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۴۰۱,۹۵۰,۰۰۰

ایده اصلى
کارگردان و تهیه کننده: آزیتا موگویى، ژانر: اجتماعى

بازیگران: بهرام رادان، مریال زارعى،  هانیه توســلى، پژمان جمشیدى، 
مهرداد صدیقیان و شهباز نوشیر

«ایده اصلى» همچنان در صدر جدول فروش نشسته است. این فیلم در 
نخستین هفته از اکران خود توانسته بود 700,244,000 فروش داشته 
باشد و حاال فروشش به 401,950,000 رسیده.  مجموع فروش این فیلم 
پس از 6 هفته اکران به عدد 3,101,356,000 رســیده اســت. خالصه 
«ایده اصلى» از این قرار اســت: «ایران و اسپانیا براى راه اندازى یک پروژه 
بزرگ در جزیره هندورابى در جنوب ایران به توافق رسیده اند؛ شرکت ها 

و افراد بسیارى به طمع برنده شدن در این مناقصه شرکت کرده اند و...»

۲۴۰,۹۷۹,۰۰۰

قسم
کارگردان: محســن تنابنده، تهیه کنندگان: الهــام غفورى و جلیل 

شعبانى، ژانر: اجتماعى
بازیگران: مهناز افشــار، ســعید آقاخانــى، مهران احمدى و حســن 

پورشیرازى
فروش «قسم» نســبت به هفته گذشته کمتر شــد، اما همچنان در 
رتبه دوم باقى مانــد. این فیلم درمجمــوع 2,437,504,000 فروش 
داشته است. در خالصه فیلم «قسم» آمده است: «به جان نیاز، قصاص 
بخواى بچه رو میگیرم طالقــت میدم جان یه دونه دخترمونو قســم 

خوردم که بدونى اینکارو مى کنم به جان نیاز...»

۲۱۵,۷۶۸,۰۰۰

سرخپوست
کارگردان: نیما جاویدى، تهیه کننده: مجید مطلبى، ژانر: اجتماعى

بازیگران: نوید محمدزاده، پریناز ایزدیار، مانى حقیقى، ستاره پسیانى، 
حبیب رضایى، آتیال پسیانى

«ســال 1347، یک زندان قدیمی در جنوب ایران بــه دلیل مجاورت با 
فرودگاه درحال توسعه شهر درحال تخلیه است. سرگرد نعمت جاهد، رئیس 
زندان به همراه مامورانش درحال انتقال زندانیان به زندان جدیدند...» این 
خالصه اى از ماجراى «سرخپوست» است؛ فیلمى که در پانزدهمین هفته 
از اکران خود در 44 سینما توانســت 215,768,000 فروش داشته باشد. 

«سرخپوست» در کل 14,321,275,000 فروخته است.

۲۱۵,۴۴۹,۰۰۰

شبى که ماه کامل شد
کارگــردان: نرگس آبیار، تهیه کننده: محمدحســین قاســمى، ژانر: 

اجتماعى
بازیگران: الناز شاکردوســت،  هوتن شکیبا، فرشته صدرعرفایى، پدرام 
شــریفى، امین میرى، بانیپال  شومون با حضور شــبنم مقدمى  و فرید 

سجادى حسینى و با معرفى  آرمین رحیمیان
فیلم نرگس آبیار در پانزدهمین هفته از اکــران خود 215,449,000 
فروخت. «شبى که ماه کامل شــد» روایت دختر جوانى از مناطق جنوب 
شهر تهران است که درگیر عشق جوانى شهرستانى مى  شود و این درحالى 
است که دختر به دالیلى مجبور به مهاجرت از ایران است که در این مسیر 
برادرش  با او همراه مى شود، اما در میانه راه اتفاقاتى براى آنها رقم مى خورد .  

فروش کل این فیلم به عدد 18,565,978,000 رسیده است.

۱۳۱,۴۷۰,۰۰۰

قصر شیرین
کارگردان و تهیه کننده: سیدرضا میرکریمى، ژانر: اجتماعى

بازیگران: حامد بهداد، محمد عسگرى، ژیال شــاهى، اکبر آئین، آزاده 
نوبهار، محمد اشکان فر، یونا تدین، نیوشــا علیپور، بابک لطفى و خواجه 

پاشا
فیلــم میرکریمى در کل 3,197,841,000 فروش داشــته اســت. در 
«قصر شیرین» جالل مرادى 42ساله در طى تصادفى خانواده اى را به قتل 
مى رساند، اما تصادف در دادگاه غیرعمد شناخته مى شود. او پس از گذراندن 
دوران زندان، همسر و فرزندانش را ترك کرده و به شهرى دیگر مى رود. پس 

از دو سال به شهرش بازمى گردد، زیرا زنش دچار مرگ مغزى شده است.

۱۲۰,۲۸۵,۰۰۰

روسى
کارگردان: امیرحسین ثقفى، تهیه کننده: على اکبر ثقفى، ژانر: اجتماعى

بازیگران: امیر آقایــى، طناز طباطبایى، صابر ابــر، محمود نظرعلیان، 
حسین مسلمى، بهمن صادق حســنى و میالد کى مرام با حضور سپیده 

گلچین
روســى یک فیلم عاشــقانه اســت که به تراژدى ختم مى شــود. 
این فیلم در چهارمین هفته از اکران خود در 90ســینما توانســت 
120,285,000 فــروش داشــته باشــد. فیلــم ثقفــى در کل 

686,765,000 فروخته است.

 ارقام ذکرشده، فروش هفتگِی فيلم ها و به «تومان»  است. 
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شهر فرنگ و  هوشنگ صدفی منتقد و کارشناس رسانه رفته ايم. آنها هرکدام از نگاه تلويزيون به برنامه سازی در  حوزه کتاب سخن گفته اند و ويژگی های «کتاب باز» را برشمرده اند. رضاييان 

می گويد: «ما در کتاب باز عهد کرده ايم که درباره مشکالت اين حوزه حرف نزنيم. سرانه پايين مطالعه همواره سر مخاطب  کوبيده شده و حس ناخوشايندی در ذهن ها ايجاد می کند. ما 
به اينها کاری نداريم و همان يک کتابی که  در کتابخانه فرد وجود دارد و می تواند خوانده شود، يک اتفاق خوب برای شخص است. مهمترين  آرزوی ما اين است که مردم اهل مطالعه و 
گفت وگو شوند.» احسان رضايی معتقد است: «دايره  صحبت ها و گپ زدن های کتابی کتاب باز وسيع است و دعوت چهره های مختلفی که بعضی هايشان در  نظر اول هيچ ارتباطی هم با 
مقوله کتاب ندارند، اتفاق ويژه اين برنامه است. به همه اينها تداوم و استمرار  اين برنامه را که به فصل چهارم رسيده است را هم اضافه کنيد. اينها همه عواملی هستند که به موفقيت  يک 
برنامه تلويزيونی کمک می کنند و انتشار گسترده بعضی از قسمت ها و حرف های اين برنامه در  شبکه های مجازی هم نشان دهنده همين موضوع است.» هوشنگ صدفی هم می گويد: 
«کتاب باز بايد  تالش کند که مقداری نگاه را از سمت افراد مشهور به سمت توده مردم بچرخاند. خوانش کتاب توسط  افراد عادی و گزارش های مردمی می تواند اين برنامه را تکان دهد.» 

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۰۰ / ۱۵

اتمام صفحه آرايی
۱۶ / ۰۰

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

وقـوع  هنـگام  سـریع  واکنـش 
از  را  شـما  مى توانـد  زلزلـه 
محافظـت  احتمالـى  جراحـات 
سـال  در  دوبـار  حداقـل  کنـد. 
کنیـد. تمریـن  را  پناه گیـرى 

چى
رات

پرفروش هاى هفتهآپا

 شايد يکی از داليل آن اين اســت که شبکه چهار از همان 
ابتدا با نگاه جامعه فرهيختگان معرفی شد و  به تبع آن بايد 
حوزه هايی که در اين شبکه پوشش داده می شد، مقداری 
با برنامه های مخاطبان عام فرق  داشته باشد. درواقع شبکه 
چهار با نيــت مخاطب خاص راه اندازی شــد. برنامه هايی 
مثل کتاب چهار که در  حوزه علوم انسانی به معرفی کتاب 
می پرداخت، يکی از برنامه هايی بود که از اواسط دهه٨٠ تا 
اوايل  دهه ٩٠ ادامه پيدا کرد يا  هزار و يک شب که هرچند 
بيشتر درباره ادبيات و هنر بود، اما از آن جايی  که هر شب يک 

قصه جذابی را از هزار و يک شب روايت می کرد به اين نام مشهور شد. برنامه های  ديگری 
مثل طوطی نامه، بهار کتاب، کتاب نوروز، کتاب نامه، طعم مطالعه، الفبا، فانوس و...  که 
می توان  گفت بيش از ١٥ برنامه با رويکرد فرهنگی و مضمون کتابخوانی از شبکه چهار 

پخش شده است. 
  در ديگر شبکه ها وضع به چه صورت بوده؟

شبکه ٥ و ٦ هم از اين ماجرا عقب نمانده اند. شبکه ٥ در سال ٩٥ يک برنامه تبليغاتی 
به اسم شهران  داشت که مجموعه نمايشگاهی شهر آفتاب را معرفی می کرد. شبکه ٦ هم 
که خبرمحور است اخبار هفته  کتاب يا نمايشگاه را پوشش داده است. شبکه آموزش هم 
برنامه هايی مثل کتابخوان، تماشای کتاب،  سفيد و دوربين هفت داشته. حتی راديو هفت 
هم جزو برنامه های موفقی بود که تاکنون از شبکه آموزش  پخش شده و مخاطبان خوبی 
را هم جمع کرد. فقط اين شبکه ها نبودند که به مضامين  کتاب و کتابخوانی پرداختند؛ 
شبکه های افق، نسيم و .. هم کتاب را فراموش نکردند. مثل همين برنامه «کتاب باز»  که از 

شبکه نسيم پخش می شود. 
  ويژگی های يک برنامه مناسب در حوزه  کتاب چيست؟

نمی شود برای کتاب يک شکل خاص را پيشــنهاد داد. چون هرکدام از اين شبکه ها 
مخاطبان خاص خود  را دارند و طبيعتا اصلی ترين ماجرا سليقه مخاطبان است که بايد 
مدنظر قرار گيرد. اما در شــبکه های  فراگير تلويزيون بايد برنامه هايی ساخته شود که 
مقداری مخاطب عام را در بر گيرد. يا شبکه دوم بايد  رويکردهای مناسب برای گروه سنی 
کودکان و نوجوانان را مدنظر داشته باشد. برنامه مناسب بايد بتواند  مخاطبان بيشتری 

جذب کند؛ با آيتم های متنوع و بخش های مختلف. 
  پيشنهادی برای ساخت برنامه در اين حوزه داريد؟

چيزی که من طی اين سال ها کمتر ديده ام، خوانش کتاب توسط مخاطبان عادی است. 
االن مردم دوست  دارند که ديده شوند. ما مسابقه های مختلفی مثل عصر جديد برگزار 
می کنيم که مردم در آن نقش ايفا می  کننــد. يا در برنامه هايی مثل خندوانه و دورهمی 
مردم مشارکت دارند. اما هيچ وقت نديده ام که برنامه  سازان بتوانند از مخاطبان عام برای 
خوانش کتاب استفاده کنند. اين چيزی است که می تواند موجی در  جامعه ايجاد کند که 
حتی به افزايش تيراژها منجر شود. البته بايد در نوع انتخاب کتاب دقت کرد. درست  است 
که برنامه های مختلفی در حوزه کتاب و کتابخوانی ساخته می شود؛ اما شرايطی به وجود 

نيامده  اســت که مردم را با انگيزه های شانس، قرعه کشی و 
جايزه دادن به سمت کتاب و کتابخوانی ترغيب  کنند. 

  رســانه ها و به ويژه صداوسيما چقدر می توانند 
در افزايش آمار کتابخوانی و ترويج فرهنگ مطالعه 

 نقش ايفا کنند؟
وقتی قصه های مجيــد را می بينيد، ناخــودآگاه کتاب 
هوشنگ مرادی کرمانی فروشــش افزايش می يابد.  وقتی 
چيزی در تلويزيون ديده ايم کنجکاو می شويم که برويم و 
کتاب را تهيه کنيم تا ببينيم روايت  کارگردان چقدر با روايت 
نويسنده تفاوت دارد. اين کنجکاوی ها ناخواســته باعث افزايش تيراژ می شود.  طبيعتا 
صداوسيما می تواند برای بخشی از برنامه های تلويزيونی خود از ظرفيت رمان های ايرانی 
 استفاده کند. نقش صداوسيما موثر است. واقعا تاسف آور است که در شرايط فعلی تيراژ 

کتاب ها به   ٥٠٠نسخه رسيده است. 
  چه نظری درباره برنامه «کتاب باز» داريد؟

اين برنامه مثل ســاير برنامه هايی که با محور سلبريتی در جامعه ساخته می شود، 
چيزی کم  ندارد؛ مثل دورهمی و خندوانه. کتاب باز تقريبا از همين فرمول بهره برداری 
می کند. با دعوت از  افرادی مثل رامبدجوان و مســعود فراستی و گوهر خيرانديش و 
خوانندگانی مثل ساالر عقيلی سعی دارد  که برنامه پرمخاطبی داشته باشد و به حوزه 
کتابخوانی بپردازد. اما از نظر اين که افراد مشهور چطور  به کتاب نگاه می کنند، تصور 
من اين است که اينها اصال فرصت کمتری برای مطالعه کتاب دارند؛  مگر آن که از دوران 
نوجوانی خودشان را به اين موضوع عادت داده باشند. ديده ايم که وقتی از سلبريتی  ها 

درباره آخرين کتابی که خوانده اند سوال می شود، آنها دچار لکنت زبان می شوند. 
  نظرتان درباره  اجرای «سروش صحت» چيست؟

تصور من اين است که ســروش صحت با اجرای خوبی که دارد می تواند در کنار افراد 
مشهور بنشيند و  به اليه های مختلف نشر بپردازد. او با اجرايش زاويه ديد جديدتری برای 
مخاطبان ارايه کرده است.  سروش صحت به عنوان مجری توانايی خوبی دارد؛ اما به نظرم 
بايد تالش کند که مقداری نگاه را از  ســمت افراد مشهور به سمت توده مردم بچرخاند. 

خوانش کتاب توسط افراد عادی و گزارش های مردمی  می تواند اين برنامه را تکان دهد. 
  رويکردی که «کتاب باز» پيش گرفته، چه مزيت ها و معايبی دارد؟

نحوه اجرا، دکور زيبا و تنوع آيتم ها در همان نــگاه اول آدم را جذب می کند. در 
حالت يک کافه يا پاتوق  فرهنگی است که آدم دوست دارد با رنگ آميزی های زيبا 
برنامه را دنبال کند. ســروش صحت و عوامل  کتاب باز با تغيير مضامين و آيتم ها 
می توانند سطح برنامه را افزايش دهند. صحت در مقام کارگردانی  خوش درخشيده 
و برنامه های خوبــی از او در تلويزيون ديده ايم. اجرای خوب او در کتاب باز و ارتباط 
 خوبش با کارشناسان و هنرمندان با مجری های عصا قورت داده تلويزيونی متفاوت 
است و سعی دارد  فضای گرمی را مهيا کند. برای تمام عوامل کتاب باز که توانسته اند 

جامعه را با مطالعه آشتی دهند،   آرزوهای خوب دارم. 

خفن و پيچيده ای نيست که فقط مخصوص قشر روشنفکر باشد، بلکه هر کسی 
می تواند ايده و حرف و موضوع و موضع خودش را در اين مورد داشته باشد. پيامی که 
بعضی برنامه ها و رسانه ها در انتقالش موفق بوده اند و بعضی ها هم چندان توفيقی 
نداشتند. برنامه «کتاب باز» از دسته برنامه های موفق در اين حوزه است. اجزای 
برنامه و بخش های مختلف آن طبق همين ايده تعريف و طراحی شده و جمله معروف 
مجری برنامه، سروش صحت هم در پايان هر برنامه که می گويد «ما آرزو داريم که 
بتوانيم با هم بيشتر حرف بزنيم»، همين را يادآور می شــود. دايره صحبت ها و 
گپ زدن های کتابی اين برنامه وســيع اســت و دعوت چهره های مختلفی که 
بعضی هايشان در نظر اول هيچ ارتباطی هم با مقوله کتاب ندارند، اتفاق ويژه اين 
برنامه است. به همه اينها تداوم و استمرار اين برنامه را که به فصل چهارم هم رسيده 
است، اضافه کنيد. اينها همه عواملی هستند که به موفقيت يک برنامه تلويزيونی 
کمک می کنند و انتشار گسترده بعضی از قســمت ها و حرف های اين برنامه در 
شبکه های مجازی هم نشان دهنده همين موضوع است. خيلی خوشحالم که در اين 

تجربه خوب تلويزيونی سهمی داشته ام و جزو دست اندرکاران برنامه هستم. برای 
فصل جديد برنامه، يک ايده جديد هم اضافه شده است. اين که يک روز از هفته، 
تمام مدت برنامه به يک کتاب اختصاص داده شود. اين طوری قضيه گپ زدن درباره 
کتاب، باز هم گسترده تر می شود. به اين معنا که اگر ميهمان ها و مجری برنامه هر 
شب يک گفت وگوی نيم ساعته درباره موضوعات مختلف کتابی دارند و از شروع 
کتابخوانی طرف تا به امروز را مرور می کنند، در فصل جديد قرار اســت روزهای 
چهارشــنبه به يک گعده و پاتوق کتابی تبديل شود که حاضران تمام مدت فقط 
درباره يک کتاب و حواشی آن حرف می زنند. اين کار درواقع مقدمه ای است برای 
اجرای ايده «باشگاه کتاب بازا» که قرار است مخاطبان برنامه را دور هم جمع کرده و 
دوره ها و نشســت های کتابخوانی و نقد کتاب و موارد اينچنينی را با مشارکت 
مخاطبان برگزار کند. پاتوق کتاب برنامه در روزهای چهارشنبه، نمونه و تمرينی 
است برای آن ايده نهايی و مطلوب. اميدوارم با اضافه کردن اين قسمت به برنامه، 
مخاطبان و بينندگان بيشتر از قبل سر ذوق بيايند و بيشتر درباره کتاب حرف بزنند.

اجرای خوب سروش صحت در کتاب باز و 
ارتباط خوبش با کارشناسان و هنرمندان، 
با مجری های عصا قورت داده  تلويزيونی 

متفاوت است. او سعی دارد فضای گرمی را 
مهيا کند

بیا حرف بزنیم

هوشنگ صدفى، منتقد و کارشناس رسانه در گفت وگو با «شهروند»:   

 «کتاب باز» نگاه را از سلبریتى ها به سمت مردم بچرخاند
  خوانش کتاب توسط افراد عادى و گزارش هاى مردمى مى تواند «کتاب باز» را تکان دهد

 دیده ایم که وقتى از سلبریتى ها درباره آخرین کتابى که خوانده اند سوال مى کنند، آنها دچار لکنت زبان مى شوند

 شبکه سه| گزارش «نود ثانیه با کتاب»  
بخشى از اخبار شبانگاهى بود و میترا لبافى 

آن را اجرا مى کرد.
   «شابک» هم همزمان با نمایشــگاه شهرآفتاب کار خود را 
شروع کرد و هر شب  از شبکه سه پخش مى شد. در این برنامه 

ناشران، نویسندگان و فعاالن حوزه نشر معرفى مى شدند.
 شــبکه چهار| برنامه کتاب چهار در 
حوزه هاى مختلف علوم انسانى از جمله 
فلسفه، فلســفه غرب، فلسفه اسالمى، 
دین پژوهى، فلســفه تاریخ، فلســفه هنر، فلسفه دین، 
الهیات، تاریخ، هنر، ادبیات، تصرف و عرفان، فلسفه علم 
و معارف اســالمى به معرفى کتاب هاى التین و فارسى 

مى پرداخت.
   کاغذ رنگى هم از این شــبکه با هدف گسترش کتاب و 

کتابخوانى بین همه اقشار جامعه تولید شد و دعوت جمع 
بیشــترى از مخاطبان به کتاب و کتابخوانى از مهمترین 
دالیل تولید کاغذ رنگى بود. هر قسمت از این برنامه در 45 

دقیقه تولید مى شد.
 شبکه 5| شبکه 5 در ســال 95 یک برنامه 
تبلیغاتى به اسم «شهران» داشت که مجموعه 

نمایشگاهى شهر آفتاب را معرفى مى کرد.
 شبکه خبر| شبکه خبر هم معموال اخبار 
هفته کتاب یا نمایشگاه را پوشش داده و هر 
ساله گزارش هایى از اتفاقات فرهنگى تهیه 

کرده است.
 شبکه آموزش| برنامه «کتابخوان» 
بــا موضــوع بــه اشــتراك گذارى 
کتاب هاى خوانده شده به مدت 4 ماه 

هر سه شنبه با همکارى نهاد کتابخانه هاى عمومى از 
شبکه آموزش سیما پخش شد.

   در برنامه «تماشــاى کتاب» هم با نمایش خالصه 
یک فیلم سینمایى که به موضوع کتاب وکتابخوانى 
پرداخته و با حضور کارشناس رســانه و کارشناس 

حوزه کتاب، این فیلم تحلیل و بررسى مى شد.
 شبکه نســیم| توجه بــه کتاب و 
کتابخوانــى و برگــزارى مســابقه 
کتابخوانــى در برنامــه «خندوانه» 

پررنگ بوده است.
   «کتاب بــاز» هم کــه موضوع پرونــده این هفته 
«شــهرفرنگ» اســت، همزمــان با شــروع به کار 
بیست و نهمین نمایشگاه بین المللى کتاب تهران آغاز 

به کار کرد. 


