سينماي ايران

«كوپال» بهترين فيلم جشنواره «هميلتون»
كانادا شد

فيلم«كوپال»بهكارگرداني
و نويســندگي كاظم مواليي
برنده جايــزه بهترين فيلم و
بهترين بازيگر مرد جشنواره
«هميلتون» در كشور كانادا
شد.
برندگان دوازدهمين جشنواره بينالمللي فيلم «هميلتون»۴
تا ۱۲نوامبر  ۱۳( ۲۰۱۷تا  ۲۱آبان  )۹۶در كشور كانادا در حالي
اعالم شدند كه فيلم «كوپال» نماينده سينماي ايران در بخش
رقابتي جايزه بهترين فيلم اين رويداد ســينمايي را از آن خود
كــرد و لوون هفتوان نيز براي بازي در اين فيلم جايزه بهترين
بازيگر مرد را به خود اختصاص داد.
«كوپال» در بخشهاي بهترين فيلمنامه (كاظم ماليي) و
بهترين فيلمبرداري (مجيد گرجيان) نيز نامزد كسب جايزه از
اين جشنواره سينمايي بود .جشنواره فيلم «هميلتون» كانادا يك
جشنواره كامال مستقل است كه خودش را رقيب جدي جشنواره
تورنتو دانسته و تمركز عمدهاش نمايش خالقيت و نوآوري در
سبكهاي مختلف سينمايي است« .كوپال» اولين فيلم بلند
سينمايي كاظم ماليي است كه اولين نمايش آن سال گذشته در
سي و پنجمين جشنواره فيلم فجر رقم خورد و آخرين نمايش آن
نيز مربوط به بخش اصلي دهمين جشنواره فيلمهاي زيرزميني
آريزوناي آمريكا و ششــمين جشنواره بينالمللي «براشوف»
كانادا است .داستان اين فيلم يك هفته از زندگي دكتر احمد
كوپال با بازي لوون هفتوان را به تصوير ميكشد كه درست قبل
از تحويل سال نو دچار چالشي غريب در زندگياش شده است.
طبق اعالم تهيهكننده اين فيلم« ،كوپال» از آبانماه سال جاري
در سينماهاي سراسر كشور به نمايش درخواهد آمد.
امسال عالوه بر فيلم «كوپال» كه در بخش فيلمهاي بلند
ســينمايي حضور دارد ،شش فيلم كوتاه نيز از ايران در بخش
فيلمهاي كوتاه داستاني و انيميشن حضور داشتند كه شامل
«پيشخدمت» ساخته فرنوش عابدي« ،اليت سايت» از مسلم
طباطبايي« ،كرختي» ساخته ميالد جرموز« ،سهمي از سهم»
به كارگرداني كاوه جاهد« ،اكتسابات انتسابي» از سمانه شجاعي
و «روحانگيز» ساخته الميرا باقرزاده ميشود.
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کافه سينما

مهمان امروز :جوزف كوشينسكي

جوزف كوشينسكي كارگردان آمريكايي است كه از سال  1999فعاليت حرفهاي خود را در
ســينما آغاز كرده و تاكنون دو فيلم بلند ساخته است« .ترون :ميراث» نخستين فيلم اوست
كه در ســال  2010ساخته شده است .اين فيلم در ونكوور در كانادا فيلمبرداري شده است و
منتقدان مطالب زيادي راجع به شباهت داستان اين فيلم به داستان آفرينش و زندگاني مسيح
از ديدگاه دين مسيحيت نوشتهاند .جف بريجس ،گرت هدلند و اليويا وايلد بازيگران اين فيلم
علمي -تخيلي هستند .كوين فلين ،خالق جهاني است ديجيتالي كه گريد ( )gridنام دارد.
موجودات دنياي ديجيتالي شبكه گريد همگي برنامههاي نرمافزاري هستند كه تحت حكومت
حاكمي قرار دارند بهنام كلو ( )CLUكه مخفف واژه  Codified Likeness Utilityاست.
كلو در آغاز آفرينش برترين مخلوق كوين فلين بودهاست .در واقع كوين فلين ،كلو را بهصورت
قرينهاي از چهره خويش آفريده است و وظيفه كلو هنگام آفرينش را ساختن دنيايي تكامليافته
در اين عالم مجازي تعيين كرده است و ...دومين فيلم او كه در سال  2013توليد شده «فراموشي»
است .در اين فيلم آخرالزماني بازيگراني همچون تام كروز ،اولگا كوريلنكو ،آندرهآ ريسبرو ،نيكوالي
كاستر -والدو ،مليسا ليو و مورگان فريمن ايفاي نقش كردهاند .داستان فيلم روايتي است از غلبه
بيگانگان بر زمين كه در آن از شبيهسازي انسانها استفاده شده است .داستان فيلم تا حدود
زيادي رازآلود است و اتفاقات آخر فيلم بيننده را متعجب ميكند .بيننده در اين فيلم به اين
موضوع فكر ميكند كه آيا واقعا هر آنچه فكر ميكنيم كه هستيم ،آيا يك تصور اشتباه نيست.
بازيگر اصلي ،تام كروز ،در طول فيلم فكر ميكند در حال نجات زمين از دست بيگانگان است
اما در آخر متوجه ميشود فريب بيگانگان را خورده و برعكس ،در حال نابودي انسانهاست.
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ك هارپر :يه مرد چطور ميتونه بهتر بميره...
ج 
سالي :تو مجبور نيستي بميري جك .اونم مجبور نيست بميره.
ك هارپر :همه ميميرن سالي؛ مساله اينه كه خوب بميري.
ج 

هگل  ۲۷آگوســت ۱۷۷۰
ميــادي در اشــتوتگارت در
خانــوادهاي مومن به تعليمات
مسيحي شــاخه لوتري به دنيا
آمد .از كودكــي در زمينههاي
گوناگوني مانند ادبيات ،فلسفه
و موضوعــات مختلف ديگر ،به
مطالعه ميپرداخت و در اين كار
از حمايت و تشويق مادرش  -كه
سهم فراواني در پرورش فكري وي در كودكي داشت  -برخوردار
بود .هگل را ميتوان آخرين فيلسوف مكتب ايدئاليسم دانست.
ديالكتيك فلسفه هگل عبارت بود از انتزاعي كه در هنگام رويارويي
دو نيروي متضاد در وقايع تاريخي و رويدادهاي تعيينكننده در
تاريخ به وجود ميآمد.
از نظر هگل «خدا مطلق اســت و مطلق مجموع اشــياي
تكامليافته .خدا عقل است و عقل نسج و بناي قانوني طبيعي
اســت كه حيات و روح به موجب آن در حركت است .خدا روح
اســت و روح زندگي است ،تاريخ تكامل روح يعني رشد حيات
است .حيات در آغاز نيروي مبهمي بود كه از خود آگاه نبود .جريان
تاريخ عبارت از اين است كه حيات يا روح از خود آگاهي يابد و
آزاد شود .آزادي جوهر حيات است همچنانكه كشش جوهر آب
است .تاريخ رشد و تكامل آزادي است و غايتش آن است كه روح
كامال و با آگاهي از خود آزاد شود».
هگل سال  ۱۸۳۱به سبب شيوع وبا در  ۱۴نوامبر فوت كرد.
دستنوشتههاي زيادي بعد از مرگ از او بهجاي مانده بود كه به
مرور تنظيم شد و به صورت كتابهاي مختلف انتشار يافت.
جعبه سیاه

ويژه

واكنش هنرمندان به زلزله غرب كشور؛

اين شبيخون بال باز چه بوداي ساقي

به دنبال وقوع زلزله بزرگ يكشنبه 21آبان در استان كرمانشاه
و كشته و زخمي شدن جمعي از هموطنان ،هنرمندان نيز به اين
واقعه واكنش نشان دادند .بخشي از اين دلنوشتهها كه در صفحات
شخصي اين هنرمندان در شبكههاي مجازي منتشر شدهاند را در
ادامه اين گزارش مشاهده ميكنيد.
ساالر عقيلي :درگذشت هموطنان عزيزمان در زلزله استانهاي
غربي كشور را خدمت مردم شريف و بزرگوار ايران تسليت عرض
ميكنم.
برسان باده كه غم روي نموداي ساقي
اين شبيخون بال باز چه بود اي ساقي
مهنازافشار:حالمداغونترازاينحرفاستكهبخواموبتونمصرف
يكعرفتسليتبگموهمدرديكنم.اينديگهچهبالييبودكهبر
سرمون نازل شد .همه اين خبرا و عكسا آوار شد سرم.
پوران درخشنده :تسليت ،تسليت ،به ايرانم ،به مردم ديارم ،به
عزيزانم در غرب كشور ،كرمانشاه ،قصرشيرين ،سرپلذهاب ،ايالم و
به همه آسيبديدگان در اين زلزله.
نرگس آبيار :اوضاع وخيمتر از آن اســت كه فكر ميكرديم.
هموطنان ما احتياج به كمك دارند .غم سنگيني ست .اميدوارم
همگي صبورانه در كنارشان باشيم و با كمك و همدلي اين بحران را
قابلتحملتركنيم.اينفيلمصحنههاييدردناكاززلزلهسرپلذهاب
را نشان ميدهد.
فزاده:خداياصبربرايمصيبتديدههابرايهموطنانم
حجتاشر 
هر جا كه هستند غم نباشه و تسليت به خانوادههاي زلزلهزده .كاش
كاري از دستمان برميآمد پلك نزديم همه تا االن الهي دورتون
بگردم غمتون رو كاش نبينم به خدا بايد در مقابل مصائب قوي بود
و با هم و كنار هم بود تسليت و اندوه.
شهرام ناظري :با عرض تسليت خدمت مردم ايران به خصوص

مردم سلحشور كرد.
دره ختان ژه خه م چو چه وگان چه م ديم  /داران دره ختان
كه الغي پووش ديم
كه پوو وه و شــين گال گه رمه وه  /چمان مردهي داشــت وه
رو ته رمه وه
كيهان كلهر :ضمن دعا به درگاه خداوند متعال براي شــفاي
عاجل مصدومان حادثه زلزله يكشنبهشب ،درگذشت جمعي از
هموطنان عزيزمان را به ملت ايران به ويژه مردم استان كرمانشاه
تسليتعرضميكنيم.
حافظناظري:حادثهواردهدرزلزلهبسيارغمناكودردناكاست،
خصوصابرايماكردها،تسليتبهخانوادههايداغديدهدركرمانشاه
استوار و مردمان تاريخ آفرينش .همين طور كه به هموطنان عزيزم
يدانم چرا اما كردها
در ديگر شهرهايي كه دچار آسيب شدند .نم 
حتي اشكها و غمهايشان هم غرورآفرين و باشكوه است .با آرزوي
آرامش و تسكين خاطر خانوادههاي داغديده.
كرمانشانگم،ايشارشيرين
نفس كم ديرم ،آراي زار و شين
هم دياريم ،ها ِژير آوار
كم بتكن خاكَ ،وهاي كر َدوار
سهراب پورناظري :بيستون فيدات بام صد پاره جرگِم
يا دوس يا ديدار يا وادِي مرگِم
ســرپل عزيز سرزمين روزهاي كودكي مادرم ،الوند خروشان
رودخانه روياي داستانهايي كه با آن بزرگ شدهام ،قصر شيرين
بهشت روزهاي دور سرزمينم كرمانشاه در اندوهي جانكاه شب را به
سوگ جانهاي از دست رفته و انتظار تنهاي زير آوار ميگذراند .با
شيرين
آنكه هزاران فرسنگ راه دورم از ايرانم و از سرزمين خسرو و
ِ
به سوگ نشستهاش ،باري لحظهاي از درد همشهريانم خاطرم آرام

نيست .خداوند اين روزها را بر ما آسان كند.
يادتان وه خير دور له والتان
بومه كموتر و بارم اراي التان
هانا كامكار :آرزوي شــكيبايي و آرامش دارم براي تمام مردم
نازنين مراكز وقوع زمينلرزه يكشنبهشب در ايران به ويژه كرمانشاه،
كردستان ،ايالم ،لرستان و كردستان عراق.
همه جانم داغدار همقومي و همنژاديهاي بزرگوارم است.
اين چنان حالم بد است كه نميتوانم چيزي بگويم .اين چنان
حالمبداستكهنميتوانمبنويسم.اينچنانحالمبداستكهتنها
ميتوانم برايشان با اشك الاليي بخوانم...
علي قمصري :از زلزله در پارس ،دگر سايه گهي نيست /گر بر
س ِر كس سايهاي افتد ز سحاب است
قوتي نه ولوتي نه در اين روز جگرسوز /گر بوي طعام است ز
دلهاي كباب است
تسليت به كرمانشاه ،ايالم و كردستان
رضا صادقي :ته سليه ت بو هه م وه ته ناني كورد م....
هه م وه ته نم
ژاني تو ژاني من ه...
خه ميتو خه ميمن ه...
شه ريكيم له خه م تان
هديه تهراني :ته سليهت به هه موو خه لكي كورد.هاو ده ردي
ئيوه م ...تسليت به هموطنان و جهان.
الهام پاوهنژاد :الي الي نه مامي ژيانم
من وينهي باخه وانم
به دل چاوديريت ده كه م
بخه وه ده ردت له گيانم
ههي اليه اليه اليه هي الي اليي
كورپهيشيرينماليه
بنوهتاكووسبهيني
مژدهي ئاواتم ديني...
هوتن شكيبا :كام قصر شيرين تلخ شد ،سر پل ذهاب اشك
ريخت،حلبچهوسليمانيهزانويهميشگيغمبغلكردوكردستان
فرزندانش را محكمتر از هميشه بغل كرد.
تسليت به مردمي كه هميشه سختي و غم همراه زندگيشونه
ولي «اميد» رو مرهم زخماشون ميكنن.
دايه گيان روژيكي بي خه م و په ژاره له ريگه دايه
ن ...اي كه تو قادر و
كوروش سليماني :پروردگارا! يا ارحم الرحمي 
شب
عظيم و رحمان و رئوف و رحيم هستي ،ترا به بزرگيات در اين ِ
اقب مردم ما باش...
وحشت و هراس ياور و پشتيبان و مر ِ
مــن كه با بدرق ه عزيزانم ســفر آغاز كردم شــهر در آرامش
ميدرخشي د ...به تهران رسيدم و باخبر شدم و قلب من با شهرم
لرزي د ..جانم كرمانشاه ست ،در كنار مادر و پدر و خواهران و برادران و
يدانمامشبدرشهرهاوروستاهايمرزيزلزلهزده
فرزندانشان..نم 
مردم با آوار غم عزيزانشان چگونه سر ميكنن د ...خواب ندارم اما با
تماموجودموباتوكل،برايخانوادهام،همشهريهايموهمهمردمي
كه خانهها و دست و دلشان امشب در هرجا لرزيد آرامش و راحتي
وامنيتازخداوندمهربانوبخشندهطلبميكنم..طلبسالمتي
و مرهم براي آسيبديدگان و تسليت با ِ
بت جانباختگان اين حادثه
سرپل ذهاب ،به داالهو ،به ثالث باباجاني ،به
تلخ به كرمانشاه ،به
ِ
قصرشيرين ،به كرند غرب و...؛ تسليت به ايران...
ساير هنرمندان نيز با انتشار پيامهاي كوتاه اين واقعه را تسليت
گفته و خواستار رسيدگي به حادثهديدگان شدند.
سودوکو   3779
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عكس :مهدي نصيري -ايلنا
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غافلگيري رييس ستاد حوادث
غيرمترقبه!

محمدرضا ســتوده -رييس ستاد حوادث غيرمترقبه در
مصاحبه با شبكه خبر گفت :غافلگير شديم!
بعد از مسلمان بودن ،التزام به چيزهايي كه بايد به آن ملتزم
بود و تدين ،اولين چيزي كه مدير ستاد حوادث غيرمترقبه يك
كشور بايد داشته باشد اين است كه غافلگير نشود! اگر قرار است
او هم مثل مردم غافلگير بشــود كه اين همه وقت او براي چه
حقوق و مزايا دريافت ميكرده است؟!
واقعا كسي كه اين شخص را به اين پست منصوب كرده ،به
او نگفته كه تو هيچ وقت نبايد غافلگير شوي؟
خبرها از غرب كشور حاكي از آن است كه تعدادي از مردم
زلزلهزده كرمانشاه ،ايالم ،كردستان ،اهواز و حتي عدهاي از استان
سليمانيه عراق براي كمك به رييس ستاد حوادث غيرمترقبه
كشور به سمت منزل ايشان رفتهاند تا به وي كمك كنند و به
او آرامش بدهند .گويا در اثر غافلگيري شديد دچار سرگيجه و
حالت تهوع شــده و فشار خونش افتاده است .يك تيم پزشكي
نيز از طرف سازمان هاللاحمر با هليكوپتر حاوي غذا ،پتو ،دارو،
آب و والُر به سمت ايشان در حال حركت است.
نيروهــاي ارتــش گفتهاند :ما مناطق زلزلهزده را پوشــش
ميدهيم .هاللاحمر به وضعيت مدير ستاد حوادث غيرمترقبه
رسيدگي كند.
سران سه قوه طي پيامهاي جداگانهاي اين حادثه را به وي
تسليت گفتهاند و از او خواستهاند صبور باشد.
رييسجمهــور نيز قول داده بعد از اينكه حال اين آقا خوب
شد ،او را از اين پست بركنار و به سِ َمت رييس ستاد حوادث قابل
پيشبيني منصوب كند.
ادبیات

سوءاستفاده جنسي به صنعت نشر بريتانيا رسيد

دستاندركاران صنعت كتاب بريتانيا نيز با مشكلي كه اين
روزها دامن سينما را گرفته روبهرو هستند.
نتيجه گزارشي درباره سوءاستفاده و آزار جنسي در صنعت نشر
نشان ميدهد ،اين بخش از جامعه بريتانيايي نيز با اين مشكل
روبهرو شده است .در پاسخ به اين مساله  ۳۸۸پاسخ دريافت شده
نشان ميدهد صنعت نشر نيز مشكل آزار جنسي را تجربه كرده
است ۵۴ .درصد از زنان و  ۳۴درصد از مرداني كه به اين نظرسنجي
پاسخ دادهاند گفتهاند با آزار جنسي مواجه شدهاند .اين نظرسنجي
كه به صورت تصادفي انجام شده نشان ميدهد اين موارد شامل
آزارهاي كالمي در مورد زنان در محل كار يا در رويدادهاي مرتبط
با كار در موارد اجتماعي و يا پيشنهادهاي بيشرمانه و تماسهاي
ناخواستهاي بوده است كه با رويكردهاي تجاوزگرانه تحت پوشش
كار صورت گرفته است .در اين نظرسنجي دو نفر از پاسخدهندگان
نيز با مورد تجاوز روبهرو شده بودند.
ميزان اين رفتارها در بخشهاي مختلف اين صنعت تقريبا برابر
ولي در كارگزاران امور نشر حدود  ۶۶درصد و در ميان كتابفروشان
حدود  ۶۱درصد بوده است ،كه باالتر از بخشهاي ديگر است.
اين آزارها بيشتر توسط همكاران مرد حاضر در ردههاي باالتر
شغلي ،در ارتباطهاي حرفهاي ،نويسندگان يا مشتريان به وقوع
پيوسته است و افراد هدف بيشتر جوانهايي هستند كه در محيط
كار به صورت آزاد و نه كارمند ثابت ،فعاليت دارند.
به گزارش بوكسلر ،اين نظرسنجي نشان ميدهد  ۳۰درصد
زنان و  ۳۷درصد مرداني كه با آزار جنســي روبهرو بودهاند ،اين
موارد را گزارش كردهاند و آنهايي كه از گزارش آن خودداري كرده
بودند از روي ترس ،خجالت يا شرم يا نگراني اينكه بر روي كارشان
اثر بگذارد ،از بيان آن خودداري كرده بودند.
ماه پيش مجله «پابليشرز ويكلي» در صنعت كتاب آمريكا نيز
چنين گزارشي را منتشر كرده بود و نتيجه نشان ميداد درصد
بااليي از كارگران زن شاغل در اين صنعت هنوز هم با مشكل آزار
جنسي در محيط كار روبهرو هستند .صنعت كتاب استراليا نيز
اعالم كرده به زودي گزارشي در اينباره منتشر خواهد كرد.
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داوطلبان اهداي خون به زلزلهزدگان
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پاسخ

سريال «هياتمديره» به كارگرداني مازيار ميري در حضور
مدير شبكه پنج سيما كليد خورد.
سريال هياتمديره صبح ديروز در حالي كليد خورد كه عالوه
بر مجيد زينالعابدين (مدير شبكه پنج سيما) ،غالمرضا الماسي
(مدير فيلم و سريال شبكه پنج) ،مهران رسام (تهيهكننده) ،مازيار
ميري (كارگردان) ،علي خودسياني (نويسنده) ،عليرضا دباغ (ناظر
كيفي) و احسان كرمي و حديث ميراميني حضور داشتند.
در بخشهايي از تصويربرداري اين سريال حديث ميراميني و
احسان كرمي در لوكيشن يك مجتمع مسكوني واقع در نزديكي
چيتگر جلوي دوربين رفتند ۲۶.قسمت از سريال «هياتمديره»
نوشته شده و چهار قسمت آن باقي مانده است.
احســان كرمي ،حديث ميراميني ،اليكا عبدالرزاقي ،فريد
سجاديحسيني ،امير دالوري ،ليلي رشيدي ،ثريا قاسمي ،كمند
اميرسليماني ،مريم اميرجاللي ،ناهيد مسلمي ،شيرين آقاكاشي،
سام كبودوند در اين سريال به ايفاي نقش ميپردازند.
اين سريال قصه زوج جواني را روايت ميكند كه با نقل مكان
به ساختماني جديد درگير اتفاقاتي تازه ميشوند.
عوامل سريال «هياتمديره» عبارتند از:
تهيهكننده :مهران رسام ،كارگردان :مازيار ميري ،نويسنده:
علي خودسياني ،جانشين تهيهكننده :مجيد پركار ،ناظر كيفي:
عليرضا دباغ ،مشاور پروژه :علياصغر آزادان ،تصويربردار :مرتضي
غفوري ،طراح گريم :مهرداد ميركياني ،صدابردار :رضا كشاورز،
طراح صحنه :ســارا صفري ،طراح لبــاس :منصوره يزدانجو،
منشي صحنه :نيوشــا عبداهللزاده ،دستيار اول كارگردان :نگار
جنيدي ،برنامهريز :ايما استمراري ،تدوينگر :سودابه سعيدنيا،
مدير توليد :حسين عباسي ،دستيار دوم كارگردان :سيد فرشاد
هاشمي ،دستيار تصويربردار :حميد فرهادي ،دستيار صدابردار:
احمد دزفولي ،عكاس :ارمغان رسام ،مدير روابطعمومي :مهناز
يدانش.
رحيم 
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زنجان

روابط عمومی88731235 :
لیتوگرافی و چاپ :ایرانچاپ

شماره پيامك30008388 :
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مشهد

نشانی :میدان آرژانتین -بلوار بیهقی -خیابان دهم غربی
پالک  -10واحد 2

شوراي صنفي نمايش به مناسبت فرارسيدن ايام عزاداري
پايــان ماه صفر نمايش فيلمهاي كمدي را از  ۲۵آبان متوقف
كرد .غالمرضا فرجي (سخنگوي شوراي صنفي نمايش) با اشاره
به مصوبه اين شورا گفت :براساس مصوبه شورا نمايش فيلمهاي
كمدي از  ۲۵تا  ۲۸آبان در همه سينماهاي تهران و شهرستانها
ممنوع است .وي ادامه داد :همچنين سينماهاي سراسر كشور از
ساعت  ۱۷روز پنجشنبه  ۲۵آبان تعطيل هستند .روز جمعه نيز
به صورت كامل تعطيل هستند .همچنين از ساعت ۱۷روز شنبه
 ۲۷آبان نيز سينماها تعطيل هستند و روزيكشنبه  ۲۸آبان نيز
تمامي سينماها تعطيل هستند و فعاليت خود را از روز دوشنبه
 ۲۹آبان از سر ميگيرند .وي درباره ثبت قرارداد فيلمهاي جديد
گفت :با توجه به باال بودن كف فروش فيلمها اكران فيلمها كما
فيالسابق ادامه دارد.

هومن جعفري -وسط نالههاي بازماندگان
و جان بهدربردگان زلزله كرمانشاه ،آدم اعصابش
به هم ميريزد وقتي ميبيند كه عكس تخريب
گسترده مسكن مهر در كرمانشاه ،باعث شد در
فضاي مجازي طرفداران دولت احمدينژاد با
طرفداران دولت روحاني دست به يقه شوند!
قبليها ميگويند ايده مسكن مهر فاجعه بود و نتيجه ساختن
اين همه خانه بدون مطالعه و بزن دررويي ،چيزي شد كه ديديد
و آنوريها دارند عكس رو ميكنند كه اين مســكن مهرها را
دولت روحاني افتتاح كرد! كسي نيست بپرسد كدام عقل كلي
روي گسل زلزله مسكن مهر ساخت؟ كسي نميپرسد پيمانكار
اين واحدها كجا هســتند و آيا دادستاني ميتواند آنها را بابت
تخريب گســترده اين خانهها احضار كند يا نه؟ اينكه در يك
منطقه و در يك محله خانههاي مســكن مهر خراب شدهاند و
واحدهاي شخصي ساز سالم ماندهاند ،نشاندهنده كيفيت نازل
كار پيمانكار نيست؟
كسي وسط نالههاي بازماندگان به اين چيزها فكري نميكند.
همه مشغول فحش دادن به طرف مقابلند .من چه ميكنم؟ من
هر دويشان را با هم دعا ميكنم!
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نمابر88731431 :
تلفن سازمان آگهیها88534773 -4 -5 :

ممنوعيت نمايش فيلمهاي كمدي از  ۲۵آبان

گسلبيعقلي!
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سازمان توزیع روزنامه جهان صنعت
از مخاطبین محترم دعوت می نماید
مشکالت توزیع ،انتقادات و پیشنهادات خود
را در این خصوص با ما در میان بگذارند
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