
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 89مهر

 سینمایی مطالعات و فناوری توسعه معاونت

 

 89ماه ابتدایی سال  ششگزارش اجمالی 

 با سه سال گذشته آن و مقایسه



 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 98سال اول ماه  ششسینما در  فروشافزایش 

نسبت به مدت مشابه  نشان می دهد که میزان فروش سینما 98اول سال  ماه ششها در بررسی آمار فروش فیلم

 است. یافتهکاهش  اندکی ، ولی تعداد مخاطبانافزایش داشته است 97در سال 

میلیون و 368یلیارد و م978به فروشی معادل  9398نخست سال  ماهشش سینمای ایران در  میزان فروش

نفر به تماشای فیلم های درحال  966هزار و  190میلیون و  91هزار تومان رسیده است و طی این مدت 647

 .اکران نشستند

 هزار63 و میلیون963 و میلیارد 944  نیز معادل 97ماه نخست سال  ششمیزان فروش فیلم های سینمایی در 

   .است بوده نفر936 و هزار 641 میلیون 96 تماشاگران تعداد و تومان

بر اساس بررسی های معاونت توسعه فناوری و مطالعات  ،98افزایش میزان فروش فیلم ها در سال با توجه به 

بیست و  97ه در سال نسبت به مدت مشاب 98ابتدایی سال  ماه ششها درسینمایی میزان افزایش فروش فیلم

ابتدایی امسال نسبت به همین مدت در سال  ماه ششتعداد تماشاگران در  رشد داشته است ولیدرصد  سه

  .داشته استکاهش درصد 6گذشته 

 با سه سال گذشته98اول سال ماه ششجدول تعداد بیننده 

 8991 8991 8991 8998 سالاول  ماه شش

 91،078،949 97،838،979 96،641،936 91،190،966 تعداد تماشاگر

به سال 98سال  لماه او ششنسبت تماشاگر

 هاي قبل )درصد(
  -6 79 4 

 

 با سه سال گذشته98اول سال  ماه ششتماشاگر  دنمودار تعدا

 



 با سه سال گذشته98اول سال ماه ششجدول میزان فروش 

 8991 8991 8991 8998 سال

میزان فروش)میلیون 

 ریال(
978،369 944،963 907،317 99،976 

به  98ماه اول سال  ششنسبت فروش 

 سال هاي قبل)درصد(
73 74 79 

 

 با سه سال گذشته98اول سال های  ماه ششنمودار میزان فروش 

 

 

 

 

 



 98ماه سال  شهریور: میزان فروش سینمای ایران در می توان گفت  ماه شهریورهمچنین با اشاره به فروش 

ه تماشای فیلم های بنفر 949 و هزار8 و میلیون 9 و بوده تومان هزار164 و میلیون390 و میلیارد 99معادل 

 .اکران شده نشستند

میلیارد و  97در سال گذشته  فروشاظهار کرد: توان می  97ماه با مدت زمان مشابه سال  شهریورمقایسه در 

ها نشستند که بر این اساس نفر به تماشای فیلم763هزار و 440میلیون و  9هزار تومان بوده و 17میلیون و 779

البته در  .است داشته کاهشدرصد سی  بینندهو را نشان می دهد  کاهش درصد یازدهفروش  98ماه  شهریوردر 

این کاهش شروع ماه محرم ، تعطیلی چند روزه سینما ها به علت ایام سوگواری و اکران نشدن فیلم های جدید 

 و کمدی بی تاثیر نبوده است.

 

 

 با ماه مشابه در سه سال گذشته98ماه سال شهریورجدول تعداد بیننده 

 8991 8991 8991 8998 سال

 7،679،978 9،884،946 9،440،763 9،008،949 تعداد تماشاگر

به ماه مشابه سال هاي 98ماه شهریورنسبت تماشاگر 

 قبل )درصد(
  -30 -47 -67 

 

 گذشته سال سه در مشابه ماه با 98ماه سال  شهریورنمودار تعداد بیننده 

 



 

 گذشته سال سه در مشابه ماه با 98ماه سال شهریورجدول میزان فروش 

 8991 8991 8991 8998 سال

یون میزان فروش)میل

 (تومان
99،399 97،779 97،719 98،089 

به  98ماه سال  شهریورنسبت فروش 

 سال هاي قبل)درصد(ماه مشابه در
-99 -7 -37 

 

 

 گذشته سال سه در مشابه ماه با98ماه سال  شهریورنمودار میزان فروش 

 

 

 



 98دفاتر پخش در شش ماه اول سالگزارش فروش جدول 

 بازار فروش از سهم تعداد فیلم به تومان میزان فروش تعداد بیننده شرکت پخش دیفر

 76 7 47،893،199،000 3،997،173 فیلمیران 9

 97 3 39،368،499،000 7،608،338 خانه فیلم 7

 94 7 71،694،741،000 7،467،697 نیکان فیلم 3

 97 7 77،066،769،000 7،036،864 نور تابان 4

 90 3 98،690،068،000 9،794،398 بهمن سبز 1

 9 3 96،971،097،000 9،471،963 نمایش گستران 6

 3 9 6،049،881،000 199،337 پارسا فیلم 7

 3 3 6،099،744،000 137،014 فیلم آفرین 8

 9 7 7،096،997،000 961،773 سیمای مهر 9

 9 9 9،137،339،000 913،904 راه عرفان 90

 9 4 9،304،696،000 904،373 فیلمسازان مولود 99

 0274 9 476،799،000 30،007 نیمروز فیلم 97

 0270 9 368،709،000 36،971 هدایت فیلم 93

 

 

 

 



 

 به ترتیب بیشترین میزان فروش 98ماه اول سال  ششدر  سی سینمای پرفروشنمودار میزان فروش 

 

 

 

 

  ماه پس از تکمیل  شهریوراطالعات از سامانه سینما شهر استخراج شده است . به علت به روز نشدن تمامی اطالعات تفاوت اندکی در فروش

اطالعات دیده خواهد شد. 
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 سازمان امور سینمایی و سمعی بصری
 . دفتر مطالعات و دانش سینماییمعاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی
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