
1399فهرست اکران  ترتیب بر اساس تعداد مخاطب*

مخاطب تهرانکل مخاطبعنوانردیف
مخاطب غیر 

تهران
گروه نمایشیفروش کل

عمومی          2003881194928089633,164,666,501شنای پروانه1

عمومی          99458594214003715,715,565,429ارتش سری: ۲خوب، بد، جلف 2

عمومی          89533228806665312,377,678,976آقای سانسور3

عمومی          88494219366655811,727,079,423دیدن این فیلم جرم است4

عمومی            ۲5959527055325407,581,143,530زن ها فرشته اند 5

عمومی            278234588232353,583,996,819پیشی میشی6

عمومی            181531096271912,278,757,934بی حسی موضعی7

8The Conjuring2  2016 ( 2احضار روح  خارجی            13793560081931,961,398,997(

عمومی            8940548034601,520,504,246آن شب9

عمومی              ۶۰791020805830905,724,898آبادان یازده 10

عمومی              664635733073800,041,156تا ابد11

هنر و تجربه              429022862004559,581,227منگی12

خارجی              140977733324542,742,265آنابل 13

عمومی              409121041987525,481,528روزهای نارنجی14

عمومی              343120171414526,959,850جهان با من برقص15

16The Conjuring1 2013 ( 1احضار روح  خارجی              323114491782444,055,553(

عمومی              249712781219367,805,786عطر داغ17

خارجی              218421840750,882,500 بعدی جنگ برای سیاره میمون ها3فیلم 18

19Interstellar21801669511321,642,000              خارجی

خارجی              20468071239335,857,680تنت20

خارجی              JOKER19036761227266,297,741 2019جوکر 21

عمومی              18796741205242,833,225یادم تو رو فراموش22

هنر و تجربه              18721690182265,630,345یلدا23

هنر و تجربه              16151132483212,490,660خط باریک قرمز24

خارجی              3D129112910503,064,000گودزیال 25

خارجی              19171195627568238,169,386فیلم 26

عمومی              1153542611121,268,030دریا موج کاکا27

خارجی              4995308687144,342,576داستان اسباب بازی 28

عمومی              8880888109,174,400درخت  گردو29

عمومی              883587296122,253,647قتل عمد30

سمفا- اطالعات برگرفته از سامانه مدیریت فروش و اکران سینما 
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مخاطب تهرانکل مخاطبعنوانردیف
مخاطب غیر 

تهران
گروه نمایشیفروش کل

هنر و تجربه              nine845453392114,428,189- نه 31

عمومی              770172598105,607,921اینجا هم باران می بارد32

خارجی                267314552893,377,300زندگی پنهان حیوانات خانگی 33

34G ravity 3D6226220112,106,500              خارجی

هنر و تجربه                5574688964,333,980بازگشت کوتاه35

عمومی                53524628979,963,350چهل و هفت36

عمومی                5265161082,502,100خروج37

هنر و تجربه                48030517560,691,200«چی چکا قصه شب»مستند 38

خارجی                4774743066,410,258موالن39

هنر و تجربه                4583748462,822,150هر لباسی داستانی دارد- پرو 40

هنر و تجربه                4243606470,495,130مستند جایی برای فرشته ها نیست41

هنر و تجربه                3354129445,340,691پیرمردها نمی میرند42

خارجی                3094026939,440,019اسکوب43

هنر و تجربه                3062456145,392,700مستند صحنه هایی از جدایی44

هنر و تجربه                ۵۳2802404042,649,949کودتای 45

هنر و تجربه                2682145438,028,649بی گاه46

هنر و تجربه                247247028,040,250مثل یک عاشق47

خارجی                235323233,702,278سگ تازی48

هنر و تجربه                21110410723,567,748مستند کیارستمی و عصای گمشده49

هنر و تجربه                2031317230,629,800دقیقه از یک قرن 50۱۰۸

خارجی                1981518330,172,425نگهبان  کهن51

هنر و تجربه                179017914,633,250زغال52

هنر و تجربه                1571094819,042,300شهر سوخته53

هنر و تجربه                155708524,670,895بزرگراه54

عمومی                140014019,838,000خورشید55

هنر و تجربه                115348121,509,793تو مشغول مردنت بودی56

خارجی                113011318,017,489ویواریوم57

خارجی                1110278315,456,200زندگی پنهان حیوانات خانگی 58

هنر و تجربه                92543813,260,350پارمیدا59

هنر و تجربه                90672312,823,850وقتی پروانه شدم60

سمفا- اطالعات برگرفته از سامانه مدیریت فروش و اکران سینما 
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مخاطب تهرانکل مخاطبعنوانردیف
مخاطب غیر 

تهران
گروه نمایشیفروش کل

عمومی                  5918419,825,000قطار آن شب61

هنر و تجربه                  5742159,035,046سبالو- اینجا کن است اینجا کن نیست 62

632013 Gravity - خارجی                  555508,502,000گِرانش

خارجی                  513486,844,104داستان ازدواج64

هنر و تجربه                  5039116,425,550طالقم بده به خاطر گربه ها65

خارجی                  485437,094,995فرار از پرتوریا66

خارجی                  2460465,741,390فروزن 67

خارجی                  Soul440447,957,000انیمیشن 68

هنر و تجربه                  4130115,989,550مکالمات69

خارجی                  4114274,668,243محرمانه اسپنسر70

هنر و تجربه                  4026145,768,048(بعد از جنگ)سه اپیزود از حلب 71

عمومی                  405354,360,000بی وزنی72

خارجی                  383354,775,209پلتفرم73

هنر و تجربه                  3626104,120,397گلوله باران74

هنر و تجربه                  343224,556,200در جستجوی خانه خورشید75

هنر و تجربه                  3018124,240,100بچه ای با جوراب قرمز76

خارجی                  300305,995,000(دوبله فارسی) ۲۰۲۱تام و جری 77

هنر و تجربه                  292184,409,050حوا مریم عایشه78

هنر و تجربه                  262064,678,200سوم آذر شهر79

عمومی                  181803,924,000نهنگ عنبر80

هنر و تجربه                  161601,716,750تیتراژ در سینما- آرشیو متروک81

هنر و تجربه                  161601,940,200یلدای کوتاه82

هنر و تجربه                  131122,021,950مالقاتهای شگفت انگیز83

خارجی                  11561,798,500مرغ عشق ها84

خارجی                  9181,151,749آرتمیس فاول85

هنر و تجربه                     550560,000زمستان است86

محدود                     404799,996متری شیش و نیم87

محدود                     110109,000آینه بغل88

هنر و تجربه                     110109,000جزیره رنگین89

         99,775,161,249         362,512        310,941     673,453جــمـــع          

سمفا- اطالعات برگرفته از سامانه مدیریت فروش و اکران سینما 


