فهرست بدهی سینماهای کشور
نام سینما

ردیف

مالک یا بهره بردار سینما

جمع کل (ریال)

1

سینما ماندانا

محمد قاصد اشرفی

6,400,000,000

2

سینما دزاشیب

علی قیس

540,000,000

3

پردیس سینمایی عصر جدید اراک

محسن ذولفعلی

2,100,000,000

4

سینما حافظ

فرشید موتمنی آذر

160,000,000

5

سینما ابریشم گرمسار

علی اصغر جلیلی

340,000,000

6

سینما فردیس کرج

سید جواد قاضی

980,000,000

7

سینما صحرا

غالمرضا زاهدیان

230,000,000

8

سینما شهید مصلی نژاد جهرم

خلیل تقی زاده

130,000,000

9

سینما قدس اردبیل

ساسان ابی زاده

490,000,000

 10سینما تیراژه 2

سید جمال ساداتیان

5,500,000,000

 11پردیس سینمایی شکوفه

علیرضا سرتیپی

3,900,000,000

 12سینما طلوع فومن

حمید ثابت

50,000,000

 13پردیس سینمایی سمرقند

حبیب اله علی اسمعیلی

2,000,000,000

 14سینما سروش

مرتضی سویری مطلق

370,000,000

 15پردیس سینمایی ونوس قم

هادی کریم خانی

1,000,000,000

علیرضا سرتیپی  -محمد رضا صابری

2,300,000,000

 17سینما قدس تهران

محمد رضا صابری

1,600,000,000

 18پردیس سینمایی شهرک

امیر حسین علیزاده

4,400,000,000

 19سینما گلستان امین رفسنجان

پروانه امین

40,000,000

 20پردیس سینمایی کورش

علیرضا سرتیپی

21,700,000,000

 21سینما جهان نما چالوس

علیر ضا سرتیپی

640,000,000

 22سینما ستاره شهر بند عباس

احمد اسفند نیا

190,000,000

 23سینما جام جم پردیس

ناصر میر حسینی نیا

500,000,000

 24سینما مهتاب قزوین

محمد رضا بصیری اصفهانی

1,000,000,000

 25سینما ساویز کرج

رضا زارعی

6,200,000,000

فرهاد محمودی نوبر

4,700,000,000

 27سینما آستارا

سید جمال ساداتیان

4,200,000,000

 28سینما کارون

التفات قریبی

730,000,000

 29سینما دریای آستارا

عیسی قربانپور

130,000,000

 30پردیس سینمایی تک یزد

محمد حسین عالیی

7,100,000,000

 31سینما پارس

مرتضی شایسته  -محمد مهدی صادقی

880,000,000

 32پردیس باغ کتاب

شرکت سازه هنر افق  -ابوالصدق

10,300,000,000

 33پردیس تئاتر تهران  -هنر پیشوا  -پامچال

میثم ترابعلی

600,000,000

 34پردیس سینمایی ویالژتوریست مشهد

رسول برادران ناصری

6,700,000,000

 35پردیس سینمایی مهر شهر کرج

مصطفی هاشمی

3,700,000,000

پردیس سینمایی کاپری گرگان

محمد رضا نجفی

1,600,000,000

 37پردیس سینمایی اکسین شمال

محمد نادری

1,100,000,000

 38پردیس سینمایی زندگی

منوچهر محمدی

7,900,000,000

 39پردیس کیان

جمال عادلی

890,000,000

 40سینما سپید رود رشت

کیایی  -مزین فر

390,000,000
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پردیس سینمایی گالریا

سینما ایران
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 41پردیس سینمایی هروی سنتر

سعید سیفان

4,500,000,000

 42پردیس سینمایی مگامال

منوچهر محمدی

16,300,000,000

 43پردیس سینمایی آزادی

شرکت پردیس سینمایی آزادی -نوروزی

12,600,000,000

مجموعه فرهنگی ورزشی شهید چمران-

 44سینماهای جوان و آفریقا

آقای آنجالس

 45سینما ارگ تجریش

3,400,000,000

محمد نادری

5,000,000,000

رضا و محمد پوررضایی

4,300,000,000

 47سینماهای ملت ،تماشا ،راگا ،رازی

موسسه تصویر شهر -میرزاخانی

16,900,000,000

 48سینما گلشن بجنورد

مینو حسینی

430,000,000

 49سینما هنر شهر آفتاب شیراز

محسن خباز

8,000,000,000

 50سینما هالل اهواز

حامد حامدپور

1,120,000,000

 51سینما های حوزه هنری

حوزه هنری

106,900,000,000

46

سینما گلشن مشهد

جمع کل

293,130,000,000
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