اًعکاس (باستاب اخبار سیوا در رساًِ ّا)

رٍسًاهِ/خبزگشاری

(چْارشٌبِ  11اسفٌذ )95
ّ.1وزاُ با فیلنّای سیٌوایی ٍ تلَیشیًَی در ایام شْادت باًَی

پایگاُ اطالع رساًی

دٍ عالن

سیوا*پایگاُ اطالع

در تؼغیالت آخز ّفتِ کِ هصادف تا ضة ٍ رٍس ضْادت تاًَی رساًی ادارُ کل رٍابط
گزاًقذر دٍ ػالن ،حضزت فاعوِ سّزا (س) استّ ،وزاُ تا فیلن ّای عوَهی* هْز*ایسٌا*
سیٌوایی ٍ تلَیشیًَی ضثکِ ّای سیوا اس رٍایت حواسِ ساسی
هشزق*باشگاُ
قْزهاًاى در « سخن ضاًِ حَا» تا رٍایتی اس حضَر داٍعلثاًِ جَاًاى
خبزًگاراى جَاى *
در جثِْ جٌگ در «تِ کثَدی یاس» تاضیذ.
فارس*بزًا
.2توام سًذگی ام خاًَادُ است

جام جن

پزستَ صالحی پس اس تاسی در سزیال تلَیشیًَی «سیز آسواى ضْز»
تِ ضْزت رسیذ .حاال اٍ در آستاًِ  40سالگی تزای تسیاری اس هزدم
چْزُ ضٌاختِ ضذُای است.

 .3اًتقال حس ،هْن تزیي فاکتَر باسیگزی

باًی فیلن

فاعوِ گَدرسی؛ اس تاسیگزاى آرام ،خَش اخالق ٍ تا تجزتِ ای است
کِ اس سال  ۱۳۶۷تا سزیال«گالص ّای هادرتشرگ» ٍارد دًیای
تصَیز ضذ .فؼالیت سیٌوایی اٍ ًیش اس سال  ۶۹تا تاسی در فیلن «تِ
خاعز ّوِ چیش» آغاس ضذ
.4سیوا در سَگ شْادت باًَی دٍ عالن
ضثکِ ّای سیوا در سَگ ضْادت تاًَی دٍ ػالن؛ حضزت فاعوِ
سّزا (س) ٍیژُ تزًاهِ ّایی تذارک دیذُ اًذ.

پایگاُ اطالع رساًی
سیوا*پابگاُ اطالع
رساًی ادارُ کل رٍابط
عوَهی*ایسٌا*هْز

«.1بزادر جاى» جذیذتزیي سزیال ًعوتاهلل

صبح ًَ

ًَیسٌذُ سزیال « تزادر جاى» گفت :ایي سزیال تِ کارگزداًی آقای
«تْزًگ تَفیقی» خزداد هاُ سال آیٌذُ ٍارد هزحلِ تَلیذ خَاّذ
ضذ.
.2تذارک ٍیژُ پیادُ آهذُاین بزای شْادت باًَی دٍ عالن

هیشاى

حضزت فاطوِ سّزا(س)
تزًاهِ تلَیشیًَی « پیادُ آهذُاین» تِ دلیل فزا رسیذى ایام
ضْادت جاًسَس تاًَی دٍ ػالن حضزت فاعوِ سّزا(س) ایي ّفتِ
تذارک ٍیژُای را تزای هخاعثاى خَد دیذُ است.
.3باسگشت « سیي هثل سزیال» با اجزای هحوذ سلَکی بِ آًتي

پایگاُ اطالع رساًی

شبکِ یک

سیوا*پایگاُ اطالع

جطٌَارُ اًتخاب هزدهی تْتزیي هجوَػِ تلَیشیًَی سال  1395رساًی ادارُ کل رٍابط
عوَهی
ضثکِ ّای سیوا در تزًاهِ « سیي هثل سزیال» ضثکِ یک پس اس
سِ سال ،تزًاهِ « سیي هثل سزیال» دٍتارُ اس ضثکِ یک تِ رٍی
آًتي هی رٍد.

.1رساًِ هلی آرام گزفت!

باًی فیلن

هجوَػِ خَب ٍ تاهحتَای آرام هی گیزین ،تا رساًذى ضخصیت ّا
ٍ سًذگی ّای ًا آرام آى ّا تِ ساحل اهي ایواى ٍ سالهت ٍ
رستگاری ،یکی اس تْتزیي سزیال ّای اجتواػی ٍ خاًَادگی
تلَیشیَى را در یادّا ٍ خاعزُ ّا ًطاًذ.
.2فیلن تلَیشیًَی «رٍس لیال» بِ سٍدی کلیذ هی خَرد
تصَیزتزداری فیلن تلَیشیًَی «رٍس لیال» تِ ًَیسٌذگی ٍ کارگزداًی
حسیي قاسوی جاهی تِ سٍدی آغاس هی ضَد.

باًی فیلن

 .3هخاطباى «هزس خَشبختی» غافلگیز هیشًَذ

صبح ًَ

سزیال « هزسخَضثختی» تِ کارگزداًی آقای « حسیي سْیلیسادُ»
ٍ تْیِکٌٌذگی آقای « هْزاى رسام» ،تزای پخص ًَرٍسی اس ضثکِ
دٍ سیوا در ًظز گزفتِ ضذُ است.

ٍ.4یژُ بزًاهِ ّای شبکِ دٍ سیوا بِ هٌاسبت شْادت حضزت
فاطوِ سّزا (س)
ضثکِ دٍ سیوا در سَگ حضزت فاعوِ سّزا ( س) ٍیژُ تزًاهِ
ّایی چَى «کَی هحثت»« ،تي ّای تٌْا» ،تذارک دیذُ است.

صبا*هیشاى *هْز
*فارس*ایسٌا*پایگاُ
اطالع رساًی
سیوا*پایگاُ اطالع
رساًی ادارُ کل رٍابط
عوَهی

«.5آرام هیگیزین» رٍی هعضالت اجتواعی دست گذاشت

فارس

تاسیگز سزیال « آرام هیگیزین» گفت :یکی اس جذاتیتّای ایي
سزیال کِ هزدم را ٍادار تِ دًثال کزدًص هیکٌذّ ،ویي سزًَضت
قصِّا است کِ تاالخزُ چِ اتفاقی تزای آًْا خَاّذ افتاد ٍ چِ
خَاّذ ضذ؟
ً.1قشن در فصل دٍم لیساًسِّا پزرًگ تز است

آفتاب یشد

چزاغی پَر تاسیگز سزیال تلَیشیًَی « لیساًسِّا» گفت:
خَضثختاًِ پیص اس حضَر ّز کسی  ،خَد سزیال «لیساًسِّا» تِ
اًذاسُای جذاب تَد ٍ هَرد تاییذ هزدم قزار گزفت کِ حضَردر ایي
اثز جشٍ افتخارات هي تِ حساب هیآیذ.
.2پخش هسابقِ «ّوسزاى» بِسٍدی اس شبکِ سِ سیوا
تْیِکٌٌذُ ٍ کارگزداى تزًاهِّای تلَیشیَى تا اضارُ تِ جذیذتزیي
کار خَد تِ «صثا» خثز داد :در حال حاضز هطغَل تَلیذ هساتقِای
تشرگ تِ ًام « ّوسزاى» ّستن کِ تِسٍدی اس ایي ضثکِ پخص
خَاّذ ضذ.

صبا

.3هذیزیت در خاًَادُ ًبایذ سلیقِ ای باشذ

صبا

ایي قسوت اس « خًَِ خَتِ» تِ سزاؽ هَضَع راتغِ هیاى صٌؼت ٍ
داًطگاُ رفت.
.4ساعت پخش «سِ ستارُ» علیخاًی اعالم شذ
هذیز گزٍُ اجتواػی ضثکِ سِ سیوا ،اس ساػت ٍ جشئیات تزًاهِ

باشگاُ خبزًگاراى
جَاى

«سِ ستارُ» احساى ػلیخاًی خثز داد.
ٍ.5یژُ بزًاهِ ّای شبکِ سِ در ایام شْادت حضزت فاطوِ سّزا

پایگاُ اطالع رساًی

( س)

سیوا*پایگاُ اطالع

ضثکِ سِ سیوا تزای ایام ضْادت تاًَی دٍػالن حضزت فاعوِ رساًی ادارُ کل رٍابط
عوَهی
سّزا (س) ٍیژُ تزًاهِ ّایی در ًظز گزفتِ است.

«.1اس شزابِّای رٍسزی هادرم» در شبکِ چْار سیوا
«اس ضزاتِّای رٍسزی هادرم» ػٌَاى ٍیژُ تزًاهِ تلَیشیًَی است

باشگاُ خبزًگاراى
جَاى

کِ تِ هٌاسثت ضْادت حضزت سّزا ( س) اس ضثکِ چْار سیوا
پخص هیضَد.
.1کوٌذ اهیزسلیواًی بِ « افسز ًوًَِ» پیَست /شزیفیًیا جلَی

هْز *هشزق*ایسٌا

دٍربیي
کوٌذ اهیزسلیواًی ًیش تِ تاسیگزاى سزیال « افسز ًوًَِ» تِ
کارگزداًی هسؼَد آب پزٍر پیَست.
.1بزرسی شعز آییٌی در«سفیذ»
ّوشهاى تا ضة ضْادت حضزت فاعوِ(س) تزًاهِ « سفیذ» تِ
تزرسی ضؼز آییٌی هی پزداسد.

پایگاُ اطالع رساًی
سیوا*پایگاُ اطالع
رساًی ادارُ کل رٍابط
عوَهی

.1سفزکَدکاًِ بِ جشیزُ داًش

جام جن

تشٍدی اس کاًال ًْال ضثکِ کَدک پخص هیضَد.

.1دٍرّوی با تغییز باسیگزاى هیْواى ًَرٍسی هزدم هی شَد/

هیشاى

فزار اس سًذاى بِ بْار ًوی رسذ
اضزف تا اضارُ تِ ایٌکِ تزًاهِ تلَیشیًَی "دٍرّوی" تا تغییز
تاسیگزاى هیْواى ًَرٍسی هزدم هی ضَد ،گفت :سزیال "فزار اس
سًذاى" پیص اس رسیذى فصل تْار توام هی ضَد.

.2شبکِ ًسین با شش ٍیژُبزًاهِ خَد را بزای تعطیالت ًَرٍس 96
آهادُ هیکٌذ
تذارک ٍیژُ ضثکِ ًسین در ًَرٍس 96تِ گشارش حَسُ رادیَ

باشگاُ خبزًگاراى
جَاى * ایسٌا*تسٌین
*فارس

تلَیشیَى گزٍُ فزٌّگی تاضگاُ خثزًگاراى جَاى؛ جٌُگ ضثاًِ
«خٌذٍاًٍِ ،یژُ ًَرٍس» تا اجزای راهثذ جَاى ٍ تا ّذف ایجاد ًطاط
ٍ ارائِ ضکل صحیح ٍ ػوَهی اس آى ،اس یکطٌثِ تا پٌجطٌثِ ساػت
 ۲۳تا عزاحی ٍ تَلیذ تخصّای جذیذ ٍ جذاب ٍ رٍیکزد هتٌاسة
تا ػیذ ٍ آداب ٍ سٌي ًَرٍسی پخص خَاّذ ضذ.

.1تصَیزبزداری «دیَار شیشِای» توام شذ
ضة گذضتِ ضثظ آخزیي اپیشٍد اس سزیال « دیَار ضیطِای» تِ
کارگزداًی آقای « احوذ هؼظوی» در رٍستای ّچیزٍد اس تَاتغ
چالَس هقاتل دٍرتیي رفت .در ایي اپیشٍد هجیذ ٍاضقاًی ،هْزداد
فالحتگز ،کیٌا ًَرٍسی ،ضیَا عاّزی ٍ سجاد دیز هیٌا تاسی کزدًذ.

صبح ًَ

«.1حٌاًِ» در شبکِ افك اس سیزُ حضزت سّزا (س) هیگَیذ

باشگاُ خبزًگاراى

برًاهِ تلَیسیًَی «حٌاًِ» ٍیژُ ایام فاطویِ ٍ با هَضَع سیرُ

جَاى *پایگاُ اطالع

اخالقی ٍ اجتواعی حضرت زّرا (س) ،از شبکِ افق پخش هیشَد.

رساًی سیوا*هشزق

 .2پای سزیالّای کزُای بِ شبکِ افك ّن باس شذ /فعالیت
«رادیَ تاکسی»

هْز*پایگاُ اطالع
رساًی سیوا

شبکِ افق با هجوَعِای از هستٌذّا ،فیلنّای سیٌوایی،
برًاهِّای ترکیبی ٍ زًذُ بِ استقبال ایام ًَرٍز  ۱۳۹۶هیرٍد.

 .3بزرسی هضزات ٍ هشایای هحصَالت تزاریختِ در «1۸0
درجِ»
« ۱۸۰درجِ» در قسوت جذیذ خَد کِ رٍز جوعِ  ۱۳ -اسفٌذ -
رٍی آًتي شبکِ افق هیرٍد ،بِ هَضَع تراریختِ هیپردازد ،بحثی
کِ عذُای هذافع تَلیذ هحصَالت تراریختِ ّستٌذ ٍ عذُای ّن از
هضرات ٍ آسیبّای آى گفتِاًذ.

ایسٌا

