی بدون سایھ٣٢٩

توضیحات :

فھرست پیش رو حاوی اطالعات پرداخت بھ پروژه ھای سینمایی از آغاز سال ١٣٩٠ میباشد. کیفیت پرداخت و قرارداد شامل :١ -

تسھیالت ، مشارکت ، ساخت وخرید حقوق بوده است.

پرداخت بھ پروژه ھا طی چندسال انجام شده کھ درفھرست ، مبلغ ھرسال جداگانھ درج شده است.٢ -

برخی ازفیلمھا بھ جزدریافت نقدی،از تجھیزات فنی بنیاد سینمایی فارابی نیز استفاده کرده اند کھ ھزینھ این بخش درگزارش نیامده است.٣ -

برخی از پروژه ھایی کھ درسالھای ٩۵ و ٩۶ قرارداد داشتھ اند، بخشی از پرداختی ھای آنھا بھ سال ١٣٩٧ موکول میشود کھ در این۴ -

فھرست ذکر نشده است.


