اًعىاس (تازتاب اخثار سیوا در رساًِ ّا)

رٍزًاهِ/خثرگساری
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ّوراُ تا فیلنّای سیٌوایی ٍ تلَیسیًَی ضثىِ ّای سیوا در
اٍلیي ّفتِ اسفٌذ هاُ
در اٍلیي ّفتِ اسفٌذ هاُ ،با فیلن ّای سیٌوایی ٍ تلَیشیًَی ضبکِ
ّای سیوا ّوزاُ باضیذ.

پایگاُ اطالع رساًی
سیوا*پایگاُ اطالع
رساًی ادارُ ول رٍاتط
عوَهی*هطرق *تاضگاُ
خثرًگاراى جَاى *
ترًا*هْر*فارس* تاًی
فیلن * جام جن* ایسٌا

چرا فمط تا فیلنّا اضه هردم را در هیآٍرین؟

آفتاب یسد

رابعِ هذًی باسیگز پیطکسَت سیٌوای ایزاى دربارُ تجزبِ باسی
در فیلن "خاًِ دیگزی" گفت :باسی در ایي فیلن ٍ ّوکاری با ایي
گزٍُ را دٍست داضتن.

تلَیسیَى هتْن اصلی جٌجال فراستی

ّفت صثح
*آرهاى*آفتاب یسد

«ثریا» اهطة پس از دٍ هاُ تعطیلی تِ رٍی آًتي تر هیگردد
ٍاکاٍی چالصّای پیص رٍی فٌاٍری فضایی ایزاى /رئیس

فارس *هطرق*پایگاُ
اطالع رساًی سیوا

ساسهاى فضایی ایزاى بِ «ثزیا» هیرٍد
ضص لسوت «لثخٌذ رخسارُ» آهادُ ضذ
هجوَعِ تلَیشیًَی « لبخٌذ رخسارُ» بِ کارگزداًی بْزًگ
تَفیقی در حال اًجام هزاحل فٌی قسوتّای ابتذایی است.

تاًی فیلن

آٌّگساسی ٍ صذاگذاری سزیال ًَرٍسی ضبکِ یک

تاًی فیلن

 4لسوت از سریال «علی الثذل» آهادُ پخص ضذ
سزیال « علی البذل» یکی اس گشیٌِ ّای تاییذ ضذُ سیوا بزای
پخص در هاُ رهضاى است.

احىام ضرعی وسة ٍ وار در «آفتاب ضرلی»
حجت االسالم فقیُی ثب حضًر در ثروبمٍ امريز چُبرشىجٍ آفتبة
شرقی درثبرٌ احکبم شرعی کست ي کبر صحجت می کىىد.

پایگاُ اطالع رساًی
ادارُ ول رٍاتط
عوَهی*پایگاُ اطالع
رساًی سیوا

.1پایاى تذٍیي «دٍهاُ ضوسی»

تاضگاُ خثرًگاراى جَاى

تذٍیي تلِ فیلوی بِ کارگزداًی سعیذ سارعیاى بِ پایاى رسیذ ٍ
ٍارد دیگز هزاحل فٌی ضذ.

.2تصَیرترداری سریال «گوطذگاى» آغاز ضذ

فارس

تصَیزبزداری هجوَعِ تلَیشیًَی «گوطذگاى» بِ کارگزداًی رضا
کزیوی ٍ تْیِکٌٌذگی علی حجاسی هْز در تْزاى ٍ ضیزاس آغاس
ضذ.

.3تىلیف پخص «والُ لرهسی  »96در ًَرٍز چِ ضذ؟
تین ایزج عْواسب ٍ حویذ جبلی در جذیذتزیي تزکیب خَد
قصذ دارًذ تا پس اس یکسال تَقف ،با اضافِ کزدى چٌذ ضخصیت
عزٍسکی جذیذ بزًاهِ « کالُ قزهشی  »96با جذابیت بیطتزی بِ
تَلیذ ٍ پخص بزساًٌذ.

هطرق

.4علی هعلن هْواى «سیٌوا دٍ» هی ضَد
دٍاسدّویي قسوت اس بزًاهِ «سیٌوا دٍ» پٌجطٌبِ  5اسفٌذ هاُ

ترًا* پایگاُ اطالع
رساًی سیوا

ساعت  23:30با حضَر علی هعلن اس ضبکِ دٍ سیوا رٍاًِ آًتي
هی ضَد.

.1هردم وارّای تلَیسیًَیام را دٍست دارًذ

جام جن

رضا داٍٍدًژاد بِ ٍاسغِ پذرش علیزضا داٍٍدًژاد راّی سیٌوا
ضذ ٍ بعذ اس باسی در چٌذ فیلن سیٌوایی در سزیالّای
تلَیشیًَی ّوچَى خَرضیذ ٍ هاُ ،پطت کٌکَریّا ،سًذگی بِ
ضزط خٌذُ ،فزاهَضیًَ ،ى ٍ ریحَى ًٍ ...قصّای هتفاٍتی را
تجزبِ کزد.
«.1چطن ضة رٍضي» تا اتفالات جذیذ هیآیذ /تغییرات

هْر

«لٌذپْلَ» در ًَرٍز
تْیِکٌٌذُ « چطن ضب رٍضي» ٍ « قٌذپْلَ» دربارُ تغییزات ایي
دٍ بزًاهِ تلَیشیًَی در ًَرٍس  ۹۶تَضیح داد.
گشارش افتتاحیِ سزیال ضبکِ  5در سعادت آباد

تاًی فیلن *هْر

«.1افسر ًوًَِ» تا هَضَع دٍپیٌگ در ٍرزش
گزٍُ تلَیشیَى :هزاسن افتتاحیِ سزیال « افسز ًوًَِ» بزگشار ضذ
تا ایي هجوَعِ  ۲0قسوتی در لَکیطي ضْزک آسادی جلَی
دٍربیي بزٍد
.2گسیٌِ ّای ضثىِ  5ترای پخص در ًَرٍز "/1396در
جستجَی آراهص" در لیست احتوالی لرار دارد
حویذرضا اهاهی هذیز رٍابظ عوَهی ضبکِ  5سیوا در گفت ٍ گَ
با خبزًگار گزٍُ فزٌّگی خبزگشاری هیشاى گفتٌَّ :س بزًاهِ
ّای ضبکِ  5بزای ًَرٍس سال  1396هطخص ًطذُ است ٍ فکز
هی کٌن در رٍسّای آیٌذُ هطخص ضًَذ .

هیساى

.1لذرداًی ٌّ 2رهٌذ از عَاهل هستٌذ «دٍراى افطاریِ»

تاضگاُ خثرًگاراى جَاى

جالل هقاهی ٍ اردالى ضجاع کاٍُ اس عَاهل ساسًذُ هستٌذ
«دٍراى افطاریِ» تقذیز کزدًذ.
کارگزداى هستٌذ «رٍسگار ًَ»:

هْر

.2عاضك تاضیذ سختیّا را ًوی تیٌیذ /سفر تِ اللیوی هتفاٍت تا
هستٌذ
یاسز خیز دربار هستٌذ « رٍسگار ًَ» کِ اهطب اس ضبکِ هستٌذ
پخص هی ضَد ،بیاى کزد کِ ًَعی سفز بِ یک اقلین هتفاٍت
است.

.1هجتثی گلستاًی تِ «سفیذ» هی آیذ

پایگاُ اطالع رساًی

هجتبی گلستاًی هٌتقذ ادبی اهطب بِ بزًاهِ «سفیذ» هی آیذ.

سیوا*پایگاُ اطالع
رساًی ادارُ ول رٍاتط
عوَهی

.1سفر تِ «جسیرُ داًص» در ضثىِ ًْال

تاضگاُ خثرًگاراى جَاى

هجوَعِ تلَیشیًَی جشیزُ داًص با رٍیکزد تزٍیج علن ٍ آهَسش
فزٌّگ تحقیق ٍ پژٍّص در فضایی کَدکاًِ ،اس ّفتن اسفٌذهاُ
در ضبکِ ًْال پخص خَاّذ ضذ.
.2پخص «جسیرُ داًص» از ضثىِ ًْال
هجوَعِ تلَیشیًَی « جشیزُ داًص» با رٍیکزد تزٍیج علن ٍ
آهَسش فزٌّگ تحقیق ٍ پژٍّص در فضایی کَدکاًِ ،اس رٍس
ّفتن اسفٌذهاُ در ضبکِ ًْال پخص خَاّذ ضذ.

فارس

.1هْواى خٌذٍاًِ تا ًاهی خاظ! /اگر ضاعراى ًثاضٌذ ،دًیا چِ تاضگاُ خثرًگاراى جَاى
ضىلی هیضَد؟

*هطرق ًیَز

راهبذ جَاى ضب گذضتِ هیشباى گزٍس عبذالولکیاى اس ضاعزاى
کطَرهاى بَد.

«.2ضة وَن» ًَرٍزی هی ضَد؟

هطرق

در حالی کِ سهاى سیادی تا ًَرٍس  1396باقی هاًذُ ّوچٌاى
پخص بزًاهِ ّای دٍرّوی ،خٌذٍاًِ ٍ ضب کَک در ّالِ ای اس
ابْام قزار دارد.

ًَ.1د فَتسال ّن آهذ

ّفت صثح

.1هَاد هخذر تذٍى هحذٍیت سٌی

ّفت صثح

.1هعرفی تازی ّای لذیوی ٍ تاستاًی تْراى در «تاّوستاى
ثروبمٍ «ثبَمستبن» امشت چُبرشىجٍ  4اسفىد ثب حضًر محمد
پیری ثبزی َبی قدیمی ي ثبستبوی تُران را معرفی می کىد.
 .1چالص خریذ َّاپیوا تِ « 1۸0درجِ» رسیذ
ثروبمٍ «  ۱۸۰درجٍ» در قسمت سًم ثٍ چبلش خرید ًَاپیمبی وً
رسید ي حمیدرضب پُلًاوی ي آرمبن ثیبت  ۲ته از مسئًالن صىعت
ًَاپیمبیی درثبرٌ ایه مًضًع ثٍ مىبظرٌ می پردازود.

پایگاُ اطالع رساًی
سیوا*پایگاُ اطالع
رساًی ادارُ ول رٍاتط
عوَهی
هْر *ترًا

