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 وضعیت سالن های سینما در کشور

 

 1  معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی

 چکیده

های صنعت سینمای کشور بدل های نمایش به جهت کمی و کیفی به یکی از اولویتدر سالهای اخیر ایجاد سالن    

ز سوی بخش خصوصی در مسیر تببین شده از سوی سازمان های صورت گرفته اگردیده است. اگر چه تالش

به خوبی مشهود است، اما هنوز از میانگین  9311سینمایی، جدی و قابل تأمل بوده است و در مقایسه با گزارش سال 

 آمار جهانی در این حوزه دور هستیم.

تنظیم  9311سرشماری سال  براساس میزان جمعیت کشوری اعالم شده از 11قابل ذکر است که گزارش سال      

میلیون  1بر مبنای جمعیت اعالم شده در این سرشماری تنظیم گردیده و حدود  9316گردیده است. اما گزارش سال 

علیرغم  ،های صورت گرفتهشاخصدر رشد اعالم نفر به عدد جمعیت در این گزارش افزوده شده است. بنابر این 

 دیده است.میلیون نفری اعالم گر 1افزایش جمعیت 

سینمای سیار در کشور وظیفه  1فرهنگسرا و   91سالن و  91مجتمع،  84سینما،  229تعداد  9316در پایان سال    

 اند.صندلی در کل کشور برعهده داشته 913881پرده و   138ها را با فراهم آوردن نمایش فیلم

بحث پراکندگی ناهمگون مراکز نمایش در سطح  ،گردد هویدا میکلی که در آمار و ارقام موضوعی مهمترین      

های باالتر یا استان کشور دارای تعداد پرده 7فقط ،  9316های نمایش در سال باشد. علیرغم افزایش پردهکشور می

 ها حتی در حد میانگین کشوری نیز نیستند.اند و مابقی استانبرابر با میانگین استانی در کشور بوده

ای عمل نکرده و استانهایی که های بیشتر منطقهها در راستای پوششنده این است که افزایش پردهدهآمار نشان     

های تعداد ها،  اگر چه نسبتاند. افزایش پردهمند گردیدهاند، عموما از این افزایش بهرههای بیشتری بودهدارای پرده

ها در سمت مثبت تغییر داده ولی در گسترده شدن سالن پرده در استانها و حتی نسبت پرده با جمعیت هر استان را به

 پهنه جغرافیایی کشور اثر کمتری داشته است.

ها برابر با نفر و در خصوص پرده 231779براساس آمار جمعیتی ، نسبت جمعیت به سینما در کشور برابر با      

  9316سینما و سالن در سال  درصدی در عنوان 21و  21باشد. این ارقام نشان از رشد نفر می 948162
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رشد این  9311تا  9384باشد.( درسالهای دهد )که با در نظر گرفتن جمعیت افزایش یافته، بیشتر از این رقم میمی

 از رشد قابل توجهی برخوردار گردیده است. 9316% بوده که در سال 7ارقام بطور میانگین ساالنه 

ظرفیت کل از  9316باشد. در سال ها )به صندلی ( نیز مشهود میالناین رشد در شاخص گنجایش و ظرفیت س     

نفر برای هر صندلی به عدد   698تغییر یافته و نسبت جمعیت به تعداد صندلی از عدد  913431صندلی  به 921923

 نفر برای هر صندلی رسیده است. 129

% 21ی کشور اضافه گردیده که از افزایش حدود هاسالن / پرده به تعداد سالن 924همچنین در این سال تعداد      

 دهد.های کشور خبر میها و سالندر تعداد پرده

باید گفت  ها و ...ل ساخت و سازها، افزایشدر خصوص تغییرات صورت گرفته در آمار سینماهای کشور از قبی     

  اند و تغییراتی در وضعیت تعدادهبهره بودها و تغییرات بیاستان از این افزایش 1 ،استان 39که از مجموع 

ها % استان31های کشور صورت پذیرفته و استان % 61در  9316های آنها بیش نیامده، به عبارتی تغییرات سال سالن

 استان بدون تغییر( رشد مناسبی داشته است. 93) 9311اند. البته این میزان نسبت به سال بهره بودهاین اقدامات بیاز 

شهر  916شهر،   9372صوص شهرهای دارای سینما در کشور ، مشکالت بسیاری وجود دارد . از مجموع در خ     

های افزایش یافته در باشند. تعداد پردهدارای پرده سینما بوده و سایر شهرهای کشور امکان نمایش فیلم را دارا نمی

 21/94به عدد  ،درصدی 31با رشد  9311 در سال  درصد93/92پرده( توانسته این رقم را از  924)   9316سال 

 برساند.

است. استان  ) استان ایالم( رسیده 9به عدد  2های دارای یک پرده نمایش از عدد تعداد استان 9316در سال      

پنج قزوین و کهکیلویه با  وپرده ، قم  چهارزنجان با دو پرده، هرمزگان با سه پرده، اردبیل و چهار محال بختیاری با 

باشند. پرده برای هر استان( را دارا می 97هایی هستند که دارای کمترین تعداد پرده ) میانگین کشوری پرده ، استان

البته در این میانگین بحث جمعیتی این امر نشان از نابرابری در توزیع امکانات در نقاط مختلف کشور دارد. که 

 دخالت ندارد.
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9311. که نسبت به سال باشدباب سینما در کشور در حال ساخت می 17 شایان ذکر است که در حال حاضر 

در حال ادامه یافتن و ساخت سینماها با این سرعت رشد در کشور  پذیرفتهاین فعالیت صورت در درصدی  7رشد 

 باشد.می

ش خصوصی صندلی، بخ 49314پرده و  916سینما با  81ها برای بخش خصوصی حقیقی همچنین مالکیت سالن      

 949971سالن و  396و  سینما 231صندلی، بخش دولتی و ارگانی نیز با  92249سالن و  61سینما با  91حقوقی 

 های کشور را در اختیار دارند.صندلی مالکیت در سالن

درصد دارای  71های نمایش فیلم در کشور دارای مالکیت خصوصی و درصد از مکان 31در پایان باید گفت   

ورود به منزله  9311افزایش سهم بخش خصوصی را نسبت به سال توان باشند که میدولتی یا شبه دولتی میمالکیت 

 بیشتر بخش خصوصی به مالکیت سینماها و سالنهای نمایش قلمداد نمود.
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 مقدمه

آن سال است که پیش شرط طول تعداد تماشاگران سینما در  از دید یونسکو یکی از شاخص های توسعه فرهنگی

توان اذعان داشت که هر چند تقریبا می رجه اول، سالن های سینما می باشد؛وجود زیرساخت های مورد نیاز و در د

های سینما منجر به رونق و استقبال تواند پاسخ صریحی به این سئوال بدهد که آیا وجود و تعدد سالنهیچ کس نمی

های سینماها و سالنو ساز سالن های سینما را در پی دارد.  شود و یا استقبال تماشاگران رونق ساختاز سینما می

فرایند تولید و توزیع قرار داشته و ماحصل  آخرین مرحلهآن ها در  آنکهنمایش از سه منظر واجد اهمیت هستند. اول 

ه تمامی تالش های صورت گرفته را در معرض نمایش قرار می دهند. بدیهی است که گستره پخش آثار، نحوه ارائ

ها بستگی های نمایش و پراکندگی آنآثار و توفیق در جذب مخاطب تا میزان زیادی به وضعیت سینماها و سالن

سالن های سینما به منزله نقطه فروش فیلم های سینمایی، در ابتدای چرخه درآمدی برای تولیدات  آنکهدوم دارد. 

با توجه  اینکهرا به حرکت درآورند. و سومین منظر بایست چرخ اقتصاد فرهنگ باشند که میسینمایی در کشور می

که  زیون، تبلت و حتی گوشی تلفن همراهیبه پیشرفت تکنولوژیک و وجود ابزارهای متنوع دیدن فیلم مانند تلو

توان فضا و امکانات خاص سالن سینما تنها وجه تمایز سینما را می، ای را سبب شده استسابقهسهولت و دسترسی بی

 ای فیلم در سینما را ترجیح دهند.دیگر، تماشبه طرق کند بجای فیلم دیدن ه افراد را ترغیب میدانست ک

های سینما در کشور مستلزم وجود آمار از آنجا که بررسی وضعیت و سیاستگذاری در جهت بهبود شرایط سالن

. اطالعات و آماری که در این و اطالعات مورد نیاز است، می بایست توجه ویژه ای را بدین امر مبذول داشت

گیرند، می بایست دارای دقت کافی گیری و تصمیم سازی و ارجاع قرار میخصوص مورد بررسی ، تحلیل، تصمیم

به عبارت دیگر در آغاز و  بوده تا بستری برای درک بهتر از آینده سینمای ایران مبتنی بر واقعیت ها را بوجود آورند.

ص وضعیت نمایش فیلم در کشور، باید این اطمینان حاصل گردد که هر سینما و سالن قبل از هر تصمیمی در خصو

. در این باشدنمایش در کشور شناسنامه خاص خود را دارا بوده و از شرح وضعیت روشن، معتبر و به روز برخوردار 
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گردآوری و ارائه  9316در سال اصلی ترین عناصر اطالعاتی از سالن های نمایش کشور  تابررسی تالش گردیده 

 گردد. 

را باید وجود اختالفات شدید آماری از سوی مراکزی که  اتی از این دستمشکل در مسیر تهیه گزارش مهمترین

مبتنی بر آمار  برای جمع آوری اطالعاتبه نحوی با این حوزه در ارتباط هستند، دانست. در گام نخست 

 ارشاد ادارات کلونظارت و ارزشیابی  معاونتموسسه سینمای شهر،  های، به داده 9311آوری شده در سال جمع

در نهایت با  وهای قبلی اضافه و اطالعات قبلی به روز و اطالعات جدید به داده رجوع گردیدکشور  هایاستان

 .گردیدهای نمایش، سعی در تایید اطالعات جمع آوری شده مدیران سینماها و سالن اتعنایت به اطالع

 به نظر می رسد: ضرورینکته ذکر چند ینجا در ا

سالن مستقل،   ،سالن سینما،  پردازند:به فعالیت میکلی عنوان  1های نمایش فیلم در کشور تحت کلیه محل .9

:گرددتعاریف مد نظر از هر یک، ذکر می ". ذیال، مجمتع فرهنگی و فرهنگسرا9پردیس

o :دادن آثار سینمایی به گروهی از افراد است.  مکانی دارای پرده نمایش فیلم برای نمایش سالن

این مکان دارای مجوز از سوی سازمان سینمایی بوده و شرایط فنی الزم )صوتی و تصویری( برای 

نمایش را دارا می باشد.

o :سالنی است که کاربری نمایش آثار سینمایی، بخشی از فعالیت های آن به شمار  سالن مستقل

می رود. 

o :است. چند سالن نمایش تایک  دارای کهمکانی  سینما

o :سالن نمایش است. معموال )و نه لزوما( این  3مکان نمایش فیلم که حداقل دارای  پردیس

ها در کنار مجموعه های فرهنگی، تفریحی و تجاری قرار می گیرند.مجموعه

o :ادارات کل فرهنگ و ارشاد تحت مدیریت  که سالن های مستقل سینمای مجتمع فرهنگی

المی قرار دارند.اس

                                                           
1

 آمار پردیس های سینمایی تحت عنوان سینما اعالم گردیده است. در این گزارش 
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o :ها قرار دارند.سالن های مستقل که تحت مدیریت شهرداری سینمای فرهنگسرا

باشد.های فعال در نمایش فیلم میاطالعات و آمار ارائه شده مربوط به مکان .2

گردند. لذا بازنگری و به روزرسانی آن الزمه قابلیت اطالعات ارائه شده در طول زمان دستخوش تغییر می .3

در طول زمان خواهد بود. بدین منظور الزم است کلیه تغییرات در این اطالعات در اولین فرصت از  اتکا

معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی به عنوان مرجع رسمی تولید و سوی مراکز و مراجع مربوطه به 

در طول زمان بخش هایی توان رسانی گردد. عالوه بر این میاطالع انتشار اطالعات و آمار سینمایی کشور

به اطالعات حاضر اضافه نمود تا جزئیات بیشتری تحت پوشش قرار گیرند.

های مختلف دارای تعاریف متفاوتی های نمایش فیلم برای بخشمفاهیمی مانند فعال یا غیرفعال بودن محل .4

ی که نیاز به تدقیق بوده و این گزارش، تعریف عمومی مرکز نمایش فیلم را مبنا قرار داده است. در صورت

 بیشتر در آینده وجود داشته باشد، با ارائه تعاریف مشخص از مراکز نمایش فیلم مانند 

هایی در آمار ارائه شده پدید خواهد آمد.ها، سینماها، تعداد سانس ها و ... ، الجرم جابجاییپردیس

و   مرکز آمار ایرانیت شده در سا مبنای آماری جمعیت استانی و کشوری، آخرین اطالعات ارائه .1

می باشد. 9311سرشماری سال 
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 در کشور مکان های نمایشآمار کل ( 9

 الف. آمار مکان های نمایش در یک نگاه 

 سیاستگذاران را قادر به بررسی عملکرد گذشته و  ،های نمایشآماری در خصوص مکان اطالعات     

 بر این اساس به گردآوری آمار  .نمایدمی ی سینماهاتر در خصوص آینده فعالیت سالنگیری صحیحتصمیم

هایی که بر اساس تعاریف های انجام شده، مجموع مکانبررسیطبق  های نمایش در کشور مبادرت گردید.مکان

 9316سال  پایانو موسسه سینما شهر تا معاونت ارزشیابی و نظارت دارای اختالف بین سازمان سینمایی و موجود و 

 ،مجتمع فرهنگی  84سینما،  229شامل  ،تعداد این وباب بوده  331فعالیت نمایش فیلم اشتغال داشته اند، در کشور به 

 بوده است. سینمای سیار  1فرهنگسرا  و  91 ، سالن 91

 
9311سال   9311سال    

 درصد باب درصد بابمکان نمایش

 911 71 229 613تعداد سینما

 62 22 84 246تعداد مجتمع

اد سالنتعد 8 3 91 3

 94 1 91 44تعداد فرهنگسرا

 2.6 1 1 1 سینمای سیار

 911 331 911 271 مجموع

  138  491 تعداد کل پرده

 921923  913881 تعداد صندلی
 

 (9311و 9311) فیلم نمایشمختلف تعداد و درصد مکان های  - 9 جدول



 وضعیت سالن های سینما در کشور

 

  8 







 

 (9311م )درصد مکان های مختلف نمایش فیل -9نمودار 

 

پرده فرض شود، با توجه به افزایش تعداد  216های سینما برابر با ، تعداد پرده84سال  تابه دلیل نبود اطالعات دقیق 

 9311نسبت به سال  9316و در سال درصد  62 برابر با، شاهد افزایشی پرده 491 تا 11سال های نمایش در کل پرده

 .می باشیم را شاهد درصدی 79زایش اف 84درصدی و نسبت به سال  77افزایش 
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 11و  84مقایسه اماکن نمایش فیلم در سال  - 2 نمودار





 

 به تفکیک استان  های نمایشمکانب. آمار 

ان را از تواند وضعیت هر استگردد. مقایسه آمارها میدر این بخش آمار اماکن نمایش به تفکیک استان ذکر می     

 منظر امکانات نمایش فیلم به خوبی روشن سازد. 
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فیلم به تفکیک استان نمایشهای مکان –2جدول  

فارسقزوینقمکردستانکرمانکرمانشاه
ویه و کهکیل

بویراحمد
کل کشوریزدهمدانهرمزگانمرکزیمازندرانلرستانگیالنگلستان

تعداد کل سینما، 

مجتمع و سالن
2234793417921947318331

93243124111921211229تعداد سینما
19243222994294384تعداد مجتمع
92229299222222292تعداد سالن

22222222222222291تعداد فرهنگسرا
2222222222222221سینماسیارتعداد 

 138 93 92 3 1 91 8 99 92 1 1 91 1 1 1 21 تعداد کل پرده

 913432 3711 3281 111 2811 1119 2131 1938 2771 9731 9311 4141 2188 9211 822 8722 تعداد صندلی
فیلم به تفکیک استان مکان های نمایش –2ادامه جدول 


ایالمالبرزاصفهاناردبیل

آذربایجان 

شرقی

آذربایجان 

غربی
تهرانبوشهر

چهارمحال 

و بختیاری

خراسان 

جنوبی

خراسان 

رضوی

خراسان 

شمالی
سمنانزنجانخوزستان

سیستان و 

بلوچستان

تعداد کل سینما، 

مجتمع و سالن
4329299881714794791281

تعداد سینما 

وپردیس
39172742193192992912

992399949292344234تعداد مجتمع
2222223222922222تعداد سالن

22222229322222222تعداد فرهنگسرا
سینماسیارتعداد 


422222222222922

 1 92 2 91 8 42 7 4 989 8 8 23 9 91 42 4 تعداد کل پرده

 9771 2124 139 7371 9172 8842 9142 9181 41822 2838 3842 7113 292 4931 99271 9113 تعداد صندلی
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ع متمتعلق به یک مجگردد در کل استان ایالم، تنها یک پرده نمایش وجود دارد که همانطور که مشاهده می    

ع امکان نمایش سینما و یک مجتم دودر استان هرمزگان  پرده سینما وجود دارد. دو. در کل استان زنجان نیز است

و کهکیلویه و بویراحمد قم  پرده و قزوین، 4اردبیل و چهار محال بختیاری هرکدام های اند. استانفیلم را ایجاد کرده

پرده نمایش  989اما از سوی دیگر این رقم برای استان تهران برابر با  باشند.پرده نمایش در کل استان می 1دارای 

عالوه  باشد.پرده نمایش می 42قرار دارد که دارای  خراسان رضویچشمگیر، استان با اختالف  تهراناست. پس از 

 76تهران دارای استان که  یتوان این اختالف فاحش را مشاهده نمود؛ به طورمی هماز نظر تعداد سینما  بر این،

ارقام  .ی بعدی قرار دارندهامکان نمایش در رتبه 21و  31با فارس و و  اصفهان بعد،  است و در مرتبه مکان نمایش

با  "البته طبیعتا. باشدمی در سطح کشور دهنده نابرابری در توزیع امکانات نمایش فیلمنشانو فواصل آنها مذکور 

تعادل در این  حدی از وجود "توجه به تمرکز جمعیت در تهران، وجود امکانات بیشتر دور از ذهن نیست اما اوال

یابد. گردد و این دور باطل ادامه میز امکانات خود منجر به تمرکز جمعیت میتمرک "خصوص ضروریست و ثانیا

فیلم، بلکه در خصوص تمامی وجوه امکانات ملی صادق است که  نمایشاین امر نه تنها در خصوص امکانات 

ت شده های گسترده از روستاها و شهرها به سمت پایتخمنجر به مهاجرت های اخیر،طی دهه تمرکز آن در تهران

 است.

که نسبت به سال  باشدمی 97استان کشور برابر با عدد  39های نمایش در در حال حاضر میانگین تعداد پرده     

 989استان تهران با برابر یا باالتر از این میانگین هستند. استان  7تنها درصدی بوده است. اگرچه  71دارای رشد 9311

 پرده نمایش در کشور رکورددار است.
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 پراکندگی پرده های نمایش در استان های مختلف کشور -3نمودار 
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 نمایش هایمکانهای تعداد سالن( 2

باب تک  248و تعداد  (9311درصدی نسبت به  81)افزایش  باب چند سالنه 19مکان نمایش، تعداد  331از مجموع  

باب سینما بوده و  941های تک سالنه، کان. در خصوص م( 9311نسبت به سال درصدی  84افزایش ) سالنه هستند

را از این منظر  های نمایشمکانجدول ذیل وضعیت باشند. می سینمای سیارو  باقی مجتمع، فرهنگسرا و سالن مجزا

 نشان می دهد.

 

کل مکان  

 های نمایش

مکان نمایش 

 چند سالنه

مکان نمایش 

 تک سالنه

سینمای تک 

 سالنه
 فرهنگسراها مجتمع ها

های سالن 

 مجزا

سینمای 

 سیار

1 92 91 84 942 248 19 331 تعداد کل

244 3 2 49 74 21  درصد به کل

درصد به تک 

 سالنها
   11 33 1 43 



 هاهای مکان های نمایش و نسبت آنتعداد سالن –3دول ج

 

 



 وضعیت سالن های سینما در کشور

 

  14 

 

 هادر استان های نمایشمکانپراکندگی ( 3

 431از مجموع  در سطح شهرستان، های کشور دارای پرده نمایش هستند.با توجه به آمار موجود، کلیه استان     

درصد  44که برابر با  (9311درصدی نسبت به سال  73)افزایش  باشنددارای پرده نمایش می مورد 919شهرستان، 

شهر در تقسیمات کشوری دارای پرده نمایش هستند.  9372 مجموع شهر از 916 در سطح شهر، همچنینکل است. 

 . باشندمیپرده نمایش  فاقدشهر در کشور وجود دارند که  9976بنابراین تعداد 

 
 شهرها شهرستان ها تعداد استان ها 

 9372 432 39 مجموع

 911 919 39 مناطق برخوردار

 94 44 922 درصد برخورداری

ی برخوردار از پرده نمایشهاتعداد استان ها، شهرستان ها و شهر -4جدول 

رسیم، محدودیت در که به میزانی که در تقسیمات کشوری به مناطق کوچکتر می فوق بدین معناست جدول     

همچنین با افزایش  و مردم بیشتری از دسترسی به این امکانات محروم هستند.افزایش یافته  های نمایشتعداد پرده

 به چشم سینماها،  های صورت گرفته در آمارهایافزایشتعداد شهرها در تقسیمات کشوری میزان 

 کند.آید و در آمار بروز پیدا نمینمی

ها دارای پرده نمایش هستند. در تهران با وجود تجمیع ده درصد از شهرستان، تنها در استان ایالم در سطح خردتر،     

ور درصد بط 44کشور عدد ها دارای پرده نمایش هستند. این شاخص برای از شهرستان درصد 62فقط امکانات، 

های کشور زیر درصد استان 11استان کشور در زیر این میانگین قرار دارند یا به عبارتی  96باشد که میانگین می

قم به لطف داشتن تنها یک شهرستان، رتبه نخست را از این منظر  جالب توجه است که  دارند. میانگین کشوری قرار
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ها از امکان پرده نمایش برخوردار بوده و درصد آن 41د شهرستان در کشور، حدو 431در مجموع از تعداد  دارد.

 آید. شهرستان فاقد آن هستند که آمار مطلوبی به حساب نمی 231تعداد 
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 پراکندگی پرده های نمایش در شهرستان های استان های کشور –1جدول  

فارسقزوینقمکردستانکرمانکرمانشاه
کهکیلویه و 

بویراحمد
کل کشوریزدهمدانمزگانهرمرکزیمازندرانلرستانگیالنگلستان

تعداد شهرستان 

کل
21199223948949199229293192432

تعداد شهرستان 

های دارای پرده
94297133178921211919

تعداد شهرستان 

های بدون پرده
91423949911139219944231

نسبت شهرستانهای 

دارای پرده به 

رصدکل/د

48.2833.33922.2272.2231.9329.4337.1231.7943.7172.7314.1112.2291.3811.1112.2244.42

پراکندگی پرده های نمایش در شهرستان های استان های کشور –1ادامه جدول 

 
ایالمالبرزاصفهاناردبیل

آذربایجان 

شرقی

آذربایجان 

غربی
تهرانبوشهر

چهارمحال 

و بختیاری

خراسان 

جنوبی

خراسان 

رضوی

خراسان 

شمالی
سمناننزنجاخوزستان

سیستان و 

بلوچستان

تعداد 

شهرستان کل
922419222979298199288278191

تعداد 

شهرستان های 

دارای پرده

3221911292217192211

تعداد 

شهرستان های 

بدون پرده

129199928181213971291

نسبت 

شهرستانهای 

دارای پرده 

به کل/درصد

32.221921783.3392.2241.2221.4922.2212.1222.2214.1121.2271.2237.2421.2211.1721.32



 وضعیت سالن های سینما در کشور

 

  17 

های نمایش در دههای مختلف کشور را از منظر تعداد پرهای استانتواند وضعیت شهرستاننمودار ذیل به خوبی می

 ای نشان دهد. حالت مقایسه

 

 9311 در سالپراکندگی پرده های نمایش در شهرستان های استان های کشور -4 نمودار
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با  تواند وخامت شرایط دسترسی به این امکانات راهای نمایش در شهرهای کشور مینگاهی به پراکندگی پرده     

 و یا کمتر از درصد 91استان شاهد آن هستیم که  97استان، در  39وع به نمایش گذارد. از مجم وضوح بیشتری

-های اصفهان و فارس که از بزرگترین و مورد توجهشهرها دارای پرده نمایش می باشند.  شهرهای واقع در استان

ن شاخص های نمایش مشکالت فراوانی از منظر ایها و پردهباشند، از جهت تعداد سالنهای کشور میترین استان

شهر و در استان  88شهر،  991ها دارد. در استان اصفهان از تعداد دارند که خود نشان از توسعه ناهمگن در این استان

شهر، در  74شهر از  7باشند. در استان خراسان رضوی، تنها شهر فاقد پرده نمایش می 13شهر،  917فارس از تعداد 

باشند. در شهر دارای پرده نمایش می 71شهر از  1در استان کرمان تنها شهر و  19شهر از  91استان خوزستان تنها 

شهر دارای امکانات مذکور هستند. در مجموع نسبت شهرهای دارای پرده  91شهر،  19استان تهران از مجموع 

 گذارد. باشد که شرایط مطلوبی را پیش رو نمیدرصد می 94نمایش به شهرهای فاقد آن 
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رپراکندگی پرده های نمایش در شهرهای استان های کشو –6جدول   

قمقزوینفارس 
کردس

تان
کرمانشاهکرمان

کهکیلویه و 

بویراحمد
کل کشوریزدهمدانهرمزگانمرکزیمازندرانلرستانگیالنگلستان

9272113471342234123911313132299372تعداد شهرها

شهرهای دارای 

پرده

94297133178921211911

شهرهای بدون 

پرده
132312711399721412314213721919971

نسبت شهرهای 

دارای پرده به 

کل/درصد

93.88.2291.1722.1192.228.8291.2294.7993.4121.8998.9897.941.9391.1728.1794.21

پراکندگی پرده های نمایش در شهرهای استان های کشور –6ادامه جدول  

 
ایالملبرزااصفهاناردبیل

آذربایجان 

شرقی

آذربایجان 

غربی
تهرانبوشهر

چهارمحال 

و بختیاری

خراسان 

جنوبی

خراسان 

رضوی

خراسان 

شمالی
سمنانزنجانخوزستان

سیستان و 

بلوچستان

329922228114438194239742419222972تعداد شهرها

شهرهای دارای 

پرده
32292911292217192211

27889227113131494221179889229117شهرهای بدون پرده

نسبت شهرهای 

دارای پرده به 

کل/درصد

92.2222.2212.223.1793.8199.311.2191.194.7191.311.4121.2292.111.2128.171.14
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9311اکندگی پرده های نمایش در شهرهای استان های کشور تا پر –1نمودار 
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 سینما و جمعیت( 4

ن نفر، نسبت ومیلی 81، با در نظر گرفتن حدود 9311بر اساس اطالعات و آمار جمعیتی مربوط به سرشماری سال  

ور، یک سینما باشد که بدین معناست که برای تعداد جمعیت مذکنفر می 231779عددی در حدود  سینمابه  جمعیت

ها با نفر است. با مقایسه این نسبت 948162های نمایش برابر با در کشور وجود دارد. این نسبت در خصوص پرده

رسد ( به نظر می77: 9311در گزارش صنعت سینمای ایران )گزارش صنعت سینمای ایران،  9384آمار اعالمی سال 

به افزایش جمعیت و عدم تغییر قابل توجه در تعداد سینماها و  ست که با توجهمناسب نیدر این زمینه که پیشرفت 

، گیرد. در صورتی که تغییر نسبت جمعیت و سینما مورد مالحظه قرار گریزناپذیر استهای نمایش این نتیجه سالن

میزان کاهش نسبت جمعیت به سالن سینما برای هر سال به طور ، 11تا  84از گفت طی دوره ده ساله  توانمی

اگر در مقام مقایسه .دهدنشان نمیهای این صنعت رشد مناسبی را با توجه به شاخصهدرصد بوده است که  7یانگین م

( در امریکا به ازای هر 39: 9314بر اساس اطالعات گزارش صنعت سینمای ایران )صنعت سینمای ایران، برآییم، 

برای هر  اشته است که به معنای وجود یک سینماسالن سینما وجود د 94، تعداد 2199یک صد هزار نفر در سال 

متفاوت است، اما فاصله معنادار موجود بسیار  ". اگرچه مقیاس صنعت سینمای ایران و امریکا کامالنفر است 7911

 قابل توجه است.

 نسبت دهد. از نظرپرده نمایش را به تفکیک هر استان نشان میجمعیت به و  سینمابه  جمعیتجدول ذیل نسبت      

نفر یک  9117469توان گفت بدترین شرایط به استان زنجان تعلق دارد. در این استان به ازای هر سینما می جمعیت به

های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمانشاه از سف باری است. پس از آن استانأسینما وجود دارد که آمار ت

های نمایش نیز تفاوت پردهجمعیت به در شاخص نسبت برند. شرایط نامطلوبی از جهت نسبت مذکور رنج می

شود. به عبارت دیگر زنجان در بدترین شرایط قرار دارد. پس از آن سیستان و بلوچستان، چندانی مشاهده نمی

  کنند.تری را تجربه میبه ترتیب شرایط نامطلوب کرمانشاههرمزگان و 
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ایالمالبرزاصفهاناردبیل

آذربایجان 

شرقی

بایجان آذر

غربی

تهرانبوشهر

چهارمحال 

و بختیاری

خراسان 

جنوبی

خراسان 

رضوی

خراسان 

شمالی

سمنانزنجانخوزستان

سیستان و 

بلوچستان

جمعیت 

استان
92724221922812279242218291831211123211919913422932171371477137188181434129813212479212192174197223122771294

نسبت 

جمعیت 

به سینما

39712197211122123318291829722342891291312297417423114992184341112792321121442712873987711412122

نسبت 

جمعیت 

به پرده

3971219282299427181829189111814289129414217332223114992184391322292788724712212873972231412122

 جمعیت هر استان بانسبت سینما و پرده نمایش  –7جدول 

کرمانشاهکرمانکردستانقمقزوینفارس 
کهکیلویه و 

بویراحمد
کل کشوریزدهمدانهرمزگانمرکزیمازندرانلرستانگیالنگلستان

جمعیت 

استان
4819274927371992122839123299391479891124347932129818891213211197121413283182942147197714919738234993813371121272

نسبت 

جمعیت 

به سینما

242114424187323279221222243442488921942192211174213272213442234142224299112938913937942397231779

نسبت 

جمعیت 

به پرده

91728121471221841797899229218932142194219298188223221322228922122491883911293894481287171948112

جمعیت هر استان باا و پرده نمایش نسبت سینم –7ادامه جدول 



 وضعیت سالن های سینما در کشور

 

  23 

 دهد. بر اساس نمودار ذیل سینما را نشان میجمعیت به نسبت پرده و نیز نسبت  جمعیت به نمودار ذیل     

یک سینما . )جمعیت بیشتر به ازای تر هستندعقبکشور از میانگین کشوری  هایتوان گفت حدود نیمی از استانمی

دتراست(ب یا پرده به معنای شرایط



�  �����  �����  �����  ����� 1������ 1 �����
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جمعیت هر استان باسینما  مقایسه نسبت پرده نمایش و –1نمودار 
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 وضعیت گنجایش و صندلی های سینما( 1

وجود دارد. نسبت  عدد صندلی 913431نمایش تعداد  پرده 138 برای ،9316تا سال  بر اساس آمار موجود

باید می باشد که به معنای وجود یک صندلی برای این تعداد جمعیت است.  129برابر با جمعیت به تعداد صندلی 

استان با سرانه ای باالتر از این مواجه اند؛ بدین معنا که در این  21استان کشور،  39گفت از مجموع 

 94تغییر  9311که این آمار نسبت به سال ها به ازای تعداد بیشتری از جمعیت، یک صندلی وجود دارد. استان

 درصدی نموده است.

بدترین وضعیت را  "ها آن است که اوالاستانجمعیت به تعداد صندلی  نکات قابل توجه در خصوص نسبت

 4117)این آمار سال گذشته در اختیار استان زنجان با عدد  اردنفر د 2166با آمار یک صندلی برای  هرمزگاناستان 

نفر  311با  استان سمنانترین سرانه مربوط به مطلوب .بوده که به واسطه تغییر تعداد صندلی و پرده کاهش یافته است(

 .تغییر یافته است 9311در سال  311که از رقم  نفر می باشد 242تهران با  آن استان و پس از 
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ایالمالبرزاصفهاندبیلار

آذربایجان 

شرقی

آذربایجان 

غربی
تهرانبوشهر

چهارمحال 

و بختیاری

خراسان 

جنوبی

خراسان 

رضوی

خراسان 

شمالی
سمنانزنجانخوزستان

سیستان و 

بلوچستان

جمعیت 

استان
927242219228122792422182918312111232112919913422932171371477137188181434129813212479212192174197223122771294

تعداد 

صندلی
9113992714931292711338422838418229181914288429172737113921249771

نسبت 

جمعیت به 

صندلی 

112414111271319281249228311231172819713899312429113

 به تفکیک استان لیجمعیت به تعداد صندنسبت  –8جدول 

 

 
کرمانشاهکرمانکردستانقمقزوینفارس

کهکیلویه و 

بویراحمد
کل کشوریزدهمدانهرمزگانمرکزیمازندرانلرستانگیالنگلستان

جمعیت 

استان
4819274927376992122839613199396479891124347931129868891213161697616413283182942147197764919738234993813371126271

تعداد 

صندلی
8712822911621884646931197312771193826361119281111132813711913431

نسبت 

جمیت 

به 

صندلی

1179111922469168994114996724136681124142166121313129

 تانبه تفکیک اس جمعیت به تعداد صندلینسبت  –8ادامه جدول 
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 جمعیت استانی ونسبت تعداد صندلی سالن های سینما  –7نمودار 
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 افزایش تعداد صندلی ها و پرده های نمایش در کشور( 1

تر به میزان و پراکندگی اگرچه تا اینجا کم و بیش اشاراتی به افزایش امکانات سینمایی در کشور شد، نگاهی دقیق

 24816پرده نمایش و  924، تعداد 9316ضروری به نظر می رسد. بر اساس اطالعات موجود، طی سال  این افرایش

صندلی به مجموع گنجایش سالن های نمایش در کشور اضافه شده است. این افزایش ظرفیت اما، در استان های 

، یالنبوشهر، قزوین، گلستان، گ، غربیمختلف به میزان متفاوت رخ داده است. استان های اردبیل، ایالم، آذربایجان 

استان، یک پرده نمایش، در چهار چهار هیچ نصیبی از این افزایش ظرفیت نداشته اند. در  مدانو هخراسان جنوبی 

بیش از چهار پرده  استان هفتو در  چهار پرده استان دواستان، سه پرده نمایش، در  چهاراستان دو پرده نمایش، در 

پرده نمایش به ظرفیت این شهر اضافه  34در حالی است که در همین مدت در استان تهران، . این اضافه شده است

چنین روندی نمی تواند بهبود شده است. چنین آماری حاکی از توزیع نابرابر امکانات در استان های مختلف دارد. 

کشور ایجاد نماید؛ چرا که این جدی در سال های آینده برای سایر استان ها حتی به رغم عزم به افزایش ظرفیت در 

جدول ذیل، میزان افزایش ظرفیت در استان های عزم عمدتا معطوف به افزایش امکانات پایتخت خواهد بود. 

 مختلف را به تفکیک سال نشان می دهد. 
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ایالمالبرزاصفهاناردبیل

آذربایجان 

شرقی

آذربایجان 

غربی
تهرانبوشهر

چهارمحال 

و بختیاری

ان خراس

جنوبی

خراسان 

رضوی

خراسان 

شمالی
سمنانزنجانخوزستان

سیستان و 

بلوچستان

تعداد صندلی / پرده 

12اضافه شده در 
1111111112/8 11111111

تعداد صندلی / پرده 

13اضافه شده در 
111111971/9 3617/29 11111111

تعداد صندلی / پرده 

14اضافه شده در 
1766/3 126/4 1111311/9 11931/1 11111

تعداد صندلی / پرده 

11اضافه شده در 
11431/9 11171/9 111211/9 1211/9 111

تعداد صندلی / پرده 

16اضافه شده در
12789/93 638/4 12128/8 114338/34 811/2 974/1 9681/96 187/4 2461/6 719/9 636/3 9111/3 

 

کرمانشاهکرمانکردستانقمقزوینفارس 
کهکیلویه و 

بویراحمد
کل کشوریزدهمدانهرمزگانمرکزیمازندرانلرستانگیالنگلستان

تعداد صندلی / پرده 

12اضافه شده در 
11111311/9 1496/2 11111119718/99 

تعداد صندلی / پرده 

13اضافه شده در 
11111111111111921/9 3817/23 

تعداد صندلی / پرده 

14اضافه شده در 
111111111111/2 11/9 19722/96 

تعداد صندلی / پرده 

11اضافه شده در 
911/9 911/9 991/9 111131/3 111111112911/91 

تعداد صندلی / پرده 

16اضافه شده در 
198/7 1221/9 963/9 9149/1 991/2 811/2 49/1 1161/3 478/3 9161/3 222/9 1464/2 24816/924 

 به تفکیک استان 11تا  12افزایش تعداد پرده های نمایش و صندلی ها طی سال های  –1جدول 
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 سینماهای در حال احداث( 7

امکان پخش در حال حاضر، پروژه های احداث سینما در شهرهای مختلف کشور در دست اجرا است که با توسعه 

اطالعات کلی در خصوص سینماهای در ، 91فیلم در نهایت به رونق بخش سینمایی کشور منجر می شود. جدول 

 دست ساخت را به نمایش می گذارد. 

شهراستاننامنوعردیف
درصد پیشرفت 

فیزیکی

تعداد 

سالن

جمع 

صندلی
وضعیت پروژه

9سینماشهر آرایاردبیلگرمی929322متوقف

2مشکین شهر اردبیل پل سینما 
 

3سینماسیتی سنتراصفهاناصفهان1279422جاری

4سینمادرخشاناصفهاناردستان8229222متوقف

1سینمامهر پارسیانالبرزمحمد شهرگودبرداری3822متوقف

1سینماایران زمینالبرزهشتگرداسکلت بندی49282متوقف

7سینماسپنتاالبرزکرج1219222جاری

8سینماامیرکبیرالبرزگوهردشت کرجمقدمات49212متوقف

1سینماموالناالبرزگوهردشت کرجمقدمات3122متوقف

92سینماتخت سلیمانآذربایجان غربیتکاب829212جاری

99تبریز آذربایجان شرقی الله پارک سینما 
 

92سینماانقالبربوشهبوشهر122182جاری

93سینماولنجکتهرانتهران3249231جاری

94سینمابارانتهرانتهران4219222جاری

91سینمامگا پارستهرانتهران1219122جاری

91سینمامنظر آواتهرانتهران32929322جاری

97سینماپروژه متروتهرانتهران4279822جاری

98ماسینرز مالتهرانتهران


7


جاری

91سینمایاستهرانتهران


2


جاری

22سینمااریکه پارسیانتهرانتهران929322جاری

29سینماایران مالتهرانتهران7299


جاری

22سینماسیتی سنترتهرانتهران9239122جاری

23سینماپرشین مالتهرانتهران12992222جاری

24سینماپیروزیتهرانتهران9222342جاری

21سینما 97شهریورتهرانتهرانمقدمات2244جاری

21تهران تهران هروی سنتر سینما 
  

27سینمافرمانیهتهرانتهران


8


جاری

28سینمااطلس مالتهرانتهران


4


جاری

21 تهران تهران عرش آجودانیه سینما 
  

32تهران تهران  معین اسینم 
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شهراستاننامنوعردیف
درصد پیشرفت 

فیزیکی

تعداد 

سالن

جمع 

صندلی

وضعیت 

پروژه

39سینماشباهنگخراسان جنوبیبیرجندمقدمات2411جاری

32سینماکیانپارسخوزستاناهوازآماده2611متوقف

33سینمانخلکخوزستانامیدیهمقدمات9611جاری

34سینماشهرکزنجانزنجان81988جاری

31زنجان زنجان روشا سینما 
 

36سینماخلیج فارسسمناندامغان112111جاری

37سینماخلیج فارسفارسشهر جدید صدرای شیراز1169434جاری

سینماپارسفارسفیروز آباد119311جاری

سینمادهخداقزوینمینو قزوین شهرک


9311متوقف

سینما)اریکه ملل )مرینوسقمقم312321جاری

سینمابازار شهر سیتی سنترقمقممقدمات9311جاری

قم قم تاالر مرکز  سینما 
 

سینما)گل گندم)شهر تماشاکرمانبم412241جاری

سینما) کوروش ) آرادکرمانشاهکرمانشاه


9411متوقف

سینماستاره کاسپینمازندرانبابل912311جاری

ساری  مازندران کوچک سینما 
 

سینماآریاهرمزگانبندرعباس113361جاری

سینماشهرک الهیههرمزگانبندرعباس612361جاری

41سینما 2سیتی سنترهرمزگانقشم9211جاری

11سینماپاسارگادمزگانهرقشم9291متوقف

19سینماتصویر غربهمدانهمدان912411متوقف

12سینماآزادی کهکیلویه و بویراحمدیاسوجاسکلت بندی9411متوقف

13سینماسینما نوبلیزدیزد912711جاری

14سربیشه، درمیان و زیرکوه خراسان جنوبی - سینما جاری 

11سینماطالی سفید خراسان شمالیبجنورد

16مشهد خراسان رضوی پارک بازار سینما  

17سیاهکل گیالن سیاهکل سینما  

 وضعیت سینماهای در حال ساخت در کشور -92جدول 
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 مالکیت در سینما( 8

پرده و  916سینما با  81ها برای بخش خصوصی حقیقی مالکیت سالنباب مکان نمایش فیلم در کشور  331از      

 231صندلی، بخش دولتی و ارگانی نیز با  92249سالن و  61سینما با  91صندلی، بخش خصوصی حقوقی  49314

درصد  31در پایان باید گفت  های کشور را در اختیار دارند. صندلی مالکیت در سالن 949971سالن و  396سینما و 

-درصد دارای مالکیت دولتی یا شبه دولتی می 71و  های نمایش فیلم در کشور دارای مالکیت خصوصیاز مکان

ورود بیشتر بخش به منزله  9311بخش خصوصی را نسبت به سال درصدی  3 سهم افزایشتوان باشند که می

توان شاهد بهبود وضعیت در شهرهای اگرچه می های نمایش قلمداد نمود.خصوصی به مالکیت سینماها و سالن

های نمایش در شهرها و تقسیمات ا در واقع مشکل اصلی به وضعیت و تعداد سالنبود، ام گذشتهبزرگ طی سال 

  کشوری مربوط می شود. کوچک

 

 

 نسبت مالکیت دولتی و شبه دولتی با خصوصی در سینما -8نمودار 
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در کشور به چه شکلی است در جدول زیر هر یک از  های نمایشمکانتر اینکه مالکیت برای بررسی دقیق

 ها و سهم آنها از صندلی و سالن به تصویر کشیده شده است. الکیتم
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 مالکیت
 صندلی سالن مکان های نمایش

 درصد از کل تعداد درصد از کل تعداد درصداز کل تعداد

 97.41 26777 97.88 16 27.27 13 وزارت فرهنگ و ارشاداسالمی

 8.19 92284 1.11 19 1.11 39 شهرداری ها

 2.72 4971 2.18 96 9.47 1 شهرداری حوزه هنری و

 22.14 33893 97.32 13 96.72 17 حوزه هنری 

 1.21 311 1.91 1 1.21 9 صنایع دفاع

 3.11 1194 2.71 91 3.89 93 آموزش و پرورش 

 9.61 2186 1.74 4 9.97 4 هالل احمر

 9.89 2789 9.31 7 2.11 7 سپاه پاسداران

 1.31 611 1.16 3 1.88 3 انجمن سینمای جوانان

 1.86 9398 1.16 3 1.88 3 موسسه سینما شهر 

 1.36 146 1.37 2 1.11 2 سازمان بسیج

 1.41 711 1.91 9 1.21 9 ارتش جمهوری اسالمی ایران

 1.46 716 1.16 3 1.88 3 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 9.41 2914 1.13 1 1.88 3 بنیاد مستضعفان

 1.12 811 1.37 2 1.11 2 شرکت نفت

 1.48 731 1.37 2 1.11 2 دانشگاه آزاد

 1.11 841 1.16 3 1.11 2 بنیاد شهید و امور ایثارگران

 1.17 991 1.91 1 1.21 9 مدرسه اسالمی هنر

 1.99 971 1.91 1 1.21 9 نیروگاه اتمی 

 1.72 9911 1.91 1 1.21 9 پایگاه شکاری 

 1.91 224 1.91 1 1.21 9 مرکز اسناد و کتابخانه ملی 

 1.31 614 1.37 2 1.21 9 بنیاد سینمایی فارابی 

 1.29 326 1.37 2 1.21 9 موزه سینما

 1.43 618 1.91 9 1.21 9 دانشگاه تهران

 26.12 49314 21.11 916 24.13 81 خصوصی )حقیقی(

 7.18 92249 92.91 61 4.41 91 خصوصی )حقوقی(

 11.11 913421 911.11 137 11.49 331 جمع
 های نمایش در کشور. تعداد و درصد مالکیت مکان99جدول 
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 درصد از  28وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با در اختیار داشتن ، 9316با تغییرات صورت گرفته در سال

آن بخش خصوصی در دو شکل  پس ازرا در اختیار دارد و  مکانهای نمایش در کشور باالترین درصد از مالکیت

های اما باید به خاطر داشت که مکان دارد. درصد( قرار 31)در مجموع با درصد 1 و حقوقی درصد 21 حقیقی

و صرفاً سالن  هستند که کاربری چندمنظوره دارند« های فرهنگی و هنریمجتمع»نمایش در اختیار وزارتخانه غالباً 

 اختیار دارد.مالکیت را در توان ادعا نمود که بخش خصوصی بیشترینو میسینمایی نیستند. 

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با احتساب موسسات وابسته به خوداگرچه،بنیاد فارابی، سینما شهر( موزه

قرار  همطراز با بخش خصوصیدر رتبه  های نمایشمکاندرصد از  31در مجموع با انجمن سینمای جوان(  سینما،

 91 یت ایجاد شده در بخش خصوصی باالتر از وزارتخانه و موسسات وابسته است.ها و ظرفاما تعداد سالن ،گیردمی

، این در حالی است که وزارت فرهنگ و تاس درصد از گنجایش سینماهای کشور در مالکیت بخش خصوصی

 .های کشور را در اختیار دارنددرصد از صندلی 97در مجموع نیز موسسات 

مالکیت خود  را در ی سینماهادرصد از صندلی 22 ،درصد از سینماهای کشور 1 حوزه هنری با در اختیار داشتن

 دارد. 

 ظرفیت به وجود آمده در فرهنگسراها برای ها نیز سهم مهمی در مالکیت سینماهای کشور دارند. شهرداری

درصدی در  8ما و در سیندرصدی  91ها ظرفیتی نمایش آثار سینمایی، در کنار سینماهای تحت مدیریت شهرداری

 اند.را برای سینمای کشور فراهم کردهنجایش گ
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های نمایشهای مختلف عمومی، دولتی و خصوصی از مکان. سهم بخش1نمودار 
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  (9311) سینمای ایرانگزارش صنعت

 (9314) گزارش صنعت سینمای ایران

 (9311) های سینمایی کشورشناسنامه سالن معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی

  (9316)9311وبسایت مرکز آمار ایران  نتایج سرشماری سال.


