اًعکاس (تازتاب اخثار سیوا در رساًِ ّا)

رٍزًاهِ/خثرگساری

(ضٌثِ  2تْوي) 95
گفتگَی هْش ثب کبسگشداى «عولیبت » ۱۲۵

مهر*مشرق

. 1آتصًطاى ًثَد ًویداًن دخترم چِ هیضذ /هرداًی ّویطِ
آهادُتاش
آة پشٍس یک فصل اص « عولیبت  » ۱۲۵ثِ رکش خبطشاتی اص ایي
ػشیبل ٍ آتؾًـبًبًی کِ ثب آًْب ّوشاّی هیکشدًذ ،پشداخت.
هفیذیکیب:

ًسین آًالیي *تاًی فیلن

". 2حُسي یَسف" تِ حَادث سیاسی کطَر هیپردازد
کبسگشداى ػشیبل"حُؼي یَػف" دسثبسُ هضوَى ایي ػشیبل گفت:
"حُؼي یَػف" یک ػشیبل عبؿقبًِ ثب هضوَى اًقالثی اػت.
فشصاد هَتوي :

ًسین

 ًِ. 3سریال ایراًی هی تیٌن ٍ ًِ سریال خارجی" /سراسر
ضة" را در زهستاى کلیذ هیزًن
هَتوي گفت :ساػتؾ سا ثخَاّیذ دس ػبخت ػشیبل "ًَى ٍ
سیحَى" تجشثِ خَثی ثِ دػت ًیبٍسدم کِ فکش کٌن ثبص ّن هی
تَاًن ثشای تلَیضیَى ػشیبل ثؼبصم.
 . 4تلَیسیَى در فاجعِ ساختواى پالسکَ عولکردی هَفك داضت

ّفت صثح

ٍ ًورُ لثَلی گرفت
. 5درخَاستّا ترای پخص ترًاهِ «حریا» اداهِ دارد
هؼئَل تجلیغبت اًجوي اػالهی داًـجَیبى داًـگبُ اهیشکجیش
گفت :اص آقبی علیعؼکشی دسخَاػت داسین ّفتِ آیٌذُ ثشًبهِ
ثشیب طجق سٍال قجلی ٍ ثذٍى ّیچ تغییشی دس ػٌبسیَی آى سٍی
آًتي صذا ٍ ػیوب ثشٍد.

هطرق

ؿٌبػٌبهِ ؿخصیت ّبی هعوبی ؿبُ؛

تاضگاُ خثرًگاراى جَاى

. 1حوایت هذاٍم آهریکا از هحوذرضا پْلَی تَسط کارتر
ػی ٍ ًْویي سئیغ جوَْس آهشیکب سا کِ ثِ صَست هذاٍم اص
هحوذسضب پْلَی حوبیت هیکشد ،ثـٌبػیذ.
. 2پیام تسلیت عَاهل « آرام هیگیرین» تِ خاًَادُّای داغذار تاضگاُ خثرًگاراى جَاى
حادحِ پالسکَ
عَاهل هجوَعِ تلَیضیًَی«آسام هیگیشین» ،ؿْبدت جبًؼَص
تعذادی اص آتؾًـبًبى غیَس سا تؼلیت گفتٌذ.
ؿٌبػٌبهِ ؿخصیت ّبی ٍاقعی هعوبی ؿبُ؛

تاضگاُ خثرًگاراى جَاى

. 3آخریي رئیس ساٍان از هثارزُ تا رٍحاًیَى تا اعذام!
آخشیي سئیغ ػبٍاک دس دٍساى سطین پْلَی کِ هجبسصات گؼتشدُ
ای سا علیِ سٍحبًیَى ٍ اًقالثیَى اًجبم داد سا ثـٌبػیذ.
گفتٍگَ ثب علی دّکشدی ثبصیگش ػشیبل «هعوبی ؿبُ»

پایگاُ اطالع رساًی

ً. 4وایص ضخصیت آیتاهلل طالماًی تراساس هستٌذات تاریخی

سیوا*پایگاُ اطالع

است
ّوضهبى ثب پخؾ قؼوت ّبیی اص ػشیبل « هعوبی ؿبُ» ٍ حضَس

رساًی ادارُ کل رٍاتط
عوَهی

علی دّکشدی دس ًقؾ آیت اهلل طبلقبًی جبم جن گفت ٍ گَیی ثب
علی دّکشدی ثبصیگش ایي ًقؾ اًجبم دادُ اػت.
هحوذسضب ػشؿبس:
«. 5هعوای ضاُ» در گرین چْرُ ّا ٍ در ًطاى دادى گَضِ ّایی
از تاریخ خیلی خَب کار کردُ است
ػشؿبس گفت :ثب تَجِ ثِ ایٌکِ هشدم ثِ ًذست کتبة هی خَاًٌذ
لزا دیذى ػشیبل ّبیی ّوچَى «هعوبی ؿبُ» هی تَاًذ ثشای هشدم
عالٍُ ثش داؿتي لزت ثصشی ،تَسقی اص تبسیخ هحؼَة ؿَد.

تاًی فیلن

 . 6استفادُ از لرآى ترای کسة تکلیف در زًذگی در « آفتاب

پایگاُ اطالع رساًی

ضرلی»

سیوا*پایگاُ اطالع

دکتش حبجی عجذالجبقی دس ثشًبهِ اهشٍص ؿٌجِ « آفتبة ؿشقی»
دسثبسُ ٍظبیف هؼلوبًبى دس قجبل دیي صحجت هی کٌٌذ.
. 1تازگطت فیتیلِای ّا تا «تْتریي ضَ»

رساًی ادارُ کل رٍاتط
عوَهی

آفریٌص*تاًی فیلن

قشاس اػت ثشًبهِ « ثْتشیي ؿَ» دس  15قؼوت ثشای پخؾ دس سٍص
ّبی جوعِ تْیِ ؿَد ٍ دس ثْبس ػبل آیٌذُ سٍی آًتي ؿجکِ دٍ
ػیوب ثشٍد.
«. 2آرام هیگیرین» لذمّای اٍل را هحکن ترداضت

جَاى آًالیي*فارس

ػشیبل تلَیضیًَی « آسام هیگیشین» ثِ کبسگشداًی سٍحاهلل ػْشاثی
ٍ تْیِکٌٌذگی فشّبد گلی کِ پخؾ آى اص  25دی آغبص ؿذُ
اػت ،ثب ؿشٍعی قذستوٌذ هخبطجبى تلَیضیَى سا غبفلگیش کشد.
اثَالحؼي داٍدی دس ثشًبهِ "ػیٌوب دٍ":

ًسین

. 3تَّنِ داًایی دلیل تسیاری از هطکالت اهرٍز جاهعِ است
" ػیٌوب دٍ" کِ ثب ًگبّی اجتوبعی تَلیذات ػیٌوبی ایشاى سا
هَسد تَجِ قشاس دادُ اػت ،پٌجـٌجِ  ۳۰دی هبُ ػبعت ٍ ۲۳:۳۰
دس ّـتویي قؼوت خَد هیضثبى اثَالحؼي داٍدی ؿذ.
دس ثشًبهِ ػیٌوبیی «ّفت» هطشح ؿذ
 . 1رسیذگی تِ سرهایِّای هطکَن در حَزُ تَلیذ ترعْذُ
کیست؟
ثشًبهِ ػیٌوبیی«ّفت» ؿت گزؿتِ ثب هَضَع ػیٌوبی کَدک ثِ
سٍی آًتي ؿجکِ ػِ ػیوب سفت.

تسٌین

علیشضب ثذیع:

صبا

. 1هجری ٍ کارضٌاس «چطن ضة رٍضي»
. 1عطك است ٍ آتص ٍ خَى

ّفت صثح

ً. 1مذ حیَاى آزاری ایي ّفتِ در «ًواگرد»

پایگاُ اطالع رساًی

ثشًبهِ « ًوبگشد» ثب اجشای کیَاى ػبکت اف ،ایي ّفتِ ثِ ًقذ

سیوا*پایگاُ اطالع

حیَاى آصاسی ٍ آهَصؽ سفتبس صحیح ثب حیَاًبت هی پشداصد.

رساًی ادارُ کل رٍاتط
عوَهی*هْر

 . 2تحج تر سر تٌالض اصل  6 ٍ 5لاًَى اساسی در « تاریخ

پایگاُ اطالع رساًی

ضفاّی ایراى»

سیوا*پایگاُ اطالع

هجوَعِ « تبسیخ ؿفبّی ایشاى» ؿجکِ هؼتٌذ کِ اص اٍاخش آرس

رساًی ادارُ کل رٍاتط

ثشای اٍلیي ثبس ،تصبٍیش جلؼبت هجلغ خجشگبى قبًَى اػبػی سا

عوَهی

پخؾ هی کٌذ ،ثحث ًوبیٌذگبى دسثبسُ اصل  6 ٍ 5سا پخؾ هی
کٌذ.
ً . 1مذ هعواری هعاصر ایراى در «سفیذ»

پایگاُ اطالع رساًی

دکتش کبهشاى افـبس ًبدسی پظٍّؾ گش ٍ هذسع داًـگبُ اهـت

سیوا*پایگاُ اطالع

هْوبى ثشًبهِ «ػفیذ» اػت.

رساًی ادارُ کل رٍاتط
عوَهی

 . 1تِزٍدی اخثار خَتی از«جٌابخاى» هیضٌَیذ
دس پی حبؿیِّبی پیؾ آهذُ ثشای جذایی عشٍػک « جٌبة
خبى» اص ثشًبهِ « خٌذٍاًِ» ٍ اٍلیي ّوکبسی ایي عشٍػک ثب یک
هحصَل تجبسی ،ثحثّبیی دس هحبفل سػبًِای دسثبسُ عولکشد
هبلک ایي عشٍػک صَست گشفت.

آرهاى اهرٍز *آفتاب
یسد*صثا

. 2حال دٍتلَرّا خَب ًیست

آرهاى *آفتاب

افـیي صی ًَسی دٍثلَس فیلن ٍ ػشیبلّب ثیبى کشد کِ ثِ دلیل

یسد*هْر*صثا

کوجَد کبس دس حَصُ دٍثلِ حبل دٍثلَسّب خَة ًیؼت.افـیي صی
ًَسی کِ چٌذی پیؾ اجشای هؼبثقِ «َّؽ ثشتش» دس ؿجکِ ًؼین
سا ثش عْذُ داؿت ،دسثبسُ دٍثلِ ٍ گَیٌذگی گفت:
اًتقبد ساهجذ جَاى اص ػلفی ثگیشاى ثب حبدثِ پالػکَ
«. 3خٌذٍاًِ» پخص ًطذ
ثشًبهِ تلَیضیًَی « خٌذٍاًِ» ثِ ثْبًِ ّوذسدی ثب ثبصهبًذگبى

آفتاب یسد *تاضگاُ
خثرًگاراى جَاى*ّفت
صثح

حبدثِ پالػکَ پخؾ ًـذ.
ّ«. 4وسایِّا» تِ لسوت پایاًی رسیذ /لَکیطي در رٍستای فارس*تاًی فیلن*ًسین
اهاهسادُ داٍٍد
تصَیشثشداسی ػشیبل « ّوؼبیِّب» ثِ کبسگشداًی هْشاى غفَسیبى
ٍ تْیِ کٌٌذگی علیشضب ػجط احوذی سٍصّبی پبیبًی تَلیذ سا دس
سٍػتبی حَالی اهبهضادُ داٍٍد هیگزساًذ.
. 1تی تَجْی عادل در فَتثال120

ّفت صثح

«. 1چْارگاُ» کلیذ خَرد

آفریٌص

تصَیشثشداسی اپیضٍد « چْبسگبُ» اص هجوَعِ « سٍصّبی ثْتش» ثِ
کبسگشداًی ثیظى هیشثبقشی آغبص ؿذ .

*هیساى*صثا*فارس

