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سالن  )شهرهنر(

پردیس سینمایی آزادی

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

ستاد
ُ

ا
(سیدعماد حسینی)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

سینما متروپل
(محمدعلی باشه آهنگر)

هوک
(حسین ریگی)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

غریب
(محمدحسین لطیفی)

تاقک ِگلی
ُ
ا

(محمد عسگری)

آه سرد
(ناهید عزیزی)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

هایپاور
(هادی محمدپور)

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

واِبل
(تورج اصالنی)

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

بچه زرنگ
)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 

محمدجواد جنتی(

کاپیتان
(محمد حمزه ای)

ل های باوارده
ُ

گ
(مهرداد خوشبخت)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

ستاد
ُ
ا

(سیدعماد حسینی)
شماره 10

(حمید زرگرنژاد)
بچه زرنگ

)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 
محمدجواد جنتی(

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

هوک
(حسین ریگی)

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

آه سرد
(ناهید عزیزی)

هایپاور
(هادی محمدپور)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

ستاد
ُ
ا

(سیدعماد حسینی)
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سالن  )شهرهفتم(

پردیس سینمایی آزادی

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

ستاد
ُ

ا
(سیدعماد حسینی)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

سینما متروپل
(محمدعلی باشه آهنگر)

هوک
(حسین ریگی)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

غریب
(محمدحسین لطیفی)

تاقک ِگلی
ُ
ا

(محمد عسگری)

آه سرد
(ناهید عزیزی)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

هایپاور
(هادی محمدپور)

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

واِبل
(تورج اصالنی)

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

بچه زرنگ
)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 

محمدجواد جنتی(

کاپیتان
(محمد حمزه ای)

ل های باوارده
ُ

گ
(مهرداد خوشبخت)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

ستاد
ُ
ا

(سیدعماد حسینی)
شماره 10

(حمید زرگرنژاد)
بچه زرنگ

)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 
محمدجواد جنتی(

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

هوک
(حسین ریگی)

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

آه سرد
(ناهید عزیزی)

هایپاور
(هادی محمدپور)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

ستاد
ُ
ا

(سیدعماد حسینی)
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ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

بچه زرنگ
)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 

محمدجواد جنتی(

سینما متروپل
(محمدعلی باشه آهنگر)

غریب
(محمدحسین لطیفی)

تاقک ِگلی
ُ
ا

(محمد عسگری)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

واِبل
(تورج اصالنی)

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

ل های باوارده
ُ

گ
(مهرداد خوشبخت)

کاپیتان
(محمد حمزه ای)

بچه زرنگ
)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 

محمدجواد جنتی(

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

هوک
(حسین ریگی)

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

ستاد
ُ
ا

(سیدعماد حسینی)
آه سرد

(ناهید عزیزی)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

هوک
(حسین ریگی)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

هایپاور
(هادی محمدپور)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

ستاد
ُ

ا
(سیدعماد حسینی)

آه سرد
(ناهید عزیزی)

هایپاور
(هادی محمدپور)

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

پردیس سینمایی سمرقند
سالن  )۱و۲(
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ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

بچه زرنگ
)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 

محمدجواد جنتی(

سینما متروپل
(محمدعلی باشه آهنگر)

غریب
(محمدحسین لطیفی)

تاقک ِگلی
ُ
ا

(محمد عسگری)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

واِبل
(تورج اصالنی)

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

ل های باوارده
ُ

گ
(مهرداد خوشبخت)

کاپیتان
(محمد حمزه ای)

بچه زرنگ
)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 

محمدجواد جنتی(

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

هوک
(حسین ریگی)

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

ستاد
ُ
ا

(سیدعماد حسینی)
آه سرد

(ناهید عزیزی)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

هوک
(حسین ریگی)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

هایپاور
(هادی محمدپور)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

ستاد
ُ

ا
(سیدعماد حسینی)

آه سرد
(ناهید عزیزی)

هایپاور
(هادی محمدپور)

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

خانه هنرمندان
سالن  )ناصری(
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ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

بچه زرنگ
)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 

محمدجواد جنتی(

سینما متروپل
(محمدعلی باشه آهنگر)

غریب
(محمدحسین لطیفی)

تاقک ِگلی
ُ
ا

(محمد عسگری)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

واِبل
(تورج اصالنی)

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

ل های باوارده
ُ

گ
(مهرداد خوشبخت)

کاپیتان
(محمد حمزه ای)

بچه زرنگ
)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 

محمدجواد جنتی(

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

هوک
(حسین ریگی)

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

ستاد
ُ
ا

(سیدعماد حسینی)
آه سرد

(ناهید عزیزی)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

هوک
(حسین ریگی)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

هایپاور
(هادی محمدپور)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

ستاد
ُ

ا
(سیدعماد حسینی)

آه سرد
(ناهید عزیزی)

هایپاور
(هادی محمدپور)

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

سینما پایتخت
سالن  )۱و۲(
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ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

بچه زرنگ
)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 

محمدجواد جنتی(

سینما متروپل
(محمدعلی باشه آهنگر)

غریب
(محمدحسین لطیفی)

تاقک ِگلی
ُ
ا

(محمد عسگری)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

واِبل
(تورج اصالنی)

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

ل های باوارده
ُ

گ
(مهرداد خوشبخت)

کاپیتان
(محمد حمزه ای)

بچه زرنگ
)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 

محمدجواد جنتی(

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

هوک
(حسین ریگی)

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

ستاد
ُ
ا

(سیدعماد حسینی)
آه سرد

(ناهید عزیزی)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

هوک
(حسین ریگی)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

هایپاور
(هادی محمدپور)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

ستاد
ُ

ا
(سیدعماد حسینی)

آه سرد
(ناهید عزیزی)

هایپاور
(هادی محمدپور)

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

سینما قدس
سالن )قدس(
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ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

بچه زرنگ
)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 

محمدجواد جنتی(

سینما متروپل
(محمدعلی باشه آهنگر)

غریب
(محمدحسین لطیفی)

تاقک ِگلی
ُ
ا

(محمد عسگری)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

واِبل
(تورج اصالنی)

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

ل های باوارده
ُ

گ
(مهرداد خوشبخت)

کاپیتان
(محمد حمزه ای)

بچه زرنگ
)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 

محمدجواد جنتی(

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

هوک
(حسین ریگی)

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

ستاد
ُ
ا

(سیدعماد حسینی)
آه سرد

(ناهید عزیزی)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

هوک
(حسین ریگی)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

هایپاور
(هادی محمدپور)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

ستاد
ُ

ا
(سیدعماد حسینی)

آه سرد
(ناهید عزیزی)

هایپاور
(هادی محمدپور)

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

سینما سپیده
سالن )سپیده(
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سالن )۱، ۲ و 3( 

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

ستاد
ُ

ا
(سیدعماد حسینی)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

سینما متروپل
(محمدعلی باشه آهنگر)

هوک
(حسین ریگی)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

غریب
(محمدحسین لطیفی)

تاقک ِگلی
ُ
ا

(محمد عسگری)

آه سرد
(ناهید عزیزی)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

هایپاور
(هادی محمدپور)

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

واِبل
(تورج اصالنی)

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

بچه زرنگ
)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 

محمدجواد جنتی(

کاپیتان
(محمد حمزه ای)

ل های باوارده
ُ

گ
(مهرداد خوشبخت)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

ستاد
ُ
ا

(سیدعماد حسینی)
شماره 10

(حمید زرگرنژاد)
بچه زرنگ

)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 
محمدجواد جنتی(

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

هوک
(حسین ریگی)

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

آه سرد
(ناهید عزیزی)

هایپاور
(هادی محمدپور)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

ستاد
ُ
ا

(سیدعماد حسینی)

سینما سروش
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سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

ستاد
ُ

ا
(سیدعماد حسینی)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

سینما متروپل
(محمدعلی باشه آهنگر)

هوک
(حسین ریگی)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

غریب
(محمدحسین لطیفی)

تاقک ِگلی
ُ
ا

(محمد عسگری)

آه سرد
(ناهید عزیزی)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

هایپاور
(هادی محمدپور)

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

واِبل
(تورج اصالنی)

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

بچه زرنگ
)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 

محمدجواد جنتی(

کاپیتان
(محمد حمزه ای)

ل های باوارده
ُ

گ
(مهرداد خوشبخت)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

ستاد
ُ
ا

(سیدعماد حسینی)
شماره 10

(حمید زرگرنژاد)
بچه زرنگ

)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 
محمدجواد جنتی(

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

هوک
(حسین ریگی)

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

آه سرد
(ناهید عزیزی)

هایپاور
(هادی محمدپور)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

ستاد
ُ
ا

(سیدعماد حسینی)

سینما بهمن
سالن  )۱ و ۲(
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بچه زرنگ
)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 

محمدجواد جنتی(

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

ستاد
ُ

ا
(سیدعماد حسینی)

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

آه سرد
(ناهید عزیزی)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

هوک
(حسین ریگی)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

هایپاور
(هادی محمدپور)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

سینما متروپل
(محمدعلی باشه آهنگر)

غریب
(محمدحسین لطیفی)

تاقک ِگلی
ُ
ا

(محمد عسگری)

واِبل
(تورج اصالنی)

هوک
(حسین ریگی)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

ل های باوارده
ُ

گ
(مهرداد خوشبخت)

کاپیتان
(محمد حمزه ای)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

هایپاور
(هادی محمدپور)

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

بچه زرنگ
)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 

محمدجواد جنتی(

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

ستاد
ُ
ا

(سیدعماد حسینی)
آه سرد

(ناهید عزیزی)
بچه زرنگ

)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 
محمدجواد جنتی(

سالن )ایوان شمس(

تاالر ایوان شمس
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بچه زرنگ
)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 

محمدجواد جنتی(

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

ستاد
ُ

ا
(سیدعماد حسینی)

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

آه سرد
(ناهید عزیزی)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

هوک
(حسین ریگی)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

هایپاور
(هادی محمدپور)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

سینما متروپل
(محمدعلی باشه آهنگر)

غریب
(محمدحسین لطیفی)

تاقک ِگلی
ُ
ا

(محمد عسگری)

واِبل
(تورج اصالنی)

هوک
(حسین ریگی)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

ل های باوارده
ُ

گ
(مهرداد خوشبخت)

کاپیتان
(محمد حمزه ای)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

هایپاور
(هادی محمدپور)

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

بچه زرنگ
)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 

محمدجواد جنتی(

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

ستاد
ُ
ا

(سیدعماد حسینی)
آه سرد

(ناهید عزیزی)
بچه زرنگ

)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 
محمدجواد جنتی(

سالن )8( 

پردیس سینمایی ایران مال
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بچه زرنگ
)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 

محمدجواد جنتی(

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

ستاد
ُ

ا
(سیدعماد حسینی)

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

آه سرد
(ناهید عزیزی)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

هوک
(حسین ریگی)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

هایپاور
(هادی محمدپور)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

سینما متروپل
(محمدعلی باشه آهنگر)

غریب
(محمدحسین لطیفی)

تاقک ِگلی
ُ
ا

(محمد عسگری)

واِبل
(تورج اصالنی)

هوک
(حسین ریگی)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

ل های باوارده
ُ

گ
(مهرداد خوشبخت)

کاپیتان
(محمد حمزه ای)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

هایپاور
(هادی محمدپور)

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

بچه زرنگ
)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 

محمدجواد جنتی(

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

ستاد
ُ
ا

(سیدعماد حسینی)
آه سرد

(ناهید عزیزی)
بچه زرنگ

)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 
محمدجواد جنتی(

سالن )نمایش سوره(

سالن نمایش سوره
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سالن )۲( 

سینما متروپل
(محمدعلی باشه آهنگر)

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

ستاد
ُ
ا

(سیدعماد حسینی)
بعد از رفتن

(رضا نجاتی)
بچه زرنگ

)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 
محمدجواد جنتی(

غریب
(محمدحسین لطیفی)

تاقک ِگلی
ُ

ا
(محمد عسگری)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

هوک
(حسین ریگی)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

واِبل
(تورج اصالنی)

کاپیتان
(محمد حمزه ای)

ل های باوارده
ُ

گ
(مهرداد خوشبخت)

آه سرد
(ناهید عزیزی)

هایپاور
(هادی محمدپور)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

ستاد
ُ
ا

(سیدعماد حسینی)
در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

آه سرد
(ناهید عزیزی)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

هوک
(حسین ریگی)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

هایپاور
(هادی محمدپور)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

بچه زرنگ
)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 

محمدجواد جنتی(

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

سینما فرهنگ
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سالن )باغ کوشک هنر(

سینما متروپل
(محمدعلی باشه آهنگر)

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

ستاد
ُ
ا

(سیدعماد حسینی)
بعد از رفتن

(رضا نجاتی)
بچه زرنگ

)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 
محمدجواد جنتی(

غریب
(محمدحسین لطیفی)

تاقک ِگلی
ُ

ا
(محمد عسگری)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

هوک
(حسین ریگی)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

واِبل
(تورج اصالنی)

کاپیتان
(محمد حمزه ای)

ل های باوارده
ُ

گ
(مهرداد خوشبخت)

آه سرد
(ناهید عزیزی)

هایپاور
(هادی محمدپور)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

ستاد
ُ
ا

(سیدعماد حسینی)
در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

آه سرد
(ناهید عزیزی)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

هوک
(حسین ریگی)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

هایپاور
(هادی محمدپور)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

بچه زرنگ
)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 

محمدجواد جنتی(

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

باغ کوشک هنر
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سالن )نادر(

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

آه سرد
(ناهید عزیزی)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

هایپاور
(هادی محمدپور)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

هایپاور
(هادی محمدپور)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

هوک
(حسین ریگی)

بچه زرنگ
)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 

محمدجواد جنتی(

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

بچه زرنگ
)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 

محمدجواد جنتی(

هوک
(حسین ریگی)

کاپیتان
(محمد حمزه ای)

ستاد
ُ
ا

(سیدعماد حسینی)

واِبل
(تورج اصالنی)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

تاقک ِگلی
ُ
ا

(محمد عسگری)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

غریب
(محمدحسین لطیفی)

سینما متروپل
(محمدعلی باشه آهنگر)

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

ل های باوارده
ُ

گ
(مهرداد خوشبخت)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

آه سرد
(ناهید عزیزی)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

پردیس سینمایی کوروش
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سالن )۱، ۲ و 3( 

سینما  فلسطین 

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

سینما متروپل
(محمدعلی باشه آهنگر)

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

ستاد
ُ
ا

(سیدعماد حسینی)

هوک
(حسین ریگی)

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

غریب
(محمدحسین لطیفی)

آه سرد
(ناهید عزیزی)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

تاقک ِگلی
ُ
ا

(محمد عسگری)
هفت بهار نارنج

(فرشاد گل سفیدی)
سرهنگ ثریا

(لیلی عاج)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

واِبل
(تورج اصالنی)

آه سرد
(ناهید عزیزی)

هایپاور
(هادی محمدپور)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

کاپیتان
(محمد حمزه ای)

ل های باوارده
ُ

گ
(مهرداد خوشبخت)

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

هوک
(حسین ریگی)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

بچه زرنگ
)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 

محمدجواد جنتی(

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

هایپاور
(هادی محمدپور)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

بچه زرنگ
)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 

محمدجواد جنتی(

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

ستاد
ُ

ا
(سیدعماد حسینی)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)
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سالن )صحرا(

سینما  صحرا 

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

سینما متروپل
(محمدعلی باشه آهنگر)

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

ستاد
ُ
ا

(سیدعماد حسینی)

هوک
(حسین ریگی)

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

غریب
(محمدحسین لطیفی)

آه سرد
(ناهید عزیزی)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

تاقک ِگلی
ُ
ا

(محمد عسگری)
هفت بهار نارنج

(فرشاد گل سفیدی)
سرهنگ ثریا

(لیلی عاج)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

واِبل
(تورج اصالنی)

آه سرد
(ناهید عزیزی)

هایپاور
(هادی محمدپور)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

کاپیتان
(محمد حمزه ای)

ل های باوارده
ُ

گ
(مهرداد خوشبخت)

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

هوک
(حسین ریگی)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

بچه زرنگ
)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 

محمدجواد جنتی(

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

هایپاور
(هادی محمدپور)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

بچه زرنگ
)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 

محمدجواد جنتی(

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

ستاد
ُ

ا
(سیدعماد حسینی)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)
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سالن )خورشید نو(

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

آه سرد
(ناهید عزیزی)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

هایپاور
(هادی محمدپور)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

هایپاور
(هادی محمدپور)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

هوک
(حسین ریگی)

بچه زرنگ
)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 

محمدجواد جنتی(

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

بچه زرنگ
)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 

محمدجواد جنتی(

هوک
(حسین ریگی)

کاپیتان
(محمد حمزه ای)

ستاد
ُ
ا

(سیدعماد حسینی)

واِبل
(تورج اصالنی)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

تاقک ِگلی
ُ
ا

(محمد عسگری)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

غریب
(محمدحسین لطیفی)

سینما متروپل
(محمدعلی باشه آهنگر)

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

ل های باوارده
ُ

گ
(مهرداد خوشبخت)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

آه سرد
(ناهید عزیزی)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

پردیس سینمایی کوروش
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سالن )3(

سینما متروپل
(محمدعلی باشه آهنگر)

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

ستاد
ُ
ا

(سیدعماد حسینی)
بعد از رفتن

(رضا نجاتی)
بچه زرنگ

)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 
محمدجواد جنتی(

غریب
(محمدحسین لطیفی)

تاقک ِگلی
ُ

ا
(محمد عسگری)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

هوک
(حسین ریگی)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

واِبل
(تورج اصالنی)

کاپیتان
(محمد حمزه ای)

ل های باوارده
ُ

گ
(مهرداد خوشبخت)

آه سرد
(ناهید عزیزی)

هایپاور
(هادی محمدپور)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

ستاد
ُ
ا

(سیدعماد حسینی)
در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

آه سرد
(ناهید عزیزی)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

هوک
(حسین ریگی)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

هایپاور
(هادی محمدپور)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

بچه زرنگ
)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 

محمدجواد جنتی(

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

سینما فرهنگ
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سالن )فردوس(

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

آه سرد
(ناهید عزیزی)

هایپاور
(هادی محمدپور)

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

بچه زرنگ
)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 

محمدجواد جنتی(

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

موزه سینما

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

ستاد
ُ

ا
(سیدعماد حسینی)

هوک
(حسین ریگی)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

سینما متروپل
(محمدعلی باشه آهنگر)

غریب
(محمدحسین لطیفی)

تاقک ِگلی
ُ
ا

(محمد عسگری)

واِبل
(تورج اصالنی)

ل های باوارده
ُ

گ
(مهرداد خوشبخت)

کاپیتان
(محمد حمزه ای)

هایپاور
(هادی محمدپور)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)


