
 مبلغ نهايي  نوع  حمايت  سال نام واگذاركننده  عنوان رديف

 700،000،000 مالكيت  88 منيژه حكمت )تحويل نشده(الاليي  1

 400،000،000 خريد حقوق 88 فرشته طائرپور نيلوفر 2

 1،400،000،000 مالكيت 88 محسن زارعيان بوس ميني 3

 300،000،000 حقوق خريد 88 نوري عليرضا شجاع كتاب قرمز 4

 200،000،000 خريد حقوق 88 جمال گلي طرقه  5

 450،000،000 خريد حقوق 88 جمال گلي كات 6

 1،350،000،000 خريد حقوق 88 سيدمحسن جاهد شكار روباه 7

 800،000،000 خريد حقوق 88 نوري عليرضا شجاع صندلي خالي 8

 دوزخ برزخ بهشت 9
سينماي مستند و سعيد شاهسواري، مركز گسترش 

 1،000،000،000 خريد حقوق 88 تجربي

 180،000،000 خريد حقوق 88 عليرضا حيدري جومونگ نامه 10

 300،000،000 خريد حقوق 88 حاتمي علي شاه آواي زندگي 11

 100،000،000 خريد فيلمنامه  88 ياس سپيد فيلم شغل شريف  12

 200،000،000 خريد حقوق 88 عباس فكري دورباش انتقام 13

 800،000،000 خريد حقوق 88 منوچهر زبردست قاتل پنجم 14

 1،350،000،000 خريد حقوق 88 ابوالفضل صفاري برج آرام 15

 100،000،000 خريد حقوق 88 محمدرضا بادكوبه تاوان 16

 400،000،000 خريد حقوق 88 حسين صابري چراغي در مه 17

 1،800،000،000 خريد حقوق 92 نادر مقدس ايستگاه بهشت 18

 700،000،000 خريد حقوق 89 عباس رافعي تابد آفتاب بر همه يكسان مي 19

 250،000،000 خريد حقوق 89 نسرين پوربافراني 2و  1آموزش موسيقي عمو مهديار  20

 170،000،000 خريد حقوق 89 افروز داود آتش فانوس خيس 21

 1،000،000،000 خريد حقوق 89 جمال گلي نفر دهم 22

 89 سيامك پورشريف -7برلين  23
مشاركت در 

 24،780،000،000 توليد

 1،000،000،000 خريد حقوق 89 جمال گلي ما خونه نيستيم 24

 1،400،000،000 خريد حقوق 90 مجتبي پيري گنجشك و قناري 25

 1،000،000،000 خريد حقوق 90 احمدي حسين بني و اينك بهشت 26

 900،000،000 خريد حقوق 90 محمد احمدي  ها زبالهشاعر  27

 90 محمد خزاعي هاي طال قالده 28
مشاركت در 

 27،212،121،213 توليد

 1،600،000،000 خريد حقوق 90 وحيد موسائيان گلچهره 29

 1،700،000،000 خريد حقوق 90 محمدرضا عرب ندارها 30



 100،000،000 خريد حقوق 90 گر حبيب كاوش آتش پنهان 31

 100،000،000 خريد حقوق 90 گر حبيب كاوش اميد 32

 500،000،000 خريد حقوق 90 برخدا رضايي پناه دختر... پدر ... دختر  33

 500،000،000 خريد حقوق 90 ابوالفضل صفاري انتهاي زمين 34

 2،500،000،000 خريد حقوق 90 اله شمقدري روح پايان نامه 35

 2،000،000،000 خريد حقوق 90 ساز اله كاسه حبيب محافظ 36

 500،000،000 خريد حقوق 90 تن علي قوي هاي بركه سبز سنجاقك 37

 500،000،000 خريد حقوق 88 محمدحسن اميريوسفي خواب تلخ 38

 300،000،000 خريد حقوق 90 وحيد اسماعيلي شكالت داغ 39

 1،500،000،000 خريد حقوق 88 حامد كالهداري شكالت داغ 40

 91 تن علي قوي )درصد مالكيت 50(آفتاب، مهتاب، زمين  41
مشاركت در 

 1،500،000،000 توليد

 71،428،572 خريد حقوق 88 محمدحسين فرحبخش آواز تهران 42

 600،000،000 خريد حقوق 91 عليقلي اميراحمدي ابليس 43

 71،428،572 خريد حقوق 88 محمدحسين فرحبخش بهشت پنهان 44

 71،428،572 خريد حقوق 88 محمدحسين فرحبخش پاكباخته 45

 71،428،572 خريد حقوق 88 محمدحسين فرحبخش تحفه هند 46

 71،428،572 خريد حقوق 88 محمدحسين فرحبخش تكيه بر باد 47

 6،544،761،450 مالكيت  91 اكبري محسن آقاعلي تلفن همراه رئيس جمهور 48
 71،428،572 خريد حقوق 88 محمدحسين فرحبخش تيغ آفتاب 49

 800،000،000 خريد حقوق 91 فريدون رسوليان دغدغه 50

 71،428،572 خريد حقوق 88 محمدحسين فرحبخش دو روي سكه 51

 71،428،572 خريد حقوق 88 محمدحسين فرحبخش دوستان 52

 1،200،000،000 خريد حقوق 91 كيومرث ركني ديگري 53

 6،500،000،000 مالكيت 91 علي لدني به يك شهروند هزاره سومبشارت  54

 71،428،572 خريد حقوق 88 محمدحسين فرحبخش شانس زندگي 55

 250،000،000 خريد حقوق 91 كريم آتشي طلوع خورشيد 56

 700،000،000 خريد حقوق 91 حاتمي علي شاه روياي سينما 57

 71،428،572 خريد حقوق 88 محمدحسين فرحبخش عقرب 58

 250،000،000 خريد حقوق 91 كريم آتشي غريب آشنا 59

 71،428،572 خريد حقوق 88 محمدحسين فرحبخش قافله 60

 71،428،572 خريد حقوق 88 محمدحسين فرحبخش گروگان 61

 8،530،000،000 مالكيت 91 محمد پيرهادي گزارش يك جشن 62
 450،000،000 مالكيت 91 تن رويينعلي  )تحويل نشده (بازيگرالملك  63



 30،000،000 خريد حقوق 91 فر محسن شايان شكوه بازگشت 64

 91 سيدمحسن جاهد ناسپاس 65
مشاركت در 

 500،000،000 توزيع 

 71،428،572 خريد حقوق 88 محمدحسين فرحبخش نيش 66

 2،000،000،000 خريد حقوق 91 خواه انگيز، قاسم فهيم امير فلك پيمان 67

 1،300،000،000 خريد حقوق 91 محمد قهرماني شكارچي شنبه 68

 200،000،000 خريد حقوق 91 پور رامتين لوافي شايد فردا 69

 1،800،000،000 خريد حقوق 91 جواد نوروزبيگي، مرتضي كاظمي يك سطر واقعيت 70

 2،000،000،000 خريد حقوق 91 عليرضا داودنژاد، رضا داودنژاد كالس هنرپيشگي 71

 103،092،783 خريد حقوق 91 غالمرضا گمركي ته تغاري 72

 1،250،000،000 خريد حقوق 91 محسن دامادي، مركز گسترش سينماي مستند و تجربي خانواده ارنست 73

 1،300،000،000 خريد حقوق 91 محمد قهرماني خاك و آتش 74

 700،000،000 مالكيت 91 نژاد محمدعلي حسين هاي محمدي نغمه 75
 5،500،000،000 خريد حقوق 92 محمدحسن اميريوسفي هاي دوست داشتني آشغال 76

 4،500،000،000 خريد حقوق 92 مقصود جباري آزادي مشروط 77

 2،800،000،000 خريد حقوق 92 فرشته طائرپور هاي روبرو آينه 78

 370،000،000 خريد حقوق 92 ابوالفضل جليلي ابجد 79

 80،000،000 خريد حقوق 92 مهر، كامبوزيا پرتوي بخش شجاعي ضياء افسانه دو خواهر 80

 900،000،000 خريد حقوق 92 سيدرضا محقق، ابراهيم اصغري زند او خوب سنگ مي 81

 50،000،000 خريد حقوق 92 فرامرز نورالهي باد سرخ 82

 270،000،000 مالكيت 92 مجيد توكلي بازگشت اميد 83

 3،500،000،000 خريد حقوق 92 محمدحسن نجم تراژدي 84

 1،650،000،000 خريد حقوق 92 سيداحمد نجفي )بازي خطرناك(يك مرد يك شهر  85

 745،000،000 خريد حقوق 92 پروانه مرزبان بزرگ مرد كوچك 86

 1،300،000،000 خريد حقوق 92 فرشته طائرپور پاتال و آرزوهاي كوچك 87

 75،000،000 خريد حقوق 92 منوچهر شاهسواري تابستانيتعطيالت  88

 370،000،000 خريد حقوق 92 ابوالفضل جليلي حافظ 89

 3،800،000،000 خريد حقوق 92 سيدامير پروين حسيني خاك و مرجان 90

 40،000،000 خريد حقوق 92 فرشته طائرپور )آقا پسر) (2(خاله قورباغه  91

 40،000،000 خريد حقوق 92 فرشته طائرپور )جونبچه ) (1(خاله قورباغه  92

 4،800،000،000 مالكيت 93 زاده مهدي گلي )جنون(روح  93

 7،000،000،000 مالكيت 92 جواد نوروز بيگي  -پرويز پرستويي   خرس 94

 370،000،000 خريد حقوق 92 ابوالفضل جليلي داروگ 95



 30،000،000 خريد حقوق 92 ابوالفضل جليلي دان 96

 30،000،000 خريد حقوق 92 ابوالفضل جليلي دت يعني دختر 97

 370،000،000 خريد حقوق 92 ابوالفضل جليلي دلبران 98

 3،500،000،000 خريد حقوق 92 منفرد محمد حيدري دوباره با هم 99

 150،000،000 خريد حقوق 92 محسن مسافرچي زن بدلي 100

 300،000،000 خريد حقوق 92 فرشته طائرپور زن دوم 101

 1،200،000،000 خريد حقوق 92 همايون رضا عطاردي زندگي 102

 500،000،000 خريد حقوق 92 عليرضا عزيزي )من پرويز پرستويي(نقاب  ستاره بي 103

 2،500،000،000 خريد حقوق 92 محمدرضا شفيعي سر به مهر 104

 60،000،000 خريد حقوق 92 فرشته طائرپور سمندون 105

 1،546،400،000 خريد حقوق 92 محمدعلي انوشه عاشق البندقيه 106

 65،000،000 خريد حقوق 92 منوچهر شاهسواري عبور از تله 107

 4،900،000،000 مالكيت  92 مونا زندي حقيقي آوايي  آيين هم 108

 200،000،000 خريد حقوق 92 عباس جهانبخش عشق و مرگ 109

 30،000،000 خريد حقوق 92 نوري عليرضا شجاع فردا 110

 30،000،000 خريد حقوق 92 ابوالفضل جليلي گال 111

 140،000،000 خريد حقوق 92 فرشته طائرپور گلنار 112

 3،500،000،000 خريد حقوق 92 فرامرز قريبيان گناهكاران 113

 1،000،000،000 خريد حقوق 92 حبيب كاوشگر محفل اكس 114

 600،000،000 خريد حقوق 92 محمدمهدي مسگران گويند مردها دروغ نمي 115

 500،000،000 خريد حقوق 92 عليرضا رئيسيان چهل سالگي 116

 500،000،000 خريد حقوق 92 عليرضا عزيزي )كارنامه بازيگري پرويز پرستويي(من يك بازيگرم  117

 50،000،000 خريد حقوق 92 فرامرز نورالهي همه يك ملت 118

 30،000،000 خريد حقوق 92 ابوالفضل جليلي يك داستان واقعي 119

 680،000،000 خريد حقوق 92 مسعود اطيابي، صدرا عبدالهي صبح روز هفتم 120

 900،000،000 خريد حقوق 93 محسن مرادي دهفولي مسافران بهشت 121

 600،000،000 خريد حقوق 93 فرشاد فرشته حكمت آلما گل 122

 1،600،000،000 مالكيت 93 سعيد آرمند آن سفر كرده  123

 93 جواد نوروزبيگي )درصد مشاركت 35(اعترافات ذهن خطرناك من  124
مشاركت در 

 2،975،000،000 توليد

 2،500،000،000 خريد حقوق 93 رضا ميركريمي امروز 125

 93 مهدي افضلي اين ترانه واقعي است 126
مشاركت در 

 200،000،000 توزيع 

 1،500،000،000 خريد حقوق 93 امير سمواتي، مسعد شيرمحمدي بنياد سينمايي فارابي، با ديگران 127



 150،000،000 خريد حقوق 93 محمدمهدي دادگو برج مينو 128

 140،000،000 خريد حقوق 93 فرشته طائرپور يكي بود يكي نبود 129

 2،000،000،000 خريد حقوق 93 مهدي رحماني، سعيد عصمتي برف 130

 700،000،000 خريد حقوق 93 رضا درميشيان بغض 131

 150،000،000 خريد حقوق 93 محمدمهدي دادگو بوي پيراهن يوسف 132

 200،000،000 خريد حقوق 93 حبيب احمدزاده ي دنيا بهترين مجسمه 133

 1،000،000،000 مالكيت 93 محمدرضا عرب )تحويل نشده (تنهايي  134

 2،700،000،000 خريد حقوق 93 سعيد سعدي پنجاه قدم آخر 135

 30،000،000 ساير حقوق  93 محمدرضا رئيسي پيشخدمت 136

 1،300،000،000 خريد حقوق 93 رضا درميشيان جادوگر 137

 400،000،000 خريد حقوق 93 سيدحسين ميرشهابي، رضا پدري حراج 138

 200،000،000 خريد حقوق 93 املشي محمدي بابك ها اي حرفه 139

 5،000،000،000 خريد حقوق 93 كيانوش عياري خانه پدري 140

 1،200،000،000 خريد حقوق 93 )شركت آوين رسانه(مجيد اسماعيلي  داستان سامرا 141

 800،000،000 خريد حقوق 93 برخدا رضايي پناه دختر... مادر ... دختر  142

 500،000،000 خريد حقوق 93 احمد عبدالهيان بلوچي )گزارش يك اسيدپاشي( درباره آمنه 143

 150،000،000 خريد حقوق 93 محمدمهدي دادگو دندان مار 144

 1،500،000،000 خريد حقوق 93 نوري عليرضا شجاع دونده زمين 145

 300،000،000 خريد حقوق 93 مرضيه خطيب نقندري راز يك خواب 146

 1،000،000،000 خريد حقوق 93 مرتضي احمدي هرندي  عباس جهانبخش، دريارهاتر از  147

148 
سخنراني  محمدعلي موحد در خصوص شمس و 

 500،000،000 مالكيت  93 آلما فاضلي موالنا

 500،000،000 خريد حقوق 93 جواد نوروزبيگي سوگ 149

 2،500،000،000 خريد حقوق 93 سعيد سعدي سيزده 150

 3،500،000،000 خريد حقوق 93 فرامرز قريبيان شصت درجهسيصد و  151

 500،000،000 خريد حقوق 93 عبدالرضا منجزي شرقي 152

 800،000،000 خريد حقوق 93 بنياد سينمايي فارابي شور شيرين 153

 500،000،000 خريد حقوق 93 حسن ناظر )روز سياه(صبح خاكستر  154

 500،000،000 خريد حقوق 93 نيا حسن توكل )پس از سكوت(خط و پشت صحنه فيلم  كاغذ بي 155

 3،000،000،000 مالكيت  93 پور علي انصاريان، شهرام دانش كالف 156

 1،000،000،000 خريد حقوق 93 عباس ميردامادي نواي آشنا 157
 1،100،000،000 خريد حقوق 93 مهدي اللهياري ها و مردها كوچه 158

 700،000،000 خريد حقوق 93 مؤسسه تصوير شهر، بنياد سينمايي فارابي مادراي براي  گهواره 159



 30،000،000 ساير حقوق  93 محمدرضا رئيسي گوزن 160

 2،500،000،000 خريد حقوق 93 منوچهر محمدي مارمولك 161

 93 حبيب احمدزاده مجموعه مستند حبيب احمدزاده 162
مشاركت در 

 431،236،000 توزيع 

 400،000،000 خريد حقوق 93 سعيد جهانيان استخر 163

 1،500،000،000 خريد حقوق 94 بنياد سينمايي فارابي، محمدحسين قاسمي آبجي 164

 1،400،000،000 خريد حقوق 94 شراره رخام آرزوهاي ناتمام 165

 3،000،000،000 مالكيت 94 آزيتا موگويي عاشق خورشيد 166

 1،760،000،000 مالكيت 94 شفيعه آرزو اسحاقيان ايرانيصنايع دستي هنر كهن  167

 500،000،000 خريد حقوق 94 سامان سالور )مردي با آستين كوتاه(ترانه تنهايي تهران  168

 2،500،000،000 خريد حقوق 94 محمدتقي مرادي، ساسان سالور، شعله مرادي تمشك 169

 2،500،000،000 مالكيت 94 عليرضا داودنژاد روغن مار 170

 300،000،000 خريد حقوق 94 ياسمن نصرتي سوز گالويژ 171

 2،000،000،000 خريد حقوق 94 احمد اطراقچي، محمود محمودي سينمايش 172

 300،000،000 خريد حقوق 94 رقيه حسيني ها غريبه 173

 1،850،000،000 خريد حقوق 94 شراره رخام )گلناز(غزاله  174

 120،000،000 خريد حقوق 94 فرشته طائرپور خواب بودندوقتي همه  175

 1،860،000،000 مالكيت 94 محمد صدري ايران زيباي من 176

 700،000،000 خريد حقوق 95 اعتماد رخشان بني ها  آي آدم 177

 450،000،000 خريد حقوق 95 طهماسبي... رضا سالمي، عبدا باريد باران مي 178

 700،000،000 خريد حقوق 95 بايرام فضلي باز هم سيب داري؟ 179

 30،000،000 ساير حقوق  95 زاده كرماني مصطفي نظري هاي پرواز بچه 180

 300،000،000 خريد حقوق 95 سهيال پورمحمدي لويه پرنده افالك 181

 1،000،000،000 خريد حقوق 95 وحيد اشتري تلخستاني تنها در چند دقيقه سكوت 182

 500،000،000 خريد حقوق 95 ناصر رفائي چتر سبز 183

 200،000،000 خريد حقوق 95 فرامرز نورالهي اي حرفه 184

 500،000،000 خريد حقوق 95 پور هوتن زنگنه ذوب شدن پادشاه 185

 750،000،000 خريد حقوق 95 فائزه عزيزخاني، نگار اسكندرفر، محمد احمدي روز مبادا 186

 1،800،000،000 مالكيت  95 فاطمه پوررحماني  سقوط و رويش 187

 95 نادر طريقت سوت دل 188
مشاركت در 

 300،000،000 توزيع 

 3،500،000،000 مالكيت  95 محمدحسين فرحبخش )تحويل نشده(شب مخملي  189

 300،000،000 خريد حقوق 95 غالمرضا گمركي شرم گفتن 190

 2،100،000،000 مالكيت 95 نسيم رفيعي قهفرخي شكوفا شويم  191



 200،000،000 خريد حقوق 95 فرامرز نورالهي فرار مرگبار 192

 1،400،000،000 مالكيت  95 فاطمه پوررحماني اي از بهشت قطعه 193

 350،000،000 خريد حقوق 95 رضا سالمي )مستند(قهرمان آخر  194

 95 حبيب احمدزاده مجموعه مستند حبيب احمدزاده 195
مشاركت در 

 183،696،000 توزيع 

 600،000،000 مالكيت 95 مژگان ايالنلو )تو چراغ خود بر افروز(معني زندگي از نگاه دكتر موحد  196

 1،800،000،000 خريد حقوق 95 علي حضرتي ها رخ نيم 197

 95 نادر طريقت واقعيت پوشالي 198
مشاركت در 

 300،000،000 توزيع 
 


