اًؼکاس (تاستاب اخثار سیوا در رساًِ ّا)

رٍسًاهِ/خثزگشاری

(دٍضٌثِ 27دی )95
.1تزٍیج هسافزت ارساى در «یک سفز خَب»
هذتی ّست ضبّذ ثزًبهِّبی هختلف ٍ هتؼذدی ثب هَضَع سفز ٍ

جام جن *پایگاُ اطالع
رساًی سیوا

هسبفزت در تلَیشیَى ّستین .ثزًبهِّبیی کِ ضَاثظ سبدُای ّن
دارًذ .یک هجزی – کبرضٌبس ایزاًگزد کِ ّوزاُ ثب گزٍُ کَچکی
تصَیزثزدار در ًقبط هختلف کطَر ثِ سفز هیپزداسًذ،
گفتٍگَ ثب سیذجَاد ّبضوی ثِ ثْبًِ پٌجبُ ٍ یکویي سبل تَلذش

جام جن*آفتاب یشد

.2دٍست دارم ًقص آدمّای جثِْ را تاسی کٌن
آًبّیتب افطبر در گفتکَ ثب ثبضگبُ خجزًگبراى جَاى:

تاضگاُ خثزًگاراى جَاى

.3هطالؼِ هسیز هَفقیت تاسیگز را هطخع هیکٌذ
هْوتزیي هسئلِ در ایي حزفِ هیشاى هغبلؼِ ٍ کست داًص است،
چِ در خصَظ ضغل ٍ حزفِ فزد ٍ چِ هغبلت غیز حزفِای.
 .4ضْزام حقیقت دٍست ٍ حضَر در چْار سیٌوایی

تاًی فیلن

ضْزام حقیقت دٍست کِ اس سبل  ۱۳۷۶تب کٌَى در هجوَػِ
ّبیی چَى «خذاحبفظ ثچِ»« ،جبدُ قذین»« ،هختبرًبهِ» ٍ …
ایفبی ًقص کزدُ است در گفت ٍ گَ ثب ثبًی فیلن در خصَظ
فؼبلیت ّبی اخیز خَد ثیبى کزد.
َّهي حبجی ػجذالْی:
.5فؼال فقط استزاحت هیکٌن اها در «پایتخت »۵حضَر دارم
ثبسیگز ٍ هجزی تلَیشیَى ثب اضبرُ ثِ تبسُتزیي فؼبلیت خَد ثِ
«صجب» خجز داد :ثبسی هي در سزیبل «ػلیالجذل» ثِتبسگی ثِ پبیبى
رسیذُ ٍ در اکٌَى فقظ در حبل استزاحت ّستن.

غثا

ضٌبسٌبهِ ضخصیتّبی «هؼوبی ضبُ»؛

تاضگاُ خثزًگاراى جَاى

 .1ضْیذ آیت اهلل تْطتی؛ اس فزٌّگ تا سیاست
فؼبلیتّب ٍ تالشّبی ثیٍقفِ ضْیذ ثْطتی در عَل اًقالة ٍ
پیص اس آى را در ایي گشارش ثخَاًیذ.
حیذری در ثزًبهِ «فزهَل یک» هغزح کزد
 .2جطٌَارُ فیلن فجز تایذ تِ یک ساختار ثاتت تزسذ

تسٌین *پایگاُ اطالع
رساًی سیوا

دثیز سی ٍ پٌجویي جطٌَارُ فیلن فجز ثب اضبرُ ثِ ضبخصِّبی
هزدهی ثَدى ایي رٍیذاد سیٌوبیی ،گفت :جطٌَارُ فیلن فجز ثبیذ
ثِ یک سبختبر ثبثت دست یبثذ.
 .3اهیي سًذگاًی تِ « پزستاراى» پیَستّ /وزاُ تا جذیذتزیي

فارس*هطزق

تػاٍیز
اهیي سًذگبًی ثِ جوغ ثبسیگزاى سزیبل « پزستبراى» پیَست ٍ ثِ
سٍدی قزار است در لَکیطي اٍصاًس هقبثل دٍرثیي ثزٍد
عبلتسادُ:

فارس*هطزق

.4تزًاهِساساى « ثزیا» تایذ تکثیز ضًَذ /هحذٍدیتّای « ثزیا»
تِ هحافظِکاری دٍلتّا تزهیگزدد
ًبدر عبلت سادُ گفت :گزٍُ ثزًبهِ سبسی «ثزیب» افزادی ّستٌذ کِ
هخبعت را هیضٌبسٌذ ٍ هیداًٌذ کِ هزدم ثِ آًْب تَجِ هیکٌٌذ.
هب فقظ یک گزٍُ هثل « ثزیب» دارین ٍ حتی دٍ تب ّن ًیستٌذ ٍ
ثبیذ تکثیز ضًَذ.

.5کذام تاسیگز ًقص آیتاهلل خاهٌِای را تاسی کزد
سزیبل « هؼوبی ضبُ» در قسوت ضٌجِ ضت گذضتِ ،اس تصبٍیز
رّجز هؼظن اًقالة در دٍراى اسبرت در سًذاى سبٍاک رًٍوبیی
کزد.

هطزق

 .6رٍش ّای سًذگی درست

پایگاُ اطالع رساًی

ثزًبهِ «آفتبة ضزقی»ثب هَضَع «راُ درست سًذگی کزدى»ٍ ثب

سیوا*پایگاُ اطالع

کبرضٌبسی استبد حسیٌی رٍی آًتي هی رٍد.

رساًی ادارُ کل رٍاتط
ػوَهی

.1تیاى ًکتِ ّای پشضکی در «طثیة» تا اجزای پیواى طالثی

پایگاُ اطالع رساًی

هجوَػِ ثزًبهِ « عجیت» در حَسُ سالهت ٍ پشضکی اس ضٌجِ تب

سیوا*پایگاُ اطالع

چْبرضٌجِ سبػت  10:15ثِ صَرت سًذُ رٍی آًتي ضجکِ سِ

رساًی ادارُ کل رٍاتط

سیوب هی رٍد.

 .2هؼزفی پذیزفتِ ضذگاى هزحلِ هقذهاتی «جادٍی غذا»

ػوَهی

تاًی فیلن

اسبهی پذیزفتِ ضذگبى هزحلِ هقذهبتی هسبثقِ «جبدٍی صذا» کِ
در سبیت ضجکِ سِ سیوب (  )tv3.irقبثل هطبّذُ است ٍ،ارد
هزحلِ اصلی ضذ.

 .1پخص سزیال «جاتز تي حیاى» اس ضثکِ قزآى ٍ هؼارف

پایگاُ اطالع رساًی

سزیبل تبریخی « جبثزثي حیبى» اس اهزٍس دٍضٌجِ  27دی هبُ ثِ

سیوا*پایگاُ اطالع

رٍی آًتي ضجکِ قزآى ٍ هؼبرف سیوب هیرٍد.

رساًی ادارُ کل رٍاتط
ػوَهی

.1پخص گفتگَی دیذُ ًطذُ تا آیت اهلل رفسٌجاًی درتارُ
ػولیات ضْادت  ۱۷۵ضْیذ غَاظ
«ثِ اضبفِ هستٌذ» ایي ّفتِ ثِ ثزرسی هستٌذ « ضلوچِ» اثز
هحوذػلی فبرسی اختصبظ دارد کِ درثبرُ ػولیبتی است کِ ثِ
ضْبدت  ۱۷۵غَاظ هٌجز ضذُ است.

تاًی فیلن

.1تکٌَلَصی در تَلیذ اًیویطي هَضَع اهطة «سفیذ»
ضْزام حبجی هیز صبدقی کبرگزداى ٍ هذرس اًیویطي اهطت
هْوبى ثزًبهِ «سفیذ» است.

تاضگاُ خثزًگاراى
جَاى*پایگاُ اطالع
رساًی سیوا

ّ« .2ویطِ خًَِ» هیشتاى تزگشیذُ اجالس جطٌَارُ ػفاف

پایگاُ اطالع رساًی

ثزگشیذُ اجالس سزاسزی جطٌَارُ ػفبف اهزٍس ثِ ثزًبهِ

سیوا*پایگاُ اطالع

«ّویطِ خًَِ» هی آیذ.

رساًی ادارُ کل رٍاتط
ػوَهی

 .1دٍرخیش ضثکِ کَدک تزای رسوی ضذى

ایسٌا*پایگاُ اطالع

هذیز ضجکِ کَدک ٍ ًَجَاى ،ثزًبهِّبی دی هبُ ضجکِ اهیذ را

رساًی سیوا*تاضگاُ

هقذهِای ثزای آهبدگی پخص رسوی ایي ضجکِ هیداًذ.

خثزًگاراى جَاى*فارس

آًچِ در خٌذٍاًِ گذضت؛

تاضگاُ خثزًگاراى جَاى

.1اس افطای تیپ ضخػیتی راهثذ جَاى تا دػَت هزدم تِ یک
چالص ّیجاىاًگیش
راهجذ جَاى ضت گذضتِ هیشثبى ػلیزضب سهبًى استبد خالقیت
ثَد.

.2سزٍش جوطیذی :تیپ «قیوت» ًظز خَدم تَد
ثبسیگز « قیوت» دٍرّوی گفت :تکِ کالم «گل هي» ٍ صذا ٍ ًحَُ
صحجت کزدى ٍ کج راُ رفتي « قیوت» ًیش یکی اس پیطٌْبدّبی
خَدم ثَد کِ ثؼذ اس تبییذ کبرگزداى اس آى استفبدُ کزدم.

هطزق

 .1پایاى «آٍارُ» در سػفزاًیِ

تاًی فیلن

تلِ فیلن « آٍارُ» ثب هَضَع پبیبى سًذگی ٍرسضی یک فَتجبلیست
کِ ثِ حَاضی کطیذُ هی ضَد .
«.2پیص اس آًکِ چزچیل تذاًذ تَ هزدُای» در رٍسّای پایاًی

فارس

تَلیذ /هستٌذی تا هَضَع لَرًس ػزتستاى
هستٌذ لَرًس کِ ثِ ثزرسی اقذاهبت یکی اس اتجبع اًگلیس در
هٌغقِ غزة آسیب ٍ ًقص ٍی در ضکل گیزی تقسین ثٌذی کًٌَی
کطَرّبی ػزثی هیپزداسد ،هزاحل ًْبیی خَد را سپزی کزدُ ٍ
تب پبیبى سبل جبری ثزای پخص آهبدُ هیضَد .
«جْبىآرا» ثب حضَر هقذمفز ػولکزد رسبًِّب در ٍفبت ّبضوی

تسٌین

را ثزرسی کزد
 .1چِ کساًی تِ ّاضوی ظلن کزدًذ؟"/اهثال کزتاسچی سٍدتز
اس ایٌْا تایذ تیتیسی را هیضٌاختٌذ"
حویذرضب هقذمفز گفت :جبلت ایٌجبست کِ ثؼضبً آقبیبًی کِ
آیتاهلل ّبضوی را تب اتْبم قبتل ثَدى هٌکَة کزدُاًذ ٍ یب آًْبیی
کِ ثِ ایي جزیبى سیبسی ٍاثستگی دارًذ ،اهزٍس سیٌِچبک اٍ
ضذُاًذ ٍ هیگَیٌذ ججِْ هَهٌیي ثِ اٍ ظلن کزدًذ.
ًصیز احوذ ًَر در ثزًبهِ ٍعٌذار هغزح کزد
.2سفارت افغاًستاى سیزساخت السم تزای غذٍر تذکزُ در
ایزاى را ًذارد/تِ دًثال هجتوغ تشرگ سفارتی ّستین
ٍعٌذار در ثیست ٍ یکویي ثزًبهِ خَد هطکالت کٌسَلی
هْبجزاى افغبًستبًی را ثزرسی کزد.

تسٌین

