
 اکران آبان اکران مهر اکران شهریور اکران مردادنام فیلمنام مالکنام دریافت کنندهردیف
کمک هزینه 

(ویژه)
 سینما شهر

اکران فروردین

1400

اکران اردیبهشت

1400

جمع کمک های

سازمان سینمایی

وام صندوق اعتباری 

هنر
جمع کل

6643972415001,10001,100تا ابدامیر سمواتیشرکت درخشان آفتاب عالمتاب1

0001,00001,00001,000تا ابدمحمد  نجفی زادهمحمدنجفی زاده2

01225121,00001,17501,175دریا موج کاکاامیر سمواتیشرکت درخشان آفتاب عالمتاب 3
25,9252,4501,5152471,8302,15014,1185,00019,118زنها فرشته اند محمد حسین فرح بخش بهموسسه پویا عصر فیلم4

1327101306007630763عطرداغمرتضی شایسته(هدایت فیلم)موسسه فرهنگی هنری هدایت 5

11529681,00001,15901,159قتل عمدمحمد احمدیشرکت سینمایی کویرفیلم ایساتیس6

002,827192003,01903,019بی حسی موضعیحبیب اسماعیلیفیلمسازان مولود7

0001,00001,00001,000بی حسی موضعیحبیب رضاییحبیب رضایی8

00541905001,44601,446پیشی میشیحبیب اسماعیلیفیلمسازان مولود9

0001,00001,00001,000پیشی میشیاحمد احمدیاحمد احمدی10
12100001210121خروجعلیرضا سرتیپیموسسه پخش فیلمیران سبز11
2001,03603,0004,03604,036خوب بد جلف محسن چگینیموسسه تصویری غزال12
60007412771,00002,01802,018آبادان یازده موسسه بهمن سبزموسسه بهمن سبز13
00060006000600نرگس مستسید جالل الدین دریسید جالل الدین دری14
00003,0003,00003,000شنای پروانهرسول صدر عاملیموسسه میالد فیلم15
00006006000600بی وزنیمرتضی شایستهمرتضی شایسته16
00006006000600یادم تورا فراموشعلی عطشانیعلی عطشانی17
00006006000600قطار آن  شببهروز رشادبهروز رشاد18
00006006000600چهل و هفتناهید دل آگاهناهید دل آگاه19
0004,9182,00006,9185,00011,918آقای سانسورغالمرضا گمرکیغالمرضا گمرکی20
00050005003,0003,500پسر کشیمحمد هادی کریمیمحمد هادی کریمی21
00050005000500تیغ و ترمهسید علی قائم مقامیسید علی قائم مقامی22
0000003,0003,000خط استوا23
0000003,0003,000دوزیست24
0000003,0003,000تبسم تلخ25
0000003,0003,000بازیو26
0000003,0003,000تعارض27
0000003,0003,000تومان28
0000003,0003,000مورچه خوار29
0000003,0003,000تیر14زعفرانیه 30
0000003,0003,000عنکبوت31
0000003,0003,000بی صدا حلزون32
5,9264,61910,54510,545هفته ای یکبار آدم باشموسسه پخش فیلمیران سبزموسسه پخش فیلمیران سبز33
2,0007,6374,25213,88913,889خورشیدنور تاباننور تابان34
4,2293,5187,7477,747تک خالمحمد حسین فرحبخش محمد حسین فرحبخش 35
2,1908082,9982,998خون شدسامانه نمایش گستران فرتاکسامانه نمایش گستران فرتاک36
1,0385841,6221,622اللهموسسه پخش فیلمیران سبزموسسه پخش فیلمیران سبز37

6,9583,0056,7526,57713,43011,15021,02013,78182,67343,000125,673

(مبالغ به میلیون ریال)جدول پرداخت کمک به مراکز پخش در دوران شیوع بیماری کرونا 

جمع کل



 قبوض برق اکران مهراکران شهریوراکران مرداد%23 بیمه کارفرمایینام سینماردیف
 سالن سینما90 

(میلیون ریال100)

 قبوض برق

(2)
اکران آبان

اکران فروردین

1400

اکران اردیبهشت

1400

جمع کمک های

سازمان سینمایی

وام صندوق 

اعتباری هنر

تادیه بدهی )

سینما داران به 

(مالکان آثار

وام صندوق 

اعتباری هنر

( میلیون ریالی100وام )

جمع کلجمع وام

8808ابریشم گرمسار1
2022020202اریکه ایرانیان2
1313013آزادی  بابل 3
104704800480پردیس پرشین مهرشهرکرج4
16216145552790279پردیس سینمایی  شهرک5
01,1001,1001,100پردیس سینمایی اکسین شمال آمل 6
01,6001,6001,600پردیس سینمایی کاپری گرگان7
21105293340809830983پردیس اکومال کرج8
13451374006883662451,32701,327پردیس چهار باغ اصفهان9
5125152001515994200420پردیس ستاره باران تبریز10
1,80416982313002,38502,385پردیس سینما آزادی 11
750575,0005,0005,057پردیس سینمایی ارگ تجریش12
11142831370137پردیس سینمایی اطلس مشهد13
3193006190619پردیس سینمایی ایران مال14
898910,3001,00011,30011,389پردیس سینمایی باغ کتاب 15
21767213002336951,03801,038پردیس سینمایی چارسو16
6077322003697,9005008,4008,769پردیس سینمایی زندگی17
26811864700342073872582,03602,036پردیس سینمایی ساحل اصفهان18
125337300323633241,18401,184پردیس سینمایی سیتی سنتر اصفهان19
2525025پردیس سینمایی شمیران20
1,1917252611003793002,95516,10016,10019,055پردیس سینمایی کورش21
802115173001331266912,3002,3002,991پردیس سینمایی گالریا22
444,3004,3004,304پردیس سینمایی گلشن مشهد 23
2717121002253422730273پردیس سینمایی الله پارک تبریز24
921566210041016,3001,00017,30017,710پردیس سینمایی مگامال25
7458199403005000500پردیس سینمایی هروی سنتر26
18125155491625090509پردیس سینمایی هویزه مشهد27
1251250125(محسن خباز)پردیس شمیران سنتر 28
3743748,0008,0008,374پردیس شهر آفتاب شیراز 29
256652291300300391پردیس کیان30
32133033حسینی نیا- جام جم شهر جدید پردیس 31
2121021خانه هنرمندان32
1121184467067ساحل اندیشه33
562613200467604260426سالن موزه سینمای ایران34
17243022276076سالن مهتاب رهنان35

(مبالغ به میلیون ریال)جدول پرداخت کمک به  سینماها  در دوران شیوع بیماری کرونا



 قبوض برق اکران مهراکران شهریوراکران مرداد%23 بیمه کارفرمایینام سینماردیف
 سالن سینما90 

(میلیون ریال100)

 قبوض برق

(2)
اکران آبان

اکران فروردین

1400

اکران اردیبهشت

1400

جمع کمک های

سازمان سینمایی

وام صندوق 

اعتباری هنر

تادیه بدهی )

سینما داران به 

(مالکان آثار

وام صندوق 

اعتباری هنر

( میلیون ریالی100وام )

جمع کلجمع وام

(مبالغ به میلیون ریال)جدول پرداخت کمک به  سینماها  در دوران شیوع بیماری کرونا

1524495641580158سپید رود رشت36
4972324103190100290393ستاره شهر بندر عباس37
000سینما جهان نما چالوس38
000سینما دزاشیب39
16736333005363,9003,9004,436علیرضا سرتیپی - سینما شکوفه 40
12122505072سینما طلوع فومن41
2626100100126سینما قدس  اردبیل42
143145045سینما گلستان امین رفسنجان43
0100100100سینما هالل اهواز44

45
سینماهای حوزه هنری کل کشور

بهمن سبز حوزه هنری- 
0106,941106,941106,941

-سینماهای هنر پیشوا 46

پامچال وپردیس تئاتر تهران
0400400400

215161002156392580258 بهمن گرگان22سینما 47
1127100125171620162سینما آزادی آبادان48
17100121200120سینما آزادی بیجار49
86341010021112630263سینما آزادی کرمانشاه50
115331521364094,2003004,5004,909سینما آستارا تهران51
291561007539352360236سینما استقالل تهران52
13101010051052402400240سینما استقالل خرم آباد53
1710047462100210سینما آفریقا تهران54
5316254874492380238سینما آفریقا مشهد55
978271455371570157سینما اکسین اهواز56
1173100251382120212سینما انقالب ارومیه57
16100964452340234سینما انقالب تبریز 58
2711310061470147سینما ایران ارومیه59
3013364064سینما ایران تهران60
2641100549622470247سینما بهار شهر گز61
1531743391080108سینما بهمن اصفهان62
923339351090109سینما بهمن اهواز63
229103001917156996320632سینما بهمن بوشهر64
6420201850050سینما بهمن بیرجند65
1085630300211,7741692,45802,458سینما بهمن تهران66
3082100156172140214سینما بهمن زنجان67
4503847047سینما بهمن سبزوار68



 قبوض برق اکران مهراکران شهریوراکران مرداد%23 بیمه کارفرمایینام سینماردیف
 سالن سینما90 

(میلیون ریال100)

 قبوض برق

(2)
اکران آبان

اکران فروردین

1400

اکران اردیبهشت

1400

جمع کمک های

سازمان سینمایی

وام صندوق 

اعتباری هنر

تادیه بدهی )

سینما داران به 

(مالکان آثار

وام صندوق 

اعتباری هنر

( میلیون ریالی100وام )

جمع کلجمع وام

(مبالغ به میلیون ریال)جدول پرداخت کمک به  سینماها  در دوران شیوع بیماری کرونا

4521151003320311494140414سینما بهمن سنندج69
183661500150سینما بهمن شهرکرد 70
54510292174074سینما بهمن قزوین71
372613491722430243سینما بهمن کاشان72
9708393194094سینما بهمن مالیر73
2828028فریور- سینما پایتخت 74
30911757057سینما پایتخت تهران75
458897097سینما پردیس راگا76
2202سینما پیام تهران77
5624615,5005,5005,561 تهران2سینما تیراژه 78
29197661930193سینما جوان تهران79
725312992092سینما حافظ تهران80
00130130130سینما دریا آستارا81
323339039سینما روشا زنجان82
962540040سینما ساحل اهواز83
2228326,2006,2006,232سینما ساویز کرج84
68171020012371611076120612سینما سپاهان اصفهان85
962261761100100161سینما سپهر شهریار86
3415620042590259سینما سپیده تهران87
1052385095264300300564سینما سروش تهران88
36909سینما سعدی شیراز89
15271590159(شرکت فرهنگی سینمایی باران  )سینما سمرقند 90
17722008712833360336سینما شاهد تهران91
3303سینما شاهین طالیی شاهین شهر 92
1414014سینما شهید مصلی نژاد جهرم93
2202سینما شیراز شیراز94
211518501050105زاهدیان- سینما صحرا 95
105418018 عصر جدید تهران 96
2034972072سینما فجر اسالمشهر97
54112031031سینما فردوسی بیرجند98
13335100100135سینما فردیس کرج 99
2202سینما فرهنگ ابرکوه100
90261420051441246020602سینما فرهنگ تهران101
2665100101470147سینما فرهنگ فوالدشهر102
729887195400400595سینما فرهنگ کرمانشاه103



 قبوض برق اکران مهراکران شهریوراکران مرداد%23 بیمه کارفرمایینام سینماردیف
 سالن سینما90 

(میلیون ریال100)

 قبوض برق

(2)
اکران آبان

اکران فروردین

1400

اکران اردیبهشت

1400

جمع کمک های

سازمان سینمایی

وام صندوق 

اعتباری هنر

تادیه بدهی )

سینما داران به 

(مالکان آثار

وام صندوق 

اعتباری هنر

( میلیون ریالی100وام )

جمع کلجمع وام

(مبالغ به میلیون ریال)جدول پرداخت کمک به  سینماها  در دوران شیوع بیماری کرونا

4404سینما فرهنگ لنجان104
132210021180118سینما فرهنگ میمه105
5814510015522440244سینما فلسطین اصفهان106
1886100581450145سینما فلسطین بروجرد107
1919019سینما فلسطین تبریز108
71707سینما فلسطین شیراز 109
3923221006302200220سینما فلسطین همدان110
41505سینما قدرس بافق111
1919019سینما قدس اصفهان112
2202سینما قدس بیرجند113
51162420053270504490449سینما قدس تبریز114
2837100392041,6001,6001,804سینما قدس تهران115
36909سینما قدس همدان116
1232378100260200200460سینما کارون تهران117
2841001320132سینما گالری سمرقند118
2323836036سینما گلسرخ بندر انزلی119
1101سینما گوهر بندر لنگه120
80148222001531716486,4006,4007,048سینما ماندانا تهران121
1322192350050شهرضا (سرو  )سینما مدرس 122
1101سینما مهر شوشتر123
72272100242260226سینما میرزا کوچك خان رشت124
1001000100سینما ناجی تبریز125
734301052441510151سینما نخل خرمشهر126
47341001821,0001,0001,182سینما ونوس قم127
410505سینما هجرت کرج128
10591002201460146سینما هجرت گنبد129
3694200102590259سینما یاسمن شاهین شهر130
1792434220422مجموعه فرهنگی ورزشی چمران - سینماهای آفریقا 131
31774525302004080408شرکت سینما پارس تهران132
8738730873شرکت سینمایی آزادی پیروزی المپیك 133

28204540891860186عصر جدید اراک 134

262955055مهر اسا- کیهان درود 135
622131538038مجتمع سینمایی آرامش رامسر136
8989089موسسه بهمن سبز137
2833327911,0001,0001,091بصیری - مهتاب قزوین 138



 قبوض برق اکران مهراکران شهریوراکران مرداد%23 بیمه کارفرمایینام سینماردیف
 سالن سینما90 

(میلیون ریال100)

 قبوض برق

(2)
اکران آبان

اکران فروردین

1400

اکران اردیبهشت

1400

جمع کمک های

سازمان سینمایی

وام صندوق 

اعتباری هنر

تادیه بدهی )

سینما داران به 

(مالکان آثار

وام صندوق 

اعتباری هنر

( میلیون ریالی100وام )

جمع کلجمع وام

(مبالغ به میلیون ریال)جدول پرداخت کمک به  سینماها  در دوران شیوع بیماری کرونا

2222200200222پیروزی تهران139
0300300300شهر آفتاب تهران140
0200200200الله مرکزی خمین141
0400400400جام جم یزد142
0200200200تماشا الیگودرز143
393877200200277مصلح نیا-تیراژه 144
0100100100قائنات-پارک خراسان جنوبی 145
493786086 ایران ارومیه146
22729029 فرهنگیان اصفهان147
87581450145 فلسطین اصفهان148
443074074 بهمن بهشهر149
593998098 بهمن آمل150
72811530153 فلسطین بروجرد151
262753053 هالل احمر  بندر انزلی152
113041041 بهمن آزاد شهر153
262450050 آزادی بیجار154
43236036 فلسطین تبریز155
3743136870687تهران- پردیس سینما آزادی 156
5113528640864پردیس سینمایی ایران مال157
7364921,22801,228پردیس سینمایی کورش158
1411562970297پردیس سینمایی کیان 159
484405240524پردیس سینمایی ملت160
68691370137پردیس سینمایی نارسیس161
69661340134پردیس سینمایی هروی سنتر162
272956056 برج میالد 163
42024024 پردیس تئاتر تهران164
141428028 خانه هنرمندان 165
484896096 سپیده 166
1221232450245 شکوفه 167
231942042 فلسطین تهران168
52591110111 کارون169
173249049 ناهید 170
45256056 شهید مصلی نژاد 171
63371000100 سپیدرود 172
68581260126 سپهر ساری173



 قبوض برق اکران مهراکران شهریوراکران مرداد%23 بیمه کارفرمایینام سینماردیف
 سالن سینما90 

(میلیون ریال100)

 قبوض برق

(2)
اکران آبان

اکران فروردین

1400

اکران اردیبهشت

1400

جمع کمک های

سازمان سینمایی

وام صندوق 

اعتباری هنر

تادیه بدهی )

سینما داران به 

(مالکان آثار

وام صندوق 

اعتباری هنر

( میلیون ریالی100وام )

جمع کلجمع وام

(مبالغ به میلیون ریال)جدول پرداخت کمک به  سینماها  در دوران شیوع بیماری کرونا

514091091 یاسمن 174
77641410141 ایران شیراز175
75562062 سعدی 176
74761500150 فرهنگ 177
1111011 آیه 178
564096096 هجرت 179
70691390139 آزادی کرمانشاه180
2892044930493 عصرجدید گرگان181
22022022سینما شهر 182
392867067 هجرت 183
3381715090509پردیس سینمایی اطلس 184
4861556410641پردیس سینمایی هویزه 185
3082215290529پردیس ویالژ توریست 186
72330030پردیس سینمایی نگار187
131023023 فرهنگ 188
142741041مجتمع سینمایی نسیم شهر189
1515015 شقایق 190
5050050 فلسطین همدان191
4264260426مجموعه سینمایی هنرشهرآفتاب شیراز192
4404پردیس سینمایی باراما193
6060060شهر تماشا کرمان194
3131031 فردیس195
1616016مهر آبادان196
1101پایتخت197
2202فرهنگ 198
9393093پردیس  تماشا تهران199
2732730273پردیس  زندگی200
1111011قشم - پردیس  سیتی سنتر201
3939039پردیس  سیمرغ 202
5454054پردیس  شمیران203
2182180218پردیس  صبا مال204
4949049پردیس  گلشن 205
8808خلیج فارس 206
بهمن رشت22 207  1919019
2020020سینما انقالب اردبیل208



 قبوض برق اکران مهراکران شهریوراکران مرداد%23 بیمه کارفرمایینام سینماردیف
 سالن سینما90 

(میلیون ریال100)

 قبوض برق

(2)
اکران آبان

اکران فروردین

1400

اکران اردیبهشت

1400

جمع کمک های

سازمان سینمایی

وام صندوق 

اعتباری هنر

تادیه بدهی )

سینما داران به 

(مالکان آثار

وام صندوق 

اعتباری هنر

( میلیون ریالی100وام )

جمع کلجمع وام

(مبالغ به میلیون ریال)جدول پرداخت کمک به  سینماها  در دوران شیوع بیماری کرونا

1441440144 ایران تهران209
1421420142 پردیس رازی210
6363063 تك صفائیه211
2202 دریا 212
1161160116 ساویز 213
0000 عمیق 214
7707 فلسطین اردبیل215
1414014 قدس بافق216
8808 نور 217
3131031ونوس218

4,1593,9051,7021,5333,5059,0003541,25013,8747,60446,886210,0116,500216,511263,397جمع کل



پرداخت سه ماهه بیمهنام صاحب آموزشگاهنام مرکزردیف

39رکسانا خلوتیپانیذ1

6جعفر علی عسگریجهان نما2

79سید مهدی رضویانمرکز آموزش سینمای نوین3

70نسترن محمدیمرکز آموزش رآی نو4

219نگار اسکندفرموسسه فرهنگی هنری کارنامه5

150محمدمهدی تدین موغاریآموزشگاه دارالفنون6

11شهرام حیدریانآموزشگاه مکتب هنر ری7

89علی قلم سیاهآموزشگاه هنر های معاصر8

34مسعود کیمیاییکارگاه آزاد فیلم9

171حسین دوانیعرفان کهن10

28حمیدرضا کوداغیآموزشگاه تجربه11

45امیرشهاب رضویانهیالج12

940

(مبالغ به میلیون ریال)سهم بیمه کارفرمایان % 23-  جدول پرداخت کمک کرونایی به  آموزشگاههای آزاد سینمایی 

جمع



پرداخت سه ماهه بیمهنام صاحب مرکزنام مرکزردیف

179جمشید قدرتینمای سیم سورن1

53محمدرضا طهمورستجهیز گستر طهمورث2

90محمدرضا فیروزفرفن آوریهای سینمایی سازمان آب3

212فریبر کامرانیشرکت پیشگامان آریا4

75علی دبیرزادهخط فرضی آسمان سپهر5

72الهام فغانینقش نقره ای6

173امیرحسین سحرخیزروشنا7

28مهدی گوهریانفراز آسمان8

292حامد جعفریهفت سنگ ماهان9

100محمدمهدی جعفری21قرن 10

39آرش رحیم زادهگسترش نمای نزدیك11

68محمدرضا پازوکیشنتیا12

21نرگس منصورکیاییکیا هنر پیشتاز13

91فریبرز نیك رادطراحان صنعت رسانه نیك راد14

70نصرت احمدی بفروییطرح و توسعه سینمای دی ایرانیان15

103جمشید مجد وفاییمجید وفایی16

88امیر زمستانیتصویر زرین سیمرغ17

1753

(مبالغ به میلیون ریال)سهم بیمه کارفرمایان  % 23-جدول پرداخت کمک کرونایی به  مراکزفنی و پشتیبانی 

جمع 



(مبالغ به میلیون ریال) 1400-1399جدول کمک به فعاالن سینما در دوران شیوع بیماری کرونا در سال های 

پرداختتعدادواحداقدامات حمایتیعرصه فعالیتردیف

1
 نفر از هنرمندان سینما و اعضای صنوف سینمایی که در شرایط 2480کمک هزینه معیشتی مرحله اول به 

 ریال5000000هر نفر  (1399فروردین ماه )سخت بوده اند
248012400نفر

2
خرداد و تیر ) نفر از اعضای خانه سینما که در شرایط سخت بوده اند1068کمک هزینه معیشتی مرحله دوم به 

 ریال5000000هر نفر  (1399و مرداد 
10682540نفر

350017500نفر(1400فروردین ماه ) نفر از اعضای خانه سینما که در شرایط سخت بوده اند3500کمک هزینه معیشتی 3

4
عضو صندق  ( درصد کامل18) نفر از هنرمندان سینما 8000پرداخت هزینه کامل بیمه تامین اجتماعی 

1399اعتباری هنر در ماه های فروردین، اردیبهشت و خرداد
8000نفر

غیر نقدی عدد تیوپ ژل ضد عفونی کننده بین فعاالن صنوف سینمایی19500توزیع 5

 ماه3تعویق پرداخت اقساط اعضای خانه سینما از سوی صندوق اعتباری هنر به مدت 6

حذف محدودیت حفظ کف فروش، مدت اکران، تعداد سالن سینما برای اکران فیلم در دوران کرونا7

8
نیم بها شدن قیمت بلیط سینما برای روزهای شنبه تا چهارشنبه هفته 

به منظور حمایت از سینمای اکران و مخاطبان آن

99داوطلبانه شدن بازگشایی مجدد سینماها در خرداد9

تدوین و ابالغ ضوابط پروتکل های بهداشتی فعالیت سینماهای کشور10

برگزاری کارگاه آموزشی ویژه مدیران سالن های سینما با همکاری اورژانس کشور11

تهیه و ارائه بسته حمایتی از هنر، صنعت سینما در دوران شیوع کرونا به معاونت اشتغال وزارت کار12

1690کمک هزینه تهیه و توزیع ماسک و مواد بهداشتی سینماها13

غیر نقدی عدد تیوپ ژل ضدعفونی کننده بین سینماهای فعال کشور16000توزیع 14

حمایت از هنرمندان سینما و 

اعضا صنوف سینمایی

اقدامات مدیریتی

حمایت از سینماداران

سالن های سینما/


