اًؼکاس (تاستاب اخثار سیوا در رساًِ ّا)

رٍسًاهِ/خثزگشاری

(دٍشٌثِ  1اتاى )96
ثب ضٟزثب٘ٛٔ ٛسٛی ،ثبسیٍز عٙبس ٔ ٚحجٛة آثبر تّٛیشی٘ٛی

جام جن

.1گزیِ هیکزدم ٍ اس خذا هیخَاستن ،کوکن کٌذ تاسیگز شَم
ٔیٌٛیٙذ دِخٛضی  ٚرضبیتٕٙذی در٘ٚی ث ٝداضتٞٝبی ٔبدی ٘یست یب ث ٝلَٛ
لذیٕیٞب دِت ثبیذ خٛش ثبضذ! ضٟزثب٘ٛٔ ٛسٛی ،ثبسیٍزی و ٝثب سزیبَٞبی
عٙش جبیش ٜثشري ٔ ٚتٌ ٟٓزیخت ثیٗ ػٕٔ ْٛزدْ ث ٝضٟزت رسیذ،
.2گذار اس سٌت تِ هذرًیتِ

جام جن

«س٘ذٌی ٔٙطٛری است اس حزوت دٚارٙٔ .طٛری و ٝپزت ٛپزضى ٜٛخّمت ثب
رً٘ٞبی ثذیغ  ٚدِفزیجص آٖ را دٚستداضتٙی ،خیبَاٍ٘یش  ٚپزضٛر سبختٝ
است .ایٗ ٔجٕٛػ ٝدریچٝای است ث ٝسٛی داستبٖ س٘ذٌی».
رضب فیبضی-ثبسیٍز ٛ٘ ٚیسٙذٜ

صثا

.3راستی تز سز تلَیشیَى ها چِ آهذ؟
رضب فیبضی-ثبسیٍز ٛ٘ ٚیسٙذٜ
آٖ رٚسٞب تّٛیشی٘ ٖٛذاضتیٓ ،آلبی سیبٜپّ ٛو ٝصبحجخب٘ٔ ٝب ثٛد ٓٞ
تّٛیشی٘ ٖٛذاضت؛ أب رفت خب٘ ٝخذا حبجی ضذ  ٚثب خٛدش یه تّٛیشیٖٛ
سیبٜٚسفیذ آٚرد ٌ ٚذاضت درست رٚی ِج ٝحٛض حیبط  ٚاجبس ٜداد ٕٝٞ
ٔستأجزٞبیص آٖ را تٕبضب وٙٙذ.

ضٟزاْ ػجذِی درٌفت ٌٛٚثب «صجب»:

صثا

.4تاسی در کارّای تاریخی تزای هي هْن است
«ثبسی در وبرٞبی تبریخی ثزای ٔٗ ٔثُ ِیً ثزتز ٔیٔب٘ذ ،وبرٞبی تبریخی
ثزای ٔٗ ٚالؼب ٔٞ ٟٓستٙذ  ٚثسیبر دٚستطبٖ دارْ».
ٔحٕذحسیٗ ِغیفی در ٌفت ٌٛٚثب ایسٙب:
ً.5اتَدی سزیالساسی را جذی تگیزیذ
ٔحٕذحسیٗ ِغیفی ثب ثیبٖ ایٙىٔ ٝذیزاٖ تّٛیشی ٖٛثب  ٓٞرلبثت دار٘ذٌ ،فت:
ٔسؤٚالٖ ،لیٕتٞب را در ػزص ٝثبسیٍزی ٘جٔٛی  ٚغیزٔؼم َٛوزد٘ذ

ایسٌا

.1تا کارگزداًی ایي سیذ جوال سیذ حاتوی
تصٛیزثزداری اپیشٚد «ٟٔسب»اس ٔجٕٛػٔ« ٝحىٔٛیٗ»آغبس ضذ

صثا*تاشگاُ خثزًگاراى
جَاى*هْز*فارس

.2تحلیلی تز دشوٌی اهزیکا ػلیِ سپاُ پاسذاراى اًقالب اسالهی
ثز٘بٔ « ٝسپب »ٜایٗ ٞفت ٝثب ٔٛاضغ جذیذ دِٚت ضزٚر أزیىبػّی ٝایزاٖ ثٝ
خصٛظ سپب ٜپخص ٔی ضٛد.

.3تاسخَاًی سًذگی حاج آقا هصطفی خویٌی در تزًاهِ «رٍس خذا»
ثز٘بٔ « ٝرٚس خذا» أطت ( دٚضٙج ٝضت) ثب حضٛر ثب حضٛر آلبی ٔزسٛی
ٛٞایی درثبر ٜضخصیت ضٟیذ حجت االسالْ ٔصغفی خٕیٙی ( ر )ٜپخص ٔی
ضٛد.
.4تاریخچِ کارٍاًسزاّای استاى اردتیل در هستٌذ «دیار هاًذگار»
سٔٛیٗ لسٕت اس ٔستٙذ « دیبر ٔب٘ذٌبر» أزٚس ثٔ ٝؼزفی وبرٚا٘سزاٞبی
استبٖ اردثیُ اختصبظ دارد.

.5تاسی ػجیة تا یک سزیال
ٌفتٍ ٛثب ػٛأُ «پزٚاس در ارتفبع صفز»

ّفت صثح

هْز

.5صحٌِ حساس سزیال را قطغ ٍ تثلیغ پخش هیکٌٌذ /سیاستّا ثثات
ًذارًذ
تٟی ٝوٙٙذ ٚ ٜوبرٌزداٖ سزیبَ «پزٚاس در ارتفبع صفز» اس سختی ٞبی وبر در
تّٛیشی ،ٖٛسیبست ٞب  ٚرٚیىزدٞبی آٖ ،چزخ ٝتِٛیذ در سیٕب  ...ٚسخٗ
ٌفتٙذ.
ٌشارش تِٛیذ سزیبَ «ٔزد» در وٜٞٛبی دیّٕبٖ
.1تاسی در ارتفاع  2500هتزی
ضبیذ چٙذاٖ  ٓٞثیزا٘ ٜجبضذ اٌز فزیذ ٖٚحسٗپٛر را راٚی لص ٝویٕیبٌزاٖ
دا٘ست؛ آدْٞبی ٔؼِٕٛی یب حتی اس یبدرفتٞٝبیی و ٝپبی پیبدٚ ،ٜلتی ٕٝٞ
خٛاثٙذ ثب ٌذر اس ر٘جٞب٘ ،طب٘ی ٌٙج را جستٚجٔ ٛیوٙٙذ  ٚث ٝتحٚ َٛ
ثصیزتی دست پیذا ٔیوٙٙذ و ٝویٕیبی ٚجٛدضبٖ را جال ٔیدٞذ.

جام جن

«.2سَغات جٌگل» تِ شثکِ دٍ هی آیذ /اداهِ تصَیزتزداری در شْزک

سیٌوا پزس

غشالی
ٔجٕٛػ ٝػزٚسىی « سٛغبت ج »ٍُٙث ٝتٟی ٝوٙٙذٌی ٔحٕذ جٛاد
ػجذاِزحٕب٘ی چٙذی پیص در ِٛویطٙی ٚالغ در ضٟزن سیٕٙبیی غشاِی
وّیذ خٛرد  ٚدر حبَ حبضز ٔزاحُ تصٛیزثزداری  ٚتذٚیٗ را ثزای پخص اس
ضجى ٝد ٚسیٕب پطت سز ٔی ٌذارد.

.3کاهزاىتفتی،هْواى«حةالحسیي»

صثح ًَ

آلبی وبٔزاٖ تفتی أطت ٕٟٔبٖ ثز٘بٔ « ٝحت اِحسیٗ» ٔیضٛد.ثٌ ٝشارش
رٚاثظ ػٕٔٛی ثز٘بٔ ،ٝأطت در ثز٘بٔ « ٝحت اِحسیٗ» وبٔزاٖ تفتی وٝ
آخزیٗ حضٛرش ثبسی در سزیبَ « آراْ ٔیٌیزیٓ» ثٛدٕٟٔ ،بٖ ثز٘بٔ ٝضذٚ ٜ
ثب ٔجزی ثز٘بٔ ٝثٌ ٝفتٔ ٌٛٚیپزداسد.
.4ػَاهل«سایِتاى»هسافزگزجستاىشذًذ

صثح ًَ

ٌز ٜٚتِٛیذ سزیبَ «سبی ٝثبٖ» ثزادراٖ ٔحٕٛدی حذٚد ٞ ۲فت ٝاست و ٝثزای
تصٛیزثزداری در ٌزجستبٖ ث ٝسز ٔیثز٘ذ.

.5یک کارآگاُ کلیشِ ای  ،کوی ّن هذرى طَر

.1جلسِ ٍیژُ هذیزاى تلَیشیَى تا تختیاریّا تزای حل هشکل « سزسهیي

ّفت صثح

آفزیٌش* فارس

هادری»
ٔذیز ضجى ٝس ٝسیٕب ثزای حُ ٔطىُ ٔجٕٛػ ٝتّٛیشی٘ٛی « سزسٔیٗ
ٔبدری» ثب ائٕ ٝجٕؼٙٔ ٝبعك ثختیبری ٘طیٗ ٚارد ٌفت ٌٛٚضذ.
سزیبَ «ػمیك» ٔحص َٛدایز ٜثست ٝسزیبَسبسی در تّٛیشیٖٛ
 .2ػتیقِ شثاًِ
سزیبَ « ػمیك» ٔصذاق ضزةإِثُ « ٘ٞ ٝز و ٝسز تزاضذ ،لّٙذری دا٘ذ»
است؛ سزیبِی و ٝفضبی آٖ ٔالَآٚری دیبِٛيٞبی ٘چست ٘ٛیسٙذٜاش را
ثیص اس پیص ث ٝخٛرد ثیٙٙذٜاش ٔیدٞذ.

جَاى

ٌفتٌٛٚی جبْجٓ ثب ٘بدر فالح ،ثبسیٍز سزیبَ «ػمیك»

جام جن

.3اس ًقشّای هٌفَر ٍاّوِ ًذارم
٘بدر فالح ،ثبسیٍز  ٚوبرٌزداٖ سیٕٙب ،تئبتز  ٚتّٛیشی ٖٛاست .ا ٚثب ثبسی در
فیّٓ « چٙذ ویّ ٛخزٔب ثزای ٔزاسٓ تذفیٗ» ث ٝصٛرت جذی ٚارد ػزصٝ
سیٕٙب ضذ.
.3چاشٌی هطالثِگزی در «حاال خَرشیذ»

جام جن

«حبال خٛرضیذ» یىی اس ثز٘بٔٞٝبی پزثیٙٙذ ٜتّٛیشی ٖٛاست و ٝرٚسا٘ ٝاس
ضجى ٝس ٝسیٕب پخص ٔیضٛد .جذة ٔخبعت ثیص اس 80درصذی  ٚرضبیت
 94درصذی ایٗ ثز٘بٔ ٝدر سبػبت ثبٔذادی در ٞز ضجىٝای یه روٛرد
ٔحسٛة ٔیضٛد و ٝثٝػٛٙاٖ ٘مغ ٝلٛت  ٚثزجست ٝلبثُ ثزرسی است.
ٞطذار تٙذ ٕ٘بیٙذٔ ٜزدْ ایذ ٜدر صحٗ ػّٙی ٔجّس

سیٌوا پزس

.4تلَیشیَى فکز پخش هجذد سزیال «سزسهیي کْي» را اس سز تیزٍى کٌذ!
در حبِی و ٝلزار ثٛد اس دٞ ٚفت ٝپیص سزیبَ « سزسٔیٗ و »ٟٗاس ضجى ٝسٝ
ث ٝرٚی آ٘تٗ ثزٚد ،ایٗ ٔجٕٛػ ٝاس صذاٚسیٕب پخص ٘طذ تب دٚثبر ٜاخجبری در
ٔٛرد تٛلیف ایٗ ٔجٕٛػ ٝضٙیذ ٜضٛد.
.5خاٍرشْزدچار«رًج پٌْاى»شذ

صثح ًَ

«ر٘ج پٟٙبٖ» سزیبِی ث ٝتٟیٝوٙٙذٌی آلبی رضب جٛدی  ٚوبرٌزدا٘ی آلبی
ثیژٖ ٔیزثبلزی و ٝچٙذ رٚسی است تصٛیزثزداری خٛد را در تٟزاٖ آغبس
وزد ،ٜایٗ رٚسٞب در ٔحذٚد ٜخبٚرضٟز ٔطغ َٛث ٝتصٛیزثزداری است.
ٟٔذی رٚضٗ رٚاٖ ثٟٔ ٝز ٌفت:

هْز

.6ضثط «لحظِ گزگ ٍ هیش» اس سز گزفتِ شذ
ٔذیز ٌز ٜٚفیّٓ  ٚسزیبَ ضجى ٝس ٝاس ضزٚع ٔجذد تِٛیذ سزیبَ « ِحظٝ
ٌزي ٔ ٚیص» ؤ ٝذتی ٔتٛلف ضذ ٜثٛد ،خجز داد.
.7حاال خَرشیذ اداهِ دارد
سؼیذ سّغب٘ی در ٌفتٌٛٚی ٔطزٚح ثب فبرس:
« .8در جستجَی آراهش» قصِای درگیزکٌٌذُ دارد /دستَرالؼول
تلَیشیَى تزای تَلیذ سزیالّای درام /راس هحثَتیت «ستایش»
سؼیذ سّغب٘ی ٌفتٔ :زدْ وطٛرٔبٖ ثی ٞیچ لیذ  ٚضزعی تٕبضبی
سزیبَٞبی ایزا٘ی را ثٞ ٝز سزیبَ دیٍزی تزجیح ٔیدٙٞذ  ٚثٚ ٝضٛح
ٔیتٛا٘یذ در ٔزاٚدٜٞبیتبٖ ثب ٔزدْ ث ٝایٗ ٔٛضٛع ثزسیذ.

ّفت صثح
فارس

اس داراِف ٖٛٙتب اِجزس در «چطٓ ضت رٚضٗ»

جام جن

.1هسؼَد فزٍتي در هجلِ شثاًگاّی «چشن شة رٍشي» اس پیذایش هذارس
هی گَیذ.
ثٌ ٝشارش جبْ جٓ آ٘الیٗ اس رٚاثظ ػٕٔٛی ضجى ٝچٟبر سیٕبٔ ،جّ « ٝچطٓ
ضت رٚضٗ» أطت در ثخص « فز ٚ ًٙٞخبعز »ٜث ٝپیذایص ٔذارس اس
داراِف ٖٛٙتب اِجزس پزداخت.

14سزیال جذیذ تزای شثکِ پٌج
ثچٟٙٔ ٝذسٞ ،یئت ٔذیز ،ٜس٘ذٌی اس ٌ٘ ،ٛزا٘جبری ،سبرلیٗ رٚح ،فٟزست

جام جن*تاًی فیلن
*هْز*ایسٌا

سزیبَ ٞبی جذیذ ضجى ٝپٙج سیٕبست و ٝث ٝسٚدی در ٔزحّ ٝتِٛیذ خٛاٙٞذ
ٌزفت.

«.3حَادث» تذٍى ّشذار پْش هی شَد
.1رٍایتی اس حیَاًات تشٌِ ساگزس در هستٌذ «آب ٍ جاى»

ّفت صثح
هْز

ػجذاِخبِك عبٞزی در ٔستٙذ « آة  ٚجبٖ» ثب ٕ٘بیص حیبتٚحص ساٌزس،
تالش وزد ٜاست تب ٔطىُ تأٔیٗ آة حیٛا٘بت ایٗ ٔٙغم ٝرا و ٝثب ٔطىُ
ٔٛاج ٝضذ ٜاست ،ثزرسی وٙذ.

 .2تاکسیراى هشَْر پایتخت هْواى تزًاهِ «تِ اضافِ هستٌذ»

فارس

ٕٟ٘یٗ لسٕت اس فصُ د ْٚثز٘بٔ « ٝث ٝاضبفٔ ٝستٙذ» ،ثب پخص  ٚثزرسی
ٔستٙذ « آلبی سجش» سبخت ٝیٛسف جؼفزی ثز رٚی آ٘تٗ ضجىٔ ٝستٙذ
خٛاٞذ رفت.

کارآگاُ ًجار تِ شثکِ ًْال هی آیذ
مجمًعٍ کارآگاٌ وجار با بازی گری وادر سلیماوی فرد از دیريز در شبکٍ وُال
مُمان کًدکان ایراوی خًاَذ شذ.

جام جن

«صجح٘ »ٛاس پطت صح ٝٙسزیبَ جذیذ ضجى٘ ٝسیٓ ٌشارش ٔیدٞذ

صثح ًَ

.1سزیالی تزای شَخی تا شخصیتّای جْاًی
«افسب٘ٞ ٝشارپبیبٖ » ػٛٙاٖ سزیبَ جذیذ ضجى٘ ٝسیٓ است و ٝتصٛیزثزداری
آٖ ث ٝوبرٌزدا٘ی  ٚتٟیٝوٙٙذٌی آلبی ضٟبة ػجبسی اس اٚاسظ ضٟزیٛر ٔبٜ
درضٟزن غشاِی آغبس ضذ .ایٗ ٔجٕٛػ ٝجش ٚوبرٞبی پز ثبسیٍزی است وٝ
لزار است در  52لسٕت رٚی آ٘تٗ ایٗ ضجى ٝثزٚد.

 .2تذل هسی در ًسین ٍ اسپاًیا

ّفت صثح

.1سالهت رٍاى در «حال خَب»
سالٔت رٚاٖ در ٔحیظ وبر ٔٛضٛع ایٗ ٞفت ٝثز٘بٔ « ٝحبَ خٛة» است ،وٝ
أزٚس رٚی آ٘تٗ ضجى ٝسالٔت ٔی رٚد.
سعیذ ابًطالب در گفتيگً با «صبا»:

صثا

ّ.1ذف «دستن را تگیز» تیاى هشکالت ًیست
«َذف ما در ایه مجمًعٍ بیان مشکالت ویست .ما بایذ خًدمان از اطرافمان
شريع کىیم ي مىتظر دیگران وماویم .ما بایذ َمت کىیم تا « یک وفر را بٍ
زوذگی برگرداویم ».ایه شعار بروامٍ ما ي َذف ماست» .
ّ.2وزاُ تا کارٍاى سَریِ «تِ دًثال صلح»
مستىذ « بٍ دوبال صلح» دربارٌ کاريان صلح سًریٍ ي حضًر افرادی از ۱۰
کشًر در آن ،ديشىبٍ یکم آبان از شبکٍ افق پخش می شًد.

هْز

