اًعىبس (ثبستبة اخجبر سیوب در رسبًِ ّب)

رٍسًبهِ/خجزگشاری

(چْبرشٌجِ  25هزداد )96
داریَػ اعذسادُ:

آفتبة یشد

.1تئبتز ٍضعیت ثْتزی ًسجت ثِ سیٌوب ٍ تلَیشیَى دارد
داریَػ اعذسادُ ،ببسیگز پیؾىغَت عیٌوب ،تئبتز ٍ تلَیشیَى ،بِ
توبؽبی ًوبیؼ « ًیلَفز ٍ ًفت» ،آخزیي احز اهیز دصاوبم در همبم
ًَیغٌذُ ٍ وبرگزداى ًؾغت.
وبهبیش دیزببس ،ببسیگز عیٌوب ٍ تلَیشیَى:

جبم جن

.2صفحبت هجبسی وبهال ٍالعی ّستٌذ /اس دیذُ شذى حذر
هیوٌن
خَدػ هیگَیذ ّوِ ایيعبلّب آّغتِ ٍ پیَعتِ وبر وزدُ
اعت.البتِ ایي رٍؽی اعت وِ اٍ در ّوِ سًذگیاػ اس آى اعتفبدُ
هیوٌذ.
.3ثزًبهِسبسی ثب ّذف حوبیت اس وَدوبى

جبم جن

همَلِ وَدنآساری چٌذ بؼذ دارد وِ ببیذ ّوِ ایي ابؼبد را ببیٌین.
بؼذ اٍل ایي اعت وِ بذاًین چزا ایي حَادث اتفبق هیافتذ؟ بؼذ
دٍم ،آیب هیتَاًین اس ٍلَع چٌیي حَادحی رلَگیزی وزدُ ٍ ایي
وِ چگًَِ پیؾگیزی وٌین؟ بؼذ عَم ،آهَسػ دادى وغبًی اعت
وِ احتوبل لزببًی ؽذى دارًذ ٍ هیتَاًٌذ لزببًی چٌیي حَادحی
ببؽٌذ.
.4رسـبًِ هلی حبهی وَدوبى ایزاًی
آعیبپذیزتزیي گزٍُّبی ربهؼِ ،وَدوبى ٍ ًَرَاًبى ّغتٌذ ٍ
خغزّبی گًَبگَىّ ،وَارُ آًْب را تْذیذ هیوٌذ .یىی اس ایي
خغزات ،وَدنآساری اعت.

جبم جن

.5صذای استزیَ ثِ سیوب آهذ

ثبًی فیلن * پبیگبُ اعالع

پظ اس پخؼ هَفمیت آهیش ببسی اعتمالل ٍ تزاوتَرعبسی بب

رسبًی سیوب *ثبشگبُ

صذای اعتزیَ؛ بزای دٍهیي ببر ببسی عیبُ ربهگبى ٍ پزعپَلیظ

خجزًگبراى جَاى

ًیش بب ویفیت ببال رٍی آًتي هی رٍد.
ًبگفتِّبی هحوذهْذی دادگَ درببرُی ؽْزن عیٌوبیی تْزاى

ایسٌب

.6شْزن سیٌوبیی را ثِ غلظ «غشالی» ًبهیذًذ
ؽْزن عیٌوبیی « غشالی» در ربدُ هخصَؿ وزد اس یبدگبرّبی
سًذُیبد ػلی حبتوی اعت وِ بزای عزیبل « ّشاردعتبى» عبختِ
ؽذ ٍ اهزٍس بؼذ اس گذؽت ًشدیه بِ چْبر دِّ هحل حببتی بزای
حبت تصبٍیز هزبَط بِ تْزاى لذین در فیلنّب ٍ عزیبلّبی
هختلف بَدُ اعت.

.1خسزٍ دّمبى ،ثب استٌلی وَثزیه ثِ «سیٌوب یه» هیآیذ
بزًبهِ تلَیشیًَی « عیٌوب یه» ایي ّفتِ پٌزؾٌبِ  26هزداد

ثبشگبُ خجزًگبراى جَاى
*پبیگبُ اعالع رسبًی

هیشببى خغزٍ دّمبى ،هٌتمذ ٍ ًَیغٌذُ عیٌوبیی اعت.

سیوب

هحوذرضب خزدهٌذاى در «فزهَل یه»:

هْز

.2حضَر رٍاًشٌبس ثزای ثبسیگزاى خزدسبل در پشت صحٌِ
فیلن ّب السم است
هحوذرضب خزدهٌذاى وبرگزداى فیلن « بیغت ٍ یه رٍس بؼذ» بب
حضَر در بزًبهِ تلَیشیًَی « فزهَل یه» تبویذ وزد حضَر یه
رٍاًؾٌبط در پؾت صحٌِ فیلن ّب بزای ببسیگزاى خزدعبل السم
اعت.

رَاد لبرایی بِ هْز گفت:

هْز

.3اهیذ ثِ پخش «ایزاًگزد  »۳در ًَرٍس  /۹۷ایي هٌبعك را لجال
ًذیذُایذ
رَاد لبرایی وبرگزداى «ایزاًگزد» درببرُ فصل رذیذ ایي هزوَػِ
وِ اوٌَى در حبل ضبظ آى اعت بیبى وزد وِ اهیذٍار اعت در
ًَرٍس  ۹۷اس ؽبىِ یه پخؼ ؽَد.

.4آشٌبیی ثب حمَق هبله ٍ هستبجز در خبًَادُ یه

پبیگبُ اعالع رسبًی

بب تَرِ بِ فصل ًمل ٍ اًتمبالت بزًبهِ خبًَادُ یه ،هَضَع

سیوب*پبیگبُ اعالع

حمَق هبله ٍ هغتبرز را بزای گفت ٍگَ بب هخبعببًؼ در ًظز

رسبًی ادارُ ول رٍاثظ

گزفتِ اعت.
.5سزشَخی «گسل» ثب سیبسیَى ثبس شذ

.1ثبسدیذ هذیز شجىِ دٍ سیوب اس پشت صحٌِ سزیبل سبیِ ثبى
هذیز ؽبىِ دٍ عیوب بِ ّوزاُ روؼی اس هذیزاى ؽبىِ اس پؾت
صحٌِ عزیبل «عبیِ ببى» ببسدیذ وزدًذ.
تصَیزبزداری در وبرگبُ هبل عبسی پیگیزی هی ؽَد

عوَهی
ّفت صجح

جبم جن *پبیگبُ اعالع
رسبًی سیوب *ثبشگبُ
خجزًگبراى جَاى
ثبًی فیلن

.2اهیي تبرخ همبثل دٍرثیي «سبیِ ثبى» رفت
ببسی اهیي تبرخ در ًمؼ هْزاى در عزیبل «عبیِ ببى» آغبس ؽذ.

«.3ثبغ هلی» هیشثبى  ۲ثبسیگز جَاى هیشَد /گفتگَ درثبرُ
هعزفت
بزًبهِ « ببؽ هلی» اهؾب یشببى هزین هؼصَهی ٍ هحغي افؾبًی
اعت ٍ بب آًْب درببرُ هؼزفت در ربهؼِ بِ گفتگَ هی پزداسد.

هْز

«.1لیسبًسِّب» هی آیذ

آفتبة یشد

رضب رَدی تْیِوٌٌذُ عزیبل « لیغبًغِّب» درببرُ ًگبرػ
هزوَػِ « لیغبًغِّب» وِ بب تَرِ بِ ًشدیه ؽذى بِ پبیبى
عبخت ایي هزوَػِ بِ عزاًزبم رعیذُ اعت ،اظْبر وزد :هب دیگز
بِ رٍسّبی آخز وبر تصَیزبزداری ًشدیه هیؽَین ٍ هزوَػِ تب
یه هبُ دیگز بِ اتوبم هیرعذ اهب بب ایي حبل عزٍػ صحت ٍ
ایوبى صفبری درگیز ًَؽتي پبیبى «لیغبًغِّب» ّغتٌذ.
عزٍػ صحت:

صجب

.2اداهِ سبخت «لیسبًسِّب» هٌَط ثِ استمجبل هزدم است
عزٍػ صحت عبل گذؽتِ فبس اٍل عزیبل«لیغبًغِّب» را رٍاًِ
آًتي ؽبىِ عِ وزد ٍ فبس دٍم آى در حبل عبخت اعت .ایي
هزوَػِ سًذگی چٌذ رَاى را رٍایت هیوٌذ وِ ّز وذاهؾبى
هؾىالت ٍ گزُّبی خبؿ خَدؽبى را دارًذ.

«.3ساٍیِ» ثِ تلمی هشزٍعِ خَاّبى اس آسادی هی پزداسد

هْز

بزًبهِ « ساٍیِ» اس ؽبىِ چْبر عیوب در  ۲۵هزدادهبُ بِ تلمی
هؾزٍعِ خَاّبى اس آسادی هی پزداسد.

 .4هَتَر ًَد راُ افتبد،عبدل استبرت سد

یه بزًبهِ هتفبٍت در ؽبىِ تلَیشیًَی فزّیختگبى
«.1هٌجع هَثك» شجىِ  4ثِ سوت هخبعت عبم حزوت هیوٌذ
بزًبهِ تلَیشیًَی هٌبغ هَحك ،بب رٍیىزد ًمذ عٌش اخببر ٍ
رخذادّبی ارتوبػی ،تَاًغتِ در هذت سهبى وَتبّی بِ یىی اس
بزًبهِّبی هَفك ؽبىِ  4عیوب تبذیل ؽَد.

ّفت صجح

جَاى

گفتٍگَ بب حذیج هیزاهیٌی ،ببسیگز عزیبل « در رغتٍرَی

جبم جن

آراهؼ»
.1صجزم ثزای یه ًمش خَة جَاة داد
حذیج هیزاهیٌی بزای اٍلیي ببر در عزیبل َّیت ببسی وزد ،اهب بب
هزوَػِ دلٌَاساى ٍ ایفبی ًمؼ رٍؽٌه در هیبى هخبعببى
تلَیشیَى بِ ؽْزت رعیذ .اٍ تب اهزٍس در تؼذادی تلِفیلن ،عزیبل
ٍ فیلن عیٌوبیی ببسی وزدُ اعت.
بب ببسی آرػ هزیذی ٍ حویذ گَدرسی

ایسٌب

.2سزیبل هٌَچْز ّبدی اٍاخز هزداد ولیذ هیخَرد
عزیبل « پبّبی بیلزار» بِ وبرگزداًی هٌَچْز ّبدی اس اٍاخز
هزداد هبُ ولیذ هیخَرد.
پزًٍذُ فبرط بزای بزًبهِای اعتَدیَ گزیش

فبرس

.3رٍایت یه هجزی اس سفز ثِ ًمبط هختلف ایزاى /عاللِ
ایزاًیبى خبرج اس وشَر ثِ « شت فیزٍسُای» ثزای هزدم /توبم
سفزّبین سهیٌی است
هززی « ؽب فیزٍسُای» گفت :بزخی اٍلبت هزدم هزا در وَچِ ٍ
خیبببى بب ًبمّبیی هخل آلبی فیزٍسُای ،فیزٍسُ ،فیزٍسُ لؾٌگِ ٍ
 ...صذا هیسًٌذ وِ بزای خَدم ّن ربلب اعت.
.4تْزاى  20در راُ ّفت

ّفت صجح

.1پخش سًذُ هزاسن ثشرگذاشت شْیذ « هحسي حججی» اس پبیگبُ اعالع رسبًی سیوب
شجىِ لزآى
هزاعن بشرگذاؽت ؽْیذ هذافغ حزم "هحغي حززی" وِ
هظلَهبًِ ّوچَى هَالی خَد اببػبذاهلل الحغیي(ع) تَعظ ػَاهل
پلیذ داػؼ بِ ؽْبدت رعیذ ،بب حضَر روؼی اس ربهؼِ لزآًی
وؾَر عی رٍس پٌزؾٌبِ 26 ،هزدادهبُ ،در ًزف آببد اصفْبى
بزگشار خَاّذ ؽذ.

 .1الذام جسَراًِ شجىِ هستٌذ

ّفت صجح

 .1سیز ًَیس ثب هحذٍدیت سٌی

ّفت صجح

 .1ثزًذُ فیٌبل خٌذاًٌذُ شَ اعالم شذ

جبم جن *سیٌوب

بزًبهِ خٌذٍاًِ ؽب گذؽتِ ًتبیذ هزحلِ فیٌبل هغببمِ پزس*ثبشگبُ خجزًگبراى
«خٌذاًٌذُ ؽَ» اػالم ؽذ.

جَاى *صجب

.2توجیذ شْبة ٍ خبعزُ ثبسی ثب استمالل

ّفت صجح

گشارػ پؾت صحٌِ عزیبل «ّبتف»؛

ثبًی فیلن

.1هفبّین عبشَرا در لبة یه هلَدرام
هٌبعبت ّب اس ػیذ گزفتِ تب هبُ رهضبى ،هحزم ٍ… ّویؾِ رشٍ
ایبهی ّغتٌذ وِ هزدم هٌتظزًذ تب در آًْب یه فیلن ،عزیبل ٍ یب
در ول بزًبهِ ای ٍیضُ آى ایبم را ببیٌٌذ.

