
مالک یا بهره بردار 

سینما
بدهیعنوان فیلمهادفتر پخش

                 1,333,600,000/منطقه پرواز ممنوع/ بنیامینبهمن سبز

                     95,500,000 بانو فیلم

                1,158,975,000/چشم و گوش بستهفیلم آفرین

                 3,176,710,000/مطربفیلمیران

                   672,850,000/زیر نظرهدایت فیلم

6,400,000,000                  

6,437,635,000              

فهرست بدهی سینما های کشور به تفکیک دفتر پخش و فیلم

سینما ماندانا

محمد قاصد اشرفی

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 



مالک یا بهره بردار 

سینما
بدهیعنوان فیلمهادفتر پخش

                   163,100,000منطقه پرواز ممنوع/ ما همه با هم هستیم/ بنیامینبهمن سبز

                     21,000,000/هزار توخانه فیلم

                     41,000,000/تورنادوسیمای مهر

                     24,700,000/چشم و گوش بستهفیلم آفرین

                   219,000,000/مطربفیلمیران

                     29,400,000/جهان با من برقصنمایش گستران

                     38,500,000/زیر نظرهدایت فیلم

540,000,000                    

536,700,000                   

علی قیس

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

سینما دزاشیب



مالک یا بهره بردار 

سینما
بدهیعنوان فیلمهادفتر پخش

                   595,000,000/منطقه پرواز ممنوعبهمن سبز

                1,270,000,000/مطربفیلمیران

                     70,000,000/جهان با من برقصنمایش گستران

                   125,000,000/زیر نظرهدایت فیلم

2,100,000,000                   

2,060,000,000                  

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

پردیس سینمایی عصر جدید اراک

محسن ذولفعلی



مالک یا بهره بردار 

سینما
بدهیعنوان فیلمهادفتر پخش

                       5,500,000/ سرکوبرسانه مولود

                     15,000,000/ 2ماجرای نیمروز سیمای مهر اندیشان

                     70,000,000/ مطربفیلمیران

                     33,000,000/ سمفونی نهم/ جهان با من برقصنمایش گستران

                     35,000,000/ زیر نظرهدایت فیلم

160,000,000                     

(ریال)جمع نهایی                    158,500,000

سینما حافظ

فرشید موتمنی آذر

(ریال)جمع کل 



مالک یا بهره بردار 

سینما
بدهیعنوان فیلمهادفتر پخش

                     49,400,000/منطقه پرواز ممنوع/ بنیامینبهمن سبز

                     81,850,000/چشم و گوش بستهفیلم آفرین

                   168,200,000/مطربفیلمیران

                     37,850,000/زیر نظرهدایت فیلم

340,000,000                    

337,300,000                  

سینما ابریشم گرمسار

 علی اصغر جلیلی

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 



مالک یا بهره بردار 

سینما
بدهیعنوان فیلمهادفتر پخش

                   188,000,000/منطقه پرواز ممنوع/ بنیامینبهمن سبز

                     44,000,000 /2خوب بد جلف بانو فیلم

                     33,000,000/زنها فرشته اند

                     56,000,000/هزار توخانه فیلم

                     54,000,000/تورنادوسیمای مهر

                   462,000,000/مطرب/ شنای پروانهفیلمیران

                     17,500,000/جهان با من برقصنمایش گستران

                   125,000,000/زیر نظرهدایت فیلم

980,000,000                    

979,500,000                   

سینما فردیس کرج

 سید جواد قاضی

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 



مالک یا بهره بردار 

سینما
بدهیعنوان فیلمهادفتر پخش

                   219,965,000/بنیامینبهمن سبز

                       5,110,000/تورنادوسیمای مهر

230,000,000                    

225,075,000                  

 غالمرضا زاهدیان

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

سینما صحرا



مالک یا بهره بردار 

سینما
بدهیعنوان فیلمهادفتر پخش

                     26,500,000/تورنادوسیمای مهر

                       8,430,000/مشت آخرفیلم آفرین

                       6,240,000/یادم تو را فراموشفیلمسازان مولود

                     36,500,000/سونامیفیلمیران

                     21,300,000/جهان با من برقصنمایش گستران

                     31,400,000/زیر نظرهدایت فیلم

130,000,000                     

130,370,000                   

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

سینما شهید مصلی نژاد جهرم

 خلیل تقی زاده



مالک یا بهره بردار 

سینما
بدهیعنوان فیلمهادفتر پخش

                   259,615,800/منطقه پرواز ممنوع/ بنیامینبهمن سبز

                       5,104,000/اژدرراه عرفان

                   222,531,500/مطرب/ سونامی/  نفر23این فیلمیران

490,000,000                     

(ریال)جمع نهایی                  487,251,300

سینما قدس اردبیل

 ساسان ابی زاده

(ریال)جمع کل 



مالک یا بهره بردار 

سینما
بدهیعنوان فیلمهادفتر پخش

                     72,800,000/منطقه پرواز ممنوع/ بنیامینبهمن سبز

                     75,000,000 /2خوب بد جلف بانو فیلم

                 2,024,600,000/هزار تو/ مسخره باز/ متری شیش و نیمخانه فیلم

                     23,000,000/تورنادوسیمای مهر

                   2/159,300,000ماجرای نیمروز سیمای مهر اندیشان

                   384,000,000/چشم و گوش بستهفیلم آفرین

                       8,527,000/یادم تو را فراموشفیلمسازان مولود

                1,371,100,000/مطرب/ مردی بدون سایهفیلمیران

                   332,000,000/جهان با من برقصنمایش گستران

                   527,000,000/شبی که ماه کامل شدنور تابان

                     68,000,000/جان دارنیکان فیلم

                   500,000,000/زیر نظرهدایت فیلم

5,500,000,000                 

5,545,327,000              

2سینما تیراژه 

 سید جمال 

ساداتیان

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 



مالک یا بهره بردار 

سینما
بدهیعنوان فیلمهادفتر پخش

                   199,224,539 /2خوب بد جلف بانو فیلم

                     53,681,401/زنها فرشته اند

فیلمیران

/ 1400رحمان / خروج/ خانه پدری/ چاقی/  نفر23این 

مردی / قسم/ شنای پروانه/ سونامی/ سرخپوست/ سامورایی

/مطرب/ بدون سایه

3,685,054,810                 

3,900,000,000                  

3,937,960,750             

پردیس سینمایی شکوفه

 علیرضا سرتیپی

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 



مالک یا بهره بردار 

سینما
بدهیعنوان فیلمهادفتر پخش

                     37,887,900/منطقه پرواز ممنوع/ بنیامینبهمن سبز

                       4,500,000/درباره فروشنده

                       2,000,000/سرکوبرسانه مولود

                       2,390,000/شنای پروانهفیلمیران

                       2,566,200/زیر نظرهدایت فیلم

50,000,000                       

49,344,100                    

 حمید ثابت

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

سینما طلوع فومن



مالک یا بهره بردار 

سینما
بدهیعنوان فیلمهادفتر پخش

                   200,000,000/منطقه پرواز ممنوعبهمن سبز

                     51,529,750 /2خوب بد جلف بانو فیلم

                       1,153,923/زنها فرشته اند

                     50,000,000/یادم تو را فراموشفیلمسازان مولود

                1,250,000,000/مطربفیلمیران

                   143,138,050/جهان با من برقصنمایش گستران

                   300,149,550/زیر نظرهدایت فیلم

2,000,000,000                  

1,995,971,273             

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

پردیس سینمایی سمرقند

 حبیب اله علی 

اسمعیلی



مالک یا بهره بردار 

سینما
بدهیعنوان فیلمهادفتر پخش

                     12,136,395 /2خوب بد جلف بانو فیلم

                       3,465,495/یادم تو را فراموشفیلمسازان مولود

                   246,980,118/مطرب/ شنای پروانهفیلمیران

                     42,653,683/جهان با من برقصنمایش گستران

                     60,745,550/زیر نظرهدایت فیلم

370,000,000                    

(ریال)جمع نهایی                  365,981,241

سینما سروش

 مرتضی سویری 

مطلق

(ریال)جمع کل 



مالک یا بهره بردار 

سینما
بدهیعنوان فیلمهادفتر پخش

                     10,010,000 /2خوب بد جلف بانو فیلم

                   516,380,000/چشم و گوش بستهفیلم آفرین

                   162,880,000/جهان با من برقصنمایش گستران

                   347,180,000/زیر نظرهدایت فیلم

1,000,000,000                   

1,036,450,000                

پردیس سینمایی ونوس قم

 هادی کریم خانی

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 



مالک یا بهره بردار 

سینما
بدهیعنوان فیلمهادفتر پخش

                   178,775,000 /2خوب بد جلف بانو فیلم

                     23,100,000/اژدرراه عرفان

                     76,875,000/تورنادوسیمای مهر

                   180,025,000/چشم و گوش بستهفیلم آفرین

                          900,000/یادم تو را فراموشفیلمسازان مولود

                   409,075,000/مطرب/ سونامی/  نفر23این فیلمیران

                       3,475,000/قطار آن شبنسیم صبا

                   734,775,000/جهان با من برقصنمایش گستران

                   166,850,000/جان دارنیکان فیلم

                       2,000,000/اولین امضاء برای رعنانیمروز فیلم 

                   511,475,000/عطر داغ/ زیر نظرهدایت فیلم

2,300,000,000                  

2,287,325,000              

پردیس سینمایی گالریا

-  علیرضا سرتیپی 

محمد رضا صابری

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 



مالک یا بهره بردار 

سینما
بدهیعنوان فیلمهادفتر پخش

                     35,890,000 /2خوب بد جلف بانو فیلم

                1,089,100,000/مطربفیلمیران

                   499,030,000/زیر نظرهدایت فیلم

1,600,000,000                   

1,624,020,000                 

 محمد رضا صابری

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

سینما قدس تهران



مالک یا بهره بردار 

سینما
بدهیعنوان فیلمهادفتر پخش

                   324,943,500/ما همه با هم هستیم/ قصر شیرینبهمن سبز

                   369,642,400/هزار تو/ مسخره بازخانه فیلم

                   337,676,000/سرکوب/ 2پیشونی سفید / پارادایسرسانه مولود

                   313,758,500/چشم و گوش بستهفیلم آفرین

                   977,338,500/مطرب/ سونامی/ خانه پدری/  نفر23این فیلمیران

                   499,538,500/زهر مار/ جهان با من برقص/ آشفتگینمایش گستران

                   585,371,000/شبی که ماه کامل شدنور تابان

                    638,656,500/جان دار/ 2تگزاس نیکان فیلم

                   303,385,000/زیر نظر/ بی وزنیهدایت فیلم

4,400,000,000                  

4,350,309,900               

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

پردیس سینمایی شهرک

 امیر حسین 

علیزاده



مالک یا بهره بردار 

سینما
بدهیعنوان فیلمهادفتر پخش

                          950,000/ نفر23این فیلمیران

                       9,720,000/نرگس مست/ قطار آن شبنسیم صبا

                     25,230,000/جهان با من برقصنمایش گستران

40,000,000                       

(ریال)جمع نهایی                      35,900,000

سینما گلستان امین رفسنجان

 پروانه امین

(ریال)جمع کل 



مالک یا بهره بردار 

سینما
بدهیعنوان فیلمهادفتر پخش

                 1,484,692,070/منطقه پرواز ممنوع/ بنیامینبهمن سبز

                 1,175,042,369 /2خوب بد جلف بانو فیلم

                   113,491,175/امیرخانه فیلم

                   300,023,310/اژدرراه عرفان

                   604,919,575/تورنادوسیمای مهر

                2/1,008,835,888ماجرای نیمروز سیمای مهر اندیشان

                 3,464,122,975/چهل و هفت/ چشم و گوش بستهفیلم آفرین

                     80,910,150/یادم تو را فراموشفیلمسازان مولود

                 9,861,684,081/مطرب/ مردی بدون سایه/ سونامی/ سرخپوست/ خانه پدریفیلمیران

                       9,991,425/نرگس مست/ قطار آن شبنسیم صبا

نمایش گستران
خداحافظ دختر / جهان با من برقص/ آشفتگی/ آخرین داستان

/شیرازی
787,344,690                   

                1,099,855,853/کاتی و ستاره/ دوئت/ جان دارنیکان فیلم

                   178,127,700/عطر داغ/ زیر نظر/بی وزنی/ آبی به رنگ آسمانهدایت فیلم

21,700,000,000                

21,699,497,199            

پردیس سینمایی کورش

 علیرضا سرتیپی

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 



مالک یا بهره بردار 

سینما
بدهیعنوان فیلمهادفتر پخش

                     73,869,250/منطقه پرواز ممنوع/ بنیامینبهمن سبز

                   423,991,750/مطربفیلمیران

                     25,138,750/جهان با من برقصنمایش گستران

                   114,205,000/زیر نظرهدایت فیلم

640,000,000                     

637,204,750                

سینما جهان نما چالوس

 علیر ضا سرتیپی

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 



مالک یا بهره بردار 

سینما
بدهیعنوان فیلمهادفتر پخش

                     49,750,000/ تورنادوسیمای مهر

                     40,280,000فیلم های هنر و تجربهفیلم های هنر و تجربه

                     68,460,000/جهان با من برقصنمایش گستران

                     27,810,000/جان دارنیکان فیلم

190,000,000                     

186,300,000                   

 احمد اسفند نیا

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

سینما ستاره شهر بند عباس



مالک یا بهره بردار 

سینما
بدهیعنوان فیلمهادفتر پخش

                   200,000,000/بنیامینبهمن سبز

                   300,000,000/مطربفیلمیران

500,000,000                     

500,000,000                     

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

سینما جام جم پردیس

 ناصر میر حسینی 

نیا



مالک یا بهره بردار 

سینما
بدهیعنوان فیلمهادفتر پخش

                     21,000,000 /2خوب بد جلف بانو فیلم

                   254,000,000/چشم و گوش بستهفیلم آفرین

                   627,314,000/مطرب/ شنای پروانهفیلمیران

                   127,923,250/زیر نظرهدایت فیلم

1,000,000,000                   

(ریال)جمع نهایی               1,030,237,250

سینما مهتاب قزوین

 محمد رضا بصیری 

اصفهانی

(ریال)جمع کل 



مالک یا بهره بردار 

سینما
بدهیعنوان فیلمهادفتر پخش

                   770,336,750/منطقه پرواز ممنوع/ بنیامینبهمن سبز

                    266,730,600/هزار توخانه فیلم

                   171,029,950/تورنادوسیمای مهر

                   2/231,209,325ماجرای نیمروز سیمای مهر اندیشان

                   590,024,100/چشم و گوش بستهفیلم آفرین

                3,395,202,150/مطربفیلمیران

                   211,850,630/جهان با من برقصنمایش گستران

                   135,621,850/جان دارنیکان فیلم

                   405,139,950/زیر نظرهدایت فیلم

6,200,000,000                  

6,177,145,305              

سینما ساویز کرج

 رضا زارعی

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 



مالک یا بهره بردار 

سینما
بدهیعنوان فیلمهادفتر پخش

                   170,320,250/منطقه پرواز ممنوع/ بنیامینبهمن سبز

                     96,544,500 /2خوب بد جلف بانو فیلم

                          385,000/امیرخانه فیلم

                     28,955,600/اژدرراه عرفان

                   234,285,800/تورنادوسیمای مهر

                       2,107,400/یادم تو را فراموشفیلمسازان مولود

                3,048,207,900/مطرب/ سونامیفیلمیران

                   243,295,500/جهان با من برقص/ آخرین داستاننمایش گستران

                   134,882,500/کاتی و ستاره/ دوئت/ جان دارنیکان فیلم

                   715,159,100/عطر داغ/ زیر نظر/ بی وزنیهدایت فیلم

4,700,000,000                  

4,674,143,550             

سینما ایران

 فرهاد محمودی 

نوبر

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 



مالک یا بهره بردار 

سینما
بدهیعنوان فیلمهادفتر پخش

                   137,801,671/منطقه پرواز ممنوع/ بنیامینبهمن سبز

                     62,489,588 /2خوب بد جلف بانو فیلم

خانه فیلم
مسخره / شکستن همزمان بیست استخوان/ ایده اصلی/ امیر

/هزار تو/ باز
882,147,206                   

                       5,894,340/تورنادوسیمای مهر

                   2/195,310,176ماجرای نیمروز سیمای مهر اندیشان

                   403,289,550/معکوس/ چشم و گوش بستهفیلم آفرین

                1,414,893,894/مطرب/ مردی بدون سایه/ سونامی/ خانه پدریفیلمیران

                       7,185,045/قطار آن شبنسیم صبا

                   526,994,265/شاه کش/ جهان با من برقصنمایش گستران

                   216,423,038/جان دارنیکان فیلم

                   379,575,533/زیر نظر/ بی وزنیهدایت فیلم

4,200,000,000                  

4,232,004,306              

 سید جمال 

ساداتیان

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

سینما آستارا



مالک یا بهره بردار 

سینما
بدهیعنوان فیلمهادفتر پخش

                   2/236,700,000پیشونی سفید رسانه مولود

                     56,200,000/تورنادوسیمای مهر

                     56,200,000/چشم و گوش بستهفیلم آفرین

                   244,200,000/مطربفیلمیران

                   134,800,000/زیر نظرهدایت فیلم

730,000,000                    

728,100,000                    

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

سینما کارون

 التفات قریبی



مالک یا بهره بردار 

سینما
بدهیعنوان فیلمهادفتر پخش

                     25,822,200/منطقه پرواز ممنوع/ بنیامینبهمن سبز

                       6,436,150/تورنادوسیمای مهر

                     23,345,150/مطرب/ شنای پروانهفیلمیران

                     67,886,250/من سالوادور نیستممولود رسانه 

                       4,259,250/زیر نظرهدایت فیلم

130,000,000                     

(ریال)جمع نهایی                   127,749,000

سینما دریای آستارا

 عیسی قربانپور

(ریال)جمع کل 



مالک یا بهره بردار 

سینما
بدهیعنوان فیلمهادفتر پخش

                   955,200,000/منطقه پرواز ممنوع/ بنیامینبهمن سبز

                     47,370,000 /2خوب بد جلف بانو فیلم

                   153,990,000/لیالج/ اژدرراه عرفان

                   150,700,000/تورنادوسیمای مهر

                 1,437,610,000/معکوس/ مشت آخر/ چشم و گوش بستهفیلم آفرین

                       4,410,000/یادم تو را فراموشفیلمسازان مولود

                 3,063,820,000/مطرب/ سونامی/  نفر23این فیلمیران

                   316,170,000/جهان با من برقص/ آشفتگی/ آخرین داستاننمایش گستران

                   943,240,000/زیر نظرهدایت فیلم

7,100,000,000                  

7,072,510,000                

پردیس سینمایی تک یزد

 محمد حسین 

عالیی

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 



مالک یا بهره بردار 

سینما
بدهیعنوان فیلمهادفتر پخش

                     30,288,990 /2خوب بد جلف بانو فیلم

                   257,064,220/مطربفیلمیران

                     48,050,460/جهان با من برقصنمایش گستران

                   119,224,771/جان دارنیکان فیلم

                   132,087,156/کلوپ همسراننیمروز فیلم 

                    293,216,066/زیر نظر/ پیلوت/ بی وزنی/ آبی به رنگ آسمانهدایت فیلم

880,000,000                    

879,931,663                

سینما پارس

-  مرتضی شایسته 

محمد مهدی 

صادقی

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 



مالک یا بهره بردار 

سینما
بدهیعنوان فیلمهادفتر پخش

                   379,520,973/ منطقه پرواز ممنوع/ بنیامینبهمن سبز

                   367,739,952 /2خوب بد جلف بانو فیلم

                   299,998,428/مسخره بازخانه فیلم

                       1,085,317/تورنادوسیمای مهر

فیلم آفرین
/ مشت آخر/ روسی/ چهل و هفت/ چشم و گوش بسته

/نیوکاسل/ معکوس
3,595,296,250                 

                     29,473,804/یادم تو را فراموشفیلمسازان مولود

                 2,325,276,156/مطرب/  نفر23این فیلمیران

                     16,607,148/نرگس مستنسیم صبا

                1,338,247,072/جهان با من برقصنمایش گستران

                    566,769,951/کاتی و ستاره/ دوئت/ جان دارنیکان فیلم

                1,222,980,979/عطر داغ/ زیر نظر/ بی وزنیهدایت فیلم

                   177,027,334/در جستجوی فریدههنر و تجربه

10,300,000,000                

10,320,023,364            

 شرکت سازه هنر 

ابوالصدق- افق  

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

پردیس باغ کتاب



مالک یا بهره بردار 

سینما
بدهیعنوان فیلمهادفتر پخش

                   225,000,000/منطقه پرواز ممنوع/ بنیامینبهمن سبز

                       4,500,000/اژدرراه عرفان

                     90,000,000/تورنادوسیمای مهر

                   105,000,000/چشم و گوش بستهفیلم آفرین

                       9,000,000/شنای پروانهفیلمیران

                   125,000,000/درخونگاهمولود رسانه 

                     45,000,000/زیر نظرهدایت فیلم

600,000,000                     

603,500,000                   

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

پامچال - هنر پیشوا - پردیس تئاتر تهران 

 میثم ترابعلی



مالک یا بهره بردار 

سینما
بدهیعنوان فیلمهادفتر پخش

                   252,647,682/ منطقه پرواز ممنوع/ بنیامینبهمن سبز

                   142,555,459 /2خوب بد جلف بانو فیلم

                     41,313,074/ایکس الرجپارسا فیلم

خانه فیلم
/ متری شیش و نیم/ شکستن همزمان بیست استخوان/ امیر

/هزار تو/ مسخره باز
550,578,786                   

                     19,936,238/لیالج/ اژدرراه عرفان

                     47,566,174/وینچستر/ راهبهرسانه های تصویری

                   154,628,690/تورنادوسیمای مهر

                   2/142,107,443ماجرای نیمروز / غالمرضا تختیسیمای مهر اندیشان

                          272,477/تولدت مبارکشکوفا فیلم 

                 1,174,567,561/معکوس/ مشت آخر/ چهل و هفت/ چشم و گوش بستهفیلم آفرین

                       4,486,789فیلم های هنر و تجربهفیلم های هنر و تجربه

                     10,390,459/یادم تو را فراموشفیلمسازان مولود

پردیس سینمایی ویالژتوریست مشهد

 رسول برادران 

ناصری



مالک یا بهره بردار 

سینما
بدهیعنوان فیلمهادفتر پخش

فیلمیران
/ سونامی/ سرخپوست/ سامورایی در برلین/ چاقی/  نفر23این 

/مطرب/ مردی بدون سایه/ قسم
1,936,824,459                 

                       4,232,477/درخونگاهمولود رسانه 

                       1,534,954/نرگس مست/ قطار آن شبنسیم صبا

نمایش گستران
/ چهار انگشت/ جهان با من برقص/ آشفتگی/ آخرین داستان

/سمفونی نهم/ خداحافظ دختر شیرازی
613,493,462                   

                   357,989,334/شبی که ماه کامل شدنور تابان

                   287,650,487/کاتی و ستاره/ دوئت/ جان دار/ 2تگزاس نیکان فیلم

                   910,129,864/عطر داغ/ زیر نظر/ پیلوت/ بی وزنی/ آبی به رنگ آسمانهدایت فیلم

6,700,000,000                  

6,652,905,869             

 رسول برادران 

ناصری

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

پردیس سینمایی ویالژتوریست مشهد



مالک یا بهره بردار 

سینما
بدهیعنوان فیلمهادفتر پخش

                   186,899,396/منطقه پرواز ممنوع/ بنیامینبهمن سبز

                   100,765,247 /2خوب بد جلف بانو فیلم

                     17,114,999/امیرخانه فیلم

                   111,138,198/تورنادوسیمای مهر

                   538,425,226/چشم و گوش بستهفیلم آفرین

                 1,549,292,663/مطربفیلمیران

                   315,090,058/جهان با من برقص/ آشفتگینمایش گستران

                   233,106,596/کاتی و ستاره/ دوئت/ جان دارنیکان فیلم

                    615,224,966/زیر نظرهدایت فیلم

3,700,000,000                 

3,667,057,349            

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

پردیس سینمایی مهر شهر کرج

 مصطفی هاشمی



مالک یا بهره بردار 

سینما
بدهیعنوان فیلمهادفتر پخش

                     52,338,650/منطقه پرواز ممنوع/ بنیامینبهمن سبز

                       4,722,900/کروکودیل

                   144,075,750/هزار تو/ مسخره باز/ امیرخانه فیلم

                       4,035,850/اژدرراه عرفان

                     33,087,600/تورنادوسیمای مهر

                     2/61,465,950ماجرای نیمروز سیمای مهر اندیشان

                   154,754,600/چشم و گوش بستهفیلم آفرین

                   781,811,050/مطرب/ سونامی/  نفر23این فیلمیران

                     16,698,500/درخونگاهمولود رسانه 

                   124,424,300/جهان با من برقصنمایش گستران

                     42,574,350/جان دارنیکان فیلم

                   165,074,000/زیر نظر/ آبی به رنگ آسمانهدایت فیلم

1,600,000,000                   

(ریال)جمع نهایی               1,585,063,500

پردیس سینمایی کاپری گرگان

 محمد رضا نجفی

(ریال)جمع کل 



مالک یا بهره بردار 

سینما
بدهیعنوان فیلمهادفتر پخش

                       6,531,000/اژدرراه عرفان

                   158,875,300/مشت آخر/ چشم و گوش بستهفیلم آفرین

                   584,602,500/مطربفیلمیران

                     88,502,200/جهان با من برقصنمایش گستران

                     44,104,700/جان دارنیکان فیلم

                   174,837,700/زیر نظرهدایت فیلم

1,100,000,000                   

1,057,453,400              

پردیس سینمایی اکسین شمال

 محمد نادری

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 



مالک یا بهره بردار 

سینما
بدهیعنوان فیلمهادفتر پخش

                   401,470,500/منطقه پرواز ممنوع/ بنیامینبهمن سبز

                   135,093,000 /2خوب بد جلف بانو فیلم

                   258,792,900/مسخره باز/ امیرخانه فیلم

                     19,992,000/اژدرراه عرفان

                     10,829,000/پا کوچولورسانه های تصویری

                   546,442,500/تورنادوسیمای مهر

                   2/258,347,950ماجرای نیمروز سیمای مهر اندیشان

                   883,302,800/چشم و گوش بستهفیلم آفرین

                     22,363,000/یادم تو را فراموشفیلمسازان مولود

                3,441,529,900/مطرب/ سونامی/  نفر23این فیلمیران

نمایش گستران
خداحافظ دختر / جهان با من برقص/ آشفتگی/ آخرین داستان

/سمفونی نهم/ شیرازی
861,589,700                   

                   304,867,600/دوئت/ جان دارنیکان فیلم

                   733,572,500/زیر نظر/ بی وزنیهدایت فیلم

7,900,000,000                  

7,878,193,350            

پردیس سینمایی زندگی

 منوچهر محمدی

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 



مالک یا بهره بردار 

سینما
بدهیعنوان فیلمهادفتر پخش

                   100,003,182/چشم و گوش بستهفیلم آفرین

                   595,776,630/مطرب/ شنای پروانهفیلمیران

                   191,087,272/زیر نظرهدایت فیلم

890,000,000                    

886,867,084               

 جمال عادلی

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

پردیس کیان



مالک یا بهره بردار 

سینما
بدهیعنوان فیلمهادفتر پخش

                     17,826,000/یادم تو را فراموشفیلمسازان مولود

                   377,000,000/مطربفیلمیران

390,000,000                    

394,826,000                  

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

سینما سپید رود رشت

مزین فر-  کیایی 



مالک یا بهره بردار 

سینما
بدهیعنوان فیلمهادفتر پخش

                     36,822,125/منطقه پرواز ممنوع/ بنیامینبهمن سبز

                   171,788,650 /2خوب بد جلف بانو فیلم

                     79,903,875/تورنادوسیمای مهر

                       2/7,966,459ماجرای نیمروز سیمای مهر اندیشان

                   298,024,800/چشم و گوش بستهفیلم آفرین

                     13,372,225/یادم تو را فراموشفیلمسازان مولود

                2,339,901,002/مطرب/ سونامی/ خانه پدری/  نفر23این فیلمیران

نمایش گستران
/ خداحافظ دختر شیرازی/ جهان با من برقص/ آخرین داستان

/سمفونی نهم
639,707,877                   

                   178,195,150/جان دارنیکان فیلم

                   693,116,275/زیر نظرهدایت فیلم

4,500,000,000                  

(ریال)جمع نهایی            4,458,798,438

پردیس سینمایی هروی سنتر

 سعید سیفان

(ریال)جمع کل 



مالک یا بهره بردار 

سینما
بدهیعنوان فیلمهادفتر پخش

                 1,095,806,250/منطقه پرواز ممنوع/ بنیامینبهمن سبز

                   283,783,500 /2خوب بد جلف بانو فیلم

                   781,720,880/هزار تو/ مسخره باز/ امیرخانه فیلم

                     76,422,060/اژدرراه عرفان

                 1,297,854,360/راهبه/ پا کوچولورسانه های تصویری

                   841,500,000/تورنادوسیمای مهر
                    2/756,666,702ماجرای نیمروز سیمای مهر اندیشان

                 1,501,656,750چهل و هفت/ چشم و گوش بستهفیلم آفرین

                     19,107,000/یادم تو را فراموشفیلمسازان مولود

                 5,368,095,315/مطرب/ سونامی/ خانه پدری/  نفر23این فیلمیران

                     21,667,140/نرگس مست/ قطار آن شبنسیم صبا

نمایش گستران
خداحافظ دختر / جهان با من برقص/ آشفتگی/ آخرین داستان

/سمفونی نهم/ شیرازی
2,030,786,505                 

                   896,103,450/کاتی و ستاره/ دوئت/ جان دارنیکان فیلم

                       1,595,385/اولین امضاء برای رعنانیمروز فیلم 

                 1,294,710,615/عطر داغ/زیر نظر/بی وزنی/ آبی به رنگ آسمانهدایت فیلم

16,300,000,000                
16,267,475,912           

پردیس سینمایی مگامال

 منوچهر محمدی

(ریال)جمع کل 
(ریال)جمع نهایی 



مالک یا بهره بردار 

سینما
بدهیعنوان فیلمهادفتر پخش

                   543,924,393 /2خوب بد جلف بانو فیلم

                   426,596,508/هزار تو/ امیرخانه فیلم

                       5,461,927/تپلی و منراه عرفان

                2,338,400,443چشم و گوش بستهفیلم آفرین

                     42,122,644/یادم تو را فراموشفیلمسازان مولود

                 6,886,893,658/مطرب/ سونامی/  نفر23این فیلمیران

                       5,408,104/نرگس مستنسیم صبا

                 1,671,681,136/جهان با من برقصنمایش گستران

                   660,370,571/کاتی و ستاره/ دوئت/ جان دارنیکان فیلم

                       5,344,342/بی وزنیهدایت فیلم

12,600,000,000                

12,586,203,726           

پردیس سینمایی آزادی

 شرکت پردیس 

- سینمایی آزادی

نوروزی

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 



مالک یا بهره بردار 

سینما
بدهیعنوان فیلمهادفتر پخش

                   140,119,876/منطقه پرواز ممنوع/ بنیامینبهمن سبز

                     62,150,982 /2خوب بد جلف بانو فیلم

                   277,863,228/هزار توخانه فیلم

                     23,779,671/اژدرراه عرفان
                   2/237,770,730ماجرای نیمروز سیمای مهر اندیشان

                     15,122,073/یادم تو را فراموشفیلمسازان مولود

                 1,561,549,414/مطرب/ شنای پروانهفیلمیران

                       1,577,503/قطار آن شبنسیم صبا

                   314,305,921آشفتگی/ شاه کش/ جهان با من برقصنمایش گستران

                   401,170,140/نرگس مست/ دوئت/ جان دارنیکان فیلم

                          175,486/جشن دلتنگینیمروز فیلم 

                   361,941,056/زیرنظرهدایت فیلم

3,400,000,000                 

3,397,526,080             

 مجموعه فرهنگی 

ورزشی شهید 

آقای - چمران

آنجالس

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

سینماهای جوان و آفریقا



مالک یا بهره بردار 

سینما
بدهیعنوان فیلمهادفتر پخش

                     39,636,000/منطقه پرواز ممنوع/ بنیامینبهمن سبز

                     25,778,500/اژدرراه عرفان

                     83,682,750/تورنادوسیمای مهراندیشان

                2,288,202,899مطرب/ سونامی/ خانه پدریفیلمیران

                   843,944,200مشت آخر/ چشم و گوش بستهفیلم آفرین

                   682,469,250/جهان با من برقصنمایش گستران

                   387,995,250/امیر/ دوئت/ جان دارنیکان فیلم

                       9,285,000/اولین امضاء برای رعنانیمروز فیلم 

                    668,326,500/بی وزنی/ زیرنظرهدایت فیلم

5,000,000,000                  

5,029,320,349             

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

سینما ارگ تجریش

 محمد نادری



مالک یا بهره بردار 

سینما
بدهیعنوان فیلمهادفتر پخش

                     13,892,900/منطقه پرواز ممنوع/ بنیامینبهمن سبز

                       7,520,400/اژدرراه عرفان
                       6,621,500/تورنادوسیمای مهر اندیشان

                 1,956,881,100مطرب/ سونامی/ مردی بدون سایه/ نفر23این / ماهورافیلمیران

                   542,646,500مشت آخر/ چشم و گوش بستهفیلم آفرین

                   713,870,600آشفتگی/ جهان با من برقصنمایش گستران

                   289,683,700/امیر/ دوئت/ جان دارنیکان فیلم

                   788,902,900/بی وزنی/ زیرنظرهدایت فیلم

4,300,000,000                 

(ریال)جمع نهایی                 4,320,019,600

سینما گلشن مشهد

 رضا و محمد 

پوررضایی

(ریال)جمع کل 



مالک یا بهره بردار 

سینما
بدهیعنوان فیلمهادفتر پخش

بهمن سبز
قصر / ما همه با هم هستیم/ منطقه پرواز ممنوع/ بنیامین

شیرین
5,816,588,050                 

                   368,530,390 /2خوب بد جلف بانو فیلم

                   114,142,890/ پشت دیوار سکوتجوزان فیلم

                   737,047,109/امیر/ هزار توخانه فیلم

                     25,712,752/اژدرراه عرفان
                   620,467,499تورنادو/ 2ماجرای نیمروز سیمای مهر اندیشان

                     50,789,487/سرکوب/ یادم تو را فراموشفیلمسازان مولود

                 4,813,356,152مطرب/ سونامی/ نفر23این فیلمیران

                   802,003,417/معکوس/ مشت آخر/ چشم و گوش بستهفیلم آفرین

                       7,992,660/نرگس مستنسیم صبا

                 1,349,136,882خداحافظ دختر شیرازی/ جهان با من برقصنمایش گستران

                   594,547,012/کاتی و ستاره/ دوئت/ جان دارنیکان فیلم

                 1,645,977,935عطر داغ/ بی وزنی/ زیرنظرهدایت فیلم

16,900,000,000                

16,946,292,235              

سینماهای ملت، تماشا، راگا، رازی

 موسسه تصویر 

میرزاخانی- شهر

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 



مالک یا بهره بردار 

سینما
بدهیعنوان فیلمهادفتر پخش

                   145,230,000منطقه پرواز ممنوع/ بنیامینبهمن سبز
                     72,030,000تورنادو/ 2ماجرای نیمروز سیمای مهر اندیشان

                   101,430,000مطرب/ نفر23این فیلمیران

                     61,570,000/چشم و گوش بستهفیلم آفرین

                     44,760,000خداحافظ دختر شیرازی/ جهان با من برقصنمایش گستران

430,000,000                    

425,020,000                   

سینما گلشن بجنورد

 مینو حسینی

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 



مالک یا بهره بردار 

سینما
بدهیعنوان فیلمهادفتر پخش

                   897,615,000/قصر شیرین/ منطقه پرواز ممنوع/ بنیامینبهمن سبز

                1,101,258,000/امیر/ هزار تو/ مسخره بازخانه فیلم

                     58,320,000/اژدرراه عرفان
                   558,706,500تورنادو/ 2ماجرای نیمروز سیمای مهر اندیشان

                1,440,573,000مطرب/ سونامی/ نفر23این فیلمیران

                   862,172,000/معکوس/ مشت آخر/ چشم و گوش بستهفیلم آفرین

نمایش گستران
/ شاه کش/ خداحافظ دختر شیرازی/ جهان با من برقص

آخرین داستان/ آشفتگی/ سمفونی نهم
1,168,344,000                 

                   298,834,900/کاتی و ستاره/ دوئت/ جان دارنیکان فیلم

                 1,569,685,500/بی وزنی/ زیرنظرهدایت فیلم

8,000,000,000                  

7,955,508,900                 

 محسن خباز

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

سینما هنر شهر آفتاب شیراز



مالک یا بهره بردار 

سینما
بدهیعنوان فیلمهادفتر پخش

                     86,000,000/منطقه پرواز ممنوعبهمن سبز

                   229,000,000/مسخره باز/ هزار توخانه فیلم

                   536,000,000مطرب/ نفر23این فیلمیران

                     65,000,000/چشم و گوش بستهفیلم آفرین

                   204,000,000/زیرنظرهدایت فیلم

1,120,000,000                   

1,120,000,000                   

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

سینما هالل اهواز

 حامد حامدپور


