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روزنامه/خبرگزاری
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.5پخش رایگان تیزرهای تبلیغی برای تشویق فیلم ها و

مهر

آثار فاخر
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به همراه تعدادی از معاونان
خود با حضور در جلسه شورای معاونان صداوسیما با
رئیس و برخی معاونان رسانه ملی دیدار و گفتگو کرد.
.9تهیهکننده همسایهها به سراغ «شاهرگ» میرود/

فارس

سریالی با موضوع یک پروژه ملی
سریال «شاهرگ» به تهیهکنندگی سیدعلیرضا سبط
احمدی و نویسندگی «هومن فاضل» این روزها در حال
نگارش برای مرکز امور نمایشی سیما است.
«.9خانه ما» به نوروز  2۹رسید
بخش بسیاری از سریال «خانه ما» به کارگردانی سامان
مقدم و تهیه کنندگی حمید رحیمی نادی با گذراندن
مراحل اولیه فنی و تدوین در نورز  ۶۹پخش خواهد شد.

فارس

.5آخرین روزهای فیلمبرداری «لبخند رخساره» در

مهر

بندر انزلی
سازندگان مجموعه تلویزیونی «لبخند رخساره» به
کارگردانی بهرنگ توفیقی ،تهیه کنندگی زینب تقوایی و
نویسندگی سعید نعمتاهلل این روزها در بندر انزلی
مشغول ضبط آخرین سکانس های این سریال هستند.
کدخدایی در برنامه «فرمول یک» مطرح کرد

تسنیم

«.9یتیم خانه ایران» آخرین فیلم مفهومی بود که در
سینما دیدم
سخنگوی شورای نگهبان گفت :بسیار کم به سینما
میروم؛ فیلم سینمایی«یتیم خانه ایران» آخرین فیلم
مفهومی و خوبی بود که در سینما مشاهده کردم.
نقشی متفاوت از بازیگر «دورهمی» در یک سریال
نوروزی /روایتی از معضالت جوانان در «مرز
خوشبختی»
گفتگو با سروش جمشیدی بازیگر سریال مرز خوشبختی

باشگاه خبرنگاران
جوان

سی و هفتمین دوره رقابت های بین المللی جام تختی
روی آنتن شبکه سه

پایگاه اطالع رسانی
سیما

سی و هفتمین دوره رقابت های بین المللی جام تختی،
پنجشنبه  ۰۳دی و جمعه اول بهمن ماه به صورت
مستقیم از شبکه سه سیما پخش می شود .
شکستن سکوت سه ساله علی نیکزاد در «دست خط»
علی نیکزاد وزیر سابق راه و شهرسازی این هفته در برنامه

پایگاه اطالع رسانی
سیما

«دست خط» شبکه پنج سیما سکوت سه ساله خود را
می شکند و پاسخگوی نقدهای مختلف دوستان و غیر
دوستان خود در قبال مسکن مهر خواهد بود
بحث درباره اصل والیت فقیه و توجه به آرای عمومی
در یک مستند
مجموعه «تاریخ شفاهی ایران» شبکه مستند که از
اواخر آذر برای اولین بار ،تصاویر جلسات مجلس خبرگان
قانون اساسی را پخش می کند ،بحث نمایندگان درباره
اصل  ۵و  ۹را پخش می کند.

مهر

آنچه در «خندوانه» گذشت؛
از اعتراض رامبد جوان به آلودگی هوا تا توصیههای

باشگاه خبرنگاران
جوان

باغبان پیر شهر تهران
رامبد جوان شب گذشته با میزبانی از مدیر کل سازمان
بوستانها و فضای سبز شهر تهران ،اعتراض خود را مبنی
بر شدت گرفتن آلودگی هوا و نحوه رسیدگی به این
موضوع اعالم کرد
موفقیت مستند «پل» در جشنواره ABU
مستند «پل» از آثار شبکه افق سیما در جشنواره
رادیویی و تلویزیونی  ABUو در بخش «چشم انداز» به
عنوان اثر برتر شناخته شد.

پایگاه اطالع رسانی
سیما

