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دعاى روز بیست و دوم ماه رمضان

درباره اقدام ابتکاری حاجمحمود کریمی در نوحهخوانی برای ناشنوایان
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خدایا بگشا به رویم در این ماه درهاى فضلت و فرود آر
برایم در آن بركاتت را و توفیقم ده در آن براى موجبات
خوشنودیات و مسكنم ده در آن وسطهاى بهشت اى 
اجابتكننده خواستهها و دعاهاى بیچارگان

هنر ممدوح مداحی

از پرمخاطبترین آنتنهای تلویزیون بهره ببرد ،به یکی از
رواقهای بیصدای حرم امام رضا میرود و برای ناشنوایان
نوحه و مناجات میخواند .تصاویری که از این مراس��م در
رسانهها منتشر میشود ،جلوههای بینظیری از عرض ارادت
به اهل بیت علیهمالسالم است .نوحه خواندن برای گروهی
که شاید سالها در حسرت قرار گرفتن در موقعیتی بودند که
مشابه دیگران بتوانند برای امیرالمومنین عزاداری کنند ولی
در توجه به ایشان غفلت میشود .این اقدام از سوی کاربران
شبکههای اجتماعی نیز با واکنشهای مثبتی همراه بوده
است .یکی از کاربران با نام حامد باقری ،درباره این مراسم
ابتکاری نوشته است« :محمود کریمی میتونست این شبها
بزرگترین تجمع رو جلوی دهها دوربین و اسپایدرکم داشته
باشه ولی رفت برای ناشنوایان مداحی کرد .بعضی وقتها
کار یک نفر بیشتر از کلی دستگاه عریض و طویل فرهنگی
برکت داره» .یکی دیگر از واکنشها به این موضوع اینگونه
بوده اس��ت« :حاجمحمود کریمی ،اس��تاد دلبری اس��ت،
امکانات هم نمیخواهد؛ یک روز با چهارپایهخوانی ،یک روز با
بلندگوی دستی و کوچهگردی ،یک روز با روضهخوانی با زبان
اشاره و خالصه دل میبرد .خدا حفظت کنه حاجمحمود».
برخی دیگر از کاربران شبکههای اجتماعی نیز این اقدام را
کمنظیر خواندهاند .اقدامهایی از این دست از سوی چهرههای
شاخص مانند حاج محمود کریمی میتواند هم مسیری تازه
برای توجه به حوزه وظایف جریان ستایش��گری اهل بیت
علیهمالسالم بگشاید و هم توجه به گروههایی مانند ناشنوایان
را برای بخشهای دیگر کشور الگوسازی کند .سالهاست که
گزارههایی مانند «مهندسی فرهنگی» با تصویب بودجههای
کالن در دستور کار سازمانها و نهادهای فرهنگی قرار گرفته
اس��ت و متاسفانه هنوز برونداد روشن و مشخصی نداشته
اس��ت .در عین حال شخصیتی مانند حاج محمود کریمی
و مجموعه رفتارهایی که در این سالها از خود نشان داده،
مصداق توجه به این گزاره مهم است.

اخبار

بارگذاری نسخه جدید
«درخت گردو» در تلوبیون پالس

تلوبیون مرجع پخش زنده و آرش��یو شبکههای صدا
و سیمای ایران در واکنش به حواشی اخیر اکران آنالین
فیلم سینمایی «درخت گردو» اطالعیهای را منتشر کرد.
به گ��زارش روابط عمومی تلوبی��ون ،اکران آنالین فیلم
سینمایی «درخت گردو» ساخته محمدحسین مهدویان
و به تهیهکنندگی مصطفی احمدی از نخستین روزهای
سال  ۱۴۰۱به صورت رایگان در تلوبیون پالس آغاز شده
است .در روزهای گذشته حذف یک دیالوگ این فیلم باعث
واکنشهایی شد .در واکنش به حواشی اخیر اکران آنالین
فیلم سینمایی «درخت گردو» ،تلوبیون اعالم کرد :حذف
یک دیالوگ خاص از این فیلم ،به اشتباه صورت گرفته و
نسخه کامل «درخت گردو» در تلوبیون پالس بارگذاری
شده است .متاسفانه بر اثر یک اشتباه ،دیالوگ خاصی از
این فیلم سینمایی در نسخه منتشر شده حذف شده که
ضمن عذرخواهی ،اکنون نسخه قانونی و دارای مجوزهای
رسمی این فیلم سینمایی در تلوبیون پالس بارگذاری شده
و قابل دسترسی برای عموم مخاطبان است.

شفروش فیلمهای اکران عید فطر
پی 

در آس��تانه اکران فیلمهای «انفرادی» و «المینور» به
عنوان فیلمهای عید فطر ،پیشفروش این آثار در سایتهای
خرید بلیت آغاز شده است .به گزارش «وطنامروز» ،فیلم
انفرادی در ژانر کمدی -اجتماعی ،ساخته مسعود اطیابی
اس��ت که بازیگرانی همچون رضا عطاران ،مهدی هاشمی
و احمد مهرانفر در آن ایفای نقش میکنند .این فیلم یکی
از گزینههای اکران عید فطر اس��ت و از  ۷اردیبهشت روی
پرده نقرهای سینماها نمایش داده میشود .پیشفروش این
فیلم تاکنون به  ۷میلیون و ۳۰۰هزار تومان رسیده است.
همچنین المینور که جدیدترین ساخته داریوش مهرجویی
اس��ت ،همانند فیلم علی سنتوری چالشهای زندگی یک
موزیسین را که پردیس احمدیه آن نقش را بازی میکند،
به تصویر میکشد .پیشفروش این فیلم نیز تاکنون ۵میلیون
و  ۶۰۰ه��زار توم��ان بوده که باید دید با آغاز اکران آن از ۷
اردیبهشت ،این رقم تا چه حد افزایش مییابد.گفتنی است
«سگبند» ساخته مهران احمدی با فروش نزدیک به ۲۴
میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان همچنان صدرنشین فیلمهای
اکرا ن نوروزی است .فروش «موقعیت مهدی» به کارگردانی
هادی حجازیفر نیز به ۹میلیارد و ۶۰۰میلیون تومان رسیده
است و فیلم «شادروان» ساخته حسین نمازی با فروش ۸
میلیارد و  ۱۰۰میلیون تومان در جایگاه سوم اکرانهای نوروز
قرار دارد« .روز صفر» سعید ملکان با بازی امیر جدیدی در
نق��ش یک مامور امنیتی ۶ ،میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان
ف��روش داش��ت و پس از آن «مرد بازن��ده» قرار دارد که ۵
میلیارد و  ۲۰۰میلیون توم��ان فروخت« .گل به خودی»
ب��ا فروش  ۵۰۰میلیون و «قدغن» هم با فروش نزدیک به
 ۳۰۰میلیون در جایگاههای پایین فروش سینما قرار دارند.

بازیگر فیلم  Zدرگذشت

پرن ،بازیگر فرانس��وی فیلمهایی چون «سینما
ژاک َ
پارادیزو» و « »Zدر  ۸۰س��الگی درگذش��ت .به گزارش
پرن بازیگر فرانسوی که در شماری از
«وطنامروز» ،ژاک َ
فیلمهای به یادماندنی مانند «سینما پارادیزو» و «دختران
جوان روشفور» بازی کرده بود و کارگردانی فیلمی چون
«مهاجرت بالدار» را در کارنامه داش��ت ،در  ۸۰س��الگی
از دنیا رفت .خانواده وی اعالم کردند وی پنجش��نبه در
پاریس درگذش��ت .پرن سال  ۱۹۴۱در پاریس متولد و
از دهه  ۱۹۵۰وارد دنیای س��ینما ش��د و در بیش از ۷۰
فیل��م نقشآفرینی کرد .وی همانقدر که در س��ینمای
فرانسه شناختهشده بود ،در سینمای ایتالیا هم محبوب
بود و نخستین نقش اصلی خود را با بازی در کنار کلودیا
کاردیناله در فیلم «دختری با یک چمدان» در سال ۱۹۶۱
به دست آورد .ژیل ژاکوب ،رئیس سابق جشنواره فیلم کن
در توئیتی با گرامیداشت این بازیگر از وی چنین یاد کرد:
او جذابی��ت خالص بود و هر چیزی را که لمس میکرد
موفق میشد .گوستاو گاوراس نیز از وی چنین یاد کرد :او
یکی از ظریفترین و بهترین تهیهکنندههای فرانسوی بود.

معاون سیما
در پشت صحنه  2سریال شبکه 3

معاون س��یما از پشت صحنه سریالهای «نجال  »۲و
«حکم رشد» از مجموعههای نمایشی شبکه  ۳بازدید کرد.
به گزارش تسنیم ،حمید شاهآبادی همزمان با آخرین روز
تصویربرداری سریال «نجال  »2در تهران ،به بوستان والیت
رفت و با بازیگران و عوامل سریال در حال پخش شبکه ۳
گفتوگو کرد و به آنها خداقوت گفت .در این دیدار خیراهلل
تقیانیپور ،کارگردان با ارائه گزارشی از سختیهای ساخت
این سریال و جزئیات اتمام کار به معاون سیما گفت :همراه
با گروه تصویربرداری برای ضبط سکانسهای پایانی سریال
به بندر انزلی خواهیم رفت .شاهآبادی همچنین در تماس
تلفنی با سعید سعدی ،تهیهکننده که همراه با گروهی دیگر
در پادگان نوژه در همدان در حال ضبط سکانسهایی از
سریا ل بودند گفتوگو کرد و در جریان تالششان نیز قرار
گرفت .معاون سیما سپس کمی آنطرفتر سر لوکیشن
سریال «حکم رشد» حاضر شد که در حال تصویربرداری
ب��ود .تاکنون حدود ه��زار و  170دقیقه از این س��ریال
تصویربرداری شده است .وی ضمن شنیدن گزارش روند
س��اخت این مجموعه از زبان حس��ن لفافیان ،کارگردان
ب��ا بازیگران و عوام��ل آن گفتوگو کرد .این مجموعه به
کارگردانی حسن لفافیان و بر اساس فیلمنامهای نوشته
س��عید نعمتاهلل هماکنون مراحل پایانی تصویربرداری
خود را میگذراند.

او به عنوان یک چهره منحصربهفرد در حوزه ستایشگری اهل
بیت علیهمالسالم یاد کنیم .او که با طراحیهای بینظیر در
حوزه نغمه و آوا توانسته بود طی سالهای متمادی جایگاه
ویژهای در حوزه مداحی پیدا کند ،در سالهای اخیر و پس
از رخداد کرونا ،اقداماتی انجام داد که درخور تحسین است.
او در ایام آغازین ش��یوع کرونا با تعطیل کردن هیات چند
ده هزار نفریاش در راس��تای رعایت موازین بهداش��تی ،با
بلندگوی دستی به محالت پایین شهر رفت و حتی از نوحه
خواندن برای کودکان کار کورهپزخانههای تهران هم دریغ
نکرد .فعالیت دیگری که او در این ایام انجام میدهد توجه به
مسؤولیتهای ذاکران اهل بیت در حوزههای مختلف است.
کریمی سال گذشته به همراه چند تن از مداحان دیگر
در حسینیه داودالعاشور به مداحی پرداخت و تصویر متفاوتی

گروه فرهنگ و هنر :ابتکار تازه حاج محمود کریمی ،مداح
اهل بیت برای برگزاری مراسم شب بیستویکم ماه مبارک
رمضان برای ناش��نوایان ،بازتاب گستردهای در شبکههای
اجتماعی داشته اس��ت؛ اقدامی تحسینبرانگیز که هم در
مجموع��ه جامع��ه مداحی کمنظیر بود و هم در راس��تای
فعالیتهای مبتکرانه دیگری که محمود کریمی در همه این
سالها داشته ،قابل تحلیل است .به گزارش «وطنامروز»،
همراهی شبزندهداران ناشنوا در دومین شب قدر ماه رمضان
امسال در یکی از رواقهای حرم حضرت امام رضا(ع) با نوای
حاجمحمود کریمی صحنههایی زیبا و پراحساس رقم زد و
نوحهخوانی با زبان اشاره واکنشهای زیادی در شبکههای
اجتماعی برانگیخت .این اقدام از سوی حاجمحمود کریمی را
اگر در ادامه فعالیتهای ابتکاری قبلیاش ببینیم ،میتوانیم از

از وح��دت ایرانیها و عراقیها ارائه داد .محمود کریمی در
شب پایانی مراسم مداحی ستایشگران ایرانی در حسینیه
داودالعاش��ور بصره ،با نکتهسنجی گفت« :ملیت ما اسالم
اس��ت و آنچه ما را دور هم جمع کرده اس��ت عشق به امام
حسین(ع) است .ما اینجا انگار در خانه خودمان هستیم .همه
عالم دیدهاند قدرت شیعه در اربعین حسینی خودش را نشان
میدهد ،و دشمن به دنبال اختالف بین دو ملت است».
ابتکاراتی که محمود کریمی در این سالها داشته ،حاال
ب��ا یک نوحهخوانی و مناجات متفاوت برای ناش��نوایان در
یکی از رواقهای حرم امام رضا(ع) ادامه پیدا کرده اس��ت.
کریمی که چند س��ال است در ایام ماه مبارک رمضان ،هر
شب در حرم امام رضا(ع) برنامه ویژه دارد ،در دومین شب
قدر(شب بیستویکم) در حالی که میتواند از حضور در یکی

آموزههای اسالمی برای
برگزاری مراس��م احیای ش��بهای ق��در و عزاداری
امیرالمومنی��ن(ع) در ح��رم ام��ام رض��ا(ع) ب��ا مداحی
حاجمحم��ود کریمی ویژه ناش��نوایان و معل��والن عزیز
صحنههایی معنوی و انسانی را خلق کرد؛ اقدامی پسندیده
که در احترام و تکریم این قشر عزیز و البته مظلوم بسیار
اثرگ��ذار بود ،چراکه نیازهای این عزیزان صرفا در تامین
ضرورتهای مادی و مالی خالصه نمیشود ،بلکه تامین
نیازهای معنوی و دینی آنها نیز از اموری است که جامعه
و بویژه مس��ؤوالن امر باید ب��ه آن توجه کنند .با نگاهی
اجمال��ی به روایات در مییابیم ک��ه اهلبیت(ع) چه در
توصیههایشان و چه در سیره عملی خود ،توجهی ویژه
به قشر معلول جامعه داشتهاند .در فضایی که جامعه آن
روز هیچ ارزش و جایگاهی برای این قشر مظلوم قائل نبود
و آنها را بدون هیچ حس مسؤولیتی رها میکردند ،رسول
خدا(ص) و ائمه اطهار(ع) در نهایت احترام و حفظ کرامت
انس��انی آنها ،از هیچ گونه کمک و احسانی نسبت به این
انسانهای مظلوم دریغ نمیکردند.

در روایتی از رسول خدا(ص)
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َک َ
ان ف َ
ان
َع ْن َه��ا َو َج َد َذل َِک فِ��ی مِی َز ِ
َح َس َنات ِ ِه یَ ْو َم الْق َِیا َمه أَ ْو َس َع م َِن
َ
الدن َْیا مِائ َه أَل ْ ِ
ف َم َّر ٍه َو َر َج َح ب َِسیئَات ِ ِه ُک ّل ِ َها َو َم َح َق َها َو أن ْ َزل َ ُه
ان َو ُغ َرفِ َها؛ رس��ول خدا«ص» :کسى کـه
فِی أَ ْعلَى الْجِ َن ِ
ش��خصى نابینا را  40گام در زمین هموار راه ببرد هرگز
نمیتوان به اندازه یک سوزن از کار او را به طالهاى جهان
ارزیاب��ى کرد .و اگ��ر نابینایى را از خطر افتادن در چاهى
نجات دهد ،روز قیامت پاداش این عمل باالتر از صد هزار
بار انفاق جهان اس��ت و این حس��نات بر همه گناهان او
برترى دارد و آن را محو و نابود میکند و او را به فردوس

رفتار انسانی

اعلى میبرد».
همچنین پیامب��ر رحمت
در روای��ت دیگ��ری از پیامبر
رحم��ت در همان کتاب آمده
��ول هَّ
استَ « :ق َ
ال َر ُس ُ
الل ِ(ص):
ان ضَ عِیفاً فِی ب َ َدن ِ ِه َعلَى
َم ْن أَ َع َ
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خدا فرمود :هر که معلولی را در کارهایش کمک کند ،خدا
در کارش به او کمک دهد و در قیامت فرشتههایى روا دارد
ک��ه او را در گذر از هراسها کمک دهند و از خندقهاى
آتش بگذرانند و از صراط او را سالم به بهشت رسانند».
همچنین س��ید و ساالر ش��هیدان عالم در خطبهای
ک��ه جامع��ه و بویژه علما را مورد نقد و بازخواس��ت قرار

کتابتوصیهشدهتوسطحاجقاسمازسالهایروایتنشدهازحکومتامیرالمؤمنین
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(ع)

رونمایی از ترجمه کتاب الغارات

کت��اب «ترجم��ه الغ��ارات؛
س��الهای روایت نشده از حکومت
امیرالمؤمنین» که توسط انتشارات
بیان معنوی منتش��ر شده است در
مجموعه فروش��گاه بهنشر رونمایی
ش��د .به گزارش «وطنامروز» ،این
مراس��م ب��ا حضور حجتاالس�لام
اسکندری از اساتید دانشگاه علم و صنعت و مدرسه علمیه
مشکات و حجتاالسالم سیدمحمود زارعی مترجم کتاب و
دانشآموخته رش��ته تخصصی تاریخ برگزار شد .در ابتدای
این جلسه حجتاالسالم اسکندری به اصالت موضوع غارت
در دورههای مختلف سالهای حکومت امیرالمومنین اشاره
کرد و گفت :این غارات هش��ت دوره داشت که همه آنها به
دس��تور معاویه انجام میشد و بدترین آن مربوط به استان
االنب��ار بوده که بعد از آن امیرالمومنین(ع) خطبه مش��هور
جهاد را خواندند .وی در بخش دیگری از صحبتهایش به
خوشخوان بودن این کتاب و ظاهر آن اش��اره کرد و گفت:

میدهند ،از بیتوجهی و بیمسؤولیتی علمای امت نسبت
به ناش��نوایان و نابینایان انتقاد کرده و آنها را نس��بت به
مسؤولیتپذیری نسبت به این قشر انذار میدهند« :االمام
الحس��ین(ع) :و أنتم باهلل ،فی عباده ،تکرمون .و قد ترون
عه��وداهلل منقوضه فال تفزعون .و أنتم لبعض ذمم آبائکم
تفزعون ،و ذ ّمه رسول هَّ
الل«ص» محقوره ،و العمی و البکم
و ال ّزمنى فی المدائن مهمله ال ترحمون ،و ال فی منزلتکم
تعملون ،و ال من عمل فیها تعینون؛ امام حسین(ع) :شما
ب��ه خاطر خدا در میان مردم صاحب عزت و احترامید .با
این حال ،میبینید که عهدهاى خدایى (مقررات دین) را
میشکنند ،و هیچ باکتان نیست .اگر یکى از پیمانهاى
پدرانتان شکسته شود ،هراسان خواهید گشت ،و اکنون
در این اندیش��ه نیستند که پیمان (س��نت) پیامبر خدا
شکسته شده است .نابینایان و ناشنوایان و بیماران زمینگیر
در ش��هرها به حال خود رها شدهاند و هیچ به حال آنان
رحمت نمیآورید ،و به کارى که شایس��ته شما است بر
نمیخیزید ،و دیگران را نیز به چنین کارها وانمىدارید.

قسمتی  20میلیون دالر

این کتاب با توجه به اصالحاتی که
در ترجمه داش��ته گزینه مناس��بی
برای مخاطب عالقهمن��د به تاریخ
است که میتواند از آن استفاده کند.
حجتاالسالم سیدمحمود زارعی نیز
در این مراسم گفت :بعد از شهادت
حاجقاسم و انتشار توضیحاتش درباره
کتاب ،این اثر تا اندازهای دیده شد .وی ادامه داد :این کتاب
تا اندازه زیادی مغفول بوده است .خیلی از بزرگواران کتاب
غ��ارات را ندیدهاند و نمیدانند که ت��ا چه اندازه این کتاب
دارای اهمیت اس��ت .گفتنی است نسخه کاغذی این کتاب
در  304صفحه و با قیمت 60هزار تومان ،با مقدمه اس��تاد
علیرضا پناهیان منتشر شده است .مخاطبان میتوانند برای
تهیه کتاب از طریق سایت پاتوق کتاب و برای خرید حضوری
به فروشگاههای پاتوق کتاب در سراسر کشور مراجه کنند.
همچنین نسخه الکترونیک کتاب بزودی در اپلیکیشن طاقچه
منتشر خواهد شد.

س��اخت هر قسمت از فصل اول
س��ریال جدید «بازی تاج و تخت»
حدود  ۲۰میلیون دالر برای شبکه
 HBOهزین��ه دارد .ب��ه گ��زارش
«وطنام��روز» ،فصل اول س��ریال
جدید «خاندان اژدها» که به اتفاقات
 ۲۰۰س��ال قبل از س��ریال اصلی
«بازی تاج و تخت» میپردازد و پیشزمینه خاندان تارگری ِن
را به تصویر میکشد ،از تاریخ  ۲۱آگوست ( ۳۰مرداد) عرضه
میشود و بنا بر اعالم برخی منابع ،هزینه ساخت هر اپیزود
از فصل اول این مجموعه حدود  ۲۰میلیون دالر بوده است.
فصل اول س��ریال «خاندان اژدها» در  ۱۰قسمت (اپیزود)
ساخته شده است.
این سریال بر اساس رمان «آتش و خون» نوشته «جورج
آر .آر مارتین» س��اخته ش��ده و «پدی کانس��یداین»« ،اما
دارس��ی»« ،اولیویا کوک»« ،مت اسمیت»« ،ریس ایفانز»،
«ایو بست» و «سونویا میزونو» از جمله بازیگران این سریال

هستند.
سریال اصلی «بازی تاج و تخت»
برای ش��بکه  HBOح��دود ۱۰۰
میلی��ون دالر در ه��ر فصل هزینه
داش��ت و هزینه ساخت هر قسمت
آن از حدود  ۶میلیون دالر در فصل
اول شروع شد و برای فصل هشتم
و آخرین سریال به  ۱۵میلیون دالر رسید.
ورایتی پیش از این در گزارش��ی به هزینه سرس��امآور
ساخت سریال جدید «حلقههای قدرت» محصول کمپانی
آمازون نیز اشاره کرد بود که تقریبا  ۴۶۵میلیون دالر برای
تولید فصل اول هش��ت قس��متی آن هزینه شده است تا با
اختالف گرانترین سریال تاریخ نام گیرد .البته برخی تاکید
میکنند بخش عمدهای از هزینه گزاف س��اخت فصل اول
این سریال که از دوم سپتامبر ( ۱۱شهریور) عرضه میشود،
شامل هزینههای راهاندازی اولیه این سریال است که احتماال
در چندین فصل پخش میشود.

چالش تلوبیونی آمارهای تلویزیون

رضایت مردم از «زندگی پس از زندگی»
نظرس��نجی مرکز تحقیقات صداوس��یما نشان میدهد
س��ریالهای «نجال» و «خوشنام» با  ۲۶درصد مخاطب در
رتب��ه اول و دوم قرار دارند ،در حالی که آمار تلوبیون چیز
دیگری نش��ان میدهد .به گ��زارش «وطنامروز» ،از میان
برنامهه��ای افطار س��یما« ،زندگی پ��س از زندگی» با ۱۴
درصد بیننده و  89.7درصد رضایت زیاد در صدر برنامههای
پرمخاطب افطار سیمای رسانه ملی قرار دارد .ویژهبرنامههای
افطاری مراکز اس��تانی با  9.5درصد در رتبه دوم قرار دارد.
برنامه «مثل ماه» از شبکه  ۳سیما با  ۹درصد« ،دعوت» از
شبکه یک سیما با  7.7درصد« ،ضیافت» از شبکه قرآن و
معارف سیما با  5.3درصد« ،آدمهای خوب شهر» از شبکه
 ۲سیما با  4.2درصد« ،هیوا» (شهرزیبا) از شبکه  5سیما
با  3.2درصد« ،بی انتها» از شبکه نسیم با  2.7درصد« ،ماه
ماه» از شبکه سالمت با  2.6درصد« ،چشمه» از شبکه افق
با  1.5درصد و «سر قرار» از شبکه امید با  0.8درصد بیننده
در رتبههای بعدی قرار دارند .از میان برنامههای سحر سیما
نیز ویژه برنامههای استانی با  10.6درصد مخاطب و 74.5
درص��د رضایت زیاد در صدر قرار دارد .برنامه «ماه خدا» از

شبکه یک سیما با  7.3درصد،
«ماه من» از ش��بکه  ۳سیما با
 5.8درصد« ،به افق بهش��ت»
از شبکه  ۲سیما با  3.2درصد،
«مهمان خدا» از ش��بکه قرآن
و معارف س��یما با  3.1درصد،
«به وقت س��حر» از شبکه افق
با  1.9درصد« ،قرار بهشت» از
شبکه  5س��یما با  1.8درصد،
«سحوری» از شبکه  4سیما با  1.3درصد و «نوسفران» از
شبکه امید با  1.3درصد بیننده در رتبههای بعدی قرار دارند.
ب��ر همین اس��اس  29.8درص��د از مخاطب��ان بیننده
برنامههای ترتیل خوانی قرآن کریم از ش��بکههای س��یما
بودهان��د ک��ه  13.1درصد این ترتیلخوانیها را از ش��بکه
 ۳پیگی��ری کردهان��د ۲۹ .درص��د مخاطب��ان نیز ش��اهد
سخنرانیهای مذهبی س��یما بودهاند که  12.9درصد آنها
از ش��بکه  3پیگیر س��خنرانیها بودهان��د 26.1 .درصد هم
برنامههای مناجاتخوانی را دیدهاند و  9.4درصد از آنها از

شبکه  ۳این مناجات خوانیها
را مشاهده کردهاند.
نظرسنجی مرکز تحقیقات
سازمان صداوس��یما پیرامون
سریالهای سیما در ماه مبارک
رمضان  ۱۴۰۱نش��ان میدهد
 74.8درصد مردم در این ماه
مخاطب برنامههای تلویزیون
بودند .س��ریال «نج�لا  »۲از
ش��بکه  3س��یما با  26.8درصد مخاط��ب و  77.1درصد
رضایت مخاطبان در صدر س��ریالهای پربیننده تلویزیون
در ماه رمضان قرارگرفته اس��ت .بر مبنای این آمار در ماه
رمضان ،س��ریالهای «خوشنام» از شبکه یک سیما با ۲۶
درص��د مخاط��ب و  76.4درصد رضای��ت مخاطبان و «از
سرنوشت چهار» از شبکه  2سیما با  20.8درصد مخاطب
و  82.9درصد رضایت مخاطب و «مسافران شهر» از شبکه
 5سیما با  5.5درصد بیننده ،در ردههای بعدی قرار دارند.
خبرگ��زاری مهر اما با طرح گزارهای آمار اعالم ش��ده از

س��وی روابط عمومی رسانه ملی را به چالش کشیده است.
به گزارش مهر ،این آمار از س��ریالهای تلویزیونی در حالی
اعالم میشود که تفاوت فاحشی با آمار تلوبیون دارد .تعداد
بازدیدهای تلوبیون معموال نزدیکی بس��یاری با آمار مرکز
تحقیقات صداوس��یما داشته است و برای همین خود این
پلتفرم به شکل روتین به عنوان معیاری برای میزان توفیق
س��ریالها و برنامه محسوب میش��ده است .با این حال در
مورد اخیر سریال «خوشنام» که در تلوبیون به اندازه نصف
 2سریال «نجال» و «از سرنوشت» هم مخاطب ندارد همتراز
با «نجال» و آمار  ۲۶درصد برآورد شده و در جایگاه دوم قرار
گرفته اس��ت .سریال «از سرنوشت» هم که در تلوبیون در
جای��گاه اول قرار دارد و با اختالف  200هزارتایی و نزدیک
به  ۶میلیون در صدر قرار گرفته و حتی از «نجال» هم باالتر
است در رتبه سوم و با مخاطب  ۲۰درصدی قرار گرفته است.
ه��ر چند میزان��ی از تلورانس در آم��ار تلوبیون و مرکز
تحقیقات صداوسیما قابل پیشبینی است اما عجیب است
که این آمار با چنین اختالف فاحشی روبهروست و امید است
تالش شود تا خدشهای به آمارهای این مرکز وارد نشود.

