
دوشنبه 16 اسفند 241400
 شماره  8455

پرفروش ترین هــا همیشــه با خود وسوســه و 
افتخاری به همراه دارند؛ وسوســه برای کسانی 
که از قافله عقــب مانده انــد و در فروش بزرگ 
نقشی نداشته اند و در نتیجه از همه جا بی خبرند و 
تحت فشارند که خود را زودتر به خیل خریداران 
برسانند و افتخار هم برای سازندگان و صاحبان 
محصولی که پرفــروش بوده و دل هــا را برده و 
چشــم ها را خیره کرده و هم برای کسانی که در 
فروش آن محصول نقش داشته اند. فقط تفاوت 
در این اســت که تولیدکنندگان جیب شــان پر 
از پول شده و اعتبار و شــوکت و شهرتی به هم 
زده اند و مصرف کنندگان در سرخوشــی ناشی 
از مصرف گیج ومنگ انــد و در میانه این فروش 
بزرگ به نــدرت به کیفیت اهمیــت می دهند. 

با اینکه همیشــه افســانه هایی دربــاره واالتر 
بودن ارزش پــول از هنر در افــواه وجود دارد و 
شخصیت های مشــهور و رســانه ها نیز با تبلیغ 
درباره منزلت هنرمند و هنری که به او الهام شده 
به این افسانه ها و اســطوره ها دامن می زنند اما 
هرگز نباید از یاد برد که هنر هم مثل هر کاالی 
دیگری دارای بازاری اســت کــه در آن رقم ها 
حرف اول را می زنند. در سینما نیز که این روزها 
بیش از همیشــه وجه صنعتــی اش خودنمایی 
می کند و فروش فیلم ها از کیفیت شان به مراتب 
مهم تر اســت، موفقیت تجــاری فیلم ها بر کل 
این صنعت ســایه انداخته اســت. فروش یک 
فیلم مثل راداری اســت که مسیر حرکت سایر 
فیلم ها را نیــز تعیین می کند. اگــر فیلمی پا به 
وادی پر سودی بگذارد و موفق شود گیشه را به 
تسخیر خود درآورد، قطار سینما به دنبال آن به 
حرکت درمی آید. همچون جویندگان طال که با 
شنیدن خبر پیدا شدن طال در سرزمینی به سوی 

آن گسیل می شــوند، کمپانی های فیلمسازی و 
تهیه کنندگان سینما نیز عادت دارند پا جای پای 
فیلم موفق قبلی خودشــان یا سایر کمپانی ها و 
تهیه کنندگان بگذارند. در ســینمای ایران نیز 
تقریبا وضــع بر همین منوال اســت و معادالت 
اقتصادی در تعیین جهت حرکت کلی ســینما 
نقش دارد. البته به دلیــل نقش پررنگ دولت در 
حوزه ســینما، جز مناسبات مالی دالیل دیگری 
نیز برای پرفروش شدن فیلم ها می توان یافت. با 
نگاهی به پرفروش ترین فیلم های سینمای ایران 
در طول دهه های گذشته می توان دلیل محبوب 
شــدن یک ژانر یا حتی یک بازیگــر را دریافت. 
قیمت بلیت یکی از عوامل مؤثر در پرفروش شدن 
فیلم هاست. از آنجا که قیمت بلیت سینما هر سال 
روند افزایشی داشته، طبیعی است که فیلمی در 
دهه90 با تماشــاگِر به مراتب کمتر از فیلمی در 
دهه 60، در فهرست پرفروش ها جای می گیرد. 
چنانچه اخباری که درباره افزایش قیمت بلیت 

سینماها در نوروز 1401می رسد، صحت داشته 
باشد، تعیین کنندگان این قیمت دست به ریسک 
بســیار بزرگی زده اند. درحالی که معاش مردم 
در چند ســال اخیر با مشکالتی عمده ای مواجه 
بوده و تورم افسارگســیخته حتــی به گروهی 
از مردم اجــازه تهیه نیازهای ضروری شــان را 
نمی دهد، افزایش قیمت بلیــت می تواند ضربه 
سنگینی بر ســینمای ایران باشد. شاید هم این 
ریســک جواب دهد و ســینمای ایــران بتواند 
 ضرر و زیان های ســال های کرونــا را با افزایش

 30 درصدی نــرخ بلیت جبران کنــد. در ادامه 
فهرست پرفروش ترین فیلم های سینمای ایران 
از سال 1364به این سو می بینید. بر سر صحت 
و ســقم آمارهای مربوط به پیش از سال1364 
توافقی وجود ندارد و از سال1364 به بعد وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســالمی، با انتشار سالنامه های 
آماری فیلم و سینما، اطالعات قابل استنادی در 

این زمینه گرد آورده است. 

رونق پرده ها، پرواز گیشه ها 
افزایش قیمت بلیت در سال1401 به رونق سینمای ایران می انجامد یا شکست آن؟

بررسی قیمت بلیت سینما طی دهه های گذشته

گیشهبازهماوجمیگیرد؟

در آستانه سال جدید، بار دیگر زمزمه افزایش قیمت بلیت سینما به گوش 
می رسد و طبق پیشنهاد دست اندرکاران صنفی اکران، قرار است درصورت 
موافقت سازمان سینمایی، بلیت40 هزار تومانی برای برخی پردیس های 
مدرن درنظر گرفته شود. قیمت بلیت در سینما به دو عامل اصلی بستگی 
دارد؛ نخســت ســینماداران و تهیه کنندگان که در ایــن هنر- صنعت، 
سرمایه گذاری کرده اند و دیگری مخاطبان که با خرید بلیت، به سینما رونق 
می بخشند. گروه اول توقع دارند مانند صنف های دیگر، در این اقتصاد متورم 
با افزایش قیمت، جلوی ضرر بیشتر را بگیرند و گروه دیگر باتوجه به قدرت 
خرید خود، با هرنوع افزایش قیمت، اولویت ســنجی کرده و خیلی سریع 
کاالهایی از جنس فرهنگ را از سبد خانوار حذف می کند. تجربه سال های 
گذشته نیز این موضوع را تأیید می کند. براساس داده های جدول ارائه شده، 
با افزایش های چشمگیر قیمت بلیت ســینما، از تعداد مخاطبان کاسته 
می شود. البته میزان استقبال از سینما صرفا به افزایش قیمت وابسته نیست 
و متغیرهای دیگری مثل روند کیفیت آثار یا ظهور رسانه های در دسترس تر 
را نیز باید درنظر داشت؛ اما در مجموع و با نگاه هزینه – فایده، هرنوع افزایش 
قیمت منجر به چنین کاهشی شده است. به عنوان مثال در دهه 60و با ثبات 
نسبی قیمت بلیت، نسبت مخاطبان ســینما از جمعیت کشور به مراتب 
بیشتر بوده و هر ایرانی حدود 1.6بار در سال به سینما رفته است. در انتهای 
دهه70و با افزایش حدودا 20برابری قیمت بلیت، دو سوم سینماروها، قید 
آن را زدند و با لحاظ جمعیت، آمار نشان می دهد در پایان دهه 70از هر دو 
ایرانی یک نفرشان سالی یک بار به سینما رفته است. این درحالی بوده که 
هنوز اینترنت و گوشی  های هوشمند و رســانه های جایگزین، نقشی در 
زندگی ما نداشتند. از نیمه دوم دهه 90باتوجه به کیفیت آثار تولیدشده در 
سینمای ایران و بهبود نسبی معیشت، به خصوص برای طبقه متوسط جامعه 
شهری، می رفت که استقبال از سینما افزایش پیدا کند که سروکله کرونا 
پیدا شد و سینما نیز مانند بسیاری از امور دیگر تحت الشعاع قرار گرفت. حال 
باید دید اهالی سینما ترجیح می دهند در شرایط رکود کرونایی، با افزایش 
قیمت بلیت ســینما تاحدی جبران مافات کنند یا با ثبات نسبی قیمت، 

مخاطبان بیشتری را به سینماها بکشانند.
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 اقتصاد سینما
 و متغیرهای غیراقتصادی

اقتصاد سینمایی صرفا به فروش فیلم ها مربوط نمی شود و 
دامنه وســیع تری را از آنچه در نگاه نخست به نظر می رسد، 
دربرمی گیرد. اقتصاد ســینما مبحثی اســت کــه نیاز به 
مطالعات و پژوهش های دانشگاهی دارد تا در سایه نتایج به 
دست آمده بتوان برنامه ریزی فرهنگی انجام داد و از شکست 
فیلم ها و افول سینما جلوگیری کرد. در دانشگاه های ایران، 
تحقیقاتی درباره اقتصاد ســینما در قالــب پایان نامه های 
کارشناسی ارشد یا رســاله های دکتری انجام شده است. با 
اینکه تعداد این پژوهش ها بسیار کمتر از آن چیزی است که 
سینمای ما به آن نیاز دارد ولی متأسفانه حتی همین معدود 
پایان نامه ها و رساله ها و مقاالت مســتخرج از آنها نیز محل 
ارجاع فعاالن سینما نیســت. قطع ارتباط میان بدنه سینما 
و مراکز دانشگاهی خود موضوعی اســت که نیاز به بررسی 
دقیق و مبسوط دارد. با این حال شــاید اگر مقاالتی که در 
قالب چارچوب های آکادمیک درباره موضوعات سینمایی به 
نگارش درمی آید و در ژورنال های تخصصی منتشر می شود، 
به زبان ســاده تر و قابل فهم تری به دست فعاالن سینمایی 
برسد، گرهی از کار سینما نیز باز شود. برای نمونه، در مقاله 
»بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر تقاضای سینمای ایران« که 
در شماره نهم بهار 1389فصلنامه »پژوهش فرهنگی« منتشر 
شده، نویسندگان به موضوع اقتصاد سینما پرداخته اند. آنها 
در قســمت »مبانی نظری« مقاله خود نوشته اند؛»اقتصاد 
سینما اصطالحی است که در ایران بیشتر به کار می رود. در 
مراکز دانشگاهی، از »سینما بیزینس« یا »فیلم بیزینس« نام 
برده می شود که یکی از ابعاد آن بعد اقتصادی است. یکی از 
علت های طرح اقتصاد سینما در دنیا به این شکل، آن است 
که صنعت سینما شامل فرهنگ، اقتصاد و ابعاد دیگری است 
که کاماًل به هم آمیخته اند و هر بعدی از آن به ابعاد دیگـــر 
پیونـد خورده اسـت. نمی توان انتظـار داشـت کـه سـینما از 
کـارکرد فرهنگی- اجتماعی قوی، فناوری پیشرفته و به روز 
و جذابیت ها و ارزش های هنری برجســته برخوردار باشد، 
ولی کارکرد اقتصادی آن ضعیف باشد. این موارد به یکدیگر 
مرتبط اند. در بررسی وضعیت سینما از بعد اقتصادی، هرگونه 
نتیجه گیری و جمع بندی، چه مثبت و چه منفی، نمایشگر 
وضعیت کیفیت سینما و ابعاد و جنبه های دیگر آن نیز است. 
به همین علت، سینمای بیمار، هم از لحاظ فرهنگی و هم از 
لحاظ اقتصادی، مشکل دارد و سینمای خوب اقتصاد خوبی 

هم خواهد داشت.«
اما مگر محصول ســینما را می توان محصول یک کارخانه 
ارزیابی کرد. در ســال چند ده فیلم مختلف اکران می شوند 
که توسط افراد مختلفی ساخته شــده اند. پاسخ این مقاله 
به این موضوع چنین است؛»کاالی نهایی سینما محصولی 
اســت که به تعداد فیلم های اکران شده در یک سال، متنوع 
و در نتیجه ناهمگن اســت. کاالی ناهمگن به کاالیی گفته 
می شود که در طبقه بندی کاالها از نظر نوع، تحت یک عنوان 
آورده می شود )مثاًل پیکان، پژو(، ولی برخی تفاوت های رفتار 
عقالیی مصرف کننده باعث می شود که وی به هر کدام از این 
مصداق ها، ترجیح متفاوتی را اعــالم کند و تمایل خاصی را 

برای تقاضای هر کدام نشان دهد.

 به عبارت دیگر، هر فیلم مخاطب خــود را دارد و اکران آن 
بخشی از تقاضاکنندگان )سینمارو( بالقوه را به خود جذب 
می کند. ناهمگن بودن کاالی نهایی سینما تأکیدی خواهد 
بود بر انتخاب در تعیین نوع کاال )نوع فیلم( و اعالم ترجیح 
تقاضاکننده، به این معنی که مصرف کننده در میان کاالهای 
پـیش روی خود )در اینجا فیلم های سینمایی اکران شده( 
انتخاب و اعالم ترجیح می کند. این نشان می دهد که تماشاگر 
به همه فیلم های اکران شــده، به مثابه کاالی همگن با لذت 
یکســان نگاه نمی کند و انتخاب فیلم برای وی حائز اهمیت 
اســت.« این مقاله در ادامه عوامل مؤثر بر تقاضای سینما را 
چنین برمی شمرد؛»عوامل مؤثر تقاضای سینمای ایران، به 
دو دسته عوامل اقتصادی )متغیرهای کمی( و غیراقتصادی 
)متغیرهای کیفی( تقسیم می شود که عبارتند از سن، جنس، 
تحصیالت، وضعیت تأهل، ترکیب جمعیتی خانوار، وضعیت 
اشتغال، نوع فعالیت، درآمد، طبقه اجتماعی، قیمت بلیت، 
تورم، کیفیت سینما، تعداد و پراکندگی سالن های سینما، 
ســاعت اوقات فراغت، قیمت و میزان اســتفاده از کاالهای 
 DVD جانشــین )برنامه های تلویزیونی، میزان استفاده از
و CD، میزان اســتفاده از برنامه های رایانــه ای و اینترنت، 
ماهواره و...(، ســایر تفریحــات )تئاتر، موســیقی، گالری، 
موزه ها، نمایشــگاه ها، کتاب، مجــالت، ورزش و...(، نبود 
قانون کپی رایت و دسترسی آسان به CDهای قاچاق، سهم 
سینما در سبد مصرفی خانوار، قیمت کاالهای مکمل سینما، 
کیفیت فیلم، حضور بازیگران مشهور، حضور کارگردان نامی 
و مشهور، موضوع فیلم و جسارت در پرداخت سوژه، معضالت 
فرهنگی )سانسور(، سیاستگذاری های مسئوالن ذی ربط، 
بی توجهی به ساخت فیلم برای همه سطوح و گروه ها، تناسب 
و تنوع نداشــتن موضوعات فیلم های به نمایش گذاشــته 
شــده، اکران به موقع فیلم ها، اکران نکردن فیلم های به روز 
خارجی، فناوری و فنون بصری، تبلیغات، امنیت اجتماعی 
و شرایط سیاسی کشور، مدت اکران فیلم، زمان اکران فیلم 
)فصل سینماروی(، جو اجتماعی حاکم بر سینما، امکانات 
تفریحی جنبی در سالن های سینما، ساعت رفتن به سینما، 
روزهای رفتن به سینما.« نویسندگان در انتهای این بخش 
چنین نتیجه گیری می کنند؛ »متغیرهای غیراقتصادی، در 
بسیاری موارد نقش تعیین کننده تری در مقایسه با متغیرهای 
اقتصادی می توانند به عهده داشته باشند. البته نکته این است 
که برخی از این متغیرها را نمی توان با اســتفاده از ابزارهای 
متداول ارزیابی کرد و می بایستی که در این موارد، صرفاً به 

تأثیر تحلیلی آن در میزان تقاضا اشاره کرد.« 

تفاوت بلیت و ساندویچ
  اگــر فروش موفــق چنــد فیلــم ازجملــه »دینامیت«، 
»گشت ارشاد 3«، »قهرمان«، »آتابای« و »بی همه چیز« را 
فاکتور بگیریم، ســینمای ایران در 2سال گذشته وضعیتی 
بحرانی داشــته اســت. تعطیلی طوالنی مدت سینماها و 
شکســت اغلب فیلم هایی که روی پرده آمده اند، سینمای 
ایران را به سمت پرتگاه برده است. حاال برخی معتقدند که 

عالج درد سینما افزایش قیمت بلیت است. 
چندی پیش، ســجاد نوروزی، مدیر پردیس سینما آزادی 
و عضو شــورای صنفی نمایش، گفت:»حتی در رونقی که 
در حوالی آذرماه به ســینماها بازگشــت، تعداد مخاطبان 
سینمای ایران به قبل از دوران کرونا بازنگشت. رقم فروش 
به دلیل افزایش قیمت بلیت باال رفت اما تعداد مخاطبان به 
قبل از کرونا بازنگشت.  آن هم درحالی که هزینه های تولید 
چند برابر شــده، بحث اصلی ما تعداد مخاطب است. به طور 
مثال پردیس »آزادی« در روزهای پنجشنبه و جمعه در ایام 
پیش از کرونا، تقریباً 10 هزار مخاطب داشت، در دوران اوج 
رونق دوباره در آذرماه امســال این آمار به 6 هزار و 500نفر 
 رســید. بنابراین به معنــای واقعی رونقی هم به ســینماها

 بازنگشته است.«
 وی در بخشی دیگر از صحبت هایش درباره افزایش قیمت 
بلیت نیز افزود: »واقعیت این است که با این شرایط خاص 
اقتصادی قیمت بلیت ســینما باالخره باید تفاوت حداقلی 
با قیمت یک ساندویچ داشــته باشد. وقتی قیمت همه  چیز 
افزایش داشــته و هزینه های اداره ســالن چند برابر شده 
طبیعتاً قیمت بلیت سینما هم باید تابعی از وضع فعلی باشد. 
وقتی وضعیت اقتصادی کشــور در همه حوزه ها نامساعد 
است، براســاس کدام منطق می خواهیم ســینما را از آن 

تفکیک کنیم؟«

راهی به گیشه هست
در سال پروحشت 2021که کرونا جهان را زیر و زبر می کرد، 
قسمت جدید از ســری فیلم های »مرد عنکبوتی« با عنوان 
»مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست« به رتبه ششم جدول 
پرفروش تریــن فیلم های تاریخ ســینما راه یافــت. »مرد 
عنکبوتی: راهی به خانه نیست« با رســاندن فروش جهانی 
خود به 1.69 میلیارد دالر )بدون درنظر گرفتن تورم( با عبور 
از »دنیای ژوراســیک« )1.67 میلیارد دالر( و »شیرشــاه« 
)1.66 میلیارد دالر( در رتبه ششم پرفروش ترین فیلم های 
تاریخ سینما قرار گرفت. قسمت جدید »مرد عنکبوتی« در 
آخر هفته میالدی که گذشت به فروش 14.1 میلیون دالری 
در آمریکا دست یافت و در گیشه بین الملل نیز 27.7 میلیون 
دالر به فروش خود افزود. این فیلم ابرقهرمانی که اکران خود 
را از دسامبر سال گذشــته میالدی آغاز کرده تاکنون 721 
میلیون دالر در گیشه آمریکا و 970 میلیون دالر هم در گیشه 
بین المللی فروخته است. در میان بازارهای خارجی فیلم مرد 
عنکبوتی: راهی به خانه نیست، بریتانیا با 116 میلیون دالر 
بهترین عملکرد را داشــته و مکزیک )73.4 میلیون دالر(، 
کره جنوبی )60.6 میلیون دالر( و فرانسه )59.9 میلیون دالر( 
دیگر بازارهای پرفروش این فیلم ســینمایی بوده اند. نکته 
قابل توجه این است که این فیلم بدون اکران در سینماهای 
چین، بزرگ ترین بازار ســینمایی جهان توانسته به چنین 
فروشی در دوره زمانی دســت یابد که سینمای جهان هنوز 
تحت تأثیر شرایط همه گیری کرونا به شرایط عادی بازنگشته 
است. مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست به کارگردانی »جان 
واتس« و فیلمنامه ای نوشته مشــترک »کریس مک کنا« و 
»اریک ســامرز« با بازی مجدد »تام هوالند« در نقش اصلی 
دنباله مرد عنکبوتی: بازگشــت به خانــه )2017( و »مرد 
عنکبوتی: دور از خانه« )2019( بیســت و هفتمین فیلم در 

دنیای سینمایی مارول محسوب می شود.

فقر سوژه
وضــع نامســاعد اقتصــادی ســینمای ایران 
صرفا به دلیل پاندمی کرونا نیســت. فقر ســوژه 
یکــی از عوامل اصلــی بی میلی اغلــب مردم به 
تولیدات سینمایی اســت. در نشست تخصصی 
»انسان شناسی و سینمای نمادین« که دوشنبه 
9 اسفند در دانشــگاه علوم اجتماعی، ارتباطات 
و رسانه دانشگاه آزاد اســالمی واحد تهران مرکز 
برگزار شد، رامتین شهبازی ، معاون دانشکده هنر 
دانشگاه سوره درباره سینمای دهه 90 ایران گفت 
که در این دهه ســینما از فقر سوژه در رنج است. 
سوژه در این گفتار دقیقا همان چیزی که دکارت 
از سویی و از ســوی دیگر مورد نظر کانت است. 
برخی این ســوژگی را مترادف با کنش می دانند. 
وی افزود:»شاید بسیار اندک بوده اند سینماگرانی 
همچون اصغر فرهادی یا شهرام مکری یا مجید 
برزگر و دیگر فیلمســازانی از این دســت که به 
خلق سوژه نایل آیند. برای نمونه جهان سوژگی 
که مکری و فرهادی می ســازند لزوما با حرکت 
رو به جلو کامل نمی شوند آنها بسیاری اوقات در 
البیرنت های جهانی خــود گیر افتاده و از حرکت 
باز می ایستند و اتفاقا همین عدم حرکت ایشان را 
تبدیل به سوژه عقیم می کند که همین وضعیت 
ایشان را در وضعیت نمادین قرار می دهد«. هرچه 
تنوع ســوژه در سینما بیشتر باشــد و فیلم های 
بیشــتری در ژانرهای مختلف ساخته شود، قشر 
سینمارو از حق انتخاب بیشتری برای فیلم دیدن 

برخوردار می شود.

نقل قول خبر

سینمای جهان

 خبر

برداشت

سال
میانگین قیمتمتوسط قیمت گران ترین سینماگران ترین متوسط قیمت بلیتارزان ترین متوسط قیمت بلیت

 بلیت )تومان(
درصد افزایش
نام و شهر سینماقیمت )تومان(استانقیمت )تومان(استانقیمت )تومان( به سال قبل

-7.3شهرقصه / تهران10.5کردستان و تهران9ایالم13645
8.617.8عصرجدید/ تهران10.3کردستان و بوشهر10ایالم13655.4
94.6بهمن/ تهران11.6کردستان10.5ایالم13666.6
9.88.9آزادی / تهران17.9گیالن10.9چهارمحال و بختیاری13677.2
10.68.2عصرجدید/ تهران20.5تهران12.8سیستان و بلوچستان13688
14.940.6عصرجدید/ تهران25.8تهران17.9ایالم136910.7
2247.6شهرقصه / تهران35.3تهران26.6سیستان و بلوچستان137016
29.132.3عصرجدید/ تهران43.6کرمانشاه35.2سیستان و بلوچستان137120
4451.2عصرجدید/ تهران62.3کرمانشاه52.3سیستان و بلوچستان137225
49.913.4عصرجدید/ تهران81.1تهران60.7سیستان و بلوچستان137328.9
62.926.0فلسطین / تهران93.9کرمانشاه74.6کهگیلویه و بویراحمد137438.5
99.257.7شهرقصه / تهران177.5اصفهان113کهگیلویه و بویراحمد137554.4
125.326.3میرزاکوچک خان/ رشت200اصفهان142.6چهارمحال و بختیاری137683.9
195.455.9صحرا / تهران312.5تهران240.8کهگیلویه و بویراحمد1377103.2
241.623.6صحرا / تهران358.2اصفهان و تهران274چهارمحال و بختیاری1378133
287.218.9فرهنگ / تهران583.4تهران362.3چهارمحال و بختیاری1379173.5
384.633.9استقالل / تهران700تهران486.5چهارمحال و بختیاری1380225.7
471.322.5استقالل / تهران798تهران582.6چهارمحال و بختیاری1381279
524.911.4فرهنگ / تهران890تهران628.4کهگیلویه و بویراحمد1382239.4
621.818.5فرهنگ / تهران1، 144تهران736.2خراسان جنوبی1383300
70212.9فرهنگ / تهران1، 154تهران831خراسان جنوبی1384300
912.430موزه سینما / تهران1، 500تهران1، 073خراسان جنوبی1385345
116.2، 060آزادی / تهران2، 000تهران1، 261خراسان جنوبی1386499
125.8، 334آزادی / تهران2، 043تهران1، 608خراسان شمالی1387450
125.1، 669پردیس زندگی / تهران3، 968تهران2، 092خراسان شمالی1388694
234.4، 243آزادی / تهران3، 581تهران2، 860خراسان شمالی1389833
27.3، 407ایوان شمس / تهران10، 000تهران2، 981کهگیلویه و بویراحمد1390847
328، 080آزادی / تهران4، 627تهران3، 815کهگیلویه و بویراحمد1، 1391000
441.6، 360هویزه / مشهد6، 000تهران4، 764کهگیلویه و بویراحمد1392994
40، 360پردیس قلهک / تهران6، 000تهران5، 038کهگیلویه و بویراحمد1393968
524.8، 442فرهنگ / تهران7، 177تهران6، 242کهگیلویه و بویراحمد1، 1394132
620.3، 549پردیس قلهک / تهران14، 247تهران7، 703کهگیلویه و بویراحمد1، 1395111
720.6، 898پردیس قلهک / تهران16، 422تهران9، 279سیستان و بلوچستان3، 1396092
811.2، 787پردیس قلهک / تهران15، 268تهران10، 680کهگیلویه و بویراحمد4، 1397690
1129.5، 377پردیس قلهک / تهران19، 680تهران14، 051سیستان و بلوچستان5، 1398410

 مقایسه قیمت بلیت سینما در ایران از سال 1364تا 1398

براساس داده های سالنامه های آماری فروش فیلم و سینمای ایران، 
تهیه شده در معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی

۱۳۶۴
عقابها

تعداد تماشاگر: 3٬۲4۵٬8۵9
میزان فروش: ۲8٬84۰٬1۷3

1366
اجارهنشینها

تعداد تماشاگر: 3٬۰۵1٬39۰
میزان فروش: 33٬9۲3٬8۵8

1367
کانیمانگا

تعداد تماشاگر: 3٬۵۰3٬9۰8
میزان فروش: 39٬838٬3۷۷

1370
عروس

تعداد تماشاگر: 4٬4۲3٬۵38
میزان فروش: 11۵٬۲۷۷٬۵83

1372
افعی

تعداد تماشاگر: 4٬۵1۷٬643
میزان فروش: 199٬۰3۰٬8۷1

1373
کالهقرمزیوپسرخاله

تعداد تماشاگر: 4٬3۰1٬848
میزان فروش: ۲9۵٬۷93٬۰۷۵

1375
خواهرانغریب

تعداد تماشاگر: 3٬۲19٬4۲1
میزان فروش: 3۷۰٬۵۲4٬63۰

1376
آدمبرفی

تعداد تماشاگر: 4٬4۷3٬۲۷۷
میزان فروش: ۵86٬38۵٬۲۲۰

1377
مردعوضی

تعداد تماشاگر: 3٬۷9۲٬۰33
میزان فروش: 849٬364٬6۲۰

1378
قرمز

تعداد تماشاگر: 3٬۰61٬۰1۰
میزان فروش: ۷94٬9۰3٬96۰

1379
شوکران

تعداد تماشاگر: ۲٬۷۰۰٬۲69
میزان فروش: ۷۷4٬349٬8۷۰

1380
مریممقدس

تعداد تماشاگر: 1٬83۵٬۵۰1
میزان فروش: 684٬196٬۷۵۰

1383
کما

تعداد تماشاگر: 1٬93۰٬۵91
میزان فروش: 1٬۰96٬8۰6٬8۰۰

1386
اخراجیها

تعداد تماشاگر: 1٬8۷6٬8۷1
میزان فروش: ۲٬۰3۲٬۵93٬۵۰۰

1387
چارچنگولی

تعداد تماشاگر: 1٬3۷9٬368
میزان فروش: 1٬9۰6٬۵۰۵٬۵۰۰

1389
ملکسلیمان

تعداد تماشاگر: 1٬349٬۰69
میزان فروش: ۲٬849٬6۲8٬1۵۰

1393
شهرموشها۲

تعداد تماشاگر: ۲٬334٬۵۲۲
میزان فروش: 9٬81۷٬313٬4۰۰

1394
محمدرسولاهلل)ص(

تعداد تماشاگر: ۲٬463٬1۲۵
میزان فروش: 14٬۵۵8٬8۲9٬3۰۰

1395
فروشنده

تعداد تماشاگر: ۲٬16۰٬۰۵۰
میزان فروش: 1۵٬۷14٬919٬6۰۰

1396
نهنگعنبر۲:سلکشنرؤیا

تعداد تماشاگر: ۲٬6۷4٬648
میزان فروش: ۲۰٬991٬89۵٬۵۰۰

1397
هزارپا

تعداد تماشاگر: 4٬۲18٬۷93
میزان فروش: 38٬۰63٬848٬۰۰۰

1398
مطرب

تعداد تماشاگر: 3، ۲9۷، 138
میزان فروش: 38٬۵46٬4۵6٬۰۰۰

1399
شنایپروانه

تعداد تماشاگر: ۲14٬8۰۵
میزان فروش: 3٬6۷6٬۰۰۰٬۰۰۰

1400
دینامیت

تعداد تماشاگر: 1٬۷۲۵٬۰۰۰
میزان فروش: 38٬6۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰


