اًعکاط (باستاب اخبار عیوا در رعاًِ ّا)

رٍسًاهِ/خبزگشاری

(چْارشٌبِ  29شْزیَر)96
گفتٍگَ تا رضا ایزاًوٌشٌّ ،زهٌذ جاًثاس

جام جن

.1بِ دردّاین افتخار هیکٌن
رضا ایزاًوٌش یک ٌّزهٌذ هتؼْذ اعت .اٍ سهاًی کِ فقط  14عال
داشت ،ػاسم جثِْ شذ تا اس دیي ٍ هیٌْش دفاع کٌذ .اٍ عالّا
در جثِّْا جٌگیذ ٍ در ایي هغیز هقذط ،دچار ػارضِّای
جغوی فزاٍاًی شذ.

تا جوشیذ هشایخی ،تاسیگزپیشکغَت

جام جن

.2تلَیشیَى را ّوِ هیبیٌٌذ
دًیا ٍ تؼلقاتش ػجیة اعت؛ تزخی آرسٍی تاسیگزی ٍ شْزت
تیش اس اًذاسُ دارًذ ،آى ٍقت تاسیگز پیشکغَتی ّوچَى جوشیذ
هشایخی ٍقتی صحثت اسشْزت هیشَد،اس هحثَتیت حزف
هیسًذ

تزرعی دالیل افت تَلیذی عزیال ّای هٌاعثتی ٍ ٍیضگی آًْا
.3عزیال عاسی در تلَیشیَى؛ اس عفارشی ّای کن طزفذار تا
هٌاعبتی ّای پزحزف ٍ حذیث
ّویشِ تا آهذى ایاهی هثل هاُ رهضاىًَ ،رٍس ،هحزم ٍ… اغلة
هخاطثاى تلَیشیَى طثق رٍال چٌذیي عالِ ای کِ ٍجَد دارد،
هٌتظز دیذى یک فیلن یا عزیالی اًذ کِ تا ػٌَاى کارّای
هٌاعثتی اس حذاقل یکی اس شثکِ ّای عیوا تِ رٍی آًتي تزٍد.

باًی فیلن

ػادل تشدٍدُ:
.4سیسیگَلَ چگًَِ هتَلذ شذ؟

فارط
/قیوت ٍاقعی عزٍعک

جٌابخاى
ػادل تشدٍدُ تا تیاى ایٌکِ جٌاب خاى دٍ هیلیَى هیارسیذ ،ایي را
کِ کغی تخَاّذ تاتت ایي ػزٍعک ایکظ هیلیارد تقاضا کٌذ
ًادرعت داًغت.
«.1گغل» تکاىداد

صبح ًَ*باًی فیلن

عزیال تلَیشیًَی « گغل» تِ کارگزداًی آقای ػلیزضاتذرافشاى ٍ
تْیِکٌٌذگی آقای هحغي چگیٌی اس شثکِ یک عیوا پخش
هیشَد.
.2تصَیزبزداری «هحکَهیي» در سًذاى قصز

صبح ًَ*صبا

هجوَػِ تلَیشیًَی « هحکَهیي» در اداهِ تصَیزتزداری ،دیزٍس تِ
لَکیشي سًذاى قصز رفتٌذ.
پخش عزیال «پزٍاس در ارتقاع صفز» تا پایاى «گغل»
.3پزٍاس در ارتفاع صفز

هْز*باًی فیلن*باشگاُ
خبزًگاراى جَاى

اهشة پشتصحٌِ عزیال «گغل» رٍی آًتي شثکِ یک هی رٍد ٍ
اس جوؼِ  ۳۱شْزیَر «پزٍاس در ارتفاع صفز» پخش هی شَد.
عجاد اهیز یشداًی:
«.4درهیاى خاکغتز» بِ ّفتِ دفاع هقذط ًوی رعذ
تیشتزیي صحثت ّای ها تزای پخش عزیال « درهیاى خاکغتز» تا
شثکِ یک عیواعت  ،اها ٌَّس پخش ایي هجوَػِ در شثکِ یک
قطؼی ًشذُ اعت.
.5آغاس پخش ٍیضُ بزًاهِ « رٍس خذا» با ّوشهاى با آغاس هاُ
هحزم
ٍیضُ تزًاهِ « رٍس خذا» تا هَضَع "حق ٍ اهام حغیي ػلیِ
الغالم" اس جوؼِ شة تصَرت سًذُ اس شثکِ یک پخش هی شَد.

صبا

.1هذاحاى ًَجَاى در شبکِ دٍعیوا

صبح ًَ

شثکِ دٍ عیوا در ایام عَگَاری عیذ ٍ عاالر شْیذاى ،حضزت
اتا ػثذا ...حغیي ؟ع؟ تزًاهِ « ًَ ًَایاى» را تزای گزٍُ عٌی
ًَجَاى تذارک دیذُ اعت.
ً.2ارضایتی یَعف تیوَری اس پٌچزی

ّفت صبح

.3چاٍشی ٍ تزاًِ ّاتف

ّفت صبح

ایي تزًاهِ شٌثِ تا چْارشٌثِ عاػت  30 ٍ 16دقیقِ رٍی آًتي

جام جن

هیرٍد
.1دغذغِّای ًَجَاًاى در «َّاتَ دارم»
تزًاهِ « َّاتَ دارم» تِ تْیِکٌٌذگی عویِ ػثذاهللسادُ ٍ
ًَیغٌذگی ًیَشا صذر اس شٌثِ تا چْارشٌثِ عاػت 30 ٍ 16
دقیقِ اس شثکِ عِ پخش هیشَد.
فیلن ّای آخز ّفتِ شثکِ عِ عیوا

جام جن

.2رٍس عَم بِ تلَیشیَى هی آیذ
فیلن ّای عیٌوایی ٍ تلَیشیًَی عزاًجام حقیقت ،ضزتِ هغشی،
رٍس عَم ،غزیثِ ای در هِ ٍ غَطِ ٍر پٌجشٌثِ  ٍ 30جوؼِ 31
شْزیَر هطاتق سهاى ّای اػالم شذُ رٍی آًتي شثکِ عِ عیوا
قزار هی گیزد.
عِ گشیٌِ جذی تزای اجزای دٍر چْارم تزًاهِ عیٌوایی شثکِ 3

باًی فیلن

.3هغلخ «ّفت»!
ایي رٍسّا تحث تز عز گشیٌِ ّای هجزی گزی تزًاهِ « ّفت» تِ
قذری اّویت پیذا کزدُ کِ دٍ رٍس پیش هزتضی هیزتاقزی ّن در
تاسدیذ اس پشت صحٌِ عزیال « ّاتف» در اظْارًظزی غیزهٌتظزُ
در جوغ خثزًگاراى تِ ایي هَضَع اشارُ کزدُ ٍ در ایي تارُ
تَضیحاتی ارائِ داد.
.4صعَد پزعپَلیظ اس ًوای جذاب

ّفت صبح

ٍ.5قتی عادل عتارُ تلَیشیَى

ّفت صبح

وقتی نود شیوه ساخت برنامه چالشی را به برنامه سازان آموزش
می دهد
 .6تصَیزبزداری «عقیق» اسهزس  60درصذ گذشت

صبح ًَ

تصَیزتزداری « ػقیق» تِ کارگزداًی آقای تْزًگ تَفیقی کِ در
هاُ هحزم پخش خَاّذ شذ اس هزس  ۶۰درصذ گذشت.

ٍ.1یضُ بزًاهِ هاُ هحزم در شبکِ پٌج عیوا

جام جن*تغٌین

گزٍُ هؼارف شثکِ پٌج عیوا ّوشهاى تا فزا رعیذى هاُ هحزم
ٍیضُ تزًاهِ ّای هذّثی هتٌَػی را تزای ػشاداراى حغیٌی
تذارک دیذُ اعت کِ اس اٍل هاُ هحزم تز رٍی آًتي هی رٍد.
ٍ.2اقعِ کزبال ،سهیٌِ عاس ظَْر
تزًاهِ تلَیشیًَی « ػطز ػاشقی» جوؼِ 31شْزیَر هاُ تا هَضَع
" تَجِ تِ ٍاقؼِ کزتال تِ ػٌَاى سهیٌِ عاس ظَْر" تز رٍی آًتي
شثکِ پٌج عیوا هی رٍد.
.1سًذگی ،سهاًِ ٍ هزگ «َّیذا» در شبکِ هغتٌذ

جام جن*صبا

شثکِ هغتٌذ عیوا تا ّوکاری خاًِهغتٌذ اًقالب اعالهی ،در
اداهِ هغیز عاخت آثار هغتٌذ ایي تار دعت رٍی هَضَػی تاسُ
ٍ تذیغ گذاشتِ ٍ کَشیذُ هغتٌذی تاریخی ٍ در ػیي حال
هؼاصز را تِ تصَیز تکشذ
.1تیتزاصجذیذ «صبحی دیگز» ٍ«ّویشِ خًَِ» در هاُ هحزم
ّوشهاى تا آغاس هاُ هحزم تیتزاص تزًاهِ ّای « صثحی دیگز» ٍ
«ّویشِ خًَِ» تغییز هی کٌذ.
.2گزاهیذاشت ّفتِ دفاع هقذط در شبکِ هغتٌذ
شثکِ هغتٌذ عیوا تا پخش ٍیضُتزًاهِّایی تِ اعتقثال ّفتِ
دفاع هقذط هیرٍد.

باشگاُ خبزًگاراى جَاى

.1راهبذ اس گزدًٍِ چْارم بِ عالهت گذشت
.
.2هاجزای کَکَ عبشی بٌْاس جعفزی
ً.3غزیي هقاًلَ ایفاگز یکی اس ًقشّای « افغاًِ ّشارپایاى»

آرهاى

شذ
ًغزیي هقاًلَ تاسیگز عیٌوا ٍ تلَیشیَى تِ جوغ تاسیگزاى عزیال
«افغاًِ ّشارپایاى» اضافِ شذ ٍ اس چٌذ رٍس آیٌذُ ایفای ًقش
هیکٌذ.
«.1عفز» را اس شبکِ ًوایش عیوا ببیٌیذ
فیلن تلَیشیًَی « عفز» عاػت  13رٍس چْارشٌثِ  29شْزیَر هاُ
اس شثکِ ًوایش عیوا پخش خَاّذ شذ .
.1پزٍصُ هَعی(ع) حذٍد  ۳00لَکیشي دارد

آرهاى*صبح ًَ

طزاح صحٌِ ٍلثاط عزیال حضزت هَعی(ع) اس جشئیات طزاحی
دکَرّای ایي عزیال کِ تِ  ۳۰۰لَکیشي هیرعذ ،عخي گفت
قائن هقام هزکش عیوا فیلن خثز داد:

جام جن

 101هجوَعِ تلَیشیًَی در هزحلِ تَلیذ
قائن هقام هزکش عیوا فیلن اس  101هجوَػِ ًوایشی در هزاحل
هختلف تَلیذ خثز داد .
تا ًْایی شذى فیلوٌاهِ
.3عیزٍط الًَذ « عاشق شذی ،بیا» را هیعاسد /عزیال
اپیشٍدیکِ  ۴0قغوتی
عیزٍط الًَذ کارگزداى عیٌوا ٍ تلَیشیَى قصذ دارد یک عزیال
 ۴۰قغوتی تا ػٌَاى «ػاشق شذی ،تیا» را تغاسد .

هْز

