اًؼکاس (تاصتاب اخثاس سیوا دس سساًِ ّا)

سٍصًاهِ/خثشگضاسی

سِضٌثِ  31هشداد 96
ضیَا خسزٍهْز اس سزیال «عوَدیّا» تا ًوایص «کضدم»

آفتاب یزد

 .1هذتّا استشس تاصی ًذاضتن
گفت ٍ گَ
.2دس اًتخاب ًقصّاین سختگیشم

آفتاب یضد

هاُچْزُ خلیلی تاسیگز سیٌوا ٍ تلَیشیَى درخصَظ فعالیتّای
خَد در عزصِ تاسیگزی گفت:در حال حاضز سز کاری ًیستن.
.3تِ هي گفتٌذ تاصیگش دکَسی ٍ ٍیتشیٌی!

آفتاب یضد

گفت ٍ گَ تا ضزارُ رخام -تاسیگز
ً.4قص فیلوٌاهِ دس جزاتیت سشیالّا

جام جن

ًَیسٌذُ هعتقذ است ضزط هَفقیت یک اثز ًوایطی در گزٍ
فیلوٌاهِ جذاب ٍ دراهاتیک است.
.5خاطشات دٍتالط فیلن اص صتاى هحوَد قٌثشی
هحوَد قٌثزی هذیز دٍتالص فیلن « کَایذاى» ًیش در « سیٌوا »1ایي
ّفتِ خاطزات خَد اس دٍتلِ ایي فیلن هْن سیٌوایی را تیاى هی
کٌذ.

پایگاُ اطالع سساًی سیوا

«.6طاًَیِ سیاُ» سٍایتی اص آغاص تیذاسی اسالهی دس جوَْسی

تسٌین

آرستایجاى است
تاتک هیٌایی اس ساخت جذیذتزیي هستٌذ خَد تِ ًام « صاًَیِ
سیاُ» خثز داد .ایي هستٌذ تزای پخص اس تلَیشیَى ٍ حضَر در
یاسدّویي جطٌَارُ سیٌوا حقیقت آهادُ هیضَد.
.1ػیذ قشتاى دس «دسسْایی اص قشآى»

پایگاُ اطالع سساًی سیوا

حجت االسالم قزائتی در تزًاهِ ایي ّفتِ « درط ّایی اس قزآى»
عیذ قزتاى را عیذ تسلین تَدى در تزاتز خذا هی ًاهٌذ.
.2فیلوثشداسی سشیال  87هتش ضشٍع ضذ

پایگاُ اطالع سساًی

تصَیزتزداری هجوَعِ تلَیشیًَی «  87هتز» تِ کارگزداًی

سیوا*هْش*تاضگاُ

کیاًَش عیاری اس اهزٍس  31هزداد دٍتارُ آغاس ضذ.
.3سٍایت اقتصاد پاضیذُ آهشیکا دس هستٌذ «حثاب»

خثشًگاساى
فاسس*تسٌین

هستٌذ « حثاب» کِ تحزاى اقتصادی ًاضی اس تیتذتیزی را رٍایت
هیکٌذ ،اهطة اس ضثکِ یک پخص هیضَد.
.1تفاٍت ًقصّا دس جضئیات است

جام جن

گفتٍگَ تا ستارُ اسکٌذری تاسیگز سزیال «گوطذگاى»

ضثکِ دٍ سیوا پخص هی ضَد

تسٌین

«.2تا افق حلة» سٍایت صًذگیٌاهِ ضْیذ دِّ ّفتادی هذافغ
حشم
.3پاسخ ضْاب هشادی تِ سَاالت هشدهی

تسٌین

حجت االسالم ضْاب هزادی در ٍیضُ تزًاهِ « آئیٌِ خاًِ»
پاسخگَی سَاالت هزدم تا هَضَع اسدٍاج خَاّذ تَد.
ّ.1وایَى اسؼذیاى «سَگٌذ» سا کلیذ صد

صثح ًَ*فاسس

تصَیزتزداری هجوَعِ تلَیشیًَی « سَگٌذ» تِ کارگزداًی
«ّوایَى اسعذیاى» آغاس ضذ.
تزای تَلیذ در ضثکِ سِ

هْش

.2تْیِکٌٌذُ «هْال» تغییش کشد /سشیالی تا حال ٍ َّای هحشم
پیص اس ایي قزار تَد سزیال « هْال» تِ تْیِ کٌٌذگی ایزج
هحوذی ساختِ ضَد ٍلی تا تغییز در عَاهل ،کاهثیش داراتی تْیِ
کٌٌذگی کار را تز عْذُ گزفت.
هجشی سشی جذیذ «چْاس،سِ،دٍ،یک» هطخص ضذ
آقای حسیي هزٍی تْیِکٌٌذُ ایي هساتقِ گفت :پخص سزی
پٌجن اس هساتقِ تلَیشیًَی « چْار سِ دٍ یک» اس ضْزیَر آغاس
هیضَد ٍ اجزای هساتقِ را ّنچَى گذضتِ آقای جَادهَالًیا تز
عْذُ خَاّذ داضت.

صثح ًَ

.1هطکلیتشای تأهیي تَدجِ سشیالّا ًذاسین

صثح ًَ

آقای هجیذ سیيالعاتذیي ،هذیز ضثکِ پٌج سیوا درتارُ تأهیي
تَدجِ سزیالّای تَلیذ ضذُ در ایي ضثکِ گفت :هعاًٍت سیوا
ّوت خَتی را تِکارگزفتِ کِ تَدجِ کارّای ًوایطی را تأهیي
هیکٌٌذ.
.2ضة فیشٍصُای» ًیاص تِ ایذُّای خالقاًِ داسد /فصل دٍم تا

فاسس

پایاى تاتستاى اداهِ داسد
آقای زیه الؼاتذیه مذیر ضثکِ پٌج سیوا در خصَظ تزًاهِ ّای
ایي ضثکِ تَضیحاتی ارائِ کزد.

هیزساجاًی در «رصذ» هطزح کزد ؛

پایگاُ اطالع سساًی سیوا

ها دس طشح اسَُ تِ دًثال پشٍسش استؼذاد قشآًی ًیستین

ضثکِ آهَصش تِ جای «قٌذپْلَ»« ،قٌذٍاسُ» پخص هیکٌذ
تروامٍ « لىذيارٌ» تٍ ػىًان جطىًارٌ تاتستاوی ادتیات طىس در
تلًیسیًنَ ،ر ضة ساػت  ۲۱مُمان تیىىذگان ضثکٍ آمًزش
است.

فاسس

.1سشیال ضْاب ػثاسی اٍایل ضْشیَس کلیذ هیخَسد

صثا

هجوَعِ تلَیشیًَی «ضکزآتاد» تِ کارگزداًی ضْاب عثاسی اٍایل
ضْزیَرهاُ در ضْزک غشالی کلیذ هیخَرد.
.2جذٍل پخص ضثکِ ًسین تغییش هیکٌذ

فاسس*هْش

تزًاهِّای « ٍیتاهیي خ» ،رٍسّای ضٌثِ تا چْارضٌثِ ،اس ساعت
 ،۱۹:۳۰کَدکضَ ،رٍسّای سٍج ،اس ساعت ٍ ،۲۰:۳۰قتطِ ،رٍسّای
فزد ،اس ساعت  ،۲۰:۳۰تیسین ،رٍسّای پٌجطٌثِ ،اس ساعت ٍ ۲۰
هجوَعِ خاًِ ها ،رٍسّای جوعِ اس ساعت  ۲۰اس ایي ضثکِ پخص
خَاٌّذ ضذ.

ٍقتی هشدم ضیشٍاى «سٍضِ خذاحافظی» هیخَاًٌذ

تاضگاُ خثشًگاساى جَاى

مستىذ «ريضٍ خذاحافظی» ريایتی از سفر رَثر مؼظم اومالب تٍ
استان خراسان ضمالی از ضثکٍ افك پخص میضًد.

«.1لَتَس» دس ساُ است
تزًاهِ جذاب ٍ سیثای « لَتَط» در  52قسوت  55دقیقِ ای تِ
سٍدی اس ضثکِ سالهت سیوا پخص خَاّذ ضذ.

پایگاُ اطالع سساًی سیوا

.2دکتش قشیة سٍص پضضک تِ ضثکِ سالهت هی آیذ

پایگاُ اطالع سساًی سیوا

ّوشهاى تا رٍس پشضک دکتز قزیة تِ تزًاهِ « ّویي اهزٍسّ-ویي
اهطة» در ضثکِ سالهت هی آیذ.

ٍ .1قتی هشدم ضیشٍاى «سٍضِ خذاحافظی» هیخَاًٌذ

تاضگاُ خثشًگاساى جَاى

مستىذ «ريضٍ خذاحافظی» ريایتی از سفر رَثر مؼظم اومالب تٍ
استان خراسان ضمالی از ضثکٍ افك پخص میضًد.
.2ساػت ّایی کِ اًگاس ًوی گزضتٌذ

پایگاُ اطالع سساًی سیوا

چُارمیه لسمت مجمًػٍ مستىذ «ساػت َای تی ػمرتٍ»
ريایتی از خاطرات تاوً وجارزادگان از سال َای اسارت َمسرش
در ػراق ،سٍ ضىثٍ  31مرداد از ضثکٍ افك پخص می ضًد.
ّ.3وشاُ تا داًص ایشاًی «تش فشاص قلِ ّا»

پایگاُ اطالع سساًی سیوا

مستىذ «تر فراز للٍ َا» ،ريایتی از دستايردَای جُاد خًدکفایی
داوطمىذان ایراوی در حًزٌ صىایغ وظامی ي دفاػی ،سٍ ضىثٍ 31
مرداد از ضثکٍ افك پخص خًاَذ ضذ.
.4پاسخ هْن تشای پشسطی هْوتش
ديمیه لسمت مستىذ «اترَا در راَىذ» تا مًضًع زوذگی
مسلماوان در جًامغ غرتی ،سٍ ضىثٍ  31مرداد از ضثکٍ افك
پخص می ضًد.

پایگاُ اطالع سساًی سیوا

