اسفند98

گزارش اجمالی یازده ماه سال  98و
مقایسه آن با سه سال گذشته

معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی
دفتر مطالعات و دانش سینمایی

افزایش فروش سینما و کاهش مخاطبان در یازده ماه اول سال  98نسبت به مدت مشابه سال گذشته
بررسی آمار فروش فیلمها در یازده ماه سال  98نشان می دهد که میزان فروش سینما نسبت به مدت مشابه در
سال  97افزایش داشته است ،ولی تعداد مخاطبان اندکی کاهش یافته است.
میزان فروش سینمای ایران در یازده ماه سال  1398به فروشی معادل 293میلیارد و 813میلیون و 390هزار
تومان رسیده است و طی این مدت  25میلیون و  717هزار و  242نفر به تماشای فیلم های درحال اکران
نشستند.
میزان فروش فیلم های سینمایی در یازده ماه سال  97نیز معادل  232میلیارد و 153میلیون و  575هزار
تومان و تعداد تماشاگران  26میلیون  622هزار و 326نفر بوده است .
با توجه به افزایش میزان فروش فیلم ها در سال  98و بر اساس بررسی های معاونت توسعه فناوری و مطالعات
سینمایی میزان افزایش فروش فیلمها در یازده ماه سال  98نسبت به مدت مشابه در سال  97چهار درصد رشد
داشته است .ولی تعداد تماشاگران در یازده ماه امسال نسبت به همین مدت در سال گذشته سه درصد کاهش
داشته است .

البته الزم است ذکر شود که میزان فروش و تعداد بیننده ایام جشنواره فیلم فجر در میزان فروش و تعداد
بیننده بهمن ماه محاسبه نشده است.
جدول مقایسه تعداد بیننده یازده ماه سال98با سه سال گذشته
یازده ماه سال
تعداد تماشاگر
نسبت تماشاگریازده ماه سال 98به سال هاي

1398

1397

1396

1395

25,717,242

26,622,326

21,240,646

22،646،755
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22

12

قبل (درصد)

نمودار مقایسه تعداد تماشاگر یازده ماه سال 98با سه سال گذشته

جدول مقایسه میزان فروش یازده ماه سال98با سه سال گذشته
سال

1398

1397

1396

1395

میزان فروش(میلیون

293،813

281،616

166،853

149،851

تومان)
نسبت فروش یازده ماه سال  98به

4

76

سال هاي قبل(درصد)

نمودار مقایسه میزان فروش یازده ماه سال های 98با سه سال گذشته

96

همچنین با اشاره به فروش بهمن ماه می توان گفت  :میزان فروش سینمای ایران در بهمن ماه سال  98معادل
 17میلیارد و 786میلیون و415هزار تومان بوده و  1میلیون و 580هزار نفر به تماشای فیلم های اکران شده
نشستند.
در مقایسه بهمن ماه با مدت زمان مشابه سال  97میتوان اظهار کرد :فروش در سال گذشته  13میلیارد و
887میلیون و 143هزار تومان بوده و  1میلیون و 694هزار و 856نفر به تماشای فیلمها نشستند که بر این
اساس در بهمن ماه  98فروش بیست و هشت درصد افزایش را نشان میدهد و بیننده هفت درصد کاهش داشته
است.

جدول مقایسه تعداد بیننده بهمن ماه سال98با ماه مشابه در سه سال گذشته
سال
تعداد تماشاگر
نسبت تماشاگر بهمن ماه 98به ماه مشابه سال هاي

1398

1397

1396

1395

1,580,001

1,694,856

1,545,346

1،104،408

7-

2

43

قبل (درصد)

نمودار مقایسه تعداد بیننده بهمن ماه سال  98با ماه مشابه در سه سال گذشته

جدول مقایسه میزان فروش بهمن ماه سال 98با ماه مشابه در سه سال گذشته
سال

1398

1397

1396

1395

میزان فروش(میلیون

17،786

13،887

11،457

6،654

تومان)
نسبت فروش بهمن ماه سال  98به ماه

28

55

167

مشابه درسال هاي قبل(درصد)

نمودار مقایسه میزان فروش بهمن ماه سال 98با ماه مشابه در سه سال گذشته

نمودار میزان فروش سی سینمای پرفروش در یازده ماه سال  98به ترتیب بیشترین میزان فروش

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

سازمان امور سینمایی و سمعی بصری
معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی .دفتر مطالعات و دانش سینمایی
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