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روایت داغ

تراکتور،صدرنشینجدیدلیگبرتر

بعد از یــک وقفه به خاطر حضور ســه تیم 
ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا، از پنجشنبه هفته 
بیست ودوم لیگ برتر پیگیری شد که مهمترین 
اتفاق، صدرنشینی تراکتورسازی بود. تبریزی ها 
با شکســت پدیده در یک بازی خانگی با 43 
امتیاز صدرنشین جدید لیگ لقب گرفتند. با 
این که سپاهان می توانســت با شکست فوالد 
در روز افتتاح ورزشگاه فوالدآره نا صدر جدول 
را پس بگیرد، شــاگردان قطبی و قلعه نوعی 
به تســاوی رضایت دادند. امروز هم در دو بازی 
مهم و حساس در روزهای پایانی  سال استقالل 
میزبان نســاجی است و پرســپولیس هم به 

میهمانی سپیدرود می رود. 

داد
روی

پوالد امین| حاشیه های جشنواره جام جم انگار تمامی ندارد. 
بعد از اتفاقات رخ داده در روزهای رأی گیری که کلیت جشنواره جام 
جم را تحت تاثیر خود قرار داد و باعث شد این جشنواره در اذهان 
مردم تبدیل شود به محل منازعه مدیران تلویزیون با برنامه مغضوب 
شبکه ســه؛ اهدای جوایز این جشنواره هم برعکس آن که به  نظر 
می رسید، حواشی را تمام نکرد و حتی می توان گفت نفتی بود بر 
آتش جنجال ها. به خصوص گفته های بغض آلود عادل فروسی پور 
و البته ادعای محمدرضا گلزار که قطب بندی عجیبی را در فضای 

مجازی و بین تماشاگران تلویزیون به وجود آورد...
عادل و علی

فردای مراسم جام جم سوالی که بیش از هر پرسش دیگری در 
مجموعه مطالب و پست هایی که ذیل هشتگ های مرتبط با این 
جشنواره دست به دست می شد این بود که »چه کسی برای بغض 
عادل فردوسی پور دست نزد؟« پرسشی که راه به نتیجه گیری های 
گوناگونی باز می کرد و در نهایــت، با هر نگاه و نگرش و دیدگاهی 

حکم به محکومیت مدیر تازه کار شبکه سه می داد...
عادل بعد از این که در شب مراسم توانست دو تندیس جام جم 
را به دست آورد، با تاکید بر این که »سخت ترین  سال کاری اش را 
سپری کرده؛ گفت: »خوشحالم در سخت ترین  سال کاری ام که در 
رسانه  خودم هم به من بی مهری شد، دیده شدم؛ هم از طرف مردم 
و هم از طرف اهالی رســانه.« او که منقلب شده بود، گفت:   »برای 
سختی هایی که امسال کشیدم، منقلب شدم، ولی این جایزه که 
لطف مردم و سازمان بود، مثل یک اکسیر است و تمام غم هایم را 

کنارمی گذارم.« 
بعد از ایــن گفته های بغض آلود که مــوج حمایت عظیمی به  
راه انداخت؛ ســایت ها به یک باره پر شد از شــرح و بسط ماجرا:   

»کارگــردان تلویزیونــی اختتامیه از میانــه  صحبت های 
غافلگیرکننده فردوسی پور تصویر مدیر شبکه ۳ سیما را 

پخش کرد. او به رغم تشویق چندباره فردوسی پور توسط 
حاضران به  کل از دست زدن برای او خودداری کرد.«

گلزار علیه گلزار!
اما ماجرای گلزار حتــی مهمتر هم بود. 

او که با تشــکر از مدیر شبکه سه عمال 
خود را مقابل مــردم قرار داده بود، با 

واکنش های منفی زیادی مواجه 
شــد. موضع گیری های منفی 

پرتعــدادی کــه می تــوان 
تمام شــان را در ایــن تیتر 

خالصه کرد: »ریزش فالوورهای گلزار.«
ظاهرا رسانه ها ته وتوی ماجرا را درآورده اند که با مقایسه تعداد 
فالوورهای صفحه محمدرضا گلزار در اینســتاگرام، قبل و بعد از 
اختتامیه جشنواره، ۳۰۰ هزار نفر از دنبال کنندگان این سوپراستار 
کاســته شــده. خبرگزاری ها در این مورد نوشتند که گویا دامنه 
انتقادها و واکنش های مردمی به گلزار به اینستاگرام نیز کشیده 

شده و از فالوورهای صفحه او ۳۰۰ هزار نفر کم شده است. 
ماجراهای گلزار )2(

گلزار که همین طوری با حمایت از مدیر شبکه سه خود را مقابل 
هواداران عادل قرار داد، در ادامه وقتی خودش را عامل بازگشــت 
مردم به آغوش تلویزیون نامید، بحث انگیزتر نیز شــد. ادعایی که 
در همان روز نخست صدای مجریانی چون امیر جوشقانی، المیرا 
شریفی مقدم و محمد نظری را درآورد. جالب این که این واکنش ها 
و موضع گیری ها در قبال صحبت های گلزار تا امروز هم ادامه یافته 

است...
از جمله این واکنش های متاخر می توان به واکنش آزاده نامداری 

اشاره کرد که بسیار پسندیده شده است.
آزاده علیه گلزار

آزاده نامداری یکی از تندترین انتقادها را انجام داد و با انتشــار 
عکس شماری از مجریان تلویزیونی ادعاهای گلزار را حاصل دوری 
و خانه نشینی مجریان دانست. نامداری در اینستاگرام نوشت:   »این 
همه سرمایه با صرف انرژی و هزینه طی سال های سال در تلویزیون 
باشد، بعد بخشی از این مجریان حرفه ای در سازمان را روانه خانه 
کنیم و دیگران را هم به حاشیه!! و درنهایت بهترین اجرای تلویزیونی 
در جشنواره جام جم را به فردی که در حرفه دیگری موفق 

بوده، اهدا نماییم!! آن روزی که 

از تحقیر مجریان حرف می زدم دلهره این روزها را داشتم«...
توهم 

عکس العمل ها یکی دو تا نبودند. محمد نظری، مجری تلویزیون 
در واکنش تندی خطاب به گلــزار گفت: »محمدرضا گلزار دچار 
توهم شده. ســینما قبل از گلزار وجود داشته و پس از او نیز وجود 
خواهد داشت، تلویزیون نیز قبل از گلزار بود و با نبود او نابود نخواهد 

شد.«
انتقادهای جشنواره ای

اما تمام انتقادات منحصر به گلزار و مدیر شبکه سه نبودند و خود 
جشنواره و نحوه برگزاری آن نیز صدای خیلی ها را درآورد. ازجمله 
ارژنگ امیرفضلی که در یک کلیپ تصویری طنزآمیز، با احسان 
علیخانی، محمدرضا گلزار و رضا رشــیدپور و نحوه تقسیم جوایز 
جشنواره شوخی کرد و تلویحا جشنواره را متهم کرد که تنها این 

سه نفر را دیده است. 
محسن تنابنده هم جشــنواره تلویزیونی جام جم را به مجلس 
ختم تشبیه کرد. او به کنایه نوشت: »جشنواره جام جم عین مجلس 
ختمه، جایزه شم عین خرما هر کی از در میاد بیرون یکی دستشه. 
آقا جم وجور کنید این جام جم رو بذارین جایزه اش ارزش پیدا کنه. 
تنها کسی که از جشنواره جایزه نگرفت صندلی کنار دستیه آقای 
رویگری بود، اونم به این خاطر که تا آخر مراسم خالی موند. )ناگفته 

نماند به منم خرما رسید.(«.
فشاری از جانب دولت نبود

محمد دالوری، مجری برنامه »پایش« و برنده جایزه بهترین اجرا 
که پس از دریافت جایزه گفته بود »یکی از ملزومات مدل برنامه های 
ما، تهدید اســت. هرازگاهی یکی زنگ می زند و چیزی می گوید. 
چند وقت پیش یکی به تهیه کننده ما زنگ زد و گفت به فالنی 
بگویید که اگر همین طور ادامه دهد، حسرت اجرای زنده را 
بر دلش می گذارم. من ایــن جایزه را می خواهم به او تقدیم 
کنم«؛ و خیلی ها فکر کرده بودند خطاب او به مســئوالن 
نهاد است، اخیرا شفاف سازی کرده و ضمن تکذیب تمامی 
این شایعات نوشته:   »کسی که من رو تهدید کرد از جانب 
دولت آقای روحانی نبود، این دولت، بیانیه و گالیه و 
مقاله علیه ما )من و برنامه( داشته، 
اما حتی وقتی از وزیــر اطالعات 
انتقاد کردم، تهدید و شکایتی از 
من نکردند، تهدید و شکایت ها 
 و فشــارها، خــارج از دولت

 بوده«...

حاشیه های جام جم هنوز ادامه دارد

چهکسیبرایعادلدستنزد؟
 رسانه ها ادعا می کنند که صدها هزار نفر پیج اینستاگرامی گلزار را ترک کرده اند

پاسخ بابک تختی به جمشید مشایخی و موجی از حمایت مجازی

درحمایتازپدرم
توضیحاتتکمیلیکمیتهفرهنگی

فدراسیونفوتبالدربارهیکگفتوگو
روز چهارشنبه گفت و گویی با مشــاور فرهنگی فدراسیون 
فوتبال انجــام داده بودیم که با تیتر  »5 /3میلیارد تومان هزینه 
سرود تیم ملی در جام جهانی!« منتشر شد. روز گذشته از طرف 
جناب زمان آبادی توضیحی برای روزنامه ارسال شد که متن آن و 

حاشیه »شهروند« بر آن را در زیر می خوانیم. 
مدیرمسئول محترم روزنامه شهروند

با سالم و احترام
نظر به انتشار مطالبی تحت عنوان نقل قول از مشاور فرهنگی 
فدراســیون فوتبال در صفحات نخســت و چهــارده روزنامه 
شهروند - مورخ ۲۲ اسفندماه ۱۳۹۷، متن تکذیبیه و توضیحات 
تکمیلی کمیته فرهنگی فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی 
ایران به حضور تقدیم می شود. خواهشمند است براساس قانون 
مطبوعات، این جوابیه رســمی در صفحات ذکر شده، با همان 

فونت و به صورت کامل منتشر شود: 
»در کمال تعجب به نظر می رسد هدف و اصرار مصاحبه کننده 
در گفت وگوی مورخ ۲۲ اسفندماه با مشاور فرهنگی فدراسیون 
فوتبال، اثبات فرض »ولخرجی « فدراسیون در امور فرهنگی بوده 
است. فرضی که سست بودن اســتدالل آن بارها و بارها توسط 
مشاور محترم فدراسیون مورد تاکید قرار گرفته، اما درنهایت در 
متن گفت وگو با تغییر در برخی کلمات مجددا بر آن پافشاری 

شده است.
مشاور فرهنگی فدراسیون در قسمتی از این گفت و گو تاکید 
می کند که »برای ساخت سرود تیم های ملی، فدراسیون فوتبال 
ریالی هزینه نکرده است.« اما خبرنگار مربوطه با تغییر اصل این 
جمله، مطلبی را نقل قول می کند که مشــخصا کذب است. از 
سوی دیگر درحالی که مصاحبه شــونده عنوان می کند: »برای 
جام ملت های آسیا خواننده محترمی با ساخت سرود، شخصا 
مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان »هزینه« کرده است، خبرنگار با تغییر 
جمله از کلمه »دریافت کرده است« استفاده می کند. این در  حالی 
است که هم در آن گفت وگو و هم این جا مجددا تاکید می شود که 
استاد ماهور این مجموعه هنری را به صورت رایگان و تنها با عالقه 
شخصی در اختیار فدراسیون گذاشــته و برای تهیه آن هزینه 
شخصی هم صورت داده اســت یا در جایی دیگر عدد حمایتی 
شرکت  هاکوپیان از فعالیت بنیاد رودکی به جای ۲.۵ میلیارد، 

۳.۵ میلیارد قید شده است. 
در قســمت دیگری از ایــن گفت وگو بحــث و تبادل نظر 
درخصوص بودجه »هشت« میلیاردی فعالیت های فرهنگی در 
فوتبال انجام شد، اما درنهایت د ر زمان چاپ، این عدد در صفحه 
داخلی ۹.۵ میلیارد درج می شود. ضمن این که در صفحه نخست 
هم به شکلی دیگر عدد ۳.۵ میلیارد هزینه ساخت سرود برای 
ایجاد شائبه صرف این بودجه توسط فدراسیون نوشته می شود. 
البته این سطح از نظارت سردبیری بر تفاوت میان تیترهای اصلی 

صفحات نخست و داخلی هم خود جای تعجب دارد.
در پایــان، ضمن قدردانی از تالش هــای جنابعالی به عنوان 
یکی از چهره های خوشنام رسانه امیدواریم سایر همکاران نیز 
خود را در جایگاه حامی فوتبال ملی قرار داده و با رعایت اخالق 
و امانتداری، فضا را برای ارتقای هرچه بیشــتر سطح فرهنگی 

فوتبال کشورمان مهیا کنند.«
و اما توضیحات »شهروند«: با سپاس از توجه و لطفی 
که به روزنامه شهروند داشته اید، ذکر چند نکته خالی از لطف 
نیست. درباره ساخت ســرود تیم ملی در جام ملت ها با وجود 
اشتباهی که در انشای مطلب اتفاق افتاده، این جمله از جناب 
آقای زمان آبادی که »فدراسیون ریالی از جیبش هزینه نکرد« 
در مصاحبه مزبور آمده و گویای این است که سوء نیتی در کار 
نبوده. در مورد کمک و حمایت شــرکت  هاکوپیان از فعالیت 
بنیاد رودکی به نظر نمی رسد اشتباهی شده باشد، چراکه عدد 
3/5میلیارد تنها برای سرود نوشته شده و نه کمک  هاکوپیان. 
همان طور که در تیتر مطلب هم آمده و در جوابیه هم تکذیب 
نشده است. عین جمله آمده در مصاحبه این است که »حقوق 
ارکســتر ســمفونیک ملی و خواننده آن کار به همراه اعزام 
آنها به روســیه و اجرای زنده در سه شهر و هزینه های جانبی 
دیگر ســاخت این ســرود چیزی حدود 3,5 میلیارد تومان 
بودجه به خود اختصــاص داد.« نکته آخر هم مربوط به بحث 
بودجه فرهنگی فدراسیون در  ســال 98 است که صحیح آن 
9,5 میلیارد اســت و نه 8میلیارد که در توضیح باال ذکر شده. 
براساس آن چه در مجمع فدراســیون فوتبال تصویب شده و 
تصویر آن در پایین می آید. باز هــم از جناب زمان آبادی بابت 
پاسخگوبودن همیشگی شــان ممنونیم و برایشــان آرزوی 

موفقیت می کنیم.
 روزنامه شــهروند آمادگی دارد تا در این زمینه و درصورت 
لزوم اطالعات تکمیلی بیشتری را از سوی ایشان منتشر نماید.

جوابیه

وقتی جولین مور در برنامه تلویزیونی اندی کوهن اعالم کرد که بــه میل خودش از پروژه »اصال می توانی 
مرا ببخشی؟« جدا نشده و نیکول  هالفســنر اخراجش کرده است، بسیاری انگشت به دهان ماندند. او درباره 
اختالف نظرش با نیکول  هالفســنر درباره نقش لی ایزرائیل گفته بود: »فکر می کنــم کاری که می کردم را 
نمی پسندید. ما مشغول تمرین و انجام کارهای پیش تولید بودیم. به گمانم ایده او از شخصیت ایزرائیل با آن چه 
من در ذهن داشتم، فرق داشت.« اما بنا به ادعای  هالیوود ریپورتر، جولین مور اصرار داشت که برای بازی در این 
نقش باید از بینی مصنوعی استفاده شود، تا نقشش طبیعی تر شود، اما  هالفسنر در نقطه مقابل مخالف بود و این 

کار را مزاحم تمرکز بر داستان می دید و سرانجام تصمیم به اخراج جولین مور گرفت.

اخراجبهخاطر
استفادهاز
بینیمصنوعی

محمدعلی کشاورز: 
»اولیــن توصیــه من به 
بچه هایی که به خانواده 
تئاتر می پیوندند، نجابت 
داشتن است، مسأله دوم 
مطالعه درست و خوب ادبیات این مملکت است 
و نکتــه دیگر این اســت که بایــد جای جای 
مملکت شــان را ببیننــد و بشناســند و بــا 
فرهنگ های مختلف آشنا شوند. ما نباید صرفا 
به کسانی که پیش از این بوده اند، بسنده کنیم، 
باید جوانان دست به قلم را دید و از آنها خواست 

که از مسائل مختلف انسانی سخن بگویند.«

وینفرد شــفر: »اگر 
شما فقط دربی را ببرید، 
نمی توانید قهرمان شوید. 
تیمــی کــه قهرمانــی 
می خواهد بایــد همه را 
ببرد. بازی امــروز مهمتر از دربی اســت. من 
نمی توانم پاتوسی را کنار بگذارم، فقط به خاطر 
این کــه در بازی آینده دربی داریــم. این را هم 
بدانید که من ترکیبی را که خودم انتخاب کنم، 
به میدان می فرستم و براساس فشار سکوها و 
رسانه ها ترکیب تیم را عوض نمی کنم. تیمی که 
خودم بخواهم انتخاب می کنم، نه ترکیبی که 

رسانه ها و هواداران بخواهند.« 

فرهنگ:  داریوش 
»به نظر می آید مدیران و 
مســئوالن و کارگزاران 
فرهنگی ما در تداوم یک 
رویه مثبت کوشا نیستند. 
»افسانه سلطان و شبان« می توانست آغازگر و 
جریان ســاز تمامی افســانه های شــرقی و 
به خصوص ایرانی شود. من حداقل ۵۰ داستان و 
افســانه ایرانی می توانم برایتان مثال بزنم که 
می توانستند شخصیت، هویت و افسانه سازی 
کنند اما متاســفانه از جانب مدیران هیچ نوع 

حمایتی برای این موضوع نشد.«

مجیــد جاللی: »در 
بازی هــای  مجموعــه 
پرچالشی هســتیم، اما 
فرصت خوبی اســت تا 
خودمان را به عنوان یک 
تیم بــزرگ اثبات کنیــم. بازیکنانــم با تمام 
مشکالتی که دارند، سعی می کنند بجنگند، تا 
ضمن خوشحال کردن هواداران نتیجه خوبی 
هم بگیریم. بازی با استقالل به طور قطع یکی از 
بهترین بازی های ما خواهد بود و نتیجه خوبی 
می توانیم بگیریم . استقالل مصدومان زیادی 
دارد، اما بازیکنان بزرگ دیگری دارد. شرایط ما 
سخت تر از استقالل است، زیرا ولسیانی، نظری 

و عباس زاده را نداریم.«

ره
چه

20 سال پیش فهمیدم پدرم خودکشی کرده 
بابک تختی در مصاحبه خود با یکی از خبرنگاران خارج از کشــور به صراحت اعالم کرد 
پدرش به علت خودکشی فوت کرده؛ موضوعی که می گوید ۲۰ سال قبل از آن اطمینان پیدا 
کرده است. پسر تختی ماجرا را این گونه توضیح داد: »من بیش از ۲۰ سال پیش در ایران وقتی 
دنبال اسناد و مدارک درباره پدرم بودم، راهم کشیده شد به وزارت اطالعات. آنها به من گفتند 
سری به هتل آتالنتیک زدی یا نه. من با صاحب هتل که از  سال 46 آن را در اختیار داشت، 
صحبت کردم. گفت چطور بابک جان نیامدی این همه  سال قاتل پدرت را ببینی؟! من در 
طول راه دچار عذاب وجدان بودم که باید خودم می رفتم هتل یا کس دیگری را می فرستادم. 
وقتی مدیر هتل را دیدم و از مصیبت هایی شــنیدم که به خاطر مــرگ تختی در آن هتل 
داشت، گفتم تختی خودکشی کرده و همه کسانی که تختی را دوست دارند به این آقا یک 

عذرخواهی بدهکارند.«
تختی منتظر بود یکی نجاتش دهد

وقتی پســر تختی بعد از نیم قرن به شــایعات پایان داد، از دانســته های خودش درباره 
خودکشی پدرش برای عالقه مندان به او گفت: »من تصور می کنم تختی رفته بود هتل به 
این امید که شاید یکی سراغش بیاید و نجاتش بدهد. وگرنه می توانست برود باغ خودش.« 
بابک تختی دلیل این تصمیم را هم قرار گرفتن پــدرش در یک معضل بزرگ عنوان کرده: 
»نه می توانست کشتی بگیرد، نه می توانست انقالب کند و... هیچی برایش نمانده بود. این 

بزرگترین مانعی بود که از عهده حل کردنش برنیامد.«
واکنش تند به اظهارات جمشید مشایخی

اظهارات اخیر جمشید مشایخی مبنی بر این که تختی به خاطر اختالف با شهال توکلی، 
همسرش تصمیم به خودکشی گرفته، بهانه اصلی مصاحبه بابک تختی بود. پسر غالمرضا 
تختی خیلی تند به ادعای بازیگر مطرح سینما و تلویزیون واکنش نشان داده است: »مسأله 
خودکشی بارها تکرار شــده و چیز تازه ای کشف نشده است. این اضمحالل کامل فرهنگی 
است. آقای مشایخی می گوید تختی نمی توانســت با زنش زندگی کند. اصال این تختی ای 
نیست که شما می شناسید آقای مشــایخی! اصال تختی الت و لمپن نبود. زنش را دیده و 
می دانسته چه کسی است. معیار ها و ارزش هایشان با شما تفاوت داشته است. تختی مگر مثل 
شما عقب مانده بود که نتواند از زنش طالق بگیرد؟ منظور شما اختالف نیست، منظور شما 
این است که شهال به تختی خیانت کرده و تختی نمی توانست این را تحمل کند و خودش را 

کشت. این چه استدالل بیهوده و احمقانه ای است؟«
انتقاد از تلویزیون 

یکی از بخش های صحبت های بابک تختی انتقاد از صداوسیما بود. او معتقد است این که 

جمشید مشایخی در تلویزیون چنین ادعایی را مطرح کرده، مقصر اصلی اش صداوسیماست: 
»بعد از ۵۰ سال مدیران تلویزیون آنتن می دهند تا بحث خودکشی تختی به زردترین حالت 
ممکن منتشر شود. حتی دیگر زردترین روزنامه ها درباره سلبریتی ها هم این طور نمی نویسند 
که همسر فالن ســلبریتی با چه کســی بوده و بعد از او چه کرده!« بابک تختی دلیل عدم 
مصاحبه اش با تلویزیون ایران را سانسور بخشی از گفت وگوی قبلی خود عنوان می کند: »من 
یکبار با صداوسیما مصاحبه کردم که به زمان مرحوم حاتمی برمی گردد، اما چون صحبت هایم 

را سانسور کردند، دیگر با تلویزیون صحبت نکردم.«
بابک هم مثل پدرش همه را غافلگیر کرد!

در روزهای اخیر هم مردم و هم برخی از چهره های مطرح به اظهارات جمشید مشایخی 
واکنش نشــان دادند و اکثرا هم حرف های او را تایید نکردند. بعد از انتشار مصاحبه بابک 
تختی خیلی ها از جســارت پســر جهان پهلوان به خاطر صراحتــش در روایت ماجرای 
خودکشــی پدرش تمجید کردند؛ اگرچه برخــی نیز نظرات دیگری داشــتند. یکی از 
کاربران دراین باره نوشته بود:   »دوران ســربازی یکی از هم خدمتی هایم کتابی آورد که 
در آن عکس های عروسی تختی چاپ شده بود. من به غیر از تختی کسی رو نمی شناختم. 
عکس ها با آن چه در ذهنم از تختی ساخته بودم، خیلی فرق داشت. حاال هم پسر تختی 
مثل پدرش همه را غافلگیر و خودکشــی پدرش را تایید کرد.« حاال شاید همه در انتظار 
واکنش جمشید مشایخی به این ماجرا باشــند، چون جو به وجود آمده علیه این بازیگر 

باسابقه سینما و تلویزیون است. 

شهروند| تختی آن قدر بزرگ بوده که بعد از 51 سال همچنان ابهام هایی 
پیرامون چرایی مرگش وجود داشته باشــد. با این که در طول نیم قرن 
اخیر روایت های زیادی از نحوه مرگ یکی از اسطوره های تاریخ ورزش 
ایران وجود داشــته، اخیرا اظهارات جمشید مشــایخی در تلویزیون 

واکنش های زیادی به همراه داشت. بعد از انتقادهای زیادی که از ادعای 
بازیگر پا به سن گذاشته ســینمای ایران شده بود، پسر تختی تصمیم 
گرفت در مصاحبه ای یک بار برای همیشــه به ابهام های موجود درباره 

مرگ پدرش پایان دهد. 

ون
ریب

ت

شــنبه  26 اسفند  1397 |  سال ششــم |  شماره 1645

شروع صفحه آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟45 / 16

اتمام صفحه آرایی
17 / 45

شروع صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟

هر کسی که در خانه شما 
حضور دارد باید بداند هنگام 
وقوع زلزله چه اقدامی انجام 

دهد حتی اگر شما موقع وقوع 
حادثه آنجا نباشید.

جمع:
95/300


