
خیابان بهشتی، نبش خالد اسالمبولی )وزرا(
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هوک
(حسین ریگی)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

سینما متروپل
(محمدعلی باشه آهنگر)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

غریب
(محمدحسین لطیفی)

هایپاور
(هادی محمدپور)

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

تاقک ِگلی
ُ
ا

(محمد عسگری)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

بچه زرنگ
)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 

محمدجواد جنتی(

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

واِبل
(تورج اصالنی)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

ل های باوارده
ُ

گ
(مهرداد خوشبخت)

کاپیتان
(محمد حمزه ای)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

ستاد
ُ
ا

(سیدعماد حسینی)
آه سرد

(ناهید عزیزی)
بچه زرنگ

)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 
محمدجواد جنتی(

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

هوک
(حسین ریگی)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

آه سرد
(ناهید عزیزی)

هایپاور
(هادی محمدپور)

کت چرمی
(حسین میرزامحمدی)

ستاد
ُ
ا

(سیدعماد حسینی)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

هوک
(حسین ریگی)

سالن )اصلی(

پردیس سینمایی آزادی
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خیابان بهشتی، نبش خالد اسالمبولی )وزرا(

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)

)شهر فرنگ / شهر قصه( سالن

پردیس سینمایی آزادی
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 باالتر از میدان ولی عصر )عج(

سینما استقالل

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)

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)

ل های باوارده
ُ

گ
(مهرداد خوشبخت)

کاپیتان
(محمد حمزه ای)

هوک
(حسین ریگی)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

هایپاور
(هادی محمدپور)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

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)

سینما استقالل
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بزرگراه کالنتری، میدان حافظ، بازار بزرگ اطلس

سینما متروپل
(محمدعلی باشه آهنگر)

غریب
(محمدحسین لطیفی)

تاقک ِگلی
ُ

ا
(محمد عسگری)

واِبل
(تورج اصالنی)

آه سرد
(ناهید عزیزی)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

هایپاور
(هادی محمدپور)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

بچه زرنگ
)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 

محمدجواد جنتی(

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

کاپیتان
(محمد حمزه ای)

ل های باوارده
ُ

گ
(مهرداد خوشبخت)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

بچه زرنگ
)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 

محمدجواد جنتی(

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

ستاد
ُ
ا

(سیدعماد حسینی)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

هوک
(حسین ریگی)

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

آه سرد
(ناهید عزیزی)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

ستاد
ُ
ا

(سیدعماد حسینی)
عطر آلود

(هادی مقدم دوست)
هایپاور

(هادی محمدپور)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

هوک
(حسین ریگی)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

سالن ) ۱و2(

پردیس سینمایی اطلس مال
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سینما متروپل
(محمدعلی باشه آهنگر)

غریب
(محمدحسین لطیفی)

اتاقک ِگلی
(محمد عسگری)

وابل
(تورج اصالنی)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

بچه زرنگ
)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 

محمدجواد جنتی(

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

آه سرد
(ناهید عزیزی)

کاپیتان
(محمد حمزه ای)

ل های باوارده
ُ

گ
(مهرداد خوشبخت)

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

هوک
(حسین ریگی)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

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)

هوک
(حسین ریگی)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

بچه زرنگ
)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 

محمدجواد جنتی(

هایپاور
(هادی محمدپور)

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

سالن ) ۱و2(

پردیس سینمایی ایران مال
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 اتوبان شهید همت غرب، اتوبان شهید خرازی، بازار بزرگ ایران

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 ) ۳و۴(

پردیس سینمایی ایران مال
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میدان صادقیه، بلوار کاشانی، بلوار اباذر 

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)

ستاد
ُ

ا
(سیدعماد حسینی)

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)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

آه سرد
(ناهید عزیزی)

هایپاور
(هادی محمدپور)

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

پردیس سینمایی  زندگی
سالن ) ۱و۵(
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میدان صنعت )شهرک غرب(، ابتدای بلوار فرحزادی، نبش سیمای ایران، مجتمع پالتین، طبقه پنجم

آه سرد
(ناهید عزیزی)

هایپاور
(هادی محمدپور)

سینما متروپل
(محمدعلی باشه آهنگر)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

غریب
(محمدحسین لطیفی)

هایپاور
(هادی محمدپور)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

تاقک ِگلی
ُ
ا

(محمد عسگری)
روایت ناتمام سیما

(علیرضا صمدی)

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

واِبل
(تورج اصالنی)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

کاپیتان
(محمد حمزه ای)

ل های باوارده
ُ

گ
(مهرداد خوشبخت)

بچه زرنگ
)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 

محمدجواد جنتی(

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

بچه زرنگ
)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 

محمدجواد جنتی(

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

آه سرد
(ناهید عزیزی)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

ستاد
ُ

ا
(سیدعماد حسینی)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

هوک
(حسین ریگی)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

ستاد
ُ
ا

(سیدعماد حسینی)
هفت بهار نارنج

(فرشاد گل سفیدی)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

هوک
(حسین ریگی)

آه سرد
(ناهید عزیزی)

سالن )امیر مهر۳ و امیر مهر 2(

پردیس سینمایی شهرک
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شهر جدید پرند- ابتدای فاز ۳ میدان شهید چمران

سینما متروپل
(محمدعلی باشه آهنگر)

غریب
(محمدحسین لطیفی)

تاقک ِگلی
ُ

ا
(محمد عسگری)

واِبل
(تورج اصالنی)

ستاد
ُ
ا

(سیدعماد حسینی)

هوک
(حسین ریگی)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

هایپاور
(هادی محمدپور)

آه سرد
(ناهید عزیزی)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

کاپیتان
(محمد حمزه ای)

ل های باوارده
ُ

گ
(مهرداد خوشبخت)

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

بچه زرنگ
)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 

محمدجواد جنتی(

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

هایپاور
(هادی محمدپور)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

بچه زرنگ
)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 

محمدجواد جنتی(

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

ستاد
ُ
ا

(سیدعماد حسینی)
آه سرد

(ناهید عزیزی)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

هوک
(حسین ریگی)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

سالن)۱(

پردیس سینمایی پرند مال
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یافت آباد، ابتدای بلوار مدائن

سالن)۱(

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

بچه زرنگ
)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 

محمدجواد جنتی(

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

سینما متروپل
(محمدعلی باشه آهنگر)

غریب
(محمدحسین لطیفی)

تاقک ِگلی
ُ
ا

(محمد عسگری)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

آه سرد
(ناهید عزیزی)

واِبل
(تورج اصالنی)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

ستاد
ُ

ا
(سیدعماد حسینی)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

کاپیتان
(محمد حمزه ای)

ل های باوارده
ُ

گ
(مهرداد خوشبخت)

هوک
(حسین ریگی)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

ستاد
ُ
ا

(سیدعماد حسینی)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

هایپاور
(هادی محمدپور)

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

هوک
(حسین ریگی)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

آه سرد
(ناهید عزیزی)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

بچه زرنگ
)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 

محمدجواد جنتی(

هایپاور
(هادی محمدپور)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

سینما تماشا
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اتوبان امام علی، به سمت جنوب، خروجی شهید مدنی

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

هایپاور
(هادی محمدپور)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

بچه زرنگ
)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 

محمدجواد جنتی(

سینما متروپل
(محمدعلی باشه آهنگر)

غریب
(محمدحسین لطیفی)

تاقک ِگلی
ُ
ا

(محمد عسگری)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

واِبل
(تورج اصالنی)

بچه زرنگ
)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 

محمدجواد جنتی(

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

کاپیتان
(محمد حمزه ای)

ل های باوارده
ُ

گ
(مهرداد خوشبخت)

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

ستاد
ُ
ا

(سیدعماد حسینی)
شماره 10

(حمید زرگرنژاد)

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)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

آه سرد
(ناهید عزیزی)

هوک
(حسین ریگی)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

سینماتیراژه 2
سالن )۱و2(
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خیابان شریعتی، باالتر از پل صدر

سینما متروپل
(محمدعلی باشه آهنگر)

غریب
(محمدحسین لطیفی)

تاقک ِگلی
ُ

ا
(محمد عسگری)

واِبل
(تورج اصالنی)

ستاد
ُ
ا

(سیدعماد حسینی)

هوک
(حسین ریگی)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

هایپاور
(هادی محمدپور)

آه سرد
(ناهید عزیزی)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

کاپیتان
(محمد حمزه ای)

ل های باوارده
ُ

گ
(مهرداد خوشبخت)

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

بچه زرنگ
)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 

محمدجواد جنتی(

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

هایپاور
(هادی محمدپور)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

بچه زرنگ
)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 

محمدجواد جنتی(

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

ستاد
ُ
ا

(سیدعماد حسینی)
آه سرد

(ناهید عزیزی)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

هوک
(حسین ریگی)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

سالن )۱(

سینما جوان
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شهرری، اتوبان شهید آوینی، خیابان کریم شیرازی، جنب شهروند

بچه زرنگ
)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 

محمدجواد جنتی(

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

ستاد
ُ
ا

(سیدعماد حسینی)

سینما متروپل
(محمدعلی باشه آهنگر)

غریب
(محمدحسین لطیفی)

تاقک ِگلی
ُ
ا

(محمد عسگری)

واِبل
(تورج اصالنی)

بچه زرنگ
)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 

محمدجواد جنتی(

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

ل های باوارده
ُ

گ
(مهرداد خوشبخت)

کاپیتان
(محمد حمزه ای)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

هوک
(حسین ریگی)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

آه سرد
(ناهید عزیزی)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

ستاد
ُ

ا
(سیدعماد حسینی)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

هایپاور
(هادی محمدپور)

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

هوک
(حسین ریگی)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

آه سرد
(ناهید عزیزی)

هایپاور
(هادی محمدپور)

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

سالن)۱(

سینما راگا
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ورامین، قرچک، بلوار امام خمینی)ره(، فرمانداری بین کمربندی قرچک و کوچه ۱۰ متری

سالن)سینما شهر(

سینما شهر )قرچک(

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

آه سرد
(ناهید عزیزی)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

هایپاور
(هادی محمدپور)

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

بچه زرنگ
)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 

محمدجواد جنتی(

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

ستاد
ُ
ا

(سیدعماد حسینی)

هوک
(حسین ریگی)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

هایپاور
(هادی محمدپور)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

ل های باوارده
ُ

گ
(مهرداد خوشبخت)

آه سرد
(ناهید عزیزی)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

سینما متروپل
(محمدعلی باشه آهنگر)

غریب
(محمدحسین لطیفی)

تاقک ِگلی
ُ
ا

(محمد عسگری)

واِبل
(تورج اصالنی)

کاپیتان
(محمد حمزه ای)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

ستاد
ُ
ا

(سیدعماد حسینی)

هوک
(حسین ریگی)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

بچه زرنگ
)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 

محمدجواد جنتی(

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

هایپاور
(هادی محمدپور)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)
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میدان حر، خیابان کارگر جنوبی، مجتمع صبا مال

سالن )۱(

پردیس سینمایی صبا مال

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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سینما فجر

سینمای فجر اسالمشهر

هوک
(حسین ریگی)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

سینما متروپل
(محمدعلی باشه آهنگر)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

غریب
(محمدحسین لطیفی)

هایپاور
(هادی محمدپور)

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

تاقک ِگلی
ُ
ا

(محمد عسگری)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

بچه زرنگ
)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 

محمدجواد جنتی(

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

واِبل
(تورج اصالنی)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

ل های باوارده
ُ

گ
(مهرداد خوشبخت)

کاپیتان
(محمد حمزه ای)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

ستاد
ُ
ا

(سیدعماد حسینی)
آه سرد

(ناهید عزیزی)
بچه زرنگ

)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 
محمدجواد جنتی(

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

هوک
(حسین ریگی)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

آه سرد
(ناهید عزیزی)

هایپاور
(هادی محمدپور)

کت چرمی
(حسین میرزامحمدی)

ستاد
ُ
ا

(سیدعماد حسینی)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

هوک
(حسین ریگی)
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خیابان شریعتی، باالتر از خیابان دولت

سالن )۱(

سینما فرهنگ

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)
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اتوبان حکیم غرب، ستاری شمال، جنب پیامبر مرکزی

سالن )مایاک / الله زار(

پردیس سینمایی کوروش

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)
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اتوبان حکیم غرب، ستاری شمال، جنب پیامبر مرکزی

سالن )گراند سینما / فاروس(

بچه زرنگ
)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 

محمدجواد جنتی(

آه سرد
(ناهید عزیزی)

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

کاپیتان
(محمد حمزه ای)

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

وابل
(تورج اصالنی)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

اتاقک ِگلی
(محمد عسگری)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

غریب
(محمدحسین لطیفی)

سینما متروپل
(محمدعلی باشه آهنگر)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

ل های باوارده
ُ

گ
(مهرداد خوشبخت)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

هوک
(حسین ریگی)

هایپاور
(هادی محمدپور)

ستاد
ُ
ا

(سیدعماد حسینی)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

هایپاور
(هادی محمدپور)

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

هوک
(حسین ریگی)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

ستاد
ُ
ا

(سیدعماد حسینی)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

بچه زرنگ
)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 

محمدجواد جنتی(

آه سرد
(ناهید عزیزی)

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

پردیس سینمایی کوروش
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 اتوبان نواب، بعدازپل حق شناس، بلوار چراغی، شماره ۴۱ 

سالن)۱(

پردیس سینمایی کیان

بچه زرنگ
)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 

محمدجواد جنتی(

آه سرد
(ناهید عزیزی)

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

کاپیتان
(محمد حمزه ای)

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

وابل
(تورج اصالنی)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

اتاقک ِگلی
(محمد عسگری)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

سینما متروپل
(محمدعلی باشه آهنگر)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

ل های باوارده
ُ

گ
(مهرداد خوشبخت)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

هوک
(حسین ریگی)

هوک
(حسین ریگی)

هایپاور
(هادی محمدپور)

هایپاور
(هادی محمدپور)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

ستاد
ُ
ا

(سیدعماد حسینی)

ستاد
ُ
ا

(سیدعماد حسینی)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

بچه زرنگ
)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 

محمدجواد جنتی(

غریب
(محمدحسین لطیفی)

آه سرد
(ناهید عزیزی)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)
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ولنجک، انتهای سیزدهم، مجتمع گالریا

سالن )۱ و۴(

پردیس سینمایی گالریا

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

آه سرد
(ناهید عزیزی)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

هایپاور
(هادی محمدپور)

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

بچه زرنگ
)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 

محمدجواد جنتی(

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

ستاد
ُ
ا

(سیدعماد حسینی)

هوک
(حسین ریگی)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

هایپاور
(هادی محمدپور)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

ل های باوارده
ُ

گ
(مهرداد خوشبخت)

آه سرد
(ناهید عزیزی)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

سینما متروپل
(محمدعلی باشه آهنگر)

غریب
(محمدحسین لطیفی)

تاقک ِگلی
ُ
ا

(محمد عسگری)

واِبل
(تورج اصالنی)

کاپیتان
(محمد حمزه ای)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

ستاد
ُ
ا

(سیدعماد حسینی)

هوک
(حسین ریگی)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

بچه زرنگ
)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 

محمدجواد جنتی(

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

هایپاور
(هادی محمدپور)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)
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شهرک اکباتان، فاز 2 

سالن )۳ و ۴(

پردیس سینمایی مگامال

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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هوک
(حسین ریگی)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

سینما متروپل
(محمدعلی باشه آهنگر)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

غریب
(محمدحسین لطیفی)

هایپاور
(هادی محمدپور)

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

تاقک ِگلی
ُ
ا

(محمد عسگری)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

بچه زرنگ
)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 

محمدجواد جنتی(

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

واِبل
(تورج اصالنی)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

ل های باوارده
ُ

گ
(مهرداد خوشبخت)

کاپیتان
(محمد حمزه ای)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

ستاد
ُ
ا

(سیدعماد حسینی)
آه سرد

(ناهید عزیزی)
بچه زرنگ

)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 
محمدجواد جنتی(

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

هوک
(حسین ریگی)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

آه سرد
(ناهید عزیزی)

هایپاور
(هادی محمدپور)

کت چرمی
(حسین میرزامحمدی)

ستاد
ُ
ا

(سیدعماد حسینی)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

هوک
(حسین ریگی)

سالن )۱ و 2(

پردیس سینمایی مگامال
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باالتر از فلکه سوم تهرانپارس، نبش خیابان 2۰۶ شرفی )خبازی(، مجتمع تجاری نارسیس

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 ) ۱و2(

سینما نارسیس
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پیشوا، میدان امام خمینی)ره( جنب اداره برق

سینما هنر

سینما هنر پیشوا

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)
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اقدسیه، بزرگراه ارتش، مجموعه شمیران سنتر

سالن )2 قرمز و ۴ نارنجی(

سینما شمیران سنتر

بچه زرنگ
)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 

محمدجواد جنتی(

آه سرد
(ناهید عزیزی)

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

کاپیتان
(محمد حمزه ای)

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

وابل
(تورج اصالنی)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

غریب
(محمدحسین لطیفی)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

سینما متروپل
(محمدعلی باشه آهنگر)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

ل های باوارده
ُ

گ
(مهرداد خوشبخت)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

هوک
(حسین ریگی)

هوک
(حسین ریگی)

هایپاور
(هادی محمدپور)

هایپاور
(هادی محمدپور)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

ستاد
ُ
ا

(سیدعماد حسینی)

ستاد
ُ
ا

(سیدعماد حسینی)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

بچه زرنگ
)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 

محمدجواد جنتی(

تاقک ِگلی
ُ
ا

(محمد عسگری)

آه سرد
(ناهید عزیزی)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)
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سینما متروپل
(محمدعلی باشه آهنگر)

غریب
(محمدحسین لطیفی)

اتاقک ِگلی
(محمد عسگری)

وابل
(تورج اصالنی)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

بچه زرنگ
)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 

محمدجواد جنتی(

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

آه سرد
(ناهید عزیزی)

کاپیتان
(محمد حمزه ای)

ل های باوارده
ُ

گ
(مهرداد خوشبخت)

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

هوک
(حسین ریگی)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

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)

هوک
(حسین ریگی)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

بچه زرنگ
)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 

محمدجواد جنتی(

هایپاور
(هادی محمدپور)

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

سالن)۱(

سینما مهر شاهد
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خیابان ولیعصر، نرسیده به میدان تجریش، باغ فردوس

سالن )سینما توگراف و تمدن(

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)

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)

ل های باوارده
ُ

گ
(مهرداد خوشبخت)

کاپیتان
(محمد حمزه ای)

هوک
(حسین ریگی)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

هایپاور
(هادی محمدپور)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

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
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نسیم شهر، بهارستان میدان هفت تیر ابتدای بلوار بوستان جنب کوچه باران یک

سالن)نسیم شهر(

سینما نسیم شهر

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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میدان هروی، خیابان  موسوی، نبش خیابان نازک، مرکز خرید هروی سنتر

بچه زرنگ
)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 

محمدجواد جنتی(

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

ستاد
ُ
ا

(سیدعماد حسینی)

سینما متروپل
(محمدعلی باشه آهنگر)

غریب
(محمدحسین لطیفی)

تاقک ِگلی
ُ
ا

(محمد عسگری)

واِبل
(تورج اصالنی)

بچه زرنگ
)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 

محمدجواد جنتی(

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

ل های باوارده
ُ

گ
(مهرداد خوشبخت)

کاپیتان
(محمد حمزه ای)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

هوک
(حسین ریگی)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

آه سرد
(ناهید عزیزی)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

ستاد
ُ

ا
(سیدعماد حسینی)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

هایپاور
(هادی محمدپور)

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

هوک
(حسین ریگی)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

آه سرد
(ناهید عزیزی)

هایپاور
(هادی محمدپور)

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

سالن )۱و2(

پردیس سینمایی هروی سنتر
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یافت آباد، ابتدای بلوار مدائن

سالن)۱و2(

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

بچه زرنگ
)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 

محمدجواد جنتی(

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

سینما متروپل
(محمدعلی باشه آهنگر)

غریب
(محمدحسین لطیفی)

تاقک ِگلی
ُ
ا

(محمد عسگری)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

بعد از رفتن
(رضا نجاتی)

در آغوش درخت
(بابک خواجه پاشا)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

آه سرد
(ناهید عزیزی)

واِبل
(تورج اصالنی)

هفت بهار نارنج
(فرشاد گل سفیدی)

ستاد
ُ

ا
(سیدعماد حسینی)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

کاپیتان
(محمد حمزه ای)

ل های باوارده
ُ

گ
(مهرداد خوشبخت)

هوک
(حسین ریگی)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

ستاد
ُ
ا

(سیدعماد حسینی)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

هایپاور
(هادی محمدپور)

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

هوک
(حسین ریگی)

سرهنگ ثریا
(لیلی عاج)

آه سرد
(ناهید عزیزی)

عطر آلود
(هادی مقدم دوست)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

بچه زرنگ
)هادی محمدیان / بهنود نکوئی / 

محمدجواد جنتی(

هایپاور
(هادی محمدپور)

آنها مرا دوست داشتند
(محمدرضا رحمانی)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

چرا گریه نمی کنی؟
(علیرضا معتمدی)

روایت ناتمام سیما
(علیرضا صمدی)

ت چرمی
ُ

ک
(حسین میرزامحمدی)

شماره 10
(حمید زرگرنژاد)

جنگل پرتقال
(آرمان خوانساریان)

یادگار جنوب
(پدرام پورامیری / حسن دوماری)

پرونده باز است
(کیومرث پوراحمد)

پردیس سینمایی هدیش مال


