
فهرست بدهی سینماهای کشور

بدهی نام بهره بردارسینماردیف

   21,000,000,000شرکت پردیس سینمایی کورشپردیس سینمایی کوروش1

   13,000,000,000شرکت افق سازه هنرپردیس سینمای باغ کتاب 2

     8,700,000,000شرکت الماس تابان کیشپردیس سینمایی اطلس مشهد3

     7,800,000,000شرکت نمایشگران پرده نقره ایپردیس سینمایی مگامال4

     6,200,000,000محسن خبازسینما هنر شهر آفتاب شیراز5

     4,400,000,000رسول برادران ناصری و شرکاءپردیس ویالژ توریست مشهد6

     3,300,000,000سیدجمال ساداتیانسینما آستارا تهران7

     3,200,000,000شرکت نمایشگران پرده نقره ایپردیس سینمایی زندگی8

     3,100,000,000مصطفی هاشمیپردیس سینما پرشین مهر شهر9

     3,000,000,000محمدقاصد اشرفی گلشنمجتمع سینمایی آرامش رامسر10

     2,700,000,000رضا زارعیسینما ساویز کرج11

     2,700,000,000محمد نادریپردیس سینمایی ارگ تجریش12

     2,100,000,000سیدجمال ساداتیان2سینما تیراژه 13

     2,100,000,000امیرحسین علیزادهپردیس سینمایی شهرک14

     2,000,000,000سیدموسی عباسی هاشمی مقدمسینما اریکه ایرانیان 15

     1,900,000,000(رضا و محمد پوررضایی)گروه شرکتهای پاریز پردیس سینمای گلشن مشهد16

     1,800,000,000کورش کمالی سروستانیپردیس سینمایی گلستان شیراز17

     1,800,000,000سیدمحمدحسین عالییپردیس سینمایی تک یزد18

     1,700,000,000حسین بوعلیپردیس اکومال کرج19

     1,500,000,000جمال عادلیپردیس کیان20

     1,100,000,000هادی کریمخانیسینما ونوس قم21

        990,000,000سعید سیفانپردیس سینمایی هروی سنتر22

        990,000,000مجید مسعودیپردیس سینمایی ستاره باران تبریز23

        870,000,000محمدرضا نجفیپردیس سینمایی کاپری گرگان24

        720,000,000محمدرضا بصیری اصفهانیسینما مهتاب قزوین25

        700,000,000سرتیپی- طاهاییسینما جهان نما چالوس26

        680,000,000فرهاد محمودی نوبر و شرکاءسینما ایران تهران 27

        620,000,000علیرضا سرتیپی و شرکاءسینما شکوفه تهران28
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        600,000,000غالمعباس طاهری پورپردیس سینمایی اکسین شمال29

        590,000,000غالمرضا پیرباباییسینما فرهنگ کرمانشاه 30

        590,000,000علیرضا سرتیپی و محمدرضا صابریپردیس سینمایی گالریا31

        480,000,000احمد زندسینما سپهر شهریار32

        370,000,000منصور نورپورسینما قدس اصفهان33

        320,000,000شرکت الله پارک نابپردیس سینمایی الله پارک تبریز34

        290,000,000محسن ذولفعلیپردیس سینما عصر جدید اراک35

        280,000,000(عباس گردان)شرکت باران سینما گالری سمرقند36

        260,000,000علی اتابکی مشهدیسینما پیروزی مشهد37

        250,000,000رامین حامدپورسینما هالل اهواز38

        240,000,000مزین فر- کیاییسینما سپیدرود رشت39

        210,000,000شرکت پرستیژ لند ایرانپردیس سینمایی سیتی سنتر اصفهان 40

        200,000,000پروانه امینسینما گلستان امین رفسنجان41

        170,000,000باللی- معدنی- سروریپردیس سینمایی شهر فیروزه نیشابور 42

        160,000,000حیدری- جعفریهسینما ساحل اندیشه43

        160,000,000علی قیسسینما دزاشیب تهران44

        160,000,000صفرعلی بافکر بهمن رشت22سینما 45

   11,000,000,000شرکت پردیس سینمای آزادیپردیس سینما آزادی46

     5,300,000,000موسسه تصویر شهرپردیس سینمایی ملت47

     2,600,000,000موسسه تصویر شهرسینما پردیس راگا48

     1,700,000,000موسسه تصویر شهرپردیس سینمایی تماشا49

     1,000,000,000مجموعه فرهنگی ورزشی شهید چمرانسینما جوان تهران 50

        560,000,000شرکت پردیس سینمای آزادیسینما پیروزی تهران 51

        550,000,000آقای عباسیسینما ناجی تبریز52

        400,000,000شهرداری تهرانسینما برج میالد تهران 53

        340,000,000سپاه پاسدارانسینما شقایق بابلسر54

        330,000,000سازمان اسناد و کتابخانه ملیسینما فرهنگ شیراز55

        280,000,000بنیاد شهیدسینما شهر تماشا کرمان56
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        270,000,000شهرداری دی هشتگرد9پردیس سینمایی 57

        250,000,000مینو حسینیسینما مجتمع گلشن بجنورد58

        220,000,000موسسه تصویر شهرسینما پردیس رازی59

        190,000,000شهرداری اسالمشهر/ سعید خانیسینما فجر اسالمشهر60

     7,500,000,000حوزه هنریپردیس سینمای هویزه مشهد61

     4,200,000,000حوزه هنریپردیس سینمایی ساحل اصفهان62

     4,000,000,000حوزه هنریپردیس سینمایی چهارباغ63

     1,400,000,000حوزه هنریسینما آفریقا مشهد64

     1,200,000,000حوزه هنریسینما فلسطین شیراز65

     1,200,000,000حوزه هنریسینما فلسطین همدان66

     1,100,000,000حوزه هنریسینما سپاهان اصفهان67

        910,000,000حوزه هنریسینما بهمن سنندج68

        800,000,000حوزه هنریسینما بهمن بوشهر69

        650,000,000حوزه هنریسینما سپهر ساری70

        640,000,000حوزه هنریسینما بهمن اصفهان 71

        630,000,000حوزه هنریسینما یاسمن شاهین شهر72

        600,000,000حوزه هنریسینما قدس تبریز73

        580,000,000حوزه هنریسینما فرهنگ فوالدشهر74

        540,000,000حوزه هنریسینما قدس مشهد 75

        530,000,000حوزه هنریسینما فسطین اصفهان 76

        510,000,000حوزه هنریسینما بهمن کاشان77

        490,000,000حوزه هنریسینما سپیده تهران 78

        450,000,000حوزه هنریسینما آزادی کرمانشاه79

        440,000,000حوزه هنریسینما بهمن مالیر80

        380,000,000حوزه هنریسینما بهمن زنجان81

        360,000,000حوزه هنریپردیس سینمایی بهمن تهران 82

        350,000,000حوزه هنریسینما بهار شهر گز83

        310,000,000حوزه هنریسینما استقالل خرم آباد84
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        300,000,000حوزه هنریسینما فلسطین بروجرد85

        300,000,000حوزه هنریسینما هجرت کرج86

        290,000,000حوزه هنریسینما قدس همدان 87

        240,000,000حوزه هنریسینما بهمن بیرجند88

        230,000,000حوزه هنریسینما آزادی ارومیه89

        230,000,000حوزه هنریسینما بهمن قزوین90

        220,000,000حوزه هنریسینما شیراز شیراز91

        220,000,000حوزه هنریسینما سعدی شیراز92

        200,000,000حوزه هنریسینما اکسین اهواز93

        190,000,000حوزه هنریسینما انقالب ارومیه 94

        180,000,000حوزه هنریسینما ایران شیراز 95

        180,000,000حوزه هنریسینما شاهد تهران96

        160,000,000حوزه هنریسینما ساحل اهواز97

        160,000,000حوزه هنریسینما بهمن سبزوار98

(ریال)جمع کل    163,860,000,000

معاون ارزشیابی و نظارت                   مدیرکل نظارت و ارزیابی
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