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آفتاب یزد – یوسف خاکیان: در طول سالهایی که در رسانه مشغول 
فعالیت هستم اتفاقا ریز و درشت بسیاری را از سر گذرانده ام، خبرهای 
امید بخش و خبرهای ناامیدکننده بس��یاری را خوانده و ش��نیده ام، 
در سوگ هنرمندان بس��یاری قلمفرسایی کرده ام و با سرشکی که از 
دیدگانم چکیده، در رثای هجرت بی بازگش��ت آنان مرثیه نوشته ام و 
قلبم پر از اندوه شده است، با روزنامه ها و مجالت و پایگاه های خبری 
بسیاری نیز همکاری کرده ام و برایشان مطلب نوشته ام، در تمام این 
س��الها هم همواره سعی ام این بوده که حرمت قلم و حرمت مخاطبی 
ک��ه مطالب مرا می خواند و همینطور حرمت کس��انی که درباره آنان 
قلمفرس��ایی کرده ام را حفظ نموده و ارزش واالی انسانی آنان را پاس 
ب��دارم و خدای نکرده واژه ای به کار نبرم که به قول ش��اعر »به قانون 
زمین بربخورد«. نیک می دانم که بسیاری از همکاران من در نشریات 
و خبرگزاری های دیگر نیز در حوزه کاری ش��ان چنین رویه ای را در 
پیش گرفته اند و حاضر نش��ده اند به هر قیمتی کار کنند و مطلب به 
رش��ته تحریر درآورند. باالخره روزنامه نگاری و در رس��انه کار کردن 
یکس��ری شروط بیرونی دارد که از سوی ارگانهایی مانند وزارت ارشاد 
بیان شده اند و یکسری شروط درونی دارد که می توان آنها را در وجود 
هر فردی که فعالیت رسانه ای می کند جستجو و پیدا کرد. این شروط 
باعث می ش��وند که یک فعال رسانه ای خود را در چارچوبی ببیند که 
او را پایبن��د به اصولی می کند که در اصط��الح عامیانه به آنها »خط 
قرمز« گفته می شود. مفهوم این جمله آن است خطوط قرمز بیرونی 
و درونی به یک فعال رس��انه ای )خواه روزنامه نگار باش��د یا خبرنگار( 
اجازه نمی دهد که هر طوری که دلش خواس��ت قلمش را روی کاغذ 
به رقص درآورد و هرچه که دلش خواس��ت را بنویسد، حداقل ما که 
طول این سالها اینگونه آموخته ایم و فعالیت رسانه ای مان را بر اساس 
 ای��ن آموخته ها آغاز ک��رده و ادامه داده ایم، حاال ه��م که از نیمه راه 
عب��ور کرده ایم با خودمان می گوییم اگرچه برخی از این خطوط قرمز 
که اتفاقا قراردادی هم هستند باعث می شوند که دست ما برای نوشتن 
آنچه در جامعه به وقوع پیوسته کامال باز نباشد، اما همین خطوط قرمز 
باعث ش��ده اند که به هر قیمتی  به فکر گذران دوران کاری و کس��ب 
روزی نباش��یم. برای مثال برای خود بنده پیش آمده که پیشنهاداتی 
مبنی بر نوشتن مطالبی خاص با حق التحریر باال داشته ام، اما همین 
خطوط قرمز مرا از پذیرش چنین پیشنهاداتی منع کرده اند، این یعنی 
من روزنامه نگار با رس��التی که بر دوش خود احساس می کنم، کامال 
انس��انی رفتار کرده و پا روی شروطی که پیشتر به آنها اشاره کردیم، 
نگذاشته ام. هنگامی که اینگونه رفتار کنی، با گذر زمان خودت متوجه 
خواهی ش��د که چه چیزهایی را چطور بنویس��ی که هم آن ش��روط 
بیرونی را رعایت کرده باشی و هم آن شروط درونی را در وجود خودت 
 به آنها معتقدی و بخش��ی از اس��اس و بنیان ش��خصیت تو را شکل 
داده اند. با تمام این تفاسیر، پیشتر بیان شد که نگارنده در طول پانزده 
سالی که در حوزه مطبوعات فعالیت می کند رخدادهای ریز و درشت 
بسیاری را از سر گذرانده، اتفاقاتی هم مربوط به خود رسانه بوده و هم 
مربوط به بخش های دیگر جامعه که فعالیتشان با فعالیت های رسانه ای 
در ارتباط نیس��ت. اگرچه ما به هر دوی این اتفاقات پرداخته و درباره 
هر کدام از آنها گزارش ها و یادداشت های مختلفی را منتشر کرده ایم، 
اما از آنجا که از قدیم گفته اند »یه س��وزن به خودت بزن یه جوالدوز 
ب��ه دیگران« گاهی اوقات هم پیش آمده که خودمان، خودمان را نقد 
کرده ای��م و ایرادات کار را ب��ه خودمان بیان کرده ایم. این گزارش هم 

یکی از همان سوزن هاست که به خودمان زده ایم. درستش هم همین 
است، اگر من روزنامه نگار در مطالبی که می نویسم ارگان های مختلف، 
افراد گوناگون، ش��غلهای زیادی که در جامعه وجود دارد و... را به نقد 
می کشم و ایراد کارشان را بیان می کنم، باید آنقدر شجاعت و انصاف 
داش��ته باش��م که اگر در حوزه کاری خودم ایرادی وجود داشت آن را 
بیان کرده و درصدد اصالح برآیم، حال یا آن ایراد مربوط به کار خودم 
است یا مربوط به کار همکارانم که در نشریات دیگر فعالیت می کنند، 
مطمئنا وقتی انتقاد شونده خودم باشم اگر انصاف داشته باشم درصدد 
رفع آن ایراد برخواهم آمد و در ادامه فعالیت حرفه ای ام دیگر مرتکب 
آن اش��تباه نخواهم ش��د، اما گاهی اوقات ایراد از س��وی همکاران در 
رس��انه های دیگر اس��ت، در آن صورت باز هم انتقاد بیان خواهد شد، 
حال یا طرف مقابل پند خواهد گرفت و یا مالل. در هر دو صورت تو 
به عنوان یک فرد دلسوز پیامت را به همکار خودت بیان خواهی کرد، 

حال اوست که درصدد رفع اشکال کارش بر بیاید یا نیاید. 
اینهمه سرتان را به درد آوردم تا به اینجا برسم و بگویم متاسفاته برخی 
از همکاران ما، در نش��ریات و خبرگزاری ه��ای دیگر نه خطوط قرمز 
بیرون��ی را رعایت می کنند و نه خط��وط قرمز درونی را، یعنی انگار از 
ابتدا برای آنها شروطی وجود نداشته و اگر هم داشته برایشان تعریف 
نش��ده، روی همین حساب، فعاالن این رس��انه ها هر طور که دلشان 
می خواهد هر چه دلشان می خواهد را به زبان خودشان و زبان قلمشان 
می آورند، اصال هم برایش��ان مهم نیست که جامعه درباره آنها چگونه 
فکر می کند، اوج فاجعه آنجاست که این رسانه ها آنقدر با جسارت این 
کار را انجام می دهند که تو گویی مطمئن هستند که کسی به عملی 
ک��ه انجام داده اند، معترض نخواهد ش��د. برای مثال برخی از همین 
رسانه ها در ادبیات نوشتاری شان گاهی آنقدر پرده دری می کنند که 
حد و حساب ندارد، واژه هایی که در گزارش ها و یادداشت هایشان به 
کار می برند نه تنها ادبی نیست بلکه آنقدر تند و خشن است که روی 
روح و روان جامعه اثر می گذارد. پیش��تر در گزارش های منتشر شده 
بارها اعالم کرده ایم که یکی از اصول مهم گزارش نویس��ی این اس��ت 
که مانند یک فرد بی طرف مطلبت را به رشته تحریر درآوری، بی هیچ 
قضاوتی، بدون هیچ جانبداری خاصی فقط بنویسی و سوال طرح کنی 
که چرا ش��رایط این چنین اس��ت؟ اما عزیزانی که ما به عنوان همکار 
مشغول نقد عملکردشان هستیم نه تنها این اصل را رعایت نمی کنند 
بلکه کامال جانبدارانه و یکطرفه به تاخت و تاز می پردازند و طرف مقابل 
را له و لورده می کنند، بی آنکه حتی این حق را برایش قائل باشند که 
او ه��م می تواند حرفهایش را بزند، می تواند از خودش دفاع کند، اصال 
گیریم که دفاع اش مفید فایده قرار نگیرد و دست آخر محکوم شود و 
اشتباهش را بپذیرد، اصال گیریم که اشتباه کرده باشد و اشتباهش را 

هم به گردن نگیرد، بیایید خودمان کاله خودمان را قاضی کنیم، حتی 
در صورتی که او اشتباهش را نپذیرد آیا ما به عنوان یک فرد رسانه ای 
ح��ق داریم که درباره او قض��اوت کنیم و با رفتاری یکطرفه و ادبیاتی 
کام��ال فحش گونه به او بتازیم و به قول مع��روف با بولدوزر از رویش 
عبور کنیم؟ باید بدانیم اگر امروز تریبونی در اختیار ما قرار گرفته و این 
فرصت را به ما داده که با صدای بلند فریاد بزنیم و حرفهایمان را بیان 
کنیم، حق نداریم که به هر قیمتی از این تریبون اس��تفاده کنیم، اما 
متاسفانه برخی این اقدام را انجام می دهند و با استفاده از این تریبون 
درباره هر کس��ی هرچه دلش��ان می خواهد بیان می کنند و متاسفانه 
کسی هم به آنها کاری ندارد، در حالیکه یکی از وظایف برخی ارگان ها 
مانند وزارت فرهنگ و ارش��اد و واحدهای تابعه اش همین است، باید 
درباره عملکرد رسانه های مختلف رصد داشته باشد، باالخره مطبوعاتی 
که هر روز منتشر می شود و خبرگزاری هایی که هر ساعت اخبار روز 
را روی درگاه خروج��ی ش��ان قرار می دهند از صاف��ی این وزارتخانه 
عبور کرده و مجوز گرفته اند، بنابراین باید اصول و ش��روطی را که بر 
 اساس آنها مجوزشان را گرفته اند رعایت نمایند، اگر رعایت کردند که

 نوش جانشان، اما اگر رعایت نکردند وزارت ارشاد باید به آنها تذکر بدهد، 
 باید به آنها بگوید که عملکرد رسانه ای شان اصال بر اساس اصول و قواعدی

 که در وزارت ارشاد پایه ریزی شده نیست و آنها موظفند که رفتارشان 
را اصالح نمایند اگرنه مسئولیت به خطر افتادن مجوزی که از وزارت 
ارش��اد اخذ کرده اند به گردن خودشان است. با این حال در طول این 
سالها بارها شاهد بوده ایم که برخی رسانه های خاص، از ادبیاتی کامال 
متفاوت با بقیه رسانه ها استفاده می کنند و چنان با قدرت این کار را 
انجام می دهند که تو گویی هیچ نظارتی بر کارشان نمی شود، اینجاست 
ک��ه باید گفت انگار آنها حق دارند چرا که با وجود چنین عملکردی، 
باز هم به فعالیت خودش��ان ادامه می دهند. این در حالیس��ت که اگر 
روزنامه ها و خبرگزاری های دیگر حتی نیمی از آنچه این رس��انه های 
خاص منتشر می کنند را تحت پوشش رسانه ای خودشان قرار دهند، با 
تذکر وزارت ارشاد مواجه می شوند. آیا این یک تبعیض آشکار نیست؟ 
مگر خطوط قرمز که معرفی شده اند با یکدیگر فرق دارند؟ مثال خطوط 
قرمزی که رسانه هایی مانند روزنامه ما باید آنها را رعایت کنند پررنگ تر 
از خطوط قرمزی اس��ت که آن روزنامه های خاص باید رعایت کنند؟ 
البته که بحث فقط بر سر روزنامه ها نیست که این اتفاق را در برخی 
سایت ها و خبرگزاری هایی که مجوز ارشاد را هم دارند، دیده می شود، 
بارها ش��اهد بوده ایم که برخی از این خبرگزاری ها و س��ایت ها درباره 
فردی مطلب منتش��ر کرده اند که وقتی خواننده آن مطلب را مطالعه 
می کن��د، با خودش فکر می کند که نویس��نده آن مطلب با فردی که 
مطلب درباره اش نوش��ته شده پدرکشتگی دارد که اینگونه او را مورد 
هجوم واژه های غیرمنصفانه خود کرده است، درباره استفاده از برخی 
نامها هم این موضوع مصداق دارد، متاسفانه برخی رسانه ها )مکتوب و 
غیرمکتوب( در حالی حق دارند  هر نامی را مورد اس��تفاده قرار دهند 

که رسانه های دیگر از داشتن چنین حقی محرومند.
سخن به درازا کش��ید به نحوی که حتی از »حوصله«ی حوصله هم 
َس��ر رفت، بنابراین سخن کوتاه کرده آرزو می کنیم که تحولی عظیم 
در جامعه مطبوعاتی صورت بگیرد و خطوط قرمز به صورت یکسان و 
منصفانه برای همه اهالی رسانه اعمال شود، اگر کمرنگی هم قرار است 
صورت بگیرد، این کمرنگ ش��امل حال همه رس��انه ها شود، نه فقط 

برخی رسانه های خاص. 

 نگاهی به فعالیت های رسانه ای نشریات و خبرگزاری های مختلف

خط قرمزهای آنها، خط قرمزهای ما
 رزم گيو با فرود

همی گفت و جوشن همی بست گرم      
هم��ی ب��ر تنش ب��ر بدّری��د چرم 

دژم       اژده��ای  ب��ر  از  نشس��ت 
چ��رم  ب��راه  بیام��د  خرام��ان 

ف��رود س��یاوش چ��و او را بدی��د      
یکی باد س��رد از جگر بر کش��ید

همی گفت کین لش��کر رزمس��از      
ف��راز و  نش��یب  راه  ندانن��د 

هم��ه ی��ک ز دیگ��ر دالورترن��د      
چو خورش��ید تابان ب��دو پیکرند

و لیک��ن خرد نیس��ت ب��ا پهلوان      
س��ر بی خرد چ��ون تن ب��ی روان 

بکی��ن       ترس��م  پی��روز  نباش��ند 
مگر خس��رو آی��د بت��وران زمین 

بکی��ن پدر جمل��ه پش��ت آوریم      
مگر دش��منان را به مش��ت آوریم 

بگو کین س��وار س��ر افراز کیست      
که بر دست و تیغش بباید گریست 

نگ��ه ک��رد ز اف��راز ب��اال تخ��وار      
ببی دانش��ی بر چمن رست خوار

ب��دو گف��ت کی��ن اژده��ای دژم      
ک��ه م��رغ از ه��وا ان��در آرد ب��دم 

که دس��ت نیای تو پیران ببس��ت      
دو لش��کر ز ترکان بهم بر شکست 

بس��ی بی پ��در ک��رد فرزن��د خرد      
بس��ی ک��وه و رود و بیابان س��پرد

پ��در نیز ازو ش��د بس��ی بی پس��ر      
بپ��ی بس��پرد گ��ردن ش��یر ن��ر

کش��ید       او  را  ب��رادرت  بای��ران 
بجیحون گذر کرد و کش��تی ندید

ورا گی��و خوانن��د پیلس��ت و بس      
ک��ه در رزم دریای نیلس��ت و بس 

چو بر زه بشس��ت ان��در آری گره      
زره  ب��ر  گ��ذر  نیاب��د  خدنگ��ت 

س��لیح س��یاوش بپوش��د بجنگ      
نترس��د ز پی��کان تی��ر خدن��گ 

بکش چرخ و پیکان سوی اسپ ران      
مگر خس��ته گ��ردد هی��ون گران 

ب��از گ��ردد مگ��ر       پی��اده ش��ود 
کشان چون س��پهبد بگردن سپر

کم��ان را ب��زه کرد جنگ��ی فرود      
پس آن قبضه چرخ بر کف بس��ود

ب��زد تی��ر ب��ر س��ینه اس��پ گیو      
ف��رود آمد از ب��اره بر گش��ت نیو

»صبح اعدام« مجوز گرفت 
 فیلمنامه ه��ای »جاده جنگل��ی« به کارگردانی 
محمدمعین کریم الدینی و نویس��ندگی فاطمه 
س��رافراز و محمدمعی��ن کریم الدین��ی، »صبح 
اعدام« به کارگردانی و نویسندگی بهروز افخمی 
و »اس��فند« به کارگردانی و نویس��ندگی دانش 
اقباشاوی موافقت شورای پروانه ساخت سازمان 

سینمایی را اخذ کردند./مهر

»سرهنگ ثریا« در فجر
فیلم سینمایی »س��رهنگ ثریا« به نویسندگی 
و کارگردان��ی لیلی ع��اج و تهیه کنندگی جلیل 
ش��عبانی تولید ش��ده و پ��س از ط��ی مراحل 
فنی برای حضور در چهل و یکمین جش��نواره 
فیلم فجر آماده نمایش ش��ده اس��ت. لیلی عاج 
سال هاس��ت ک��ه در تئات��ر تجرب��ه کارگردانی 
نمایش های متعددی همچون »کجایی ابراهیم«، 
»خواب زمستانی«، »قند خون« و »کمیته نان« 
را داشته و چند ماهی است که نخستین تجربه 
فیلم سینمایی خود را به عنوان کارگردان جلوی 

دوربین برده است./ایسنا

»سقوط« آماده نمایش شد 
فیل��م کوتاه »س��قوط« به کارگردانی حس��ین 
طاه��ری و با حضور رضا بنفش��ه خ��واه آماده 
نمایش ش��د. این فیلم که مضمونی اجتماعی- 
خانوادگی دارد، درباره خانواده ای است که درگیر 
خرید داروهای گران قیمت پدرش��ان می شوند 
 و همین مس��ئله باعث به وجود آمدن حوادثی 

می شود./مهر

»بوبک« در »کلک خيال« 
آثار برگزی��ده اولین جش��نواره هنری »عکس 
بوب��ک« با موض��وع طبیع��ت، گردش��گری و 
آیین های سنتی ایران از اول تا ششم بهمن ماه 
س��ال جاری با مش��ارکت گروه هنری »بوبک« 
در نگارخانه »کلک خیال« فرهنگسرای اخالق 
برگزار می شود. گفتنی است 498 اثر از سراسر 
کشور به دبیرخانه این جشنواره رسیده است./برنا

»جنگ« ترجمه شد
رمان »جنگ« نوش��ته »لویی فردینان سلین« 
توسط زهرا خانلو ترجمه و از سوی نشر نو روانه 
بازار کتاب شد، ماجرای این رمان در زمان جنگ 
جهان��ی اول می گذرد و به ط��ور خاص در مورد 
جراحت نویس��نده و عوارض آن اس��ت. برخی 
منتق��دان ادبی معتقدند که ای��ن رمان از دیگر 
ش��اهکارهای »سلین« یعنی »س��فر به انتهای 

شب« نیز بزرگ تر است./ایرنا 

رویدادهای هنری  شاهنامه خوانی 

نیکی کریمی فیلم »خانه دوس��ت کجاست؟« س��اخته عباس کیارستمی 
را برای نمایش در بخش مرور آثار هفتاد و س��ومین جش��نواره فیلم برلین 
برگزید. بخش مرور آثار امس��ال جش��نواره برلین با عنوان »جوان در قلب 
- بزرگ ش��دن در سینما« ش��امل نمایش مجموعه ای از آثار انتخاب شده 
توس��ط کارگردانان، بازیگران و فیلمنامه نویس��ان بین المللی است و نیکی 
کریمی س��ینماگر ایرانی نیز یکی از چهره هایی است که برای انتخاب فیلم 
در این بخش انتخاب شده است و در نهایت فیلم »خانه دوست کجاست؟« 
ساخته عباس کیارستمی کارگردان شناخته شده سینمای ایران در عرصه 
بین المللی را برای نمایش در این بخش برگزید. در خالصه داس��تان »خانه 
دوست کجاست؟« آمده است: احمد هشت ساله مصمم است دفتر مدرسه 
بهترین دوس��تش را پس بدهد تا او اخراج نش��ود. ام��ا بزرگترها مدام مانع 
می ش��وند و او را به بیراهه می  کشانند. این فیلم ایرانی، ناآگاهی بزرگ ترها 

را به طور اجتناب ناپذیری آشکار می کند. ساخته عباس کیارستمی در سال 
۱989 در جش��نواره فیلم لوکارنو در کش��ور س��وئیس نمایش داده شد و 
در نهای��ت جایزه یوزپلنگ نقره ای و همچنی��ن بهترین فیلم از نگاه هیئت 
داوران فدراسیون بین المللی منتقدان فیلم )فیپرشی( را کسب کرد. »تیلدا 
س��وئینتون« بازیگر بریتانیایی نیز در این بخش فیلم »کیسه برنج« ساخته 
محمدعلی طالبی را برگزیده اس��ت. داس��تان این فیلم که محصول س��ال 
۱99۶ میالدی اس��ت درباره یک کودک خردسال و همسایه سالخورده اش 
اس��ت که برای خرید یک کیسه برنج در کالن شهر شلوغ تهران با انبوهی 
از موانع روبرو می ش��وند. به گزارش ایس��نا، هفتاد و سومین جشنواره فیلم 
برلی��ن از تاریخ ۱۶ تا ۲۶ فوریه )۲۷ بهمن تا ۷ اس��فند( در کش��ور آلمان 
برگزار می شود و امسال »کریستین استوارت« ریاست هیئت داوران بخش 

اصلی را بر عهده دارد.

حسین ریگی کارگردان س��ینما که این روزها فیلم سینمایی »هوک« را به 
عنوان دومین اثر س��ینمایی اش به تهیه کنندگی علی آشتیانی پور در دست 
س��اخت دارد، گفت: فیلمبرداری و تدوین فیلم س��ینمایی »هوک« به پایان 
رسیده، این فیلم به مرحله صداگذاری رسیده و همزمان کارهای ویژوال افکت 
آن هم در حال انجام است و در تالش هستیم که به زودی این فیلم را آماده 
نمایش کنیم. ریگی درباره حضور فیلم سینمایی »هوک« در چهل ویکمین 
جشنواره فیلم فجر گفت: همچنان از لیست فیلم هایی که خواستار حضور در 
جشنواره شده اند هیچ خبری نیست و کسی نمی داند که چه فیلم هایی قرار 
است در این رویداد حضور داشته باشند و از آنجا که »هوک« فیلمی متعلق 
به بنیاد سینمایی فارابی است، همین نهاد برای حضور آن در جشنواره فجر 
اق��دام می کند. وی درباره قصه فیلم س��ینمایی »هوک« گفت: این فیلم یک 

ملودرام اجتماعی ورزشی است که می توان آن را در ژانر ورزشی دانست چراکه 
قصه آن مربوط به ورزش بوکس می ش��ود. در واقع این فیلم قصه نوجوانی را 
روایت می کند که اهل سیستان و بلوچستان است و عالقه شدیدی به ورزش 
بوک��س و حضور در مراحل و درجات باالی ای��ن ورزش دارد. قصه این فیلم 
واقعی نیس��ت ولی از آنجا که سیستان و بلوچس��تان در ورزش بوکس ایران 
جایگاه ویژه ای دارد، قصه »هوک« در این اس��تان روایت می شود. به گزارش 
ایلنا، این کارگردان درباره ساخت فیلم در استان سیستان و بلوچستان گفت: 
من همیشه اعتقاد داشتم که سینما به سیستان و بلوچستان بدهکار است و 
من هم با شروع کارم و وقتی به طور جدی وارد سینما شدم تصمیم گرفتم 
کاری کنم که بیشتر از سیستان و بلوچستان بگویم و به همین دلیل آثارم را 

در این استان می سازم.

ب��ه  خ«  »ن���ون  س��ری��ال 
کارگردان��ی س��عید آقاخانی 
در  طن��ز  مجموعه ه��ای  از 
س��ال های اخی��ر اس��ت که 
س��اخت آن تا فص��ل چهارم 
ادامه پیدا کرده است. ساخت 
ای��ن س��ریال ای��ن روزها در 
تهران ادامه دارد و بازیگرانی 

از جمله حس��ن معجونی، س��عید آقاخانی و حمیدرض��ا آذرنگ در کنار 
بازیگران فواصل گذش��ته به ایفای نقش می پردازن��د. این مجموعه طنز 
 یکی از گزینه های قطعی برای پخش در نوروز ۱4۰۲ اس��ت و احتماال در 
۱۵ قس��مت روی آنتن برود. به گزارش ایسنا، داستان سریال »نون خ« از 
فصل اول تا سوم درباره زندگی نورالدین خانزاده با بازی )سعید آقاخانی( 

است که در استان کرمانشاه زندگی می کند و...

انیمیشن سینمایی »لوپتو« با 
گذشت ۱۲ هفته از آغاز اکران 
خ��ود و با ج��ذب ۵8۰ هزار 
مخاطب در س��ینما، توانست 
به فروش ۱4 میلیارد تومانی 
در گیشه سینماهای سراسر 
کشور دس��ت یابد. همچنین 
فروش این انیمیشن در اکران 

سیار شهرهای فاقد سینما به بیش از یک میلیارد و دویست میلیون تومان 
رس��یده است. به تازگی اکران های س��یار انیمیشن سینمایی »لوپتو« در 
شهرهای دارای سینما به جز تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، اهواز و ساری 
آغاز شده است. به گزارش فارس، انیمیشن موزیکال، شاد و مهیج »لوپتو« 
نخستین محصول مرکز انیمیشن سوره است که توسط هنرمندان جوان 

کرمانی تولید شده است.
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نيکی کریمی، کيارستمی را به جشنواره برلين ُبرد

حسين ریگی و سينمایی که به سيستان و بلوچستان بدهکار است

»لوپتو« 14 ميلياردی شد از »نون خ« چه خبر؟ 
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