
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 89خرداد 

 سینمایی مطالعات و فناوری توسعه معاونت

 

های اکران ای فروش فیلمرش مقایسهگزا

 89عید فطر



 (22/3/89-51/3/89) های اکران عید فطرای فیلمگزارش مقایسه

 چهار فیلم جدید در سینماهای کشور اکران خود را آغار کردند که عبارتند از : 51/3/89در تاریخ 

 کنندگی محمد حسین قاسمی در ژانر اجتماعیبه کارگردانی نرگس آبیار و تهیه "شبی که ماه کامل شد"فیلم 

 که توسط شرکت پخش خانه فیلم در سینماهای کشور به نمایش درآمده است.

کنندگی مجید مطلبی در ژانر اجتماعی که توسط شرکت به کارگردانی نیما جاویدی و تهیه "سرخپوست"فیلم 

 در سینماهای کشور به نمایش درآمده است. فیلمیرانپخش 

اجتماعی کمدی در ژانر  رضا میرکریمیکنندگی و تهیه یزیکمال تبرفیلم ما همه با هم هستیم به کارگردانی 

 در سینماهای کشور به نمایش درآمده است. بهمن سبزکه توسط شرکت پخش 

در ژانر اجتماعی که توسط  محمدپور قربانکنندگی و تهیه قربان محمدپورفیلم دختر شیطان به کارگردانی 

 درآمده است.شرکت پخش خانه فیلم در سینماهای کشور به نمایش 

6 ریال در بین سایر فیلم ها بیشترین میزان فروش  68622961866892با فروش   "ما همه با هستیم "فیلم

 بیننده 6 سانس و استان را داشته است.

 (22/3/89-51/3/89های اکران عید فطر )فروش فیلم جدول میزان

 بیننده فروش به ریال نام فیلم

متوسط 

قیمت 

 بلیت

 استان سانس
م از سه

 فروش

سهم از 

 بیننده

سهم از 

 سانس

 39 82 39 68 86988 5626868 6816338 68622961866892 ما همه با هم هستیم

شبی که ماه کامل 

 61 36 36 62 36618 5656165 5816635 68698168596582 شد

 63 61 65 55 36226 5386289 5136688 65685869236582 سرخپوست

 58 8 3 66 56933 5626255 666116 6656265236882 دختر شیطان

 های اکران عید فطرنمودار سهم از فروش فیلم

 



 پردازیم.در ذیل به ارایه آمار فروش تک تک فیلم ها می

 فیلم ما همه با هم هستیم سیمای 

 ریال 68622961866892میزان فروش 

 نفر 6816338تعداد بیننده 

 ریال 5626868متوسط قیمت بلیت 

 سانس 86988تعداد 

 سینما 538تعداد 

 استان 68تعداد 

 ریال 6623565226882پرفروش ترین سینما پردیس کوروش تهران با فروش 

 نفر بیننده 516522ترین سینما پردیس کوروش تهران با پر بیننده

 ریال 5596189گران ترین قیمت بلیت سینما پرشین مهر البرز با قیمت 

 همه با هم هستیمجدول ده سینمای پر فروش فیلم ما 

 سانس متوسط قیمت بلیت تعداد بیننده میزان فروش به ریال نام سینما ردیف

 89 5256125 516522 6623565226882 پردیس سینمایی کورش 5

 99 5586288 96952 5618265226222 پردیس ایران مال 6

 88 5226829 96951 5685862226222 پردیس سینمایی باغ کتاب 3

 25 5236862 96682 5631865126222 نما آزادیپردیس سی 8

 82 5256951 26591 5653962616222 پردیس سینمایی چارسو 1

 568 5136865 26511 5623268226222 پردیس سینمایی مگامال 2

 19 5556531 56583 98269526222 پردیس سینمایی هویزه مشهد 5

 65 5286122 86196 55262126222 سینما فرهنگ تهران 9

 35 5356818 16818 51668226222 هنر شهر آفتاب شیراز 8

 65 5996591 36551 55268226222 پردیس سینمایی ملت 52



 نمودار ده سینمای پر فروش فیلم ماهمه با هم هستیم

 

 جدول ده سینما با بیشترین ضریب اشغال فیلم ما همه با هم هستیم

 نام سینما ردیف
میزان فروش به 

 ریال
 بینندهتعداد 

متوسط قیمت 

 بلیت
 ضریب اشغال سانس

 52.25 59 5586651 56358 52868926222 سینما فرهنگ شیراز 5

 52.39 35 5356818 16818 51668226222 هنر شهر آفتاب شیراز 6

 28.22 63 5396826 66381 33662526222 پردیس سینمایی گلستان 3

 29.89 89 5256125 516522 6623565226882 پردیس سینمایی کورش 8

 22.56 5 5586618 368 3562626222 سیتی سنتر اصفهان 1

 28.21 25 5236862 96682 5631865126222 پردیس سینما آزادی 2

 18.25 68 5526882 56889 33365226222 پردیس سینمایی ارگ 5

 19.96 568 5136865 26511 5623268226222 پردیس سینمایی مگامال 9

 18.8 68 5326222 56622 55563226222 ایی گلشن مشهدپردیس سینم 8

 18.61 82 5256951 26591 5653962616222 پردیس سینمایی چارسو 52

 

 نمودار ده سینما با بیشترین ضریب اشغال فیلم ماهمه با هم هستیم

 



  شبی که ماه کامل شدفیلم سیمای 

 ریال 68698168596582میزان فروش 

 نفر 5816635تعداد بیننده 

 ریال 5656165متوسط قیمت بلیت 

 سانس 36618تعداد 

 سینما 522تعداد 

 استان 62تعداد 

 ریال 3685668186582پرفروش ترین سینما پردیس کوروش تهران با فروش 

 نفر بیننده 626835ترین سینما پردیس کوروش تهران با پر بیننده

 ریال5986592کرج با قیمت  -گران ترین قیمت بلیت سینما ساویز

 جدول ده سینمای پر فروش فیلم شبی که ماه کامل شد

 سانس متوسط قیمت بلیت تعداد بیننده میزان فروش به ریال نام سینما ردیف

 89 5226888 626835 3685668186582 پردیس سینمایی کورش 5

 58 5286621 526325 5651365126222 پردیس سینما آزادی 6

 28 5526239 56885 5662166126222 پردیس ایران مال 3

 25 5536255 86119 5629265226222 پردیس سینمایی هویزه مشهد 8

 38 5226562 16522 81269126222 سینما جوان تهران 1

 92 5156521 16525 92265616222 پردیس سینمایی باغ کتاب 2

 522 5836825 16965 93162226222 پردیس سینمایی مگامال 5

 81 5226128 86866 58262616222 چارسو پردیس سینمایی 9

 65 5926255 36593 52168126222 پردیس سینمایی ملت 8

 88 5226319 16885 23565826222 پردیس سینمایی اطلس مشهد 52

 



 نمودار ده سینمای پر فروش فیلم شبی که ماه کامل شد

 

 جدول ده سینما با بیشترین ضریب اشغال فیلم شبی که ماه کامل شد

 نام سینما ردیف
میزان فروش به 

 ریال
 تعداد بیننده

متوسط قیمت 

 بلیت
 ضریب اشغال سانس

 52.9 68 552322 5522 585552222 سینما فرهنگ شیراز 5

 52.2 65 523822.9 5651 628212222 پردیس سینمایی هروی سنتر 6

 28 81 522129.8 8866 582261222 پردیس سینمایی چارسو 3

 29 65 512238.9 5338 625522222 مهرشهر سینما پرشین 8

 25.8 89 522889.9 62835 3856818582 پردیس سینمایی کورش 1

 25.8 32 566695 8861 185562222 هنر شهر آفتاب شیراز 2

 21.6 62 521298.3 5155 688812222 پردیس سینمایی ارگ 5

 23.2 522 583825.8 1965 931222222 پردیس سینمایی مگامال 9

 26.9 62 585532.2 6835 383812222 پردیس سینمایی گلستان 8

 26.3 85 88915.6 6535 656552222 سینما ونوس قم 52

 نمودار ده سینما با بیشترین ضریب اشغال فیلم شبی که ماه کامل شد

 



  سرخپوستفیلم سیمای 

 ریال 65685869236582میزان فروش 

 نفر 5136688تعداد بیننده 

 ریال 5386289متوسط قیمت بلیت 

 سانس 36226تعداد 

 سینما 98تعداد 

 استان 55تعداد 

 ریال 6625968836582پرفروش ترین سینما پردیس کوروش تهران با فروش 

 نفر بیننده 516855ترین سینما پردیس کوروش تهران با پر بیننده

 ریال 5836551با قیمت  کرج -ساویزگران ترین قیمت بلیت سینما 

 سرخپوستجدول ده سینمای پر فروش فیلم 

 سانس متوسط قیمت بلیت تعداد بیننده میزان فروش به ریال نام سینما ردیف

 89 5236813 516855 6625968836582 پردیس سینمایی کورش 5

 52 5526835 26188 5655163226222 پردیس ایران مال 6

 528 5136682 56655 5655866126222 پردیس سینمایی باغ کتاب 3

 29 5186988 26918 5628265126222 سینمایی چارسوپردیس  8

 595 5836895 56829 5622668126222 پردیس سینمایی مگامال 1

 12 5586135 16539 5623265126222 سینما آستارا تهران 2

 15 5256855 26328 5626968126222 پردیس سینما آزادی 5

 33 5926398 86856 86265226222 پردیس سینمایی ملت 9

 35 5826295 86929 25361826222 آفتاب شیراز هنر شهر 8

 55 5216838 16582 25268826222 پردیس سینمایی هویزه مشهد 52

 



 سرخپوستنمودار ده سینمای پر فروش فیلم 

 

 سرخپوستجدول ده سینما با بیشترین ضریب اشغال فیلم 

 نام سینما ردیف
میزان فروش به 

 ریال
 بینندهتعداد 

متوسط قیمت 

 بلیت
 ضریب اشغال سانس

 82.22 9 526255 592 11122222 پردیس سینمایی اکسین شمال 5

 58.21 15 5256855 26328 5626968126222 پردیس سینما آزادی 6

 28.86 35 5826295 86929 25361826222 هنر شهر آفتاب شیراز 3

 26.53 65 5236229 6866 388812222 پردیس سینمایی ارگ 8

 26.89 66 5356653 6231 658312222 پردیس سینمایی گلستان 1

 25.16 89 5236813 516855 6625968836582 پردیس سینمایی کورش 2

 25.89 59 5666938 5566 535962222 سینما فرهنگ شیراز 5

 22.68 528 5136682 56655 5655866126222 پردیس سینمایی باغ کتاب 9

 18.32 29 5186988 26918 5628265126222 پردیس سینمایی چارسو 8

 18.3 52 5556991 6868 852212222 سینما فرهنگ تهران 52

 سرخپوستنمودار ده سینما با بیشترین ضریب اشغال فیلم 

 



  دختر شیطانفیلم سیمای 

 ریال 6656265236882میزان فروش 

 نفر 666116تعداد بیننده 

 ریال 5626255متوسط قیمت بلیت 

 سانس 56933تعداد 

 سینما 91تعداد 

 استان 66تعداد 

 ریال 88965936882پرفروش ترین سینما پردیس کوروش تهران با فروش 

 نفر بیننده 36558ترین سینما پردیس کوروش تهران با پر بیننده

 ریال 6226222البرز با قیمت -گران ترین قیمت بلیت سینما پرشین مهر 

 دختر شیطانجدول ده سینمای پر فروش فیلم 

 سانس متوسط قیمت بلیت تعداد بیننده میزان فروش به ریال نام سینما ردیف

 85 5226551 36558 88965936882 پردیس سینمایی کورش 5

 66 5556255 288 56669126222 پردیس سینما آزادی 6

 38 5126828 555 55661226222 سینما فرهنگ تهران 3

 61 5256288 886 52269926222 پردیس سینمایی هویزه مشهد 8

 59 5216388 881 8861126222 هنر شهر آفتاب شیراز 1

 65 5536168 883 9161126222 پردیس ایران مال 2

 82 5296121 512 9662326222 پردیس سینمایی اطلس مشهد 5

 13 5526682 238 5365226222 پردیس سینمایی ساحل اصفهان 9

 86 5526212 131 2662826222 56663سینما مرکزی  8

 69 5196882 385 2568126222 پردیس سینمایی باغ کتاب 52

 



 دختر شیطاننمودار ده سینمای پر فروش فیلم 

 

 دختر شیطانجدول ده سینما با بیشترین ضریب اشغال فیلم 

 نام سینما ردیف
میزان فروش به 

 ریال
 بینندهتعداد 

متوسط قیمت 

 بلیت
 ضریب اشغال سانس

 16.93 58 5596826 839 1569226222 پردیس سینمایی گلستان 5

 31.89 69 5836258 858 1868126222 پردیس سینمایی مگامال 6

 33.56 61 5256288 886 52269926222 پردیس سینمایی هویزه مشهد 3

 35.68 85 5226551 36558 88965936882 پردیس سینمایی کورش 8

 32.81 66 5356532 828 2561226222 سیتی سنتر اصفهان 1

 68.91 69 5196882 385 2568126222 پردیس سینمایی باغ کتاب 2

 65.2 65 5336529 652 3268626222 پردیس سینمایی گلشن مشهد 5

 62.93 51 296522 528 5561626222 سینما یاسمن شاهین شهر 9

 62.31 2 896263 623 6165926222 سینما پیروزی تهران 8

 61.99 62 5256585 318 1868226222 پردیس سینمایی ارگ 52

 دختر شیطاننمودار ده سینما با بیشترین ضریب اشغال فیلم 
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 سازمان امور سینمایی و سمعی بصری

 معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی

 
 
 

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی - میدان بهارستان –نشانی: تهران 

 بصری سمعی و سینمایی امور سازمان ساختمان

 59335583تلفن: 
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