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1398/12/1298/08/062سینماییحوا مریم عایشه1
98/09/19

99/04/08
تسویه83199/05/14294,409,0509099/10/22

1398/05/1396/11/254سینماییبچه ای با جوراب قرمز2
98/10/18

99/04/15
در شرف تسویه* 82699/05/18304,240,10080

1395/07/1494/11/134سینماییمالقاتهای شگفت انگیز3
98/11/07

99/04/16
در شرف تسویه* 82399/05/17132,021,55086

1399/03/1398/08/183سینماییطالقم بده بخاطر گربه ها4
98/10/06

99/04/29
در شرف تسویه* 73199/05/28506,425,55084

1394/11/1094/07/232سینماییپرو5
98/11/26

99/04/29
در حال اکران42358,047,95084ادامه دارد10145

1397/11/1395/07/144سینماییوقتی پروانه شدم6
98/11/30

99/04/29
در شرف تسویه* 107999/07/129012,823,85081

1,853260,027,74570ادامه دارد1398/04/2499/02/13199/04/0319729سینمایییلدا7
پرداخت علی 

الحساب
در حال اکران

در حال اکران24327,386,25092ادامه دارد1397/02/1795/10/08499/05/15116سینماییمثل یک عاشق8

در شرف تسویه* 94/04/20499/05/19111399/05/191109,00092سینماییجزیره رنگین9

2,184252,325,43483ادامه دارد1398/09/2598/08/28299/06/1511363سینماییمنگی10
پرداخت علی 

الحساب
در حال اکران

1398/06/0697/08/12299/06/21149906.2417914,633,25046سینماییزغال11
پرداخت علی 

الحساب
در شرف تسویه* 

در حال اکران17022,328,65084ادامه دارد1398/11/0198/05/22399/07/021062سینماییبی گاه12

13nineدر حال اکران46255,090,09572ادامه دارد1398/07/2398/03/09299/07/099113سینمایی

1398/09/0597/09/082مستندچی چکا قصه شب14
98/09/16

99/04/17
35141,474,50079ادامه دارد9122

پرداخت علی 

الحساب
در حال اکران

1397/11/28مستندآرشیو متروک15

1397/11/28مستندتیتراژ در سینمای ایران16
تسویه 161,716,75088

1399جدول اکران تا پایان دی 

99/05/13 96/05/044
98/10/18

99/04/09
261399/09/01
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1398/11/2996/07/272مستندصحنه هایی از یک جدایی17
98/11/24

99/04/03
1623999/05/2330245,214,70072

پرداخت علی 

الحساب
در شرف تسویه* 

در شرف تسویه* 1399/02/2998/09/23199/04/041624499/05/3142470,495,13071مستندجایی برای فرشته ها نیست18

1,338171,241,57478ادامه دارد1398/10/0998/08/04199/05/0614601مستندخط باریک قرمز19
پرداخت علی 

الحساب
در حال اکران

در حال اکران15118,148,50085ادامه دارد1398/08/0698/03/19399/05/25841مستندشهر سوخته20

در حال اکران12112,169,85078ادامه دارد99/06/2599/06/10299/06/25747مستندکیارستمی و عصای گمشده21

در حال اکران151,493,30082ادامه دارد98/11/2198/08/23199/06/31838مستندگلوله باران22

99/07/0898/10/102مستند :(بعد از جنگ)سه اپیزود از حلب23

99/07/0898/10/1020مستندشبیه سازی آقای زرد24

99/07/0898/10/102مستندسایه های روشن25

1398/03/1998/04/03کوتاهآدم پران :یلدای کوتاه26

1398/09/2698/02/18کوتاهتنفس27

1398/09/2798/08/22کوتاهکل به جزء28

1398/09/2698/06/27کوتاهبایرن مونیخ29

1398/08/1498/05/12کوتاهسینم،نمایشگاه مجهول و داستان ما30

1399/04/2998/09/17کوتاههدیه :بازگشت کوتاه31

1399/04/2998/09/17کوتاهگاو آمریکایی32

1399/04/2998/11/30کوتاهجونده33

1399/04/2997/11/06کوتاهاسمان آبی زمین پاک34

1399/05/0198/10/10کوتاهاکو35

1399/04/2998/09/05کوتاهعزیز36

.این مؤسسه در حال دریافت حق السهم از سینماها و رفع مغایرت های مالی است و بالفاصله پس از دزیافت حق السهم به مالکان فیلم ها پرداخت می شود:  در شرف تسویه* 

تعطیلی سینماها در آذر ماه* 

99/11/06

ادامه دارد199/05/16967

تسویه

در حال اکران51759,014,78086

161,940,20088 2
98/09/27

99/04/11
1599/05/09

در حال اکران00 ادامه دارد6 5 99/10/23


