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 پیشگفتار

و سیاست  ارائه آمارهای دقیق و به روز و استفاده از این آمار در ایجاد تغییراتیکی از نیازهای مهم سینمای ایران،      

 است. جدیدآمار  ها در بروزات و سیاست گذاریتغییر ازبوجود آمده  نتایج ،و متعاقب آن هاگذاری

تغییرات آماریتسلط بر این گذارند. این سیکل بطور مداوم در حال انجام بوده و به طور دائم اثرات خود را بر یکدیگر می 

  و تحلیل های متعاقب آن می تواند مهمترین نقطه قوت هر سازمانی باشد.

 و تحلیل تدوین قیق و متعاقب آن آوری آمار دجمع، محوله حسب وظایفمعاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی

ای علمی و کارشناسی برای مدیران و ها فراهم آوری آوردههای سینمایی را در دستور کار دارد. هدف از این گزارشگزارش

 سیاستگذاران سینمای ایران و آگاهی بخشی و توسعه دانش سینماگران و فعاالن این عرصه است. 

تا 1395 هایدر سال رد.اختصاص دا "1398 در سال ای سینما در کشورهوضعیت سالن "به پیش رو  گزارش 

های نمایش آثار سینمایی، پراکندگی در سطح کشور، و وضعیت مالکیت با هدف آشنایی با وضعیت مکانی اتگزارش 1397

ت در ساخت و توسعه قبلی، آخرین تغییرا های در این گزارش، به عنوان نسخه روزآمد گزارش .شر شده بودآنها، تولید و منت

 های نمایش فیلم در کشور، با همان چارچوب ارائه خواهد شد.مکان

های مختلف در ای باشد برای انجام پژوهشبتواند نظر خوانندگان محترم را جلب نماید و دریچهنیز امیدواریم این گزارش 

این زمینه در سینمای ایران.
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 1  معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی

 چکیده

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

های صورت گرفته از سوی بخش خصوصی در مسیر تببین شده از سوی سازمان سینمایی، جدی و است. اگر چه تالش

به خوبی مشهود است، اما هنوز از این تالش ها  1395سال  های قبل از قابل تأمل بوده است و در مقایسه با گزارش

 میانگین آمار جهانی در این حوزه دور هستیم.

سال اعالم شده در سرشماری  یجمعیتآمار بر مبنای  1398سال های گذشته و سال های قابل ذکر است که گزارش     

سال با سرشماری های جدید  5و این آمار رسمی جمعیتی مرجع قرار گرفته که البته ممکن است هر تنظیم گردیده  1395

 .جهش هایی در نسبت هی آماری این گزارش ها وجود آید

ها را با فراهم فرهنگسرا در کشور وظیفه نمایش فیلم 17سالن و  7مجتمع،  87نما، سی 245تعداد  1398در پایان سال    

سینمای سیار به نمایش فیلم  38همچنین تعداد  اندصندلی در کل کشور برعهده داشته 162486و  سالن 356آوردن 

 بصورت غیر ثابت پرداخته اند.

نفر 125276ها برابر با سالننفر و در خصوص  224512ر برابر با براساس آمار جمعیتی ، نسبت جمعیت به سینما در کشو     

)که با  دارد1397نسبت به سال  1398درصدی در عنوان سینما و سالن در سال   6.5و  4.2باشد. این ارقام نشان از رشد می

رشد این ارقام  1395ا ت 1384باشد.( درسالهای می نسبتی مارقار از این تبیشکمی در نظر گرفتن جمعیت افزایش یافته، 

وبه نظر  از رشد قابل توجهی برخوردار گردیده است 1396بوده که در سال در تعداد سالن ها  %7بطور میانگین ساالنه 

 .( سرعت رشد تقریبا ثابت باقی مانده است1397و نسبت به سال قبل) میرسد سرعت رشد به شرایط قبلی بازگشته است

ظرفیت کل از  1398باشد. در سال ها )به صندلی ( نیز مشهود میو ظرفیت سالن این رشد در شاخص گنجایش     

نفر  492نفر برای هر صندلی به عدد  507تغییر یافته و نسبت جمعیت به تعداد صندلی از عدد  162486 صندلی به 157707

 .(%3) رشدی در حدود برای هر صندلی رسیده است

در تعداد درصدی  6.5های کشور اضافه گردیده که از افزایش حدود به تعداد سالنلن سا 42همچنین در این سال تعداد      

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

  اند و تغییراتی در وضعیت تعداد بهره بودهیرات بیها و تغیاستان از این افزایش 22 ،استان 31مجموع 

این از ها استان %74های کشور صورت پذیرفته و استان  %26در  1398های آنها بیش نیامده، به عبارتی تغییرات سال سالن

فعالیت در استان که نشان از کم شدن این  شته استدا کاهش 1397اند. البته این میزان نسبت به سال بهره بودهاقدامات بی

 های کشور دارد.

به عبارتی بین وزارت کشور و ادارات کل در خصوص شهرهای دارای سینما در کشور ، مشکالت بسیاری وجود دارد .      

شهر  213شهر،   1297از مجموع  استانی آمار یکسانی وجود نداشته و آمار این بخش هر ساله با تغییراتی مواجه می باشد.

از شهرهای  %16.4به عبارتی حدود  .باشندسینما بوده و سایر شهرهای کشور امکان نمایش فیلم را دارا نمی سالندارای 

 76)1397نسبت به سال ( سالن 43)   1398های افزایش یافته در سال سالنتعداد . دارای چنین امکانی هستند  کشور

 دهد.خبر می %43( نیز ازکاهش رشدی سالن

ایالم با سه سالن، ،  سالناستان زنجان با دو از:  اند عبارت بودهنمایش کمترین سالن با  هاعداد استانت 1398در سال      

همچنین فقط هفت ، سالن پنجبا  ، قزوین و کهکیلویهچهار محال بختیاریر سالن و استان ابا چه سیستان و بلوچستان

-برای هر استان( می سالن 20.5) میانگین کشوری لن سادارای  در کشور بیش از میانگین کشوریدر صد(  22.5)استان 

این امر  دارای سالن سینما هستند و و کمتر از میانگین کشوری اندبه این میانگین نرسیده درصد( 77.5)هاو بقیه استان باشند

 الت ندارد.البته در این میانگین بحث جمعیتی دخنشان از نابرابری در توزیع امکانات در نقاط مختلف کشور دارد. 

در کشور در حال ساخت صندلی  12077 تقریبی با گنجایشسینما سالن  154حدود شایان ذکر است که در حال حاضر      

 . باشدمی

صندلی، بخش خصوصی  35101و  سالن 129سینما با  82ها برای بخش خصوصی حقیقی همچنین مالکیت سالن      

صندلی 96174سالن و  322و  سینما 233ندلی، بخش دولتی و ارگانی نیز با ص 31211سالن و  187سینما با  41حقوقی 

 های کشور را در اختیار دارند.سالن مالکیت
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درصد دارای مالکیت دولتی  65های نمایش فیلم در کشور دارای مالکیت خصوصی و درصد از مکان 35در پایان باید گفت   

برای بخش  1397دی در مالکیت مکان های نمایش فیلم نسبت به سال درص 3افزایش حدود باشند که یا شبه دولتی می

 خصوصی بوجود آمده است.
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 مقدمه

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

 توان اذعان داشت که هیچ کس تقریبا میهر چند  باشد؛های سینما میرجه اول، سالنزیرساخت های مورد نیاز و در د

شود های سینما منجر به رونق و استقبال از سینما میتواند پاسخ صریحی به این سئوال بدهد که آیا وجود و تعدد سالننمی

جد های نمایش از سه منظر واسینماها و سالنهای سینما را در پی دارد. و یا استقبال تماشاگران رونق ساخت و ساز سالن

های صورت گرفته فرایند تولید و توزیع قرار داشته و ماحصل تمامی تالش آخرین مرحلهها در آن آنکهاهمیت هستند. اول 

دهند. بدیهی است که گستره پخش آثار، نحوه ارائه آثار و توفیق در جذب مخاطب تا میزان را در معرض نمایش قرار می

های سینما به منزله نقطه سالن آنکهدوم ها بستگی دارد. ش و پراکندگی آنهای نمایزیادی به وضعیت سینماها و سالن

بایست چرخ اقتصاد باشند که میهای سینمایی، در ابتدای چرخه درآمدی برای تولیدات سینمایی در کشور میفروش فیلم

بزارهای متنوع دیدن فیلم مانند با توجه به پیشرفت تکنولوژیک و وجود ا اینکهفرهنگ را به حرکت درآورند. و سومین منظر 

تنها وجه تمایز سینما را ، ای را سبب شده استسابقهکه سهولت و دسترسی بی زیون، تبلت و حتی گوشی تلفن همراهیتلو

ای فیلم دیگر، تماشبه طرق کند بجای فیلم دیدن توان فضا و امکانات خاص سالن سینما دانست که افراد را ترغیب میمی

 ترجیح دهند. در سینما را

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

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

بایست دارای دقت کافی بوده تا بستری برای درک گیرند، میزی و ارجاع قرار میساگیری و تصمیمبررسی ، تحلیل، تصمیم

به عبارت دیگر در آغاز و قبل از هر تصمیمی در خصوص  ها را بوجود آورند.بهتر از آینده سینمای ایران مبتنی بر واقعیت

نمایش در کشور شناسنامه خاص خود را وضعیت نمایش فیلم در کشور، باید این اطمینان حاصل گردد که هر سینما و سالن 

ترین عناصر اصلی تا. در این بررسی تالش گردیده باشددارا بوده و از شرح وضعیت روشن، معتبر و به روز برخوردار 

 گردآوری و ارائه گردد.  1398در سال های نمایش کشور اطالعاتی از سالن
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 هایاستان ارشاد ادارات کل و شهر های موسسه سینماه داده، ب 1398در سال  آوری اطالعاترای جمعدر این گزارش ب

 .های قبلی اضافه گردیدقبلی به روز و اطالعات جدید به داده گزارش و اطالعات رجوع گردیدکشور 

 به نظر می رسد: ضرورینکته ذکر چند در اینجا 

سالن مستقل،   ،سالن سینما،  پردازند:به فعالیت میکلی عنوان  5های نمایش فیلم در کشور تحت کلیه محل .1

:گرددتعاریف مد نظر از هر یک، ذکر می ". ذیالع فرهنگی و فرهنگسرام، مجت1پردیس

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

وتی و تصویری( برای نمایش را مکان دارای مجوز از سوی سازمان سینمایی بوده و شرایط فنی الزم )ص

 دارا می باشد.

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

رود. می

o :است. چند سالن نمایش تایک  که دارایمکانی  سینما

o :ها ا( این مجموعهسالن نمایش است. معموال )و نه لزوم 3مکان نمایش فیلم که حداقل دارای  پردیس

گیرند.های فرهنگی، تفریحی و تجاری قرار میدر کنار مجموعه

o :ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی تحت مدیریت  که های مستقلسالن سینمای مجتمع فرهنگی

قرار دارند.

o :ها قرار دارند.های مستقل که تحت مدیریت شهرداریسالن سینمای فرهنگسرا

o :یش از طریق پروژکتورهای قابل حمل و جابجایی است. این حوزه به انجمن روش نما سینمای سیار

است.سینمای جوانان ایران سپرده شده 

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

 
 آمار پردیس های سینمایی تحت عنوان سینما اعالم گردیده است.  در این گزارش 1
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مه قابلیت اتکا در گردند. لذا بازنگری و به روزرسانی آن الزاطالعات ارائه شده در طول زمان دستخوش تغییر می .3

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

معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی به عنوان مرجع رسمی تولید و انتشار اطالعات و آمار مراجع مربوطه به 

توان در طول زمان بخش هایی به اطالعات حاضر اضافه نمود ر این میرسانی گردد. عالوه باطالع سینمایی کشور

تا جزئیات بیشتری تحت پوشش قرار گیرند.

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

ه است. در صورتی که نیاز به تدقیق بیشتر در آینده و این گزارش، تعریف عمومی مرکز نمایش فیلم را مبنا قرار داد

ها، سینماها، تعداد سانس ها و ... ، وجود داشته باشد، با ارائه تعاریف مشخص از مراکز نمایش فیلم مانند پردیس

هایی در آمار ارائه شده پدید خواهد آمد.الجرم جابجایی

  1395و سرشماری سال   مرکز آمار ایراندر سایت  شده مبنای آماری جمعیت استانی ، آخرین اطالعات ارائه .5

باشد.می

آمار سینماهای سیار به جهت عدم یکپارچگی از جمع کل آماری خارج گردیده و بصورت جداگانه و بر اساس اعالم  .6

ارائه گردیده است.ادارات کل استانی 
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 در کشور مکان های نمایشآمار کل ( 1

 نگاه های نمایش در یک الف. آمار مکان

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

های نمایش در کشور مکان بر این اساس به گردآوری آمار .نمایدمی های سینماتر در خصوص آینده فعالیت سالنصحیح

سازمان سینمایی و  دربر اساس تعاریف موجود  نمایش هایکانهای انجام شده، مجموع مبررسیطبق  مبادرت گردید.

 ،تعداد این وباب بوده  356اند، به فعالیت نمایش فیلم اشتغال داشتهکه  در کشور  1398سال  پایانتا  ،موسسه سینما شهر

  بوده است. سینمای سیار  38فرهنگسرا  و  17 ، مستقل سالن 7 ،مجتمع فرهنگی  87سینما،  245شامل 

 
1396سال   1397سال   8139سال    

 درصد باب درصد باب درصد بابمکان نمایش

221 56.3تعداد سینما  231 68 524  8268.  

84 24.6 8324.487 24.43تعداد مجتمع

.10 39 2.6 791تعداد سالن  

51تعداد فرهنگسرا  44 18 5.27 17 4.77 

303 مجموع 100 341100 635 100 

ردهتعداد کل پ  538 - 596 - 863  - 

 - 153880 - 157707 - 162486تعداد صندلی

 

 (1398و  1396،1397) فیلم نمایشمختلف تعداد و درصد مکان های  - 1 جدول
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 (1398درصد مکان های مختلف نمایش فیلم ) -1نمودار 

 

شود، با توجه به افزایش تعداد می فرض  سالن 256های سینما برابر با سالن، تعداد 84سال  تابه دلیل نبود اطالعات دقیق 

 1396نسبت به سال  1397و در سال درصد  210 برابر با، شاهد افزایشی سالن 538 تا 96سال های نمایش در سالن

 6.5رشد با  1398. این رشد در سال می باشیم را شاهد درصدی 232افزایش  84درصدی و نسبت به سال  10افزایش 

 .ادامه یافته استدرصدی 
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 98و 97و  96، 95 ،84مقایسه اماکن نمایش فیلم در سال  - 2 نمودار





 

 به تفکیک استان  های نمایشمکانب. آمار 

د وضعیت هر استان را از منظر توانگردد. مقایسه آمارها میدر این بخش آمار اماکن نمایش به تفکیک استان ذکر می     

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

فارسقزوینقم کردستانکرمان
جنوب 
کرمانشاه  کرمان

کهکیلویه و 
بویراحمد

کل کشوریزدهمدانهرمزگانمرکزیمازندرانلرستانگیالنگلستان 

تعداد کل سینما،  
مجتمع و سالن 

20367142 5571061276911635 

1326491 34595105356542تعداد سینما  

510341 202112234578تعداد مجتمع  

200010 01000000007تعداد سالن 

000000 000000000071تعداد فرهنگسرا  

61 9 10 5 30 سالن تعداد کل   2 7 5 10 11 8 71  9 6 12 81  863  

9614 2636 5138 2779 1885 1552 726  4680 2358 1850 822 8534 تعداد صندلی   2895 1531 3285 3944 162486 
م به تفکیک استانفیل  مکان های نمایش –2ادامه جدول 

 اردبیل اصفهان البرزایالم
آذربایجان 

شرقی

آذربایجان 
غربی

تهرانبوشهر
چهارمحال 
و بختیاری

خراسان 
جنوبی

خراسان 
رضوی 

خراسان 
شمالی 

سمنانزنجانخوزستان

سیستان 
و 

بلوچستان

تعداد کل سینما،  
و سالن  مجتمع

6 26113219697 5615718284
تعداد سینما  

وپردیس 
461 70105546 3414214250

29231141012054034تعداد مجتمع 

0000000200100000تعداد سالن 

01200001310000000تعداد فرهنگسرا 

35 6 پرده تعداد کل   23 3 30 10 8 221 5 6 53 8 21 2 10 4 

6341 1949 49924 2174 3992 8683 540 4816 12384 2473 تعداد صندلی   9646 2190 7910 481 2904 1210 
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سینما و  4سینما، سیستان و بلوچستان با  3با ایالم سینما، استان  2زنجان با  گردد استانهمانطور که مشاهده می    

های کشور در این سینما، کم برخوردارترین استان 5و کهکیلویه و بویر احمد با  ، قزوینهای چهار محال بختیاریاستان

. پس از باشدمی سینما سالن 221 سینما و 79اما از سوی دیگر این رقم برای استان تهران برابر با گردند.حوزه قلمداد می

سالن  30و آذربایجان شرقی با  فارس سالن سینما، 53با  خراسان رضوی های اصفهان و با اختالف چشمگیر، استان تهران

توان این اختالف می هماز نظر تعداد سینما  عالوه بر این، د.نقرار دار های بعدیدر جایگاه سالن سینما 23با  البرزو  سینما

آذربایجان شرقی و و اصفهان بعد،  است و در مرتبهسینما  79تهران دارای استان که  یفاحش را مشاهده نمود؛ به طور

نده نابرابری در توزیع دهنشانو فواصل آنها ارقام مذکور  .های بعدی قرار دارندمکان نمایش در رتبه 20و  21و  26با فارس 

در این  با توجه به تمرکز جمعیت در تهران، وجود امکانات بیشتر "البته طبیعتا. باشدمی در سطح کشور امکانات نمایش فیلم

تمرکز امکانات خود منجر به  "تعادل در این خصوص ضروریست و ثانیا حدی از وجود "دور از ذهن نیست اما اوال استان

فیلم، بلکه در خصوص  نمایشیابد. این امر نه تنها در خصوص امکانات ردد و این دور باطل ادامه میگتمرکز جمعیت می

های گسترده از روستاها و مهاجرت دلیل های اخیر،طی دهه تمامی وجوه امکانات ملی صادق است که تمرکز آن در تهران

 است. بودهشهرها به سمت پایتخت 

که نسبت به سال  باشدمی 20عدد کمی بیش از استان کشور  31های نمایش در سالناد در حال حاضر میانگین تعد     

استان تهران با برابر یا باالتر از این میانگین هستند. استان  7تنها بوده است. اگرچه  یدرصد 6حدود  یدارای رشد1397

نیز نتوانسته  1398ای سینما در سال هسالندرصدی  6 افزایشی همچنین رشد نمایش در کشور رکورددار است. سالن 221

 نماید. و تغییراتی را ایجاد هایی را به این جدول اضافهاستان
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 نمایش هایمکان ای هاتعداد سالن( 2

باب تک  248و تعداد  (1397درصدی نسبت به  10)افزایش  باب چند سالنه 108مکان نمایش، تعداد   356 از مجموع 

باشند. می باب سینما بوده و باقی مجتمع، فرهنگسرا و سالن مجزا 145های تک سالنه، مکانسالنه هستند. در خصوص 

 دهد.را از این منظر نشان می های نمایشمکانجدول ذیل وضعیت 

 

 
کل مکان 

های نمایش 

مکان نمایش 

 چند سالنه

مکان نمایش 

 تک سالنه

سینمای تک 

 سالنه
 فرهنگسراها مجتمع ها 

سالن های 

 مجزا

ای سینم

 سیار

635 تعداد کل  810  824  514  38  13 7 38

32 40 69 30  درصد به کل  3 1 -

درصد به تک  

 سالنها
   58 33  5 2- 



 هاهای مکان های نمایش و نسبت آنتعداد سالن –3دول ج
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 هادر استان های نمایشمکانپراکندگی ( 3

 440از مجموع  در سطح شهرستان، نمایش هستند. سالنرای های کشور دابا توجه به آمار موجود، کلیه استان     

 شهر از 213 ،هادر سطح شهر همچنیندرصد کل است.  44که برابر با  باشندنمایش می سالندارای  مورد 195شهرستان، 

 نمایش  سالن فاقدشهر در کشور وجود دارند که  1084نمایش هستند. بنابراین تعداد  سالنشهر دارای  1297 مجموع

 . باشندمی

 
 شهرها شهرستان ها تعداد استان ها 

 1297 440 31 مجموع

 213 195 31 مناطق برخوردار

 16 44 100 درصد برخورداری

نمایش سالنی برخوردار از هاتعداد استان ها، شهرستان ها و شهر -4جدول 

رسیم، محدودیت در مناطق کوچکتر می که به میزانی که در تقسیمات کشوری بهاین معنا را می رساند جدول فوق      

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

آید و در آمار بروز پیدا به چشم نمیهای صورت گرفته در آمارهای سینماها، افزایششهرها در تقسیمات کشوری میزان 

 .کندنمی

نمایش  سالندارای  ی استان زنجانهادرصد از شهرستان 11، تنها در پایین ترین درصد برخورداری در سطح خردتر،     

نمایش هستند. این شاخص برای  سالنها دارای از شهرستان درصد 59فقط هستند. در تهران با وجود تجمیع امکانات، 

 50حدود استان کشور در زیر این میانگین قرار دارند یا به عبارتی  14باشد که بطور میانگین می سالن 44.3کشور عدد 

قم به لطف داشتن تنها یک شهرستان، رتبه  جالب توجه است که  دارند. های کشور زیر میانگین کشوری قراردرصد استان
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ها از امکان صد آندر 44شهرستان در کشور، حدود  440در مجموع از تعداد  را از این منظر دارد.و صد در صدی  نخست

 آید. شهرستان فاقد آن هستند که آمار مطلوبی به حساب نمی 245نمایش برخوردار بوده و تعداد  سالن
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 های کشورهای استانهای نمایش در شهرستانسالنپراکندگی  –5جدول  

فارس قزوینقم کردستانکرمان

جنوب 

کرمانشاه کرمان

کهکیلویه و 

بویراحمد 

یزد همدانهرمزگان مرکزی مازندران لرستان گیالن گلستان

کل 

کشور

تعداد 
شهرستان کل 

296111186 148151512221213910440

تعداد 
شهرستان های  

سالن دارای 

1521592 3357896258519 

تعداد 
شهرستان های  

سالنبدون 

1440694 11510841361142524 

نسبت 
شهرستانهای  

  سالن دارای
به کل/درصد 

51.7233.33100.0045.4550.0033.33 21.4337.5033.3346.6766.6740.9150.0015.3855.560.006 3244. 

های استان های کشورهای نمایش در شهرستانسالنپراکندگی  –5ادامه جدول 

ایالمالبرز اصفهاناردبیل 

آذربایجان 

شرقی 

آذربایجان 

غربی 

تهران بوشهر

چهارمحال 

و بختیاری 

خراسان  

جنوبی 

خراسان  

رضوی 

خراسان  

شمالی 

سمنان زنجانخوزستان 

سیستان و  

بلوچستان 

تعداد شهرستان 

کل

112461012 1710171021 298279820

تعداد شهرستان 

های دارای 

سالن

51743117410269710165

تعداد شهرستان 

های بدون 

سالن

672701 106786201178215

نسبت 

شهرستانهای 

به  سالندارای 

کل/درصد

545.4 70.8366.670.003 52.3841.180.004 58.8220.0050.0031.0387.5037.0411.1175.0025.00
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های نمایش در حالت سالنرا از منظر تعداد های مختلف کشور های استانتواند وضعیت شهرستاننمودار ذیل به خوبی می

 ای نشان دهد. مقایسه

 

 1398 در سالهای نمایش در شهرستان های استان های کشور  سالنپراکندگی -2 نمودار
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با وضوح  تواند وخامت شرایط دسترسی به این امکانات راهای نمایش در شهرهای کشور میسالننگاهی به پراکندگی      

استان شاهد آن  6استان، در  31از مجموع بوده و  16.42درصد برخورداری شهرها در کشور عدد نمایش گذارد. به  بیشتری

 4.65)چهارمحال بختیاریهای شهرهای واقع در استاننمایش می باشند.  سالنشهرها دارای درصد  10 کمتر ازهستیم که 

اند. به ثبت رسانده سالنشهرهای استان و شهرهای دارای بیشترین اختالف نسبتی را بین درصد(  4.76) و زنجان درصد(

باشند، از می هاو دارای بیشترین تعداد شهر های کشورترین استاناصفهان و فارس که از بزرگترین و مورد توجههای استان

ها دارد. در ستانهای نمایش مشکالت فراوانی دارند که خود نشان از توسعه ناهمگن در این اسالنها و جهت تعداد سالن

شهر  11شهر،  103و در استان فارس از تعداد درصد( 19.09)دارای سالن بوده شهر  21شهر،  110استان اصفهان از تعداد 

شهر دارای  11شهر،  44باشند. در استان تهران از مجموع نمایش می سالنشهر فاقد  88دارای سالن بوده و درصد(  14.56)

باشد که درصد می 23.61نمایش به شهرهای فاقد آن  سالنمجموع نسبت شهرهای دارای  امکانات مذکور هستند. در

درصد( و  58.82شهر) 17شهر از  10 باالبرز بهترین وضعیت از این منظر را استان گذارد. شرایط مطلوبی را پیش رو نمی

استان از  13استان کشور فقط  31از میان  . درصد( را دارا می باشند 40)شهر استان  20از  سالنشهر دارای  8استان یزد با 

 میانگین کشوری باالتر هستند.
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های نمایش در شهرهای استان های کشور سالنپراکندگی  –6جدول   

قمقزوینفارس 

کردستا

ن

کرمان

جنوب 

کرمانشاه کرمان

کهکیلویه 

و 

بویراحمد

کل کشوریزدهمدانهرمزگانمرکزیمازندرانلرستانگیالنگلستان

تعداد شهرها
103256325713 33 1833522616 43 423102 9712 

شهرهای دارای 

سالن

1521592 33576136458321 

شهرهای بدون 

سالن

88235274811 03 1528452084 82 3862 128410 

نسبت شهرهای 

به  سالن دارای 

کل/درصد

14.56008. 16.6715.6315.7915.38 578. 16.6715.1513.460823. 21.3117.659.5216.1340.00216.4 

های نمایش در شهرهای استان های کشور سالنپراکندگی  –6ادامه جدول   

ایالمالبرزاصفهاناردبیل 

آذربایجان 

شرقی

آذربایجان 

غربی

تهرانبوشهر

چهارمحال 

و بختیاری

خراسان 

جنوبی

خراسان 

رضوی

خراسان 

شمالی 

سمنانزنجانخوزستان

سیستان 

و 

بلوچستان

2911071تعداد شهرها 2516 74 40464329752479212045

شهرهای دارای 

سالن

621103117411269710165

238972205سالن شهرهای بدون  403653 4123661769201440

نسبت شهرهای 

به  سالن دارای 

کل/درصد

20.6919.0958.8212.0018.0314.8910.0023.914.6520.6912.0029.1712.66764. .0030 11.11



 وضعیت سالن های سینما در کشور

 

  19 

 

 

 

  رنمودا  

1398پراکندگی سالن های نمایش در شهرهای استان های کشور تا  -3نمودار 
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 سینما و جمعیت( 4

 جمعیتن نفر، نسبت ومیلی 80، با در نظر گرفتن حدود 1395بر اساس اطالعات و آمار جمعیتی مربوط به سرشماری سال  

که نفر تغییر یافته است  224512یک سینما برای به  1397در سال نفر  234388یک سینما برای عددی از نسبت  سینمابه 

  1397و این جمعیت کمتری نسبت به سال  تعداد جمعیت مذکور، یک سینما در کشور وجود دارد هر بدین معناست که برای

در سال  نفر 134104 یک سالن برای هر از های نمایش سالن. این نسبت در خصوص می باشددرصدی  4و با رشد حدود 

است. با مقایسه این  تغییر یافتهدرصدی  6با رشد حدود  1398نفر در سال  125276 یک سالن برای هر به عدد 1397

( به نظر 77: 1395نمای ایران )گزارش صنعت سینمای ایران، در گزارش صنعت سی 1384ها با آمار اعالمی سال نسبت

)که در آمار  ساالنه ای که صورت می پذیرد افزایش جمعیت با توجه به .ستمناسب نیدر این زمینه رسد که پیشرفت می

ل قبولی به قابهای نمایش این نتیجه و عدم تغییر قابل توجه در تعداد سینماها و سالن در نظر گرفته نشده( 1398سال 

درصد بوده  7برای هر سال به طور میانگین ، 94تا  84از تغییر نسبت جمعیت و سینما طی دوره ده ساله  .حساب نمی آید

بر اساس اگر در مقام مقایسه برآییم،  .دندهنشان نمیهای این صنعت رشد مناسبی را با توجه به شاخصههیچ کدام است که 

( در امریکا به ازای هر یک صد هزار نفر در سال 31: 1394ران )صنعت سینمای ایران، اطالعات گزارش صنعت سینمای ای

. اگرچه مقیاس نفر است 7100برای هر  سالن سینما وجود داشته است که به معنای وجود یک سینما 14، تعداد 2011

 بل توجه است.متفاوت است، اما فاصله معنادار موجود بسیار قا "صنعت سینمای ایران و امریکا کامال

 دهد. از نظر نسبتنمایش را به تفکیک هر استان نشان می سالنجمعیت به و  سینمابه  جمعیتجدول ذیل نسبت      

 693754تعلق دارد. در این استان به ازای هر  سیستان و بلوچستانتوان گفت بدترین شرایط به استان سینما می جمعیت به

خراسان رضوی با  ،نفر 528731زنجان با های پس از آن استان است. ناسبی نیستمنفر یک سینما وجود دارد که آمار 

. در شاخص نسبت قرار دارندشرایط نامطلوبی از جهت نسبت مذکور  نفر برای یک سینما در 424587قزوین با و   428967

. به باشدای چند سالنه میکه به خاطر وجود سینماهدر استان ها دیده می شود کمی تفاوت های نمایش سالنجمعیت به 

  د. پس از آن ندر بدترین شرایط قرار دار و کرمانشاه ، هرمزگانسیستان و بلوچستان، زنجان، آذربایجان غربی عبارت دیگر

. در این میان تهران و یزد وضعیت مطلوب تری را دارا می کنندتری را تجربه میبه ترتیب شرایط نامطلوب گیالنو  قزوین

د. باشن
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ایالمالبرزاصفهانبیلارد

آذربایجان 

شرقی

آذربایجان 

غربی

تهرانبوشهر

چهارمحال 

و بختیاری

خراسان 

جنوبی

خراسان 

رضوی

خراسان 

شمالی 

سمنانزنجانخوزستان

سیستان و 

بلوچستان

جمعیت 

استان

127042051208502712400580158390965232652191163400132676379477637688980164345 863092471050910574617023602775014

نسبت 

جمعیت به 

سینما

21173719695624658219338618617436280219390016794518955312815042896712329926169552873187795693754

نسبت 

جمعیت به 

سالن

2117379662011793019338613032232652214542560035189553815012 12140610788722431052873170236693754

 جمعیت هر استان  بانمایش  سالننسبت سینما و   –7جدول 

کرمانکردستانقمقزوینفارس 

جنوب 

 کرمان

کرمانشاه

کهکیلویه و 

بویراحمد

کل کشوریزدهمدانهرمزگانمرکزیمازندرانلرستانگیالنگلستان

جمعیت 

استان

48512741273761129228316030112495382669336 19524347130521868819253069617606493283582142947517764151738234113853379926270

نسبت 

جمعیت 

به 

سینما

231013424587215381229002178242334668 390487142610266974702530 293442273632204211296069193137103503122245 

نسبت 

جمعیت 

به 

سالن 

161709225475 129228178112155961334668 278919142610218688 230063220081193152158831296069314485 63252125276

جمعیت هر استان  بانمایش  سالنا و نسبت سینم  –7ادامه جدول 



 وضعیت سالن های سینما در کشور

 

  22 

  توان ل میــودار ذیـدهد. بر اساس نمما را نشان میسین جمعیت به و نیز نسبت  سالن جمعیت بهنسبت  نمودار ذیل      

و در  . تر هستندعقباز میانگین کشوری  ( 15)های کشورحدود نیمی از استاندر نسبت جمعیت به سینما فت گ

 دتراست(ب به معنای شرایط سالنیک سینما یا )جمعیت بیشتر به ازای استان 23نسبت جمعیت به سالن 

 
 

 



جمعیت هر استان  باسینما  نمایش و سالنه نسبت مقایس –4نمودار 
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 وضعیت گنجایش و صندلی های سینما( 5

وجود دارد. نسبت جمعیت به  عدد صندلی 162486نمایش تعداد  سالن 635 برای ،1398سال  در بر اساس آمار موجود     

 31باید گفت از مجموع جمعیت است. از د باشد که به معنای وجود یک صندلی برای این تعدامی 492برابر با تعداد صندلی 

ها به ازای تعداد بیشتری از جمعیت، ای باالتر از این مواجه اند؛ بدین معنا که در این استاناستان با سرانه 23استان کشور، 

 3به جهت نسبت جمعیت به تعداد صندلی افزایش و بهبود  1397که این آمار نسبت به سال یک صندلی وجود دارد. 

 است.صدی داشته در

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

واسطه  ایالم بوده است که به)این آمار سال گذشته در اختیار استان  نفر دارد 22293 با آمار یک صندلی برای سیستان 

آمار  .قرار دارندو هرمزگان های زنجان، قزوین و کرمانشاه و پس از آن استان فته است(کاهش یا سالنتغییر تعداد صندلی و 

استان ترین سرانه مربوط به مطلوبنفر برای یک صندلی می باشد.  1000بیشتر از به همراه استان ایالم این استان ها 

  ا یک صندلی برایو یزد بنفر  266 رایا یک صندلی بتهران ب آن استان نفر و پس از  242 ا یک صندلی برایب سمنان

 .دنمی باشنفر  289
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ایالمالبرزاصفهاناردبیل 

آذربایجان 

شرقی

آذربایجان 

غربی

تهرانبوشهر

چهارمحال 

و بختیاری

خراسان 

جنوبی

خراسان 

رضوی

خراسان 

شمالی 

سمنانزنجانخوزستان

سیستان و 

بلوچستان

جمعیت 

استان
127042051208502712400580158390965232652191163400132676379477637688986434501863092471050910574617023602775014

تعداد 

صندلی

2473123844816540868339922174499241949163496462190791048129041210

نسبت 

جمعیت به 

صندلی 

514144 356 107445081853526648647166739459621982422293

 به تفکیک استان  جمعیت به تعداد صندلینسبت   –8جدول 

 
کرمانکردستانقمقزوینفارس 

جنوب 

 کرمان
کرمانشاه

کهکیلویه 

و 

بویراحمد

کل کشوریزدهمدانهرمزگانمرکزیمازندرانلرستانگیالنگلستان

جمعیت 

استان

48512741273761129228316030113822495 669336 19524347130521868819253069617606493283582142947517764151738234113853379926270

تعداد 

صندلی

8534822185023584680726 1552188527795138263649612895153132853944162486

نسبت 

یت عجم

به 

صندلی

5681550699680533922 12583786724936686624941160529289492

 به تفکیک استان  جمعیت به تعداد صندلینسبت   –8ادامه جدول 
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 جمعیت استانی ونسبت تعداد صندلی سالن های سینما  –5نمودار 
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 های نمایش در کشورسالنها و افزایش تعداد صندلی( 6

تر به میزان و پراکندگی این ینمایی در کشور شد، نگاهی دقیقاگرچه تا اینجا کم و بیش اشاراتی به افزایش امکانات س     

صندلی به  5163نمایش و  سالن 43، تعداد 1398اطالعات موجود، طی سال رسد. بر اساس افرایش ضروری به نظر می

ن های مختلف به میزاهای نمایش در کشور اضافه شده است. این افزایش ظرفیت اما، در استانمجموع گنجایش سالن

 های خود ایجاد اند و تغییری در ظرفیت سالنکشور در این امر شرکتی نداشتههای استان 22متفاوت رخ داده است. 

 استان یکنمایش، در  سالناستان، سه  یکنمایش، در  سالناستان دو  دونمایش، در  سالناستان، یک  چهاردر  اند.نکرده

نمایش به ظرفیت این شهر  سالن 14در همین مدت در استان تهران، . این در حالی است که اضافه شده است سالن شش

چنین آماری حاکی  کند گردیده است. 1397به شکل کلی روند افزایش سالن و به تبع آن نسبت به سال  اضافه شده است.

های آینده برای ر سالتواند بهبود جدی دچنین روندی نمی. دهدنیز خبر می های مختلفامکانات در استان یاز توزیع نابرابر

معطوف به افزایش  "ها حتی به رغم عزم به افزایش ظرفیت در کشور ایجاد نماید؛ چرا که این عزم عمدتاسایر استان

 دهد. های مختلف را به تفکیک سال نشان میجدول ذیل، میزان افزایش ظرفیت در استانامکانات پایتخت خواهد بود. 
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یالم االبرز اصفهان اردبیل  
آذربایجان  

شرقی 

آذربایجان  
غربی 

تهران بوشهر 
چهارمحال  
و بختیاری 

خراسان  
جنوبی 

خراسان  
رضوی 

خراسان  
شمالی 

سمنان زنجان خوزستان 
سیستان و  
بلوچستان 

اضافه شده  سالنتعداد صندلی / 

92در 

0000000992/8 00000000

اضافه شده  سالنتعداد صندلی / 

93در 

000000170/1 3607/21 00000000

اضافه شده  سالنتعداد صندلی / 

94در 

0766/3 526/4 0000300/1 00130/5 00000

اضافه شده  سالنتعداد صندلی / 

95در 

00435/1 00079/1 000200/1 0200/1 000

اضافه شده  سالنتعداد صندلی / 

96در

02781/13 638/4 02028/8 004338/34 800/2 174/0 1680/16 587/4 2469/6 701/1 636/3 1050/3 

اضافه شده  سالنتعداد صندلی / 

 97در
270/1  1694/16  0 0 0 150/1  0 2390/26  0 0 1269/12  700/1  531/2  250/1  0 0 

تعداد صندلی / سالن اضافه شده 

 98در
250/1  175/1  935/6  330/2  604 /7  38/1  0 1514/14  264 /1  300 /1  0 120 /1  0 0 0 0 

 

کرمانکردستانقمقزوینفارس 

جنوب 

 کرمان
کرمانشاه

کهکیلویه و 

بویراحمد

کل کشوریزدهمدانهرمزگانمرکزیمازندرانلرستانگیالنگلستان

اضافه  سالنتعداد صندلی / 

92شده در 

00000
0 

350/1 0416/2 00000001758/11 

اضافه  سالن/  تعداد صندلی

93شده در 

00000
0 

000000000120/1 3897/23 

اضافه  سالنتعداد صندلی / 

94شده در 

00000
0 

0000000/2 00/1 01722/16 

اضافه  سالنتعداد صندلی / 

95شده در 

100/1 100/1 110/1 00
0 

0935/3 000000002159/10 

اضافه  النستعداد صندلی / 

96شده در 

918/7 0220/1 163/1 1941/5 
0 

110/2 800/2 41/0 0560/3 478/3 1060/3 222/1 0464/2 24856/124 

اضافه  سالنتعداد صندلی / 

 97شده در 
130/1  0 794/5  0 0 

0 
157/1  0 0 0 0 175/1  0 933/3  0 544/5  9987/76  

تعداد صندلی / سالن اضافه 

 98شده در 
0 0 0 306 /1  520/2  

0 
0 0 0 0 0 871 /4  0 299/1  0 0 5163/43  

 به تفکیک استان   98تا  92های نمایش و صندلی ها طی سال های   سالنافزایش تعداد  –9جدول 
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 سینماهای در حال احداث( 7

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

سالن با گنجایش   154های مختلف کشوربه طور کلی در استانشود. نهایت به رونق بخش سینمایی کشور منجر می

سالن در راس این جدول  22با خراسان رضوی سالن و استان  46باشد. استان تهران با صندلی در حال احداث می 13077

جدول های خود ندارند. نیز برنامه ای جهت افزایش سالنن و یزد ، قزوین، کرما، زنجان های سمناناند. استانقرار گرفته

 گذارد. اطالعات کلی در خصوص سینماهای در دست ساخت را به نمایش می، 10

 98سینماهای در حال احداث

 جمع صندلی تعداد سالن استان ردیف

 334 3 اردبیل 1

 70 1 اصفهان 2

 83 1 البرز 3

 400 4 ایالم 4

 400 4 شرقی آذربایجان 5

 765 7 آذربایجانغربی 6

 935 5 بوشهر 7

 2008 46 تهران 8

 300 3 ارییچهار محال و بخت 9

 300 3 خراسان جنوبی 10

 2057 22 خراسان رضوی 11

 300 3 خراسان شمالی 12

 410 3 خوزستان 13

 0 0 زنجان 14

 0 0 سمنان 15

 273 3 سیستان و بلوچستان 16
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 97حال احداث سینماهای در 

 جمع صندلی تعداد سالن استان ردیف

 400 4 فارس 17

 0 0 قزوین 18

 400 4 قم 19

 565 6 کردستان 20

 0 0 کرمان 21

 300 3 کرمانشاه 22

 500 5 گهکیلویه و بویراحمد 23

 300 3 گلستان 24

 300 3 گیالن 25

 312 1 لرستان 26

 660 6 مازندران 27

82  500 5 مرکزی 

92  285 3 هرمزگان 

 1200 3 همدان 30

 0 0 یزد 31

415 جمع  13077 

 

 وضعیت سینماهای در حال ساخت در کشور -10جدول 
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 مالکیت در سینما( 8

صندلی، بخش  35101و  سالن 129 ،سینما 82 با بخش خصوصی حقیقی  باب مکان نمایش فیلم در کشور 356از      

 96174سالن و  322سینما و  233صندلی، بخش دولتی و ارگانی نیز با  31211و  سالن 187 ،سینما 41 با خصوصی حقوقی

های نمایش فیلم در کشور دارای درصد از مکان 35در پایان باید گفت  ی کشور را در اختیار دارند. سینماهاصندلی مالکیت 

بخش درصدی  3 سهم افزایش توانباشند که میدرصد دارای مالکیت دولتی یا شبه دولتی می 65مالکیت خصوصی و 

 .های نمایش قلمداد نمودورود بیشتر بخش خصوصی به مالکیت سینماها و سالنبه منزله  1397خصوصی را نسبت به سال 

بود، اما در واقع  گذشتهدر شهرهای بزرگ طی سال  حضور بیشتر بخش خصوصی در مالکیت سینماها توان شاهداگرچه می

  کشوری مربوط می شود. های نمایش در شهرها و تقسیمات کوچکد سالنمشکل اصلی به وضعیت و تعدا

 

 

 نسبت مالکیت دولتی و شبه دولتی با خصوصی در سینما -6نمودار 

 

ها و در کشور به چه شکلی است در جدول زیر هر یک از مالکیت های نمایشمکانتر اینکه مالکیت برای بررسی دقیق

شده است.  ئهاراسهم آنها از صندلی و سالن 
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 مالکیت

 صندلی سالن مکان های نمایش

 درصد از کل تعداد درصد از کل تعداد درصداز کل تعداد

 15.2 24777 14.1 90 24.4 87 وزارت فرهنگ و ارشاداسالمی 

 7.8 12707 8.1 52 9.5 34 شهرداری ها

 2.3 3859 2.1 14 1.1 4 حوزه هنری و شهرداری

601 16.1 58 حوزه هنری   16.6 34143 21 

 0.1 300 0.3 1 0.3 1 صنایع دفاع

01 آموزش و پرورش   2.8 21  1.8 4504 2.7 

 1.6 2606 1.1 4 1.1 4 هالل احمر

 1.8 2943 2.2 8 2.2 8 سپاه پاسداران

 0.3 600 0.8 3 0.8 3 انجمن سینمای جوانان

 0.4 770 06 2 0.6 2 موسسه سینما شهر 

.10 176 0.3 1 0.3 1 سازمان بسیج  

 0.4 750 0.3 1 0.3 1 ارتش جمهوری اسالمی ایران

 0.5 881 1.1 4 1.1 4 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 1.1 1937 0.7 5 0.8 3 بنیاد مستضعفان

 0.0 2130 0.7 5 1.1 4 شرکت نفت

.80 3 0.8 3 دانشگاه آزاد  860 0.5 

.60 2 0.3 1 بنیاد شهید و امور ایثارگران  546  20.  

 0.1 280 0.3 1 0.3 1  شرکت گاز

.30 1 0.3 1 مرکز اسناد و کتابخانه ملی   224 0.1 

.80 3 0.3 1 بنیاد سینمایی فارابی   678 0.4 

.80 3 0.3 1 موزه سینما  364 0.2 

.30 1 0.3 1 سازمان تبلیغات اسالمی   220 0.1 

 21.6 35101 20.2 129 23 82 خصوصی )حقیقی(

 19.2 31211 29.3 187 11.5 41 ی(خصوصی )حقوق

635 جمع  100 863  100 162486 100 

 های نمایش در کشور. تعداد و درصد مالکیت مکان11جدول 
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 درصد از مکانهای  24 حدود وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با در اختیار داشتن، 1398با تغییرات صورت گرفته در سال

نسبت  ،درصدی بخش خصوصی 3 فزایش سهمو ا که با ورودرا در اختیار دارد  کیتنمایش در کشور باالترین درصد از مال

)در  درصد11.5 و حقوقی درصد 23 آن بخش خصوصی در دو شکل حقیقی پس از .ستدر اختیار داشته ا را کمتری  از کل

 2افزایش حضور  المیعلت کاهش سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اس البته واضح است که د.ندار درصد( قرار 35 حدودمجموع 

های نمایش در اختیار باید به خاطر داشت که مکاناست. همچنین درصدی بخش خصوصی در شکل حقوقی آن بوده 

و و صرفاً سالن سینمایی نیستند.  های فرهنگی و هنری« هستند که کاربری چندمنظوره دارندوزارتخانه غالباً »مجتمع

 اختیار دارد. رین مالکیت را درتوان ادعا نمود که بخش خصوصی بیشتمی

انجمن سینمای  موزه سینما، بنیاد فارابی، سینما شهر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با احتساب موسسات وابسته به خود

 اما تعداد  ،گیردقرار می حقیقی همطراز با بخش خصوصیدر رتبه  های نمایشمکاندرصد از  24.4در مجموع با جوان( 

درصد از گنجایش  21.5 یت ایجاد شده در بخش خصوصی باالتر از وزارتخانه و موسسات وابسته است.ها و ظرفسالن

 در مجموعنیز ، این در حالی است که وزارت فرهنگ و موسسات تاس حقیقی سینماهای کشور در مالکیت بخش خصوصی

 نیز عقب تر می باشند.خصوصی حقوقی بخش از که از این جهت  های کشور را در اختیار دارنددرصد از صندلی 15 حدود

را در ی سینماهادرصد از صندلی 22 حدود ،درصد از سینماهای کشور 16.5 حدود حوزه هنری با در اختیار داشتن 

 مالکیت خود دارد. 

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

را نجایش گدرصدی در  8.5حدود در سینما و درصدی  10ها ظرفیتی سینمایی، در کنار سینماهای تحت مدیریت شهرداری

 اند.برای سینمای کشور فراهم کرده
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های نمایشهای مختلف عمومی، دولتی و خصوصی از مکان. سهم بخش7نمودار 
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