
بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

         235,998,000خانه فیلم1

            66,694,000راه عرفان2

     14,870,524,500فیلم آفرین3

       3,894,651,829فیلمیران4

      1,040,093,109نمایش گستران5

         436,777,490هدایت فیلم6

21,000,000,000         

20,544,738,928  

آبی به رنگ آسمان

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

پردیس سینمایی کوروش

عنوان فیلمها

تهرانتهران

امیر

اژدها

چشم و گوش بسته

 نفر      23-  سونامی-  مطرب

دختر شیرازی      -   جهان با من برقص-  آخرین داستان

98 از 1صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

      3,411,975,000خانه فیلم1

      7,901,750,000فیلم آفرین2

       1,098,654,000فیلمیران3

         407,735,000نمایش گستران4

13,000,000,000         

12,820,114,000       

پردیس سینمای باغ کتاب 

عنوان فیلمها

تهرانتهران

مسخره باز

روسی-  چهل و هفت-  مشت آخر-  معکوس-  نیوکاسل-  چشم و گوش بسته

 نفر        23-  مطرب

جهان با من برقص 

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

98 از 2صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

      1,497,710,000هزارتوامیرخانه فیلم1

      5,792,110,000فیلم آفرین2

      1,313,877,999فیلمیران3

         135,083,000نمایش گستران4

8,700,000,000          

8,738,780,999    

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

پردیس سینمایی اطلس مشهد

عنوان فیلمها

خراسان 

رضوی
تهران

مشت آخر        -  چشم و گوش بسته

 نفر      23-  سونامی-  مطرب

آشفتگی

98 از 3صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

       3,226,795,000خانه فیلم1

           16,150,000راه عرفان2

      3,034,050,000فیلم آفرین3

      1,141,481,000فیلمیران4

         414,108,000نمایش گستران5

7,800,000,000          

7,832,584,000      

پردیس سینمایی مگامال

عنوان فیلمها

تهرانتهران

هزارتو      -  مسخره باز-  امیر

اژدها

چهل و هفت        -  چشم و گوش بسته

 نفر    23-  سونامی-  خانه پدری-  مطرب

جهان با من برقص  -  دختر شیرازی-  آخرین داستان-  آشفتگی-  سمفونی نهم

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

98 از 4صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

         759,490,000خانه فیلم1

           16,544,000راه عرفان2

      4,214,020,000فیلم آفرین3

         986,770,000فیلمیران4

         250,632,000نمایش گستران5

6,200,000,000          

6,227,456,000       

 نفر      23-  سونامی-  مطرب

جهان -  دختر شیرازی-  آخرین داستان-  آشفتگی-  سمفونی نهم-  شاه کش

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

سینما هنر شهر آفتاب شیراز

عنوان فیلمها

شیرازفارس

مسخره باز        -  امیر

اژدها        -  لیالج

مشت آخر      -  معکوس-  چشم و گوش بسته

98 از 5صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

         917,790,000خانه فیلم1

             4,390,000راه عرفان2

       2,629,350,000فیلم آفرین3

         552,042,000فیلمیران4

         144,046,000نمایش گستران5

         111,610,000هدایت فیلم6

4,400,000,000          

4,359,228,000      

خراسان 

رضوی
مشهد

هزارتو      -  مسخره باز-  امیر

اژدها        -  لیالج

مشت آخر      -  معکوس-  چشم و گوش بسته

 نفر    23-  سونامی-  قسم -  مطرب

جهان با من برقص  -  دختر شیرازی-  آخرین داستان-  آشفتگی-  سمفونی نهم

آبی به رنگ آسمان        -  پیلوت

پردیس ویالژ توریست مشهد

عنوان فیلمها

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

98 از 6صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

      1,932,070,000خانه فیلم1

         903,000,000فیلم آفرین2

         305,375,000فیلمیران3

         117,970,000نمایش گستران4

3,300,000,000          

3,258,415,000       

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

سینما آستارا تهران

عنوان فیلمها

تهرانتهران

هزارتو    -  مسخره باز-  امیر-  ایده اصلی

معکوس        -  چشم و گوش بسته

سونامی      -  خانه پدری-  مطرب

جهان با من برقص        -  شاه کش

98 از 7صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

         531,210,000خانه فیلم1

             4,080,000راه عرفان2

      1,805,720,000فیلم آفرین3

         712,862,000فیلمیران4

         174,833,000نمایش گستران5

3,200,000,000          

3,228,705,000       

پردیس سینمایی زندگی

عنوان فیلمها

تهرانتهران

مسخره باز        -  امیر

اژدها

چشم و گوش بسته

 نفر      23-  سونامی-  مطرب

جهان با من برقص  -  دختر شیرازی-  آخرین داستان-  آشفتگی-  سمفونی نهم

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

98 از 8صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

           38,150,000خانه فیلم1

       2,286,500,000فیلم آفرین2

         675,505,000فیلمیران3

           92,050,000نمایش گستران4

3,100,000,000           

3,092,205,000        

آشفتگی

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

سینما پرشین مهر شهر

عنوان فیلمها

کرجالبرز

امیر

چشم و گوش بسته

مطرب

98 از 9صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

      2,314,850,000فیلم آفرین1

         651,417,000فیلمیران2

3,000,000,000           

2,966,267,000       

سینما ماندانا تهران

عنوان فیلمها

تهرانتهران
چشم و گوش بسته

 نفر        23-  مطرب

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

98 از 10صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

         598,200,000خانه فیلم1

             4,900,000راه عرفان2

      1,334,280,000فیلم آفرین3

         758,975,000فیلمیران4

           50,045,200نمایش گستران5

2,700,000,000          

2,746,400,200       

دختر شیرازی      -  جهان با من برقص-  سمفونی نهم

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

سینما ساویز کرج

عنوان فیلمها

کرجالبرز

هزارتو

اژدها

معکوس        -  چشم و گوش بسته

 نفر      23-  سونامی-  مطرب

98 از 11صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

         108,450,000خانه فیلم1

             5,865,000راه عرفان2

      1,925,140,000فیلم آفرین3

         519,038,999فیلمیران4

         156,090,000نمایش گستران5

             1,200,000هدایت فیلم6

2,700,000,000          

2,715,783,999     

سونامی      -  خانه پدری-  مطرب

جهان با من برقص 

آبی به رنگ آسمان

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

پردیس سینمایی ارگ تجریش

عنوان فیلمها

تهرانتهران

امیر

اژدها

چهل و هفت      -  مشت آخر-  چشم و گوش بسته

98 از 12صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

         904,090,000خانه فیلم1

         843,140,000فیلم آفرین2

         297,930,000فیلمیران3

           72,710,000نمایش گستران4

2,100,000,000           

2,117,870,000        

2سینما تیراژه 

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

عنوان فیلمها

تهرانتهران

هزارتو        -  مسخره باز

چشم و گوش بسته

مطرب

جهان با من برقص 

98 از 13صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

      1,020,750,000خانه فیلم1

         716,550,000فیلم آفرین2

          291,606,000فیلمیران3

           82,230,000نمایش گستران4

2,100,000,000           

2,111,136,000          

پردیس سینمایی شهرک

عنوان فیلمها

تهرانتهران

هزارتو      -  مسخره باز-  امیر

چشم و گوش بسته

 نفر    23-  سونامی-  خانه پدری-  مطرب

آشفتگی

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

98 از 14صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

         849,000,000خانه فیلم1

                545,000راه عرفان2

         767,050,000فیلم آفرین3

          314,665,000فیلمیران4

           53,725,000نمایش گستران5

2,000,000,000           

1,984,985,000       

جهان با من برقص 

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

سینما اریکه ایرانیان 

عنوان فیلمها

تهرانتهران

هزارتو        -  مسخره باز

اژدها

معکوس        -  چشم و گوش بسته

 نفر        23-  مطرب

98 از 15صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

           38,350,000خانه فیلم1

             1,718,000راه عرفان2

       1,231,659,990فیلم آفرین3

         432,794,000فیلمیران4

         172,293,000نمایش گستران5

1,900,000,000           

1,876,814,990      

پردیس سینمای گلشن مشهد

عنوان فیلمها

خراسان 

رضوی
مشهد

امیر

اژدها

مشت آخر        -  چشم و گوش بسته

 نفر      23-  سونامی-  مطرب

جهان با من برقص      -  آخرین داستان-  آشفتگی

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

98 از 16صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

      1,270,880,000فیلم آفرین1

         448,313,000فیلمیران2

           80,375,000نمایش گستران3

1,800,000,000           

(ریال)جمع نهایی        1,799,568,000

شیرازفارس

چشم و گوش بسته

 نفر      23-  سونامی-  مطرب

جهان با من برقص      -  آخرین داستان-  آشفتگی

(ریال)جمع کل 

پردیس سینمایی گلستان

عنوان فیلمها

98 از 17صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

           14,892,000راه عرفان1

      1,403,770,000فیلم آفرین2

         306,749,500فیلمیران3

           31,617,000نمایش گستران4

1,800,000,000           

1,757,028,500       

پردیس سینمایی تک یزد

عنوان فیلمها

یزدیزد

اژدها

چشم و گوش بسته

 نفر      23-  سونامی-  مطرب

جهان با من برقص      -  آخرین داستان-  آشفتگی

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

98 از 18صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

           16,750,000خانه فیلم1

              6,365,000راه عرفان2

      1,249,525,000فیلم آفرین3

         348,967,500فیلمیران4

           74,280,000نمایش گستران5

1,700,000,000           

1,695,887,500      

آشفتگی

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

پردیس اکومال کرج

عنوان فیلمها

کرجالبرز

امیر

اژدها

چشم و گوش بسته

 نفر      23-  سونامی-  مطرب

98 از 19صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

       1,058,560,000فیلم آفرین1

          366,257,000فیلمیران2

           23,978,000نمایش گستران3

             1,580,000هدایت فیلم4

1,500,000,000           

1,450,375,000       

پردیس کیان

عنوان فیلمها

تهرانتهران

چشم و گوش بسته

سونامی        -  مطرب

جهان با من برقص        -  سمفونی نهم

آبی به رنگ آسمان

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

98 از 20صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

      1,055,500,000فیلم آفرین1

           14,718,000فیلمیران2

           32,591,000نمایش گستران3

1,100,000,000            

1,102,809,000          

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

سینما ونوس قم

عنوان فیلمها

قمقم

معکوس        -  چشم و گوش بسته

 نفر        23-  قسم

جهان با من برقص 

98 از 21صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

         104,789,000فیلم آفرین1

         727,755,500فیلمیران2

         160,290,000نمایش گستران3

990,000,000             

992,834,500         

پردیس سینمایی هروی سنتر

عنوان فیلمها

تهرانتهران

چشم و گوش بسته

 نفر      23-  سونامی-  مطرب

دختر شیرازی      -   جهان با من برقص-  آخرین داستان

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

98 از 22صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

             9,720,000خانه فیلم1

             2,000,000راه عرفان2

          666,770,000فیلم آفرین3

         275,333,000فیلمیران4

           32,883,000نمایش گستران5

990,000,000             

986,706,000           

جهان با من برقص        -  سمفونی نهم

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

پردیس ستاره باران تبریز

عنوان فیلمها

آذربایجان

 شرقی
تبریز

امیر

اژدها

مشت آخر      -  معکوس-  چشم و گوش بسته

 نفر    23-  سونامی-  قسم -  مطرب

98 از 23صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

         316,390,000خانه فیلم1

                887,000راه عرفان2

         340,120,000فیلم آفرین3

         171,753,000فیلمیران4

           27,138,000نمایش گستران5

             9,170,000هدایت فیلم6

870,000,000            

865,458,000         

پردیس سینمایی کاپری گرگان

عنوان فیلمها

گرگانگلستان

هزارتو      -  مسخره باز-  امیر

اژدها

چشم و گوش بسته

 نفر      23-  سونامی-  مطرب

جهان با من برقص 

آبی به رنگ آسمان

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

98 از 24صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

             2,015,000راه عرفان1

         587,850,000فیلم آفرین2

         131,320,000فیلمیران3

720,000,000             

721,185,000           

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

عنوان فیلمها

قزوینقزوین

اژدها

مشت آخر        -  چشم و گوش بسته

 نفر      23-   قسم-  مطرب

سینما مهتاب قزوین

98 از 25صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

         236,030,000خانه فیلم1

         365,500,000فیلم آفرین2

           93,565,000فیلمیران3

             6,395,000نمایش گستران4

700,000,000             

701,490,000            

سینما جهان نما چالوس

عنوان فیلمها

چالوسمازندران

هزارتو      -  مسخره باز-  ایده اصلی

چشم و گوش بسته

مطرب

جهان با من برقص 

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

98 از 26صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

                800,000خانه فیلم1

             5,884,000راه عرفان2

         621,288,000فیلمیران3

           49,456,000نمایش گستران4

680,000,000             

677,428,000          

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

سینما ایران تهران 

عنوان فیلمها

تهرانتهران

امیر

اژدها

سونامی        -  مطرب

جهان با من برقص         -  آخرین داستان

98 از 27صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

         578,886,000فیلمیران1

           41,051,000نمایش گستران2

620,000,000             

619,937,000           

سینما شکوفه تهران

عنوان فیلمها

تهرانتهران
 نفر        23-  مطرب

جهان با من برقص 

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

98 از 28صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

                880,000خانه فیلم1

              1,466,000راه عرفان2

         443,320,000فیلم آفرین3

         131,813,000فیلمیران4

           20,132,000نمایش گستران5

600,000,000              

597,611,000            

جهان با من برقص 

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

پردیس سینمایی اکسین شمال

عنوان فیلمها

آملمازندران

امیر

اژدها

مشت آخر        -  چشم و گوش بسته

مطرب

98 از 29صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

         176,050,000خانه فیلم1

                430,000راه عرفان2

         320,300,000فیلم آفرین3

           79,262,999فیلمیران4

           12,142,000نمایش گستران5

             4,100,000هدایت فیلم6

590,000,000             

592,284,999        

 نفر      23-  سونامی-  مطرب

جهان با من برقص         -  آخرین داستان

جانان

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

سینما فرهنگ کرمانشاه 

عنوان فیلمها

کرمانشاهکرمانشاه

هزارتو

اژدها

چشم و گوش بسته

98 از 30صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

             4,620,000راه عرفان1

         359,200,000فیلم آفرین2

           80,415,000فیلمیران3

         144,840,000نمایش گستران4

590,000,000             

589,075,000          

پردیس سینمایی گالریا

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

عنوان فیلمها

تهرانتهران

اژدها

چشم و گوش بسته

 نفر      23-  سونامی-  مطرب

جهان با من برقص 

98 از 31صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

             1,655,000راه عرفان1

         389,350,000فیلم آفرین2

           87,485,000فیلمیران3

             5,240,000نمایش گستران4

480,000,000             

483,730,000          

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

سینما سپهر شهریار

عنوان فیلمها

شهریارتهران

اژدها

مشت آخر        -  چشم و گوش بسته

 نفر        23-  مطرب

جهان با من برقص      -  آخرین داستان-  آشفتگی

98 از 32صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

         367,182,000فیلمیران1اصفهاناصفهان

370,000,000             

367,182,000          

سینما قدس اصفهان

عنوان فیلمها

مطرب

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

98 از 33صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

             7,200,000خانه فیلم1

             2,857,000راه عرفان2

             3,450,000فیلم آفرین3

          264,446,500فیلمیران4

            43,660,000نمایش گستران5

320,000,000             

321,613,500           

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

پردیس سینمایی الله پارک تبریز

عنوان فیلمها

آذربایجان

 شرقی
تبریز

امیر

اژدها

چهل و هفت

سونامی        -  مطرب

جهان با من برقص 

98 از 34صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

             1,620,000فیلم آفرین1

         272,758,999فیلمیران2

           15,794,000نمایش گستران3

290,000,000             

290,172,999          

پردیس سینما عصر جدید اراک

عنوان فیلمها

اراکمرکزی

مشت آخر

 نفر        23-  مطرب

جهان با من برقص 

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

98 از 35صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

                300,000فیلم آفرین1

         253,480,000فیلمیران2

           28,388,000نمایش گستران3

280,000,000             

282,168,000           

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

سینما گالری سمرقند

عنوان فیلمها

تهرانتهران

چهل و هفت

مطرب

جهان با من برقص 

98 از 36صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

                541,000راه عرفان1

         258,490,000فیلم آفرین2

                293,000نمایش گستران3

260,000,000             

259,324,000          

سینما پیروزی مشهد

عنوان فیلمها

خراسان 

رضوی
مشهد

اژدها

چشم و گوش بسته

جهان با من برقص 

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

98 از 37صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

           38,730,000خانه فیلم1

         126,190,000فیلم آفرین2

           65,843,000فیلمیران3

             9,511,000نمایش گستران4

             9,900,000هدایت فیلم5

250,000,000             

250,174,000           

آبی به رنگ آسمان

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

سینما هالل اهواز

عنوان فیلمها

اهوازخوزستان

مسخره باز

چشم و گوش بسته

مطرب

جهان با من برقص 

98 از 38صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

         236,522,000فیلمیران1رشتگیالن

240,000,000             

236,522,000          

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

سینما سپیدرود رشت

عنوان فیلمها

مطرب

98 از 39صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

           19,800,000خانه فیلم1

             9,162,000راه عرفان2

           14,615,000فیلمیران3

         162,012,000نمایش گستران4

210,000,000              

205,589,000          

پردیس سینمایی سیتی سنتر اصفهان 

عنوان فیلمها

اصفهاناصفهان

امیر

اژدها        -  لیالج

 نفر        23-  سونامی

دختر شیرازی      -  جهان با من برقص -  آخرین داستان

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

98 از 40صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

           58,800,000خانه فیلم1

             2,206,000راه عرفان2

           84,080,000فیلم آفرین3

           46,742,000فیلمیران4

              5,466,000نمایش گستران5

             3,200,000هدایت فیلم6

200,000,000              

200,494,000            

جهان با من برقص        -  سمفونی نهم

آبی به رنگ آسمان

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

سینما گلستان امین رفسنجان

عنوان فیلمها

رفسنجانکرمان

هزارتو        -  مسخره باز

اژدها

چشم و گوش بسته

 نفر      23-  قسم -  مطرب

98 از 41صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

             5,940,000راه عرفان1

         159,220,000فیلمیران2

             9,460,000نمایش گستران3

170,000,000              

174,620,000            

خراسان 

رضوی
نیشابور

اژدها

 نفر        23-  مطرب

جهان با من برقص 

(ریال)جمع کل 

پردیس سینمایی شهر فیروزه نیشابور 

عنوان فیلمها

(ریال)جمع نهایی 

98 از 42صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

           21,565,000راه عرفان1

             5,150,000فیلم آفرین2

         109,220,000فیلمیران3

           10,990,000نمایش گستران4

           14,560,000هدایت فیلم5

160,000,000              

161,485,000           

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

سینما ساحل اندیشه

عنوان فیلمها

تهران

شهر 

جدید 

اندیشه

اژدها        -  لیالج

مشت آخر

مطرب

جهان با من برقص 

من دیوانه نیستم

98 از 43صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

           49,010,000خانه فیلم1

           55,110,000فیلم آفرین2

           49,101,000فیلمیران3

             6,543,000نمایش گستران4

160,000,000              

159,764,000           

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

سینما دزاشیب تهران

عنوان فیلمها

تهرانتهران

هزارتو

چشم و گوش بسته

مطرب

جهان با من برقص 

98 از 44صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

         157,844,000فیلمیران1رشتگیالن

160,000,000              

157,844,000          

 بهمن رشت22سینما 

عنوان فیلمها

 نفر      23-  سونامی-  مطرب

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

98 از 45صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

      3,158,250,000خانه فیلم1

      5,982,350,000فیلم آفرین2

      1,851,201,999فیلمیران3

         369,125,000نمایش گستران4

11,000,000,000          

11,360,926,999     

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

پردیس سینما آزادی

عنوان فیلمها

تهرانتهران

امیر

معکوس        -  چشم و گوش بسته

 نفر      23-  سونامی-  مطرب

جهان با من برقص         -  آخرین داستان

98 از 46صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

      2,172,710,000خانه فیلم1

       2,116,260,000فیلم آفرین2

         752,384,999فیلمیران3

         261,483,999نمایش گستران4

5,300,000,000          

5,302,838,998    

پردیس سینمایی ملت

عنوان فیلمها

تهرانتهران

هزارتو        -  امیر

چهل و هفت    -  مشت آخر-  معکوس-  چشم و گوش بسته

 نفر      23-  سونامی-  مطرب

جهان با من برقص    -  آخرین داستان-  آشفتگی-  سمفونی نهم

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

98 از 47صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

         319,850,000خانه فیلم1

             3,994,000راه عرفان2

      1,740,270,000فیلم آفرین3

         471,825,000فیلمیران4

           19,475,000نمایش گستران5

2,600,000,000          

2,555,414,000       

جهان با من برقص 

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

سینما پردیس راگا

عنوان فیلمها

ریتهران

هزارتو

اژدها

مشت آخر        -  چشم و گوش بسته

 نفر      23-  سونامی-  مطرب

98 از 48صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

         220,560,000خانه فیلم1

              1,668,000راه عرفان2

      1,144,400,000فیلم آفرین3

         307,064,999فیلمیران4

           17,537,000نمایش گستران5

1,700,000,000           

1,691,229,999       

پردیس سینمایی تماشا

عنوان فیلمها

تهرانتهران

هزارتو

اژدها

مشت آخر        -  چشم و گوش بسته

 نفر      23-  سونامی-  مطرب

جهان با من برقص 

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

98 از 49صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

         621,900,000خانه فیلم1

             5,320,000راه عرفان2

         333,975,000فیلمیران3

           69,855,000نمایش گستران4

1,000,000,000            

1,031,050,000          

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

تهرانتهران

هزارتو

اژدها

خانه پدری        -  مطرب

جهان با من برقص      -  آشفتگی-  شاه کش

سینما جوان تهران 

عنوان فیلمها

98 از 50صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

         159,410,000فیلم آفرین1

         356,481,000فیلمیران2

           45,524,000نمایش گستران3

560,000,000             

561,415,000            

سینما پیروزی تهران 

عنوان فیلمها

تهرانتهران

چشم و گوش بسته

 نفر        23-  مطرب

جهان با من برقص        -  شاه کش

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

98 از 51صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

         190,800,000خانه فیلم1

             2,080,000راه عرفان2

         213,450,000فیلم آفرین3

         136,025,000فیلمیران4

             9,515,000نمایش گستران5

550,000,000             

551,870,000           

جهان با من برقص        -  دختر شیرازی

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

سینما ناجی تبریز

عنوان فیلمها

آذربایجان

 شرقی
تبریز

هزارتو        -  مسخره باز

اژدها

معکوس        -  چشم و گوش بسته

 نفر      23-  سونامی-  مطرب

98 از 52صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

           57,900,000خانه فیلم1

         223,710,000فیلم آفرین2

           72,684,000فیلمیران3

           20,312,000نمایش گستران4

           27,160,000هدایت فیلم5

400,000,000              

401,766,000            

سینما برج میالد تهران 

عنوان فیلمها

تهرانتهران

هزارتو

چشم و گوش بسته

 نفر      23-  سونامی-  مطرب

دختر شیرازی      -   جهان با من برقص-  آخرین داستان

پیلوت

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

98 از 53صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

           31,610,000خانه فیلم1

         221,600,000فیلم آفرین2

           73,722,000فیلمیران3

             9,275,000نمایش گستران4

340,000,000             

336,207,000          

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

بابلسرمازندران

ایده اصلی

چشم و گوش بسته

 نفر        23-  مطرب

شاه کش

سینما شقایق بابلسر

عنوان فیلمها

98 از 54صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

         280,850,000فیلم آفرین1

           53,446,000نمایش گستران2

330,000,000            

334,296,000          

سینما فرهنگ شیراز

عنوان فیلمها

شیرازفارس
چشم و گوش بسته

جهان با من برقص        -  دختر شیرازی

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

98 از 55صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

          266,220,000فیلم آفرین1

           14,556,000نمایش گستران2

280,000,000             

280,776,000          

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

سینما شهر تماشا کرمان

عنوان فیلمها

کرمانکرمان
چشم و گوش بسته

جهان با من برقص         -  آخرین داستان

98 از 56صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

           60,910,000خانه فیلم1

                654,000راه عرفان2

         137,180,000فیلم آفرین3

           64,328,000فیلمیران4

             2,428,000نمایش گستران5

270,000,000             

265,500,000           

 دی هشتگرد9پردیس سینمایی 

عنوان فیلمها

هشتگردالبرز

هزارتو      -  مسخره باز-  امیر

اژدها

مشت آخر      -  معکوس-  چشم و گوش بسته

سونامی      -  قسم -  مطرب

جهان با من برقص 

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

98 از 57صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

         192,300,000فیلم آفرین1

           45,372,000فیلمیران2

             7,398,000نمایش گستران3

250,000,000             

245,070,000           

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

سینما مجتمع گلشن بجنورد

عنوان فیلمها

خراسان 

شمالی
 نفر      23-  قسم -  مطرببجنورد

جهان با من برقص        -  دختر شیرازی

98 از 58صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

           19,810,000خانه فیلم1

         141,070,000فیلم آفرین2

           54,141,500فیلمیران3

                663,000نمایش گستران4

220,000,000             

215,684,500          

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

سینما پردیس رازی

عنوان فیلمها

تهرانتهران

هزارتو

چشم و گوش بسته

 نفر      23-  سونامی-  مطرب

دختر شیرازی        -  شاه کش

98 از 59صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

         193,215,000فیلم آفرین1

                948,000نمایش گستران2

190,000,000              

194,163,000            

سینما فجر اسالمشهر

عنوان فیلمها

اسالمشهرتهران
مشت آخر        -  چشم و گوش بسته

جهان با من برقص 

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

98 از 60صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

           92,360,000خانه فیلم1

           40,434,000راه عرفان2

      5,583,920,000فیلم آفرین3

      1,334,258,000فیلمیران4

         428,368,000نمایش گستران5

7,500,000,000          

7,479,340,000       

جهان با من برقص-  دختر شیرازی-  آخرین داستان-  آشفتگی-  سمفونی نهم-  شاه کش

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

(حوزه هنری)پردیس سینمای هویزه مشهد 

عنوان فیلمها

خراسان 

رضوی
مشهد

امیر

اژدها

چشم و گوش بسته

 نفر        23-  مطرب

98 از 61صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

           11,480,000خانه فیلم1

           27,641,000راه عرفان2

       3,043,670,000فیلم آفرین3

         862,281,000فیلمیران4

         236,795,000نمایش گستران5

4,200,000,000          

4,181,867,000        

(حوزه هنری)پردیس سینمایی ساحل اصفهان 

عنوان فیلمها

اصفهاناصفهان

امیر

اژدها        -  لیالج

چهل و هفت      -  مشت آخر-  چشم و گوش بسته

 نفر      23-  سونامی-  مطرب

جهان با من برقص-  دختر شیرازی-  آخرین داستان-  آشفتگی-  سمفونی نهم-  شاه کش

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

98 از 62صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

           18,790,000خانه فیلم1

           18,383,000راه عرفان2

      3,375,590,000فیلم آفرین3

         468,021,000فیلمیران4

         125,183,000نمایش گستران5

4,000,000,000           

4,005,967,000        

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

اصفهاناصفهان

امیر

اژدها

مشت آخر        -  چشم و گوش بسته

 نفر        23-  مطرب

جهان با من برقص  -  دختر شیرازی-  آشفتگی-  سمفونی نهم-  شاه کش

(حوزه هنری)پردیس سینمایی چهارباغ 

عنوان فیلمها

98 از 63صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

         837,650,000فیلم آفرین1

         594,151,000فیلمیران2

1,400,000,000           

1,431,801,000         

(حوزه هنری)سینما آفریقا مشهد 

عنوان فیلمها

خراسان 

رضوی
مشهد

چشم و گوش بسته

 نفر        23-  مطرب

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

98 از 64صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

      1,239,100,000فیلم آفرین1

             2,300,000نمایش گستران2

1,200,000,000           

1,241,400,000          

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

(حوزه هنری)سینما فلسطین شیراز 

عنوان فیلمها

شیرازفارس
چشم و گوش بسته

شاه کش

98 از 65صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

             1,760,000راه عرفان1

      1,143,500,000فیلم آفرین2

           28,685,000فیلمیران3

           34,680,000نمایش گستران4

1,200,000,000           

1,208,625,000        

(حوزه هنری)سینما فلسطین همدان 

عنوان فیلمها

همدانهمدان

لیالج

مشت آخر        -  چشم و گوش بسته

 نفر        23-  قسم

جهان با من برقص      -  آشفتگی-  سمفونی نهم

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

98 از 66صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

         749,310,000فیلم آفرین1

         343,956,000فیلمیران2

           23,425,000نمایش گستران3

1,100,000,000            

1,116,691,000          

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

(حوزه هنری)سینما سپاهان اصفهان 

عنوان فیلمها

اصفهاناصفهان

چشم و گوش بسته

 نفر        23-  مطرب

جهان با من برقص        -  شاه کش

98 از 67صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

           23,000,000خانه فیلم1

             7,030,000راه عرفان2

          667,950,000فیلم آفرین3

         178,835,000فیلمیران4

           37,520,000نمایش گستران5

910,000,000              

914,335,000          

(حوزه هنری)سینما بهمن سنندج 

عنوان فیلمها

سنندجکردستان

امیر

اژدها

چشم و گوش بسته

 نفر        23-  مطرب

جهان با من برقص    -  آشفتگی-  سمفونی نهم-  شاه کش

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

98 از 68صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

          166,050,000خانه فیلم1

             4,790,000راه عرفان2

         491,100,000فیلم آفرین3

         119,780,000فیلمیران4

           23,110,000نمایش گستران5

800,000,000             

804,830,000           

 نفر        23-  مطرب

جهان با من برقص-  دختر شیرازی-  آخرین داستان-  آشفتگی-  سمفونی نهم-  شاه کش

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

(حوزه هنری)سینما بهمن بوشهر 

عنوان فیلمها

بوشهربوشهر

مسخره باز      -  امیر-  ایده اصلی

اژدها

چشم و گوش بسته

98 از 69صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

             9,198,000راه عرفان1

         359,150,000فیلم آفرین2

         249,098,000فیلمیران3

            36,261,000نمایش گستران4

650,000,000             

653,707,000          

ساریمازندران

اژدها

چشم و گوش بسته

 نفر      23-  سونامی-  مطرب

جهان با من برقص        -  شاه کش

(حوزه هنری)سینما سپهر ساری 

عنوان فیلمها

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

98 از 70صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

           39,450,000خانه فیلم1

             2,225,000راه عرفان2

          463,600,000فیلم آفرین3

         121,205,000فیلمیران4

           10,495,000نمایش گستران5

640,000,000             

636,975,000          

جهان با من برقص        -  شاه کش

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

(حوزه هنری)سینما بهمن اصفهان 

عنوان فیلمها

اصفهاناصفهان

ایده اصلی

اژدها

چشم و گوش بسته

 نفر      23-  قسم -  مطرب

98 از 71صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

             4,505,000راه عرفان1

         469,700,000فیلم آفرین2

         153,700,000فیلمیران3

             6,730,000نمایش گستران4

630,000,000             

634,635,000          

(حوزه هنری)سینما یاسمن شاهین شهر 

عنوان فیلمها

اصفهان
شاهین 

شهر

اژدها

چشم و گوش بسته

 نفر        23-  مطرب

جهان با من برقص        -  شاه کش

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

98 از 72صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

           25,090,000خانه فیلم1

         412,800,000فیلم آفرین2

         143,765,000فیلمیران3

           18,975,000نمایش گستران4

600,000,000              

600,630,000            

جهان با من برقص        -  شاه کش

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

(حوزه هنری)سینما قدس تبریز 

عنوان فیلمها

آذربایجان

 شرقی
تبریز

هزارتو        -  امیر

معکوس        -  چشم و گوش بسته

 نفر    23-  سونامی-   قسم-  مطرب

98 از 73صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

             1,530,000راه عرفان1

         572,250,000فیلم آفرین2

                785,000فیلمیران3

             8,040,000نمایش گستران4

580,000,000             

582,605,000          

(حوزه هنری)سینما فرهنگ فوالدشهر 

عنوان فیلمها

فوالدشهراصفهان

اژدها

چشم و گوش بسته

نفر23   

جهان با من برقص      -  سمفونی نهم-  شاه کش

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

98 از 74صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

             4,551,000راه عرفان1

         428,130,000فیلم آفرین2

         104,826,000فیلمیران3

540,000,000             

537,507,000          

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

(حوزه هنری)سینما قدس مشهد 

عنوان فیلمها

خراسان 

رضوی
مشهد

اژدها

چشم و گوش بسته

 نفر        23-  مطرب

98 از 75صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

         234,760,000فیلم آفرین1

         278,223,000فیلمیران2

           16,174,000نمایش گستران3

530,000,000             

529,157,000           

(حوزه هنری)سینما فسطین اصفهان 

عنوان فیلمها

اصفهاناصفهان

چشم و گوش بسته

 نفر        23-  مطرب

جهان با من برقص        -  شاه کش

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

98 از 76صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

             2,060,000راه عرفان1

         495,000,000فیلم آفرین2

           10,580,000فیلمیران3

             6,440,000نمایش گستران4

510,000,000              

514,080,000            

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

(حوزه هنری)سینما بهمن کاشان 

عنوان فیلمها

کاشاناصفهان

لیالج

چشم و گوش بسته

نفر23   

جهان با من برقص 

98 از 77صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

         430,300,000خانه فیلم1

             9,368,000فیلمیران2

           54,630,000نمایش گستران3

490,000,000             

494,298,000          

 (حوزه هنری)سینما سپیده تهران 

عنوان فیلمها

تهرانتهران

هزارتو

سونامی

جهان با من برقص      -  آشفتگی-  شاه کش

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

98 از 78صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

         223,850,000خانه فیلم1

         196,950,000فیلمیران2

           30,955,000نمایش گستران3

450,000,000             

451,755,000          

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

(حوزه هنری)سینما آزادی کرمانشاه 

عنوان فیلمها

کرمانشاهکرمانشاه

هزارتو

 نفر        23-  مطرب

جهان با من برقص        -  سمفونی نهم

98 از 79صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

         333,970,000فیلم آفرین1

         100,446,000فیلمیران2

             2,442,000نمایش گستران3

440,000,000             

436,858,000         

(حوزه هنری)سینما بهمن مالیر 

عنوان فیلمها

مالیرهمدان

چشم و گوش بسته

 نفر        23-  مطرب

جهان با من برقص        -  شاه کش

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

98 از 80صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

         213,670,000خانه فیلم1

         139,130,000فیلمیران2

           26,077,000نمایش گستران3

380,000,000            

378,877,000         

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

(حوزه هنری)سینما بهمن زنجان 

عنوان فیلمها

زنجانزنجان

هزارتو        -  امیر

 نفر        23-  مطرب

جهان با من برقص      -  آشفتگی-  شاه کش

98 از 81صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

         361,481,000فیلمیران1تهرانتهران

360,000,000             

(ریال)جمع نهایی            361,481,000

 (حوزه هنری)پردیس سینمایی بهمن تهران 

عنوان فیلمها

مطرب

(ریال)جمع کل 

98 از 82صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

           13,190,000خانه فیلم1

             4,334,000راه عرفان2

         262,240,000فیلم آفرین3

           69,845,000فیلمیران4

             2,347,000نمایش گستران5

350,000,000             

351,956,000           

(حوزه هنری)سینما بهار شهر گز 

عنوان فیلمها

بندر گزگلستان

هزارتو

اژدها

چشم و گوش بسته

 نفر        23-  مطرب

جهان با من برقص        -  شاه کش

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

98 از 83صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

         232,250,000فیلم آفرین1

           69,705,000فیلمیران2

           10,055,000نمایش گستران3

310,000,000              

312,010,000             

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

(حوزه هنری)سینما استقالل خرم آباد 

عنوان فیلمها

خرم آبادلرستان

چشم و گوش بسته

 نفر        23-  مطرب

جهان با من برقص 

98 از 84صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

         203,600,000فیلم آفرین1

           88,550,000فیلمیران2

             6,945,000نمایش گستران3

300,000,000             

299,095,000           

(حوزه هنری)سینما فلسطین بروجرد 

عنوان فیلمها

بروجردلرستان

چشم و گوش بسته

 نفر        23-  مطرب

جهان با من برقص 

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

98 از 85صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

           29,800,000خانه فیلم1

         182,299,990فیلم آفرین2

           76,340,000فیلمیران3

             6,795,000نمایش گستران4

300,000,000             

295,234,990         

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

(حوزه هنری)سینما هجرت کرج 

عنوان فیلمها

کرجالبرز

هزارتو

چشم و گوش بسته

سونامی        -  مطرب

جهان با من برقص        -  شاه کش

98 از 86صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

              6,600,000خانه فیلم1

             2,975,000راه عرفان2

         273,180,000فیلمیران3

             9,350,000نمایش گستران4

290,000,000             

292,105,000            

 (حوزه هنری)سینما قدس همدان 

عنوان فیلمها

همدانهمدان

امیر

اژدها

 نفر      23-   قسم-  مطرب

دختر شیرازی      -  آشفتگی-  شاه کش

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

98 از 87صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

           48,700,000خانه فیلم1

                840,000راه عرفان2

           99,950,000فیلم آفرین3

           74,585,000فیلمیران4

           12,235,000نمایش گستران5

240,000,000             

236,310,000           

جهان با من برقص        -  سمفونی نهم

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

(حوزه هنری)سینما بهمن بیرجند 

عنوان فیلمها

خراسان 

جنوبی
بیرجند

هزارتو

اژدها

چشم و گوش بسته

 نفر      23-  قسم -  مطرب

98 از 88صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

             2,815,000راه عرفان1

         208,550,000فیلم آفرین2

             5,385,000فیلمیران3

           15,320,000نمایش گستران4

230,000,000             

232,070,000           

(حوزه هنری)سینما آزادی ارومیه 

عنوان فیلمها

آذربایجان

 غربی
ارومیه

اژدها

چشم و گوش بسته

 نفر        23-  سونامی

جهان با من برقص        -  شاه کش

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

98 از 89صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

             2,800,000راه عرفان1

         195,305,000فیلمیران2

           27,055,000نمایش گستران3

230,000,000             

225,160,000            

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

(حوزه هنری)سینما بهمن قزوین 

عنوان فیلمها

قزوینقزوین

اژدها

قسم         -  مطرب

جهان با من برقص        -  شاه کش

98 از 90صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

         222,500,000فیلم آفرین1

             2,000,000فیلمیران2

220,000,000             

224,500,000            

(حوزه هنری)سینما شیراز شیراز 

عنوان فیلمها

شیرازفارس
چشم و گوش بسته

نفر23   

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

98 از 91صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

         203,200,000فیلمیران1

           15,255,000نمایش گستران2

220,000,000             

218,455,000          

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

(حوزه هنری)سینما سعدی شیراز 

عنوان فیلمها

شیرازفارس
مطرب

جهان با من برقص 

98 از 92صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

         130,560,000فیلم آفرین1

           58,860,000فیلمیران2

           12,804,000نمایش گستران3

200,000,000              

202,224,000           

(حوزه هنری)سینما اکسین اهواز 

عنوان فیلمها

اهوازخوزستان

چشم و گوش بسته

 نفر        23-  مطرب

جهان با من برقص 

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

98 از 93صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

             4,200,000خانه فیلم1

                800,000فیلم آفرین2

         182,790,000فیلمیران3

             1,210,000نمایش گستران4

190,000,000              

189,000,000             

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

 (حوزه هنری)سینما انقالب ارومیه 

عنوان فیلمها

آذربایجان

 غربی
ارومیه

ایده اصلی

معکوس

 نفر        23-  مطرب

سمفونی نهم

98 از 94صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

         181,785,000فیلمیران1شیرازفارس

180,000,000             

181,785,000           

 (حوزه هنری)سینما ایران شیراز 

عنوان فیلمها

 نفر        23-  مطرب

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

98 از 95صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

           33,960,000خانه فیلم1

             5,442,000راه عرفان2

         124,364,000فیلمیران3

           13,354,000نمایش گستران4

180,000,000             

177,100,000             

 نفر        23-  مطرب

جهان با من برقص      -  سمفونی نهم-  شاه کش

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

(حوزه هنری)سینما شاهد تهران 

عنوان فیلمها

تهرانتهران

مسخره باز        -  ایده اصلی

اژدها

98 از 96صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

             8,000,000فیلم آفرین1

         156,428,000فیلمیران2

                544,000نمایش گستران3

160,000,000              

164,972,000           

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

(حوزه هنری)سینما ساحل اهواز 

عنوان فیلمها

اهوازخوزستان

معکوس

 نفر      23-  قسم -  مطرب

آخرین داستان

98 از 97صفحه 



بدهیدفتر پخشردیفشهراستان

            66,800,000خانه فیلم1

             4,235,000راه عرفان2

           75,435,000فیلمیران3

             9,695,000نمایش گستران4

160,000,000              

156,165,000            

(ریال)جمع کل 

(ریال)جمع نهایی 

(حوزه هنری)سینما بهمن سبزوار 

عنوان فیلمها

خراسان 

رضوی
سبزوار

هزارتو

اژدها

 نفر        23-  مطرب

جهان با من برقص      -  سمفونی نهم-  شاه کش

98 از 98صفحه 


