
تعداد بیننده(ریال)مبلغ فروشنام سینماردیف

         143,439,750,000370,459پردیس سینمایی کورش1

         76,430,900,000192,227پردیس سینمایی ایران مال2

         55,060,695,000140,304پردیس سینمایی ملت3

         54,923,650,000139,496پردیس سینما آزادی4

         44,624,275,000127,035پردیس سینمایی هویزه مشهد5

         34,626,650,000100,002مجموعه سینمایی هنرشهرآفتاب شیراز6

           31,607,375,00087,348پردیس سینمایی ساحل اصفهان7

           30,953,925,00081,425پردیس سینمایی چارسو8

           28,842,345,00078,668پردیس سینمایی مگامال9

           26,891,775,00069,010پردیس سینمایی هدیش10

           25,008,500,00062,182پردیس سینمایی اطلس مشهد11

           23,235,525,00061,795پردیس سینمایی سیتی سنتر اصفهان12

           21,942,225,00056,147سینما فرهنگ تهران13

           21,533,175,00058,477سینما پرشین مهرشهر14

           19,886,975,00054,374پردیس ویالژ توریست مشهد15

           16,542,675,00042,143پردیس سینمایی گالریا16

           16,397,675,00046,862پردیس سینمایی چهارباغ17

           15,950,200,00057,726سینما بهمن تهران18

           15,932,350,00054,851سینما پردیس راگا19

           15,494,550,00077,310سینما آفریقا مشهد20

           15,348,600,00040,690پردیس سینمایی گلشن مشهد21

           15,113,475,00039,323پردیس سینمایی شیراز مال22

           14,962,950,00040,952پردیس سینمایی گلستان23

           14,250,450,00041,087پردیس اکومال کرج24

           14,035,725,00034,602پردیس سینمایی ارگ25

           13,741,470,00036,913پردیس سینمایی نارسیس26

           13,334,400,00038,177سینما ساویز کرج27

           12,730,375,00044,081سینما شکوفه تهران28

           11,986,425,00031,474پردیس سینمایی هروی سنتر29

           11,750,125,00033,775پردیس سینمایی زندگی30

           11,687,850,00034,303پردیس سینمایی لوتوس مال31

1401فروش و بیننده سینماها تا پایان خرداد



           11,150,825,00039,019پردیس سینمایی تماشا32

           10,407,850,00028,029پردیس سینمایی شمیران33

           9,876,150,00037,269سینما سپاهان اصفهان34

           9,227,900,00033,160پردیس ستاره باران تبریز35

           8,960,850,00022,086پردیس سینمایی الله پارک تبریز36

           8,920,125,00025,354سینما ماندانا تهران37

           8,555,025,00030,179سینما سپهر ساری38

           8,126,075,00029,972سینما برفی مشهد39

           8,008,975,00025,962سینما ونوس قم40

           7,786,625,00025,979موزه سینما41

           7,578,875,00020,823سینما تک صفائیه42

           7,523,600,00026,055پردیس سینما بهمن سنندج43

           7,011,450,00018,302سینما ایران تهران44

           6,757,375,00033,004بهمن رشت22سینما 45

           6,483,250,00024,891سینما فلسطین اصفهان46

           6,266,225,00021,769سینما پیروزی تهران47

           6,209,250,00029,575سینما تربیت قم48

           6,209,150,00022,320مجموعه سینمایی سیمرغ مشهد49

           6,123,310,00022,732سینما آزادی کرمانشاه50

           6,118,650,00016,410پردیس سینمایی شهرک51

           5,916,375,00017,087پردیس سینمایی صبا مال52

           5,831,050,00021,678پردیس سینمایی پارک بازار مشهد53

           5,635,650,00019,164سینما فجر اسالمشهر54

           5,502,150,00024,286سینما قدس تبریز55

           5,244,375,00027,767سینما فلسطین همدان56

           5,244,045,00018,661پردیس سینمایی کیان تهران57

           5,054,600,00018,015سینما روشا زنجان58

           4,862,025,00013,638 تهران2سینما تیراژه 59

           4,760,130,00019,186پردیس سینمایی عصرجدید گرگان60

           4,518,650,00016,313سینما بهمن کاشان61

           4,367,925,00012,826مجتمع تجاری سینمایی معین مال62

           4,268,700,00017,583سینما اکسین اهواز63

           4,214,850,00017,792سینما بهمن قزوین64



           4,022,200,00015,508سینما ستاره شهر بندر عباس65

           3,834,070,00015,187سینما بهمن شهرکرد66

           3,819,015,00010,157پردیس سینمایی اکسین شمال67

           3,730,650,00011,438سینما شهر تماشا کرمان68

           3,694,075,00017,857سینما سعدی شیراز69

           3,670,575,00018,160سینما بهمن بوشهر70

           3,659,290,00010,626پردیس سینمایی سیمرغ محمودآباد71

           3,658,100,00014,532پردیس سینمایی مهدوی نیشابور72

           3,255,875,00010,172سینما برج میالد تهران73

           3,234,250,00010,689پردیس سینمایی کاپری گرگان74

           3,207,200,00014,242سینما بهمن زنجان75

           3,203,050,00013,060سینما ایران ارومیه76

           3,192,800,00013,260سینما فردیس کرج77

           3,111,150,00012,109سینما ساحل اهواز78

           2,981,725,00010,666سینما سپیده تهران79

             2,879,655,0009,994سینما استقالل تهران80

           2,823,000,00012,344سینما مهتاب قزوین81

             2,818,200,0009,933سینما گالری سمرقند82

             2,757,825,0009,119سینما آفریقا تهران83

             2,716,200,0007,095سینما آستارا تهران84

             2,675,925,0008,786مجتمع سینمایی آرامش رامسر85

             2,622,550,0009,066سینما فلسطین تهران86

             2,589,300,0009,247سینما جوان تهران87

             2,420,100,0009,952سینما یاسمن شاهین شهر88

           2,382,825,00012,345سینما بهمن آمل89

             2,368,625,0008,427سینما قدس تهران90

           2,350,150,00010,272سینما فرهنگ فوالدشهر91

             2,275,000,0006,820سینما آسیا کرمان92

           2,273,600,00010,032سینما آزادی بابل93

           2,264,200,00010,578سینما ایران شیراز94

           2,239,675,00012,439سینما هالل زاهدان95

           2,139,137,50011,393سینما استقالل خرم آباد96

             2,105,450,0007,670سینما پاز کرمانشاه97



           2,076,160,00010,665سینما فرهنگ کرمانشاه98

             2,041,956,0009,046سینما سپهر شهریار99

             2,013,825,0006,963پردیس سینمایی مهر قدس همدان100

             1,925,600,0005,504پردیس سینما عصرجدید اراک101

             1,915,925,0008,815سینما هالل اهواز102

             1,898,400,0007,507مجتمع فرهنگی و سینمایی هنر و تجربه بابل103

             1,856,750,0007,409پردیس سینمایی مهر سقز104

             1,844,400,0008,915سینما بهمن بیرجند105

             1,842,650,0009,051سینما بهمن مالیر106

             1,836,975,0006,634سینما کارون107

             1,763,250,0007,418سینما فلسطین بروجرد108

             1,689,625,0008,132سینما ناجی تبریز109

             1,640,400,0009,277سینما بهمن اصفهان110

             1,621,550,0006,111سینما جام جم پردیس111

             1,600,250,0007,573سینما هجرت کرج112

             1,570,150,0004,541پردیس سینمایی سیتی سنتر قشم113

             1,489,700,0004,729سینما گلستان امین رفسنجان114

             1,439,600,0007,862پردیس سینمایی نخل الرستان115

             1,404,550,0007,593سینما بهار شهرگز116

             1,364,275,0006,714سینما یادمان سمنان117

             1,338,300,0007,616سینما آیه قم118

             1,274,125,0006,589سینما بهمن بهشهر119

             1,254,000,0008,634سینما پردیس رازی120

             1,251,100,0006,482سینما مهتاب رهنان121

             1,232,625,0006,004سینما آزادی آبادان122

             1,101,125,0006,039سینما فرهنگ شاهرود123

             1,047,750,0005,121سینما انقالب ارومیه124

             1,012,150,0005,591سینما شهید مصلی نژاد جهرم125

             1,002,900,0006,771سینما مهر و ماه شوشتر126

             978,250,0003,531سینما ستاره جنوب بندرعباس127

             957,750,0004,964خلیج فارس دامغان128

             922,750,0004,017سینما فرهنگیان تبریز129

             898,800,0004,367سینما نخل خرمشهر130



             897,750,0003,983سینما جهان نما131

             895,200,0005,897سینما قدس ورامین132

             875,125,0004,411سینما فلسطین تبریز133

             861,150,0004,659سینما آزادی بیجار134

             860,400,0002,461سینما جام جم یزد135

             852,845,0002,986سینما سروش تهران136

             848,650,0004,170سینما شقایق نوشهر137

             806,275,0004,005سینما شیراز شیراز138

             803,475,0004,975سینما شهر گناباد139

             801,600,0004,417سینما سوره اصفهان140

             752,325,0004,139سینما شهر آفتاب قم141

             723,000,0005,027سینما گلشن بجنورد142

             709,525,0003,905سینما شمس خوی143

             685,375,0002,936سینما قدس اردبیل144

             684,350,0003,217سینما فردوسی بیرجند145

             683,640,0003,580 بهمن گرگان22سینما 146

             622,150,0003,232سینما گوهر بندر لنگه147

             607,290,0002,926سینما بیستون کرمانشاه148

             597,450,0002,778سینما پرستو دماوند149

             596,580,0003,447سینما فرهنگ گراش150

             586,860,0002,792سینما خانه هنرمندان تهران151

             562,725,0002,770سینما سلمان ساوجی ساوه152

             557,250,0002,229سینما شقایق بابلسر153

             535,150,0003,007سینما کانون  ساری154

             531,175,0002,239سینما ناهید تهران155

             527,000,0002,765سینما مهر شاهرود156

             523,875,0002,634سینما انقالب تبریز157

             517,325,0003,364سینما عمیق بجنورد158

             513,750,0003,039سینما هالل شاهرود159

             498,600,0002,174سینما مهر آبادان160

             489,625,0002,405سینما میالد تهران161

             477,230,0002,500سینما بهمن آزادشهر162

             475,875,0002,948سینما فرهنگیان اصفهان163



             428,125,0002,442پردیس سینمایی نگار میبد164

             410,000,0002,623سینما دریا بندر ماهشهر165

             397,625,0001,752سینما انقالب اردبیل166

             389,925,0001,962سینما بهمن اهواز167

             358,750,0001,816سینما فرهنگ میمه168

             353,850,0001,493سینما شاهین طالیی شاهین شهر169

             352,400,0001,627سینما ساحل بندر امام170

             335,200,0001,676سینما قدس بافق171

             310,200,0001,660سینما هالل احمر بندر انزلی172

             293,650,0001,408سینما ساحل اندیشه173

             290,100,0001,968سینما کوچ بهبهان174

             285,200,0001,520سینما کوثر نطنز175

             279,700,0001,664قدس سیرجان176

                278,075,000885سینما تئاتر گلریز177

             255,000,0001,401سینما فرهنگ ایالم178

             243,950,0001,040سینما نور محالت179

             233,550,0001,113سینما پارک قاین180

             232,375,0001,159سینما فرهنگ اردستان181

             219,150,0001,461سینما آزادی زرند182

             218,800,0001,484سینما آبشار شوشتر183

             214,275,0001,516سینما حر قائمشهر184

                203,525,000619سینما صحرا تهران185

                201,810,000821سینما دهکده المپیک تهران186

             200,875,0001,058سینما آزادی تویسرکان187

             194,920,0001,274شهرضا (سرو)سینما مدرس 188

                169,875,000986سینما هنر یاسوج189

                152,460,000869سینما نفت آبادان190

                151,750,000898سینما ابریشم گرمسار191

                145,650,000744سینما قدس استهبان192

                114,975,000436سینما دزاشیب تهران193

                112,625,000791سینما نارین نائین194

                111,550,000671سینما آزادی تبریز195

                102,600,000295تماشاخانه پارس کرمان196



                99,000,000587سینما نسیم اسفراین197

                97,500,000450سینما طلوع فومن198

                91,525,000313سینما حافظ تهران199

                91,500,000480سینما تماشا الیگودرز200

                90,675,000437مجتمع سینمایی نسیم شهر201

                87,265,000467سینما کوردستان مریوان202

                83,650,000239سینما پایتخت تهران203

                83,500,000376پردیس سینمایی باراما اسکو204

                80,000,000373سینما فرهنگ مراغه205

                74,600,000279سینما الف تبریز206

                74,060,000529سینما هنر پیشوا207

                73,500,000451انقالب پارس آباد مغان208

                73,200,000531سینما پردیس تئاتر تهران209

                71,300,000524سینما شهرداری ایذه210

                70,625,000376سینما قدس اهر211

                63,175,000262سینما دریا آستارا212

                61,655,000392سینما فجر بهبهان213

                59,150,000269سینما فرهنگ شهر بابک214

                50,500,000202سینما خلیج فارس حاجی آباد215

                48,200,000267سینما جوان داراب216

                45,450,000365سینما پامچال تهران217

                42,800,000214سینما شهید مداحی پور جیرفت218

                20,900,940204سینما فردوسی اوز219

                  10,000,00043سینما فرهنگ همدان220

                  9,950,00063سینما اندیشه مانه و سملقان221

                  7,000,00033سینما فرهنگ شبستر222

1,268,935,944,4403,913,339 جمع کل


