
 97پروانه مالكيت و سهامداران 

 ميزان سهام سرمايه گذران كارگردان تهيه كننده نام فيلم رديف

 %100موسسه سينمايي پويا عصر فيلم  كريم محمد اميني عبداهللا عليخاني دشمن زن 1

 %10حسين پور محمدي  -%     90موسسه سيماي مهر بهروز شعيبي محمود رضوي داركوب 2

 %100محمد عرب    محمد عرب محمد عرب داش آكل 3

 %10محمد نشاط   -%  90داريوش رفيعي   داريوش رفيعي محمد نشاط بهت  4

 %40بنياد سينمايي فارابي-   %60علي ژكان   علي ژكان علي ژكان اولين امضا براي رعنا 5

 جمال گلي -% 100 محمد حسين لطيفي محمد حسين لطيفي به وقت خماري 6

 %15جواد نوروز بيگي  -%15كمال تبريزي -%15جواد انصاري-% 15،محمد تخت كشيان % 40محمد نجيبي  كمال تبريزي جواد نوروز بيگي مارموز 7

 %100يوسف نادعلي  مسعود تكاور عزت اهللا جامعي ندوشن كروكوديل  8

 %100علي عطشاني  علي عطشاني علي عطشاني كاتيوشا  9

 %  15ابوالحسن داودي  -%  35حميدرضا  جبيبي  -% 50محمدرضا رخشان  ابوالحسن داودي محمد رضا رخشان  هزار پا 10

 مجيد رضا باال بي نامي 11
عليرضا صمدي دار 

 افشاني
 % 20مجيد رضا باال  -%  80مهدي نويدانفر 

 %100احسان رسول اف    نويد دانش  احسان رسول اف دوئت 12

 %100شركت نشر الكترونيك ايران  عباس نظام دوست  محمد علي نجفي  گرگ بازي  13

مجتبي اميني ، مجيد ( موسسه شهيد اويني  چراغ هاي ناتمام  14
 %100موسسه فرهنگي هنري شهيد آويني  مصطفي سلطاني  )اسماعيلي 

 %20بنياد سينمايي فارابي  -%80علي حضرتي  بهروز قريب پور علي خضرتي اردك لي  15

 %100موسسه فرهنگي هنري وصف صبا   حميد نعمت اهللا  محمد رضا شفيعي شعله ور 16

 %50مرتضي وطن خواه  -% 50حسين احمدي  سيد جواد هاشمي سيد جواد هاشمي 2آهوي پيشوني سفيد  17



 %5مريم مقدم  -%  5ها  بهتاش صناعي -%  10غالمرضا موسوي  -%  80د حاتمي  مسعو مسعود حاتمي غالمرضا موسوي موريانه  18

 %  10سميرا برادري  -% 90حسن باد  پويا باد كوبه روح اهللا برادري درساژ 19

 % 16مهرداد بها الديني   -%  20هومن سيدي  -% 30علي اسدزاده  -% 34سعيد سعدي   هومن سيدي سعيد سعدي مغز هاي كوچك زنگ زده  20

 % 25سعيد سعدي  -%  75قاسم ژولي  آرش معيريان  سعيد سعدي  دم سرخ ها  21

شكستن بيست استخوان  -رونا ما در عظيم  22
 همزمان

 % 20حسن عليزاده  -%   80نويد محمودي  جمشيد محمودي  نويد محمودي

 عليرضا سجاد پور مستطيل قرمز  23
حسن صيد  -صيد خاني

 خاني 
 %50حسن صيد خاني  -% 50حسين صيد خاني 

 -شما را دوست داريم خانم يايا ما -خانم يايا  24
  شانگهاي

 % 10رضا عطاران  -%   90احسان ظلي پور عليرضا كاهاني حميد پنداشته 

 %100محمدرضا تاجيك  محمد پرويزي ّ البي 25

 % 10رامتين لوافي   -%   90مجيد مطلبي  رامتين لوافي مجيدمطلبي هت تريك 26

 % 40سعيد مرادي    -%   60كرامت پور شهسواري  پور شهسواريكرامت  روح اهللا خوشكام ساحل امن   27

 %5/21مركز سينمايي ارمنستان  -%    25بنياد سينمايي فارابي   - %5/53تقي عليقلي زاده  آناهيد آباد  تقي عليقلي زاده  )كار و اجار  ( يه وا   28

 %  100محمد اطهري كلخرابي   علي ابراهيمي  امير شهاب رضويان  عطر داغ  29

30 
پشت دروازه هاي ( رهايي از بهشت  

 )بهشت 
 % 40علي نوري اسكويي    -%  60بنياد فرهنگي روايت   علي نوري اسكوئي علي نوري اسكوئي 

 % 40حميد تنهايي  -%   60علي تنهايي   علي تنهايي  علي تنهايي  )انيميشن ( راز پروانه ها   31

 %  20محمود رضوي   -%   30مونا زندي  -%   50عليرضا شجاع نوري   مونا زندي عليرضا شجاع نوري )باران تابستان ( آفريقايي بنفشه  32

 %  40بنياد سينمايي فارابي    -%   60عليرضا جاللي  حميد زرگر نژاد  عليرضا جاللي   ماهورا  33

 %100احمد احمدي  حسين قناعت  احمد احمدي  الزانيا 34

 %25 بنياد سينمايي فارابي% 25معصومي ) خسرو (محمد حسن  -%  50عباس نصيري  خسرو معصومي خسرو معصومي كاركثيف 35

 %25محمد رضا تخت كشان  -% 25علي سرتيپي  -% 50هاتف عليمرداني   هاتف عليمرداني  هاتف عليمرداني كلمبوس 36



 %100حسيني آرش  نيما اقليما سيد ضياء هاشمي امير  37

 %  100اقاي حسين پور محمدي  رضا فهيمي حسين پور محمدي دوباره زندگي 38

%  10محمد تخت كشيان % 15يوسف رضا تاري % 15امير حسين نوروز بيگي % 20امير حسام شجاعي % 30جواد انصاري  فرزاد موتمن  جواد نوروز بيگي سراسر شب 39
 %10نسرين جاويد 

 %15محمد تقي انصاري  -%  85حسين بيرانوند  مهدي صاحبي محمد تقي انصاري  ترانه  40

 %100بيتا منصوري  سهيل موفق بيتا منصوري  پاستاريوني 41

 %2فريد سجادي حسيني -%   98عباس نادران  وحيد اميرخاني عباس نادران شاه كش 42

 حامد محمدي  حميد پنداشته  چهار انگشت  43
 -%10حسين پور محمدي -% 33حامد محمدي روز بهاني  -%  52حسان ظلي پور ا

 %5جواد عزتي 

 %100رضا شالچي   رضا شالچي  رحمان رضايي  تله پاتي  44

 %100احسان محمد حسني    احمد رضا معتمدي  جليل شعباني  سوء تفاهم  45

 محمد علي باشه آهنگر حامد حسيني سرو زير آب  46
موسسسه تصوير شهر  -%  33بنياد سوره سينمايي مهر   -%  34فارابيبنياد سينمايي 

33% 

 % 100كامليا آقا بابائيان    عليرضا محمود زاده  داريوش بابائيان  واااي آمپول  47

 %100مجيد رضا مصطفوي  مجيد رضا مصطفوي مجيد رضامصطفوي آستيگمات 48

 بمب ، داستان عاشقانه  49
پيمان معادي  ، احسان 

 رسول اف 
 %  25احسان رسول اف  -%    75پيمان معادي   پيمان معادي 

 % 100موسسه رسانه هاي تصويري   كامران قدكچيان  موسسه رسانه هاي تصويري  )روح (جنون  50

دوست (  سال دوم دانشكده من  51
 )بهترين دوستم 

 % 25رسول صدر عاملي  -%  75 مسعود ردائي رسول صدر عاملي مسعود ردائي 

 %100علي مثنوي  علي جبارزاده پرنق غالمرضا گمركي   )پرده پوشي ( آقاي سانسور  52

  % 50محمد حسين شايسته  -%   50رامبد جوان  رامبد جوان  محمد حسين شايسته  قانون مورفي 53

 %100مهرداد فريد   بايرام فضلي مهرداد فريد  جن زيبا  54

 % 20محسن جاهد  -%   80مسعود تكيه معروف  محمد آهنگراني سيد محسن جاهد تخته گاز  55



 

 

  %20مرتضي آشتياني  -  % 80رامين مينايي   محسن قصابيان  علي آشتياني پور  نيوكاسل  56

 %  40محمد قاضي  -%   60جعفر آقا بابائيان  جواد مزد آبادي  محمد قاضي  )خانه نشين ها ( كله پوك  57

 % 50شقايق سالم  -%  50بهمن فرمان آرا  بهمن فرمان آرا  بهمن فرمان آرا حكايت دريا  58

  %100) احسان محمد حسني ( سازمان هنري رسانه اي اوج  مسعود ده نمكي  مسعود ده نمكي  زنداني ها  59

 حسين قناعت  حسين قناعت  تپلي من  60
حسين پور اسماعيل    -%  25حسين قناعت  -%   50بنياد سينمايي فارابي  

25  % 

 % 100حسن غالمي  پگاه ارضي  هوشنگ نورالهي  نبات  61


