
 دی ماه 1397
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شهدا و درگذشتگان یک سال اخیر جبهه فرهنگی انقالب اسالمی �

شهید دکتر 
سید محمدعلی شاه 

موسوی گردریزی

شهید سید نورخدا موسوی مفرد، شهید محمدحسین حدادیان
تکاور نیروی انتظامی و جانباز 100 درصد 

درگیری با گروهک تروریستی جنداهلل

شهید رزان النجار، پرستار 
فلسطینی که با گلوله تک تیراندازان 

اسرائیلی به شهادت رسید

زنده یاد آیت اهلل 
دکتر احمد احمدی

زنده یاد اکبر محمودزاده، 
قهرمان مستند »روزگار اکبر«

زنده یاد شیخ رضا ابوالقاسمی، 
قهرمان مستند »ایران سبز«

زنده یاد محمد حیدری، جانباز 
هندوستانی دفاع مقدس و 

قهرمان مستند »ملی، بدون کارت«

زنده یاد ابوالفضل زرویی نصرآباد، 
شاعر و طنزپرداز

زنده یاد سید ضیاءالدین دری، 
کارگردان سینما و تلویزیون

زنده یاد سید محمد ساجدی، 
جهادگر

زنده یاد امیرمحمد اژدری، 
جهادگر

زنده یاد هادی شفیعی، فعال 
فرهنگی و اکران کننده کازرون
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فراخوان جشنواره �

اضافه شدن بخش فراخوان های مردمی )فیلم های سفارشی( ویژگی متمایز این دوره از جشنواره بود.

پوسترهای مردمی �
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 فراخوان های مردمی )فیلم های سفارشی( �



67
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نشست های خبـری جشــنواره �
اولین نشست خبری، 22 مهرماه 97 روستای تورقوزآباد، منزل شهید فاطمیه مفرد

ایستگاه غنی سازی 
)پذیرایی اهالی تورقوزآباد از خبرنگاران با محصوالت بومی(

در حاشیه نشست خبری

ارتباط مستقیم با ابراهیم احمد از فلسطین
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دومین نشست خبری، 4 دی ماه 97، پژوهشگاه رویان 

معرفی کتاب زایو به عنوان کتاب همراه این دوره از جشنواره

صحبت های دکتر عبدالحسین شاهوردی، رئیس پژوهشگاه رویان
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ثار حاضر در جشنواره � آمار آ

ثار رسیدهقالب ثار راه یافته به مسابقهآ آ

810133مستند

34834داستانی

12450برنامه و آیتم تلویزیونی، تلویزیون اینترنتی، کلیپ و موشن گرافیک

12828پویانمایی

17318نماهنگ

24137فیلم نامه

4414نقد، مقاله و پژوهش های سینمایی

12630فیلم ما

1994344جمع

ثار مستند �  تفکیک موضوعی آ

ثار رسیدهبخش مستند ثار راه یافته به مسابقهآ آ

5810جنگ اقتصادی

18615بیداری اسالمی

12515تاریخ سیاسی و فتنه 88

14227جنگ نرم و جبهه فرهنگی

15625ملت قهرمان

5621مدافعان حرم

8720نقد درون گفتمانی

810133جمع
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هیئت داوران �

زهرا چخماقیمحمد براتیمحمدرضا باقری

قربانعلی طاهرفرامین صدیقی انسیه شاه حسینی

محمدحسین ساعیامیر سعادتیاکبر نبوی

فیلم ما �

فیلم نامه �

یون اینترنتی، کلیپ و موشن گرافیک � یونی، تلویز برنامه و آیتم تلویز

میالد عرفان پورمهدی نقویانسیدمحمد میرزمانی

محسن لبخندقمیثم مهدیارحمیدرضا مدقق

نماهنگ �

نقد، مقاله و پژوهش های سینمایی �
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هادی محمدیانمازیار بیژنییوسف قوجق

پویانمایی �

ابوالقاسم طالبیابراهیم فیاضهوشنگ توکلی

مجید زین العابدینمحمد کاسبی

داستانی �

یخ سیاسی و فتنه 88 � مستند تار

محمدحسین باقریمهدی نصیریمهدی کلهر

جواد رمضان نژاد مجید بذرافکن
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مستند جنگ نرم و جبهه فرهنگی انقالب اسالمی �

علی نادریسلیم غفوریمسعود رضایی

محمدصادق کوشکیحسن عباسی علی محمد مؤدب

یاسر جاللیمنصور نظری

مستند نقد درون گفتمانی �

بیژن نوباوه  وطن امیر تفرشیمحسن برمهانیحجت االسالم حمیدرضا غریب رضا

مستند بیداری اسالمی �

محسن یزدیجواد اردکانیجهانگیر خسروشاهی

مستند مدافعان حرم �
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مستند ملت قهرمان �

مستند جنگ اقتصادی �

سینا واحد محمد سرشاررحیم مخدومی

مهدی حسین زادهفرزاد جهان بین

سید امیر سیاحمسعود براتیعادل پیغامی
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مستند ملت قهرمان

مستند نقد درون گفتمانی

مستند مدافعان حرم

فیلم داستانی

جلسه های داوری �



16

فیلم ما

مستند تاریخ سیاسی و فتنه سال 88

پویانمایی

نقد، مقاله و پژوهش های سینمایی
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مراسم افتتاحیه �
یکشنبه 9 دی ماه، تاالر اندیشه حوزه هنری

حضور خانواده های معزز شهدا

قرائت آیاتی از  قرآن کریم  توسط رضوانه باغبانی، فرزند شهید مدافع 
حرم هادی باغبانی

سخنرانی و خیرمقدم نادر طالب زاده، دبیر جشنواره
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اهدای جایزه ویژه »دستکش ننه عصمت« به زهرا چخماقی، برگزیده بخش گزارش های خبری

یده ها و تقدیر از آن ها � معرفی برگز
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پاسداشت ویژه شیخ ابراهیم زکزاکی، رهبر مسلمانان نیجریه با حضور دختر ایشان

اجرای استندآپ کمدی توسط محمدامین میمندیان با موضوع »امید«

نشان شهید سیاح طاهری در دستان اکران کنندگان برتر آباده و باغملک

اعطای نشان شهید سیاح طاهری �
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اهدای انگشتری با نگین سنگ حرم مطهر سیدالشهدا

اهدای کاشی حرم مطهر رضوی

پاسداشت حامد زمانی، حماسه خوان زمانه فتح �

حضور خانواده های شهدا، حاج صادق آهنگران و علیرضا احمدی روشن 
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مراسم مرکزی جشنواره �
ثار مسابقه و مهمان. 1 اکران آ

9 تا 19 دی ماه  97، سینما فلسطین

برخی از جوایز مردمی حضور مخاطبان در سینما فلسطین
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آمار فیلم های اکران شده در سینما فلسطین �

زمان اکران )ساعت(تعداد اثرقالب

240180مستند

6619داستانی

231.5برنامه و آیتم تلویزیونی، تلویزیون اینترنتی، کلیپ و موشن گرافیک

284پویانمایی

182نماهنگ

15027ویژه مخاطب کودک و نوجوان

162.5فیلم ما

541236جمع

در طول 10 روز اکران مرکزی در 3 سالن سینما فلسطین391 فیلم در192 سانس با مجموع زمانی بیش از 236 ساعت اکران شد.

غرفه بلیت اختیاری  �
ح، مــردم پــس از اکــران فیلــم ایــن فرصــت را دارنــد کــه به صورت اختیــاری با ســرمایه گذاری معنوی  در ایــن طــر
و مــادی، خــود را در آثــار فعلــی و بعــدی فیلم ســازان مدنظرشــان ســهیم کننــد. مســتندهای »عابــدان کهنــز« 

و »تهــران دمشــق« بــه ترتیــب بــا 37 و 18 میلیــون ریــال بیشــترین بلیــت اختیاری را کســب کردند.
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سانس ویژه مخاطب کودک و نوجوان  �
هرروز ساعت 10:30
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غرفه اکران مردمی �
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حضور چهره ها �

بازدید سرزده حجت االسالم محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسالمی از دبیرخانه جشنواره

دکتر سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

دکتر سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص و شورای عالی امنیت ملی 
در کنار کارگردان مستند »عابدان کهنز«

مهندس مهدی چمران، عضو ادوار شورای شهر تهران 

آیت اهلل محمود محمدی عراقی، عضو مجمع تشخیص و مجلس 
خبرگان رهبری

حجت االسالم حمید رسایی، نماینده سابق مجلس و مدیرمسئول ابراهیم داروغه زاده، معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی
نشریه 9دی
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حضور رسانه ها �
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2.   برنامه های جنبی
غرفه ایران 1444 و روزنامه دیواری ُهدُهد

 موضوع ویژه این دوره از جشنواره، »ایران آینده« بود و کوشش شد به بهانه برگزاری جشنواره پیرامون ضرورت توجه به موضوع ایران آینده به عنوان 
یکی از اولویت های سینمای ایران گفتگو شود.

دکتر حسن عباسیبهار نوحیان، بازیگر فیلم داستانی »مستوره« 

محمد سرشار، مدیر شبکه کودک

محمد احسانی، مدیر شبکه نسیم حسن سلطانی، مجری تلویزیون
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ع ایران آینده � میزگردهای تخصصی با موضو

جایگاه کار فرهنگی مردمی در شکل دهی ایران آینده، با حضور سید احمد عبودتیان، مسعود معینی پور و مجید بذرافکن

جایگاه شعر و ادبیات در تصویرسازی ایران آینده، با حضور مصطفی رضایی و ابراهیم اکبری دیزگاه

تصویر اجتماعی ایران حال و آینده، پرویز امینی
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استاد حسن رحیم پور ازغدی )موضوع: مبانی سینمای سفارشی؛ سفارش خوب و بد(

دکتر حسن عباسی، )موضوع: آینده شناسی در سینما(

آیت اهلل سید محمدمهدی میرباقری )موضوع: هنرمند و آینده(

دکتر ابراهیم فیاض )موضوع: انقالب اجتماعی ایران و نظریه عمران(

سخنرانی ها �

اکبر نبوی )موضوع: تنها سینما نیست! )تأملی بر سهم مراکز غیر سینمایی در 
ناکارآمدی های سینمای ایران((

بهروز افخمی )موضوع: تأثیر جشنواره های خارجی بر سینمای ایران(



30

»نا گفته هایی از سوریه«  با حضور ولید درویش، کارگردان سوریه ای

بررسی تجربه مستند »قائم مقام«، با حضور سید محمدعلی صدری نیا، کارگردان اثر

بررسی تجربه »پویانمایی فیلشاه«؛ از تولید تا عرضه، با حضور کارگردان و تهیه کننده

نشست های یک روز، یک تجربه �
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نشست خبری مستند »راه طی شده«

نشست خبری مستند »تهران دمشق«

نشست خبری داستانی نیمه بلند »مستوره«

نشست خبری داستانی »سوزن«

نشست های خبری در سینما �

نشست خبری مستند »گزارش اقلیت«

مرور آثار و نشست خبری باشگاه فیلم سورهنشست خبری مستند »عابدان کهنز«
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مستند »تختگاه هیچ کس«

مستند »نامه ای برای...«

مستند »زندانی«

گعده راه نما �
بررسی و نقد آثار مستند سینمای انقالب در حلقه هنر، رسانه و اندیشه

تاکنون 27 مستند با حضور منتقدان و کارگردان ها به نقد کشیده شده است.



3233

مستند »دو برادر«

مستند »کرار« هم زمان با اکران در سینما فلسطین

مستند »من و مرتضی«، گفتگوی تلفنی کارگردان مستند با یکی از اکران کنندگان مردمی و ارائه بازخوردهای 
مخاطبان



34

منتقدانکارگرداننام فیلم

سید حسن موسوی فرد )کارشناس اقتصاد مقاومتی(مجید میرزایی فراهانیبرند
) امیر مهریزدان )مستندساز

محمد حسین نیرومند )گرافیست(امیر نصیریاز صفر تا صد
علیرضا رضاپور ) کارشناس اقتصاد مقاومتی و توسعه روستایی(

خانم مریم کاظم زاده )عکاس و خبرنگار دفاع مقدس(معصومه نور محمدیفاطمه
) خانم زهره یزدان پناه )نویسنده و مستندساز

( سید مرتضی رضویانتقام از یک انقالب حسین جودوی )کارشناس تاریخ معاصر
) مهدی فارسی )مستندساز

( محمدرضا حیدریقصه ما می توانیم حسین سید حسن یادگاری )مستندساز
صادق لطفی زاده )گرافیست(

( سید احمد معصومی نژادمؤذن شهر روح اهلل رفیعی )مستندساز
حجت االسالم اباذر حبیبیان )کارشناس حوزه مساجد(

نعمت اهلل سعیدی )شاعر، نویسنده و منتقد سینما(مهدی عوض زادهعالی نسب
دکتر سید احسان خاندوزی )استاد اقتصاد دانشگاه عالمه(

محسن جعفری )کارشناس و عضو اندیشکده پایا( یاسین خوش آمد زهیسوخت ما سوخت
شفیع آقا محمدیان )کارگردان و منتقد سینما(

عباس سلیمی نمین )مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران(مجتبی غفوریتختگاه هیچ کس
هوشنگ توکلی )بازیگر و کارشناس تاریخ(

(امیر پژمان حبیبیانغریبه در میقان حجت االسالم محمد جواد رئیسی )مستندساز

دکتر محمد صادق کوشکی )نویسنده و کارشناس تاریخ(محمد سعید غدیریاندو برادر
) حمید عبداهلل زاده )مستندساز

علی پاجانیتا افق حلب
نعمت اهلل سعیدی)شاعر، نویسنده و منتقد سینما(

محسن اردستانی رستمی)مستندساز و فعال رسانه(
) حجت االسالم ساسان فالح فر)مستندساز

نعمت اهلل سعیدی )شاعر، نویسنده و منتقد سینما(سید محمود شریفی اصلچنار
) سید جمال عودسیمین )تهیه کننده و مستندساز

محسن نقی زادهدیوار گتو
علی عبدی )کارشناس صهیونیسم شناسی(

) محمد حسین خوش بیان )مستندساز
محمد جواد طالبی ) مجری و کارشناس (

هادی ضیا عزیزینامه ای برای ...
داود صادقی ) کارشناس توسعه روستایی(
سید محمد میرکانی )تهیه کننده تلویزیون(

محمدجواد طالبی ) مجری و کارشناس (

حمید شعبانی صمغ آبادیمن و مرتضی
نعمت اهلل سعیدی )شاعر، نویسنده و منتقد سینما(

) مهدی نعمت اللهی )نویسنده و نریتور
محسن اردستانی رستمی )مستندساز و فعال رسانه(

سحر دانشورتا آزادی
خانم ترکاشوند )منتقد سینما(

محسن اردستانی رستمی )مستندساز و فعال رسانه(
علی نادری )فعال رسانه(

نعمت اهلل سعیدی ) شاعر، نویسنده و منتقد سینما (محمد حاجی مقصودیروی خط آتش

فهرست گعده های برگزارشده راه نما
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نعمت اهلل سعیدی ) شاعر، نویسنده و منتقد سینما (محمدمهدی بهرامی نژادزندانی
شفیع آقا محمدیان )نویسنده و کارگردان سینما (

نعمت اهلل سعیدی ) شاعر، نویسنده و منتقد سینما (هادی محمدی نسبحرام می خوریم
دکتر محمد رئیس زاده ) مسئول بسیج جامعه پزشکی کشور (

نعمت اهلل سعیدی ) شاعر، نویسنده و منتقد سینما (سید حسن یوسفینواب
خ ( قاسم تبریزی ) مور

نعمت اهلل سعیدی ) شاعر، نویسنده و منتقد سینما (علیرضا بوالیفروشنده 2

نعمت اهلل سعیدی ) شاعر، نویسنده و منتقد سینما (مسعود کارگرترینیتی

نعمت اهلل سعیدی ) شاعر، نویسنده و منتقد سینما (مصطفی خسرویمرد نفتی

نعمت اهلل سعیدی ) شاعر، نویسنده و منتقد سینما (علی طادیهاشمی زنده است

نعمت اهلل سعیدی ) شاعر، نویسنده و منتقد سینما (محسن عقیلیکرار
محسن اسالم زاده )کارگردان و تهیه کننده سینما(

نعمت اهلل سعیدی ) شاعر، نویسنده و منتقد سینما (علی سرومستند ناتمام

نقد و بررسی آثار اسماعیل عظیمی با حضور حسین دارابی، فیلم ساز و 
فاطمه ترکاشوند، منتقد

بررسی مجموعه آثار محمد علیزاده فرد با حضور اسفندیار شهیدی و حامد 
بامروت نژاد

بررسی مجموعه آثار محمدحسین امانی با حضور علی مالقلی پور، امیر داسارگر، محمدمهدی پور وزیری و محمد نیکدل

مشق فیلم �
بررسی و نقد آثار داستانی سینمای انقالب در حلقه هنر، رسانه و اندیشه
این برنامه تاکنون برای آثار 6 کارگردان سینمای انقالب برگزار شده است.
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� ) برنامه شب طنز انقالب اسالمی )نطنز
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کارگاه های آموزشی �

فراخوان شرکت در کارگاه های آموزش فیلم سازی با گوشی همراه

فراخوان شرکت در دوره های آموزشی هم زمان با مراسم مرکزی جشنواره
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کارگاه »ژورنالیسم تحقیقی و مستند گزارشی«، میالد گودرزی

کارگاه »مدیریت بودجه و تولید در فیلم داستانی«، محمدصادق آذین

کارگاه »چگونه آیتم های جریان ساز تولید کنیم؟«، علی شیرزادیان
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کارگاه »صدابرداری در مستند«، مرتضی شمس کارگاه »چارچوب و مقدمات فعالیت مجازی« علی زکریایی

کارگاه »توزیع بین الملل )جشنواره، تجاری، ترویجی(«، حسین پناهیکارگاه »ایده مستند از جرقه تا آتش«، محمدصادق باطنی

مدرسعنواندسته بندی

مسئله محور
محمدصادق آذینمدیریت بودجه و تولید در فیلم داستانی

محمدمهدی ایزدخواهتجاری سازی محصوالت رسانه ای و دیجیتال

بین الملل
مجید عزیزیمستندسازی تک نفره در حوزه بین الملل

حسین پناهی)توزیع بین الملل )جشنواره، تجاری، ترویجی

مستندسازی

محمدصادق باطنیایده مستند از جرقه تا آتش

مرتضی شمسصدابرداری در مستند

امیر مهریزدانتدوین مستند

سیامک مختاریتصویربرداری و نورپردازی در مستند

رسانه مردمی

علی زکریاییچارچوب و مقدمات فعالیت مجازی

علی شیرزادیان!چگونه آیتم های جریان ساز تولید کنیم؟

میالد گودرزیژورنالیسم تحقیقی و مستند گزارشی

محمدرضا شهبازیطنزآمیزی مضامین

ع 215 نفر در کارگاه ها شرکت کردند که 115 نفر به صورت مجازی و 100 نفر به صورت حضوری از کارگاه های آموزشی بهره مند شدند. درمجمو
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فهرست برنامه های جنبی �

برنامه های متفرقه ثار گعده نقد آ میزگرد تخصصی ایران آینده نشست خبری سخنرانی کارگاه آموزشی تاریخ

یک روز یک تجربه
پویانمایی »فیلشاه« 

از تولید تا عرضه
جعفری، محمدیان، 

اسماعیلی

جایگاه شعر و ادبیات در 
تصویرسازی ایران آینده

)مصطفی رضایی-
ابراهیم اکبری دیزگاه(

داستانی 
»مستوره«

ایده مستند، از جرقه 
تا آتش

)محمدصادق باطنی(

دوشنبه
97/10/10

یک روز یک تجربه
انتقال تجربه
»قائم مقام«

سید محمدعلی 
صدری نیا

مستندهای 
»فروشنده2«، »ترینیتی« 

و »مرد نفتی«
 نعمت اهلل سعیدی

معین عارفی

جایگاه کار فرهنگی مردمی 
در ساخت ایران آینده

)سید احمد عبودتیان-
مسعود معینی پور

مجید بذرافکن(

آینده شناسی در سینما
)دکتر حسن عباسی(

مقدمات فعالیت 
مجازی

)علی زکریایی(

سه شنبه
97/10/11

مستند 
»هاشمی زنده است«

نعمت اهلل سعیدی
علی طادی

مستند 
»هاشمی زنده است«

تأثیر 
جشنواره های خارجی بر 

سینمای ایران
)بهروز افخمی(

صدابرداری در مستند
)مرتضی شمس(

چهارشنبه
97/10/12

نطنز )شب طنز 
انقالب اسالمی(

مستندهای »کرار«
و»مستند ناتمام«

نعمت اهلل سعیدی
محسن اسالم زاده

علی سرو

مستند 
»دریابست«

انقالب اجتماعی ایران و 
نظریه عمران

)دکتر ابراهیم فیاض(

چگونه آیتم های 
جریان ساز تولید 

کنیم؟! 
)علی شیرزادیان(

پنجشنبه
97/10/13

مستند 
»عابدان کهنز«

مبانی سینمای 
سفارشی، سفارش بد 

و خوب
)دکتر رحیم پور ازغدی(

ژورنالیسم تحقیقی 
و مستند گزارشی
)میالد گودرزی(

توزیع بین الملل 
)جشنواره، تجاری، 

ترویجی(
)حسین پناهی(

جمعه
97/10/14

مستند 
»راه طی شده«

تنها سینما نیست
)اکبر نبوی(

کارگاه آموزشی
طنزآمیزی مضامین

)محمدرضا شهبازی(

کارگاه آموزشی
مستندسازی تک نفره 

در حوزه بین الملل
)مجید عزیزی(

شنبه
97/10/15

تصویر اجتماعی ایران 
حال و آینده

)پرویز امینی(

مستند 
»تهران دمشق«

تدوین در مستند
)امیر مهریزدان(

یکشنبه
97/10/16

تصویربرداری در مستند
)سیامک مختاری(

دوشنبه
97/10/17

داستانی
 »سوزن«

هنرمند و آینده
)آیت اهلل سید 

محمدمهدی میرباقری(

مدیریت تولید و هزینه 
در فیلم داستانی

)محمدصادق آذین(
سه شنبه
97/10/18

مرور آثار باشگاه فیلم 
سوره

میزگرد تخصصی
 اهمیت و جایگاه زبان 

فارسی و ویرایش در 
سینمای ایران

)مهدی صالحی(

مستند 
»گزارش اقلیت«

ناگفته هایی از سوریه 
از زبان ولید درویش

کارگردان »حلب، 
برمی گردیم...«

تجاری سازی 
محصوالت رسانه ای و 

دیجیتال
)محمدمهدی ایزدخواه(

چهارشنبه
97/10/19
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علی مالقلی پور، کارگردان مستند »راه  طی شده« 

مصطفی رضایی کلورزی، نویسنده کتاب زایو

محمدباقر مفیدی کیا،  کارگردان نماهنگ »خانه پدری« 

یونی جشنواره � برنامه های تلویز
استودیوی تلویزیونی ارتباط زنده مستقر در سینما فلسطین

هم زمــان بــا مراســم مرکــزی جشــنواره، اســتودیوی پخــش زنــده در ســینما فلســطین مســتقر شــد و 8 شــبکه از صداوســیما )شــبکه های 1، 3، 4، 5، 
افــق، آمــوزش، شــما و امیــد( اخبــار و حواشــی جشــنواره از افتتاحیــه تــا اختتامیــه را پوشــش دادنــد. درمجمــوع بیــش از 1000 دقیقــه به صــورت زنــده 
از ســینما فلســطین برنامــه مخابــره شــد و 51 ارتبــاط )شــامل 28 ارتبــاط بــا کارگــردان هــا، 6 ارتبــاط بــا اکــران کننــده هــای مردمــی، 10 ارتبــاط بــا عوامــل 

جشــنواره و 7 ارتبــاط بــا اســاتید و داورهــا( انجــام شــد. 

پخش زنده مراسم افتتاحیه جشنواره از رسانه ملی

عوامل فراخوان مردمی تورقوزآباد حجت االسالم فالح فر، مستندساز

پخش زنده مراسم اختتامیه جشنواره از رسانه ملی

خانم جزینی، اکران کننده تهران
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ویژه برنامه عصر شبکه افق برای بررسی آثار جشنواره

ویژه برنامه ثریا با حضور تعدادی از کارگردان های صاحب اثر در جشنواره

ویژه برنامه های تلویزیونی
( و  برنامه هــای ثریــا،  فرمــول یــک )شــبکه 1(، کیوســک )شــبکه 3(، شــب روایــت )شــبکه 4(، شــهرفرنگ )شــبکه خبــر

عصــر )شــبکه افــق(  هرکــدام  در ویژه برنامه هایــی بــه بررســی نهمیــن دوره جشــنواره عمــار پرداختنــد.

ویژه برنامه کیوسک شبکه سه برای بررسی آثار جشنواره
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نقد و بررسی مستند »خشاب های خالی« با حضور سمیه ذاکری خطیر، کارگردان اثر

نقد و بررسی مستند »مریم بانو« با حضور محمدرضا حاج محمدحسینی ، کارگردان اثر

برنامه مستند  نگار
این برنامه از 10 تا 22 دی ماه در 11 قسمت 60 دقیقه ای از شبکه مستند پخش شد. و آثار زیر در آن مورد ارزیابی قرار گرفتند:

دریابســت، خشــاب های خالــی، کــرار، ســتاره دختــر ایــران، دامــاد بوســنی، شــیر ایرانــی، مــرد نفتــی، تاریک خانــه روشــن، گلخانــه، مریــم 
بانــو و روزمرگــی هــای یــک محیــط بــان
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ارتباط زنده با اکران کننده صفادشت

ارتباط زنده با اکران کننده تبریز حین اکران مستند »هاشمی زنده است«

پراکندگی اکران های مردمی در سراسر کشور

حضور یوسف جعفری کارگردان آثار »سوزن« و »رویای گل ها« و ارتباط 
زنده با اکران کننده فیلم سوزن در جیرفت کرمان

ایوان رنگین کمان
غرفه آشنایی مخاطبان سینما فلسطین با اکران های مردمی
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یات روزانه و ویژه نامه ها � نشر
نشریه فانوس
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ویژه نامه ها
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حجت االسالم  محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغالت اسالمی قرائت آیاتی از قرآن کریم توسط روح اهلل قالوندی از اکران کننده های 
مردمی شهرستان اندیمشک

مراسم اختتامیه  �
پنجشنبه 20 دی ماه 97، سینما فلسطین
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اهدای جایزه ویژه »دوربین شهید علی قوچانی« به محمود شهبازی، 
کارگردان مستند »دریابست«

اعطای نشان استقالل شهید احمدی روشن به  خانم عصمت احمدیان 
مادر شهیدان فرجوانی، کارآفرین و قهرمان مستند »بانو« 

تقدیر از کارگردان مستند تهران دمشق با اهدای جایزه مردمی »تورقوزآباد«

تقدیر از سیدمحتشم علی نقوی کارگردان مستند»فرزند امام«

معرفی برگزیده ها و تقدیر از آن ها
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اقامه نماز جماعت در نمازخانه سینما فلسطین

تجلیل از سیروس مقدم آینه گردان مردم در »سریال پایتخت«

اجرای استندآپ کمدی توسط مسعود غزنچایی با موضوع » ایران آینده«

غرفه هم بازی در حاشیه اختتامیه
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داستانی کوتاه

شهرعنوان جایزهکارگردانخالصهنام فیلم

هرسال اربعین

زن و شــوهر جوانــی عــازم پیــاده روی اربعیــن هســتند. مــرد تــالش می کنــد 
عکــس پــدر شــهیدش را روی کولــه خــود بچســباند کــه یــادش می آیــد 
کــه  می گویــد  همســرش  امــا  اســت  نیــاورده  خــود  همــراه  را  گذرنامه هــا 
پیــدا  ادامــه  کربــال  بــه  زوج  ایــن  هرســاله  ســفر  اوســت.  بــا  گذرنامه هــا 
می کنــد تــا این کــه روزی زن مجبــور می شــود همــراه پســر خویــش راهــی 

ســفر اربعیــن شــود.

تهرانلوح افتخارمیالد محمدی

اسپری

اســت،  نــام شــهیدی  بــه  کــه  را  کوچــه  تابلــوی  رنــگ،  اســپری  بــا  پســری 
گرفتــن  بــرای  و  می بیننــد  را  اتفــاق  ایــن  جــوان  دو  می کنــد.  مخــدوش 
جــوان، بــه ســمت او می رونــد. پســر فــرار می کنــد و در کوچــه ای بن بســت، 
به ناچــار و بــدون اذن، وارد خانــه ای می شــود و پیــرزن صاحب خانــه او را 

می بینــد کــه ازقضــا مــادر همــان شــهید اســت... .

محسن 
تهرانلوح افتخارمجیدپور

داستان آینده

در  را  آینده شــان  شــغل  کــه  می خواهــد  خــود  دانش آمــوزان  از  معلمــی 
کالس نقاشــی کننــد. هرکــدام از بچه هــا شــغل آینــده خویــش را متصــور 
می شــوند و آن را در کالس بــه چشــم می بیننــد. یکــی از دانش آمــوزان بــه 
دنبــال افســانه های خارجــی ماننــد »مــرد عنکبوتــی« اســت کــه تصــور آن هــا 
ــه دنبــال  در کالس، باعــث انگشــت نما شــدنش می شــود. او همچنــان ب

ــردد. ــود می گ ــده خ آین

تهرانلوح افتخارمیثم ملکی پور

آخرشه

»ماهــان« و دوســتانش، مشــغول بــازی فوتبــال هســتند کــه بــا دیــدن 
بــازی  از  دســت  می شــوند،  خیابــان  وارد  کــه  مدل باالیــی  خودروهــای 
می ِکشــند و حســرت آن ماشــین ها و ثــروت صاحبانشــان را می خورنــد تــا 

برمی گردانــد. بــازی  بــه  را  بچه هــا  اتفاقــی  این کــه 

فردیسفانوسرضا کشاورز

#نفرس

افــراد  کــه  دارد  وجــود  اجتماعــی  شــبکه های  در  پیام هــا  از  گونه هایــی 
اتفــاق  تــا  نفــر بفرســتد  بــرای چنــد  را  بایــد آن هــا  کــه  را تحریــک می کنــد 
خ دهــد. »فرهــاد«، جوانــی اســت کــه بــه ایــن نــوع پیام هــا  خوشــایندی ر

می بینــد. عکــس  نتیجــه  امــا  می کنــد  عمــل 

تهرانفانوسسامان غنائمی

یده های بخش های مختلف � برگز

داستانی بلند

شهرعنوان جایزهکارگردانخالصهنام فیلم

جایزه ویژه

او  نــدارد.  دوچرخــه  کــه  اســت  »محســن«  نــام  بــه  پســربچه ای  ماجــرای 
ــا  ــا ب ــد ام ــازی کن ــه وی ب ــا دوچرخ ــد ب ــازه ده ــا اج ــد ت ــتش می خواه از دوس
مخالفــت روبــه رو می شــود. محســن تمــام تــالش خــود را بــه کار می بنــدد 
تــا بــا حضــور در فعالیت هــای کانــون فرهنگــی مســجد، کارت هــای امتیــازی 
دســتگاه  یــک  کــه  را  ویــژه  جایــزه  بتوانــد  تــا  آورد  دســت  بــه  بیشــتری 
دوچرخــه اســت، تصاحــب کنــد امــا دراین بیــن، دوچرخــه دوســت محســن 

را دزد می بــرد و نقــش اول داســتان در معــرض اتهــام قــرار می گیــرد... .

سیدعلی 
اصفهانلوح افتخارسیدی
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داستانی نیمه بلند

شهرعنوان جایزهکارگردانخالصهنام فیلم

مستوره

روایتــی در مــورد زنــی بــه نــام »ســیدخانم« دارد کــه همــراه دو دختــر کوچــک 
خــود، در مشــهد زندگــی می کنــد. ایــام کشــف حجــاب رضاخانــی اســت و او 
بــا شــوهرش عهــد کــرده کــه از منــزل بیــرون نــرود تــا بــا آژان هــا روبه رو شــود. 
وی، مایحتــاج خــود را بــا کمــک همســایگان تأمیــن می کنــد تــا این کــه یــک 
مــار، »نرجــس«، دختــر ســیدخانم را نیــش می زنــد. حــاال او بایــد بیــن وفــای 

بــه عهــد و نجــات جــان فرزنــد خردســالش، یکــی را انتخــاب کنــد... .

الهام هادی نژاد

لوح افتخار
فانوس+لوح 

افتخار 
بازیگری برای 
بهار نوحیان

تهران

تقاص

مــردی کــه از اعضــای ســابق ســازمان مجاهدیــن خلــق )منافقیــن( اســت، 
قربانیــان  از  یکــی  مغــازه  بــه  او  بازمی گــردد.  ایــران  بــه  ســال ها  از  پــس 
او  می شــود.  تــرور  مــرد  ایــن  توســط   ،60 دهــه  در  کــه  مــی رود  ســازمان 
می خواهــد تقــاص کار خویــش را جلــوی چشــمان خانــواده قربانــی پــس 
بــا  پــدرش،  کشــتن  جبــران  بــرای  می خواهــد  او  از  شــهید،  پســر  بدهــد. 
را  زجــرآوری  مــرگ  مــرد،  حــال  کنــد.  خودکشــی  شــیمیایی  مایــع  خــوردن 

می بینــد. خــود  چشــمان  جلــوی 

تهرانلوح افتخارمحسن امانی

سوزن

خدمــات  انجــام  بــرای  جهــادی  گــروه  یــک  تحمیلــی،  جنــگ  بحبوحــه  در 
بهداشــت، درمــان و کارهــای فرهنگــی، وارد روســتایی دورافتــاده در اراک 
امــا  اســت  بچه هــا  واکسیناســیون  گــروه،  هدف هــای  از  یکــی  می شــود. 
آنجــا  در  بچــه ای  هیــچ  کــه  می شــود  متوجــه  روســتا،  بــه  ورود  به محــض 
ــو، جهادگــران می فهمنــد کــه بچه هــا  ــدارد. پــس از کمــی پرس وج ــود ن وج
از تــرس ســوزن فــراری و در حاشــیه روســتا پنهــان هســتند. اعضــای گــروه، 
بــرای بیــرون کشــیدن کــودکان از مخفیگاهشــان دســت به کار می شــوند... 

.

تهرانفانوسیوسف جعفری

فیلم ما

شهرعنوان جایزهکارگردانخالصهنام فیلم

یدی

مســتند، روایــت داســتان نوجوانــی بــه نــام »یــدی تایگــر« از اهالــی روســتای 
»زالــی« لرســتان اســت کــه دریکــی از روزهــای تابســتان ســال 1384، هنــگام 
بــازی فوتبــال تصــادف می کنــد و یــک پــای خــود را از دســت می دهــد. زندگــی 
ــا، اراده او را بــه تصویــر می ِکشــد، پســری  ــا داشــتن یــک پ امــروز ایــن پســر ب
کــه پــس از فــوت پــدر و رفتــن بــرادر بزرگ تــر بــه تهــران، بــار زندگــی خانــواده 

ــر دوش اوســت. ب

دلفانلوح افتخاریزدان عربی

کلت

ایــن فیلــم داســتانی، روایتــی ســاده از یــک مهمانــی خانوادگــی اســت کــه 
بچه هــا بــه دوراز هرگونــه تکلفــی، مشــغول تفنــگ بــازی هســتند کــه با شــروع 
از برجــام، یک بــاره  بــر خــروج آمریــکا  اخبــار و صحبت هــای ترامــپ مبنــی 
بــه ســکوت و جدیــت تبدیــل می شــود.  فضــای شــاد و صمیمــی خانــه، 
بــه همیــن خاطــر، بچه هــا تصمیــم می گیرنــد تــا دوبــاره شــادی را بــه خانــه 

بازگرداننــد.

تهرانفانوسسپیده شراهی
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مستند جنگ اقتصادی

شهرعنوان جایزهکارگردانخالصهنام فیلم

خاویار قم

ــار« دریــای خــزر را در  صیــد غیرمجــاز و آلودگــی محیط زیســت، ماهــی »خاوی
آســتانه انقــراض قــرار می دهــد کــه »محمدتقــی برخــورداری«، کشــاورز اهــل 
آب شــور  چاه هــای  کنــار  در  را  اســتخرهایی  هشــتاد  دهــه  اوایــل  در  قــم، 
ایــن اســتان می ســازد و در آنجــا »فیل ماهــی« و  کشــاورزی در دل کویــر 
ج از  خاویــار را پــرورش می دهــد و پــس از مدتــی صــادرات آن هــا را بــه خــار
کشــور آغــاز می کنــد. مســتند، تــالش و پشــِتِ کار ایــن کشــاورز را کــه باعــث 

ــد. ــر می کش ــه تصوی ــت، ب ــده اس ــی ش ــادی و کارآفرین ــق اقتص رون

محمدجواد 
قملوح افتخاررحیمی

جوجه های 
انگلیسی

غ«، خوراکــی اســت کــه هــم در عروســی و هــم در مراســم عــزای ایرانی هــا  »مــر
غ و غــذای آن ها، وابســته  قــرار دارد امــا صنعــت جوجه هــای تولیدکننــده مــر
غ هــای مــادر  بــه کشــورهای خارجــی اســت. مســتند، فرآینــد اصــالح نــژاد مر
در جهــان نشــان  را  یــک روزه  تولیــد جوجه هــای  و  غ الیــن«  »مــر نــام  بــه 
ــاوری را  ــن فّن ــن«، ای ــن آری غ الی ــر ــرکت »م ــران ش ــه در ای ــد. درحالی ک می ده
دارد امــا ســهم آن در بــازار کشــور زیــر یــک درصــد اســت و جوجه هایــی کــه 

ــه وجــود می آینــد از انگلســتان وارد می شــود. غ هــا ب ــوع مر از ایــن ن

محمدهادی 
تهرانلوح افتخاراینانلو

به نام پدر

را  خطــی«  »شــتاب دهنده  دســتگاه  نجات بخــش«،  »نویــد  مهنــدس 
می ســازد کــه بــرای درمــان ســرطان کاربــرد دارد امــا وزارت بهداشــت، بــا 
بی مهــری آن را پــس می زنــد. پس ازایــن ماجــرا، مهنــدس تصمیــم می گیــرد 
بــا تغییــر کاربــری، دســتگاه خــود را بــه یــک »شــتاب دهنده گمــرک« تبدیــل 
کنــد و بــه گفتــه خــودش، ســرطان جامعــه کــه همــان قاچــاق اســت را از بین 
ببــرد. او در ایــن مســیر بــا مشــکالتی روبــه رو می شــود و حتــی کارخانــه اش 
را تعطیــل می کنــد امــا باروحیــه جهــادی بــه کار خــود ادامــه می دهــد. فیلــم، 

حکایتــی از ایــن جهادگــر اقتصــادی و فعالیت هــای وی دارد.

محمدتقی 
قمفانوسرحمتی

مستند بیداری اسالمی و جهانی

شهرعنوان جایزهکارگردانخالصهنام فیلم

عماد

پــس از اشــغال لبنــان، »عمــاد« کــه تحــت تأثیــر انقــالب اســالمی ایــران 
بــا  می کنــد.  صهیونیســتی  رژیــم  بــا  مبــارزه  آمــاده  را  گروهــش  اســت، 
طراحــی او، حملــه ای بــه پایــگاه فرماندهــان ایــن رژیــم می شــود کــه تعــداد 
زیــادی از متجــاوزان را از پــا درمــی آورد. در جنــگ 6 روزه، وی تمــام اهــداف 
یــک افســر  او در عملیاتــی،  بــه شکســت می کشــاند.  را  صهیونیســت ها 
رده بــاالی »موســاد« را دســتگیر و از ایــن طریــق 439 اســیر لبنانــی را آزاد 
اعضــای  از  مغنیــه«،  »عمــاد  مبارزاتــی  زندگــی  روایــت  مســتند،  می ســازد. 

اســت. حــزب اهلل  برجســته 

تهرانلوح افتخارایمان گودرزی

فرزند امام

پــس از اســتقالل پاکســتان در دهــه 20 شمســی، نهضــت »جعفریه« متعلق 
کشــور توســط »شــیخ مفتــی جعفــر حســین« شــکل  ایــن  بــه شــیعیان 
شــهر  اهالــی  از  کــه  حســینی«  ســیدعارف  »عالمــه  او،  از  پــس  و  می گیــرد 
»پاراچنــار« اســت، رئیــس نهضــت می شــود. ســیدعارف در دوران تحصیــل 
خــود در »نجــف«، تحــت تأثیــر افــکار امــام خمینــی)ره( قــرار می گیــرد و پــس 
از پیــروزی انقــالب اســالمی، نماینــده ایشــان در ایــن کشــور می شــود و 
درنهایــت مردادمــاه 1374 توســط افــراد ناشــناس بــه شــهادت می رســد. 

مســتند، فعالیت هــای عالمــه را در پاکســتان نشــان می دهــد.

سیدمحتشم 
قمفانوسعلی نقوی
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مستند مدافعان حرم

شهرعنوان جایزهکارگردانخالصهنام فیلم

کرار

شــهید »محمدرضا ســنجرانی«، به کار با اســلحه عالقه زیادی دارد 
ــدان  ــئول می ــیج، مس ــی بس ــای آموزش ــدن دوره ه و پــس از گذران
تیــر در »مشــهد« می شــود. پــس از ظهــور داعــش، محمدرضــا بــا 
اســم مســتعار »کــرار« بــه ســوریه مــی رود و مســئولیت آمــوزش 
پــادگان تیــپ »فاطمیــون« را بــر عهــده می گیــرد. اثــر، فیلم هایــی 
کــه وی از نبــرد بــا تکفیری هــا گرفتــه اســت را نشــان می دهــد و 
ویژگی هــای اخالقــی او را ماننــد ســخت گیری در زمــان آمــوزش، 

روحیــه بــاال و شــوخ طبعی در میــدان نبــرد روایــت می کنــد.

مشهدلوح افتخارمحسن عقیلی

عابدان کهنز

»ُکَهنــز«، در شهرســتان شــهریار قــرار دارد. ایــن منطقــه، مدت هــا بــه 
حــال خــود رهــا می شــود؛ رونــق خریدوفــروش موادمخــدر و وجــود 
باغ هایــی در آنجــا کــه منشــأ بی بندوبــاری اســت، شــرایط فرهنگــی 
از  گروهــی  عجیــب،  اقدامــی  در  ســپاه  می کنــد.  ناامــن  را  منطقــه 
رزمنده هــای دفــاع مقــدس را بــا خانواده هایشــان بــه آنجــا می فرســتد 
تــا در شــهرکی بــه نــام ولی عصر)عــج( ســاکن شــوند. اهالــی جدیــد، 
مســجد »امیرالمؤمنیــن)ع(« را می ســازند و قــدم در مســیر جهــادی 
دیگــر می گذارنــد. مســتند، روایتــی از فعالیت هــای ایــن مســجد دارد 
کــه ســه شــهید و دو جانبــاز مدافــع حــرم تقدیــم اســالم کــرده اســت.

مجید ریاضی 
رستگار

لوح افتخار و فانوس 
پرمخاطب ترین اثر 

جشنواره
تهران

نجات

و  خبرنــگار  دو  انصــاری«،  »علــی  و  موســوی«  مرتضــی  »ســید 
دوســت قدیمــی در نیروهــای بســیج مردمــی عــراق هســتند کــه 
در حیــن تهیــه گــزارش، بــا داعــش درگیــر می شــوند و علــی بــه 
ــر، حکایتــی از ســیدمرتضی اســت کــه پــس  شــهادت می رســد. اث
از شــهادت رفیــق خــود، بــا گــروه مستندســاز بــه کار خــود ادامــه 
او  دارد.  حضــور  »موصــل«  آزادســازی  عملیــات  در  و  می دهــد 
عالوه بــر فیلم بــرداری و تهیــه خبــر، اســلحه بــه دســت می گیــرد 
ــی  ــات، نقش های ــن عملی ــن ای ــد. در حی ــا می جنگ ــا تکفیری ه و ب

فراتــر از جنــگ بــرای ســید رقــم می خــورد.

امیرحسین 
تهرانفانوسنوروزی

مستند جنگ نرم

شهرعنوان جایزهکارگردانخالصهنام فیلم

تهران دمشق

تاکنــون، مســتندهای بســیاری دربــاره داعــش و جنگ افــروزی آن ساخته شــده 
اســت امــا ایــن بــار، دوربین مستندســاز به پشــت جبهه های مقاومت مــی رود 
و وضعیــت مــردم در شــهرهای مختلــف ســوریه را از زبــان خودشــان روایــت 
می کنــد. مســتند، ریشــه های اجتماعــی اعتراضــات گروهــی از ســوری ها تــا 
ــت  ــری از وضعی ــد تصوی ــرد و می کوش ــن می ب ــر ذره بی ــران را زی ــکل گیری بح ش
آن هــا پــس از گذشــت 7 ســال از جنــگ ارائــه کنــد. روایــت ایــن فیلــم در فضــای 
اجتماعــی ایــران و ســوریه در رفت و آمــد اســت و بــه برخــی اتفاقــات داخلــی 

کشــورمان نیــز اشــاره می کنــد.

سید محمدعلی 
صدری نیا

لوح افتخار 
و جایزه 
مردمی 

تورقوزآباد

تهران

روزی روزگاری 
ترامپ 

)قسمت دوم(

ایــن مجموعــه دوقســمتی، ابعــاد شــخصیتی »دونالــد ترامــپ«، رئیس جمهــور 
آمریکا را بررســی می کند. فیلم، ابتدا شــهرت طلبی و خودشــیفتگی ترامپ را در 
دوره جوانــی و میان ســالی ماننــد حضــور در برنامه هــای تلویزیونــی و تبلیغاتــی، 
نــکات غیرعــادی در بــرج شــخصی و ســخنرانی ها و حــرکات غیرمنطقــی اش، 
نشــان می دهــد؛ ســپس دالیــل پیــروزی او را در انتخابــات ریاســت جمهــوری 

امریــکا را بررســی می کنــد.

تهرانفانوسعلیرضا بوالی
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مستند تاریخ معاصر ایران

شهرعنوان جایزهکارگردانخالصهنام فیلم

آینه های 
شکسته

»حســن محمدبیگــی« و »حیــدر بنائــی«، دو تــن از اعضــای کمیتــه انقــالب 
اســالمی در اوایــل دهــه 60 هســتند کــه توســط گروهــک »منافقیــن« تــرور 
آســیب  نخــاع  ناحیــه  از  بــه شــهادت می رســد و حیــدر  می شــوند. حســن 
می بینــد. اثــر، داســتان زندگــی ایــن دو، جنایــات منافقیــن در قبــال مــردم عــادی 
و نحــوه ترورشــان را از طریــق مصاحبــه بــا آقــای بنائــی و خانــم »اکــرم رحمانــی«، 

همســر شــهید محمدبیگــی بــه تصویــر می کشــد. 

عبدالعلی 
تهرانلوح افتخارمکرمی اصل

راه طی شده

»مهــدی بــازرگان«، تعلیمــات دینــی و تفســیر قــرآن را نــزد »ابوالحســن فروغــی« 
کــه از اعضــای فراماســونری در ایــران اســت، می آمــوزد. او ســعی دارد تــا احــکام 
اســالمی را به جای اســتفاده از فقه، کالم و منطق، با علم و تجربه اثبات کند که 
در ایــن زمینــه منحــرف می شــود. تعــدادی از شــاگردان بــازرگان کــه تحــت تأثیــر 
کتــاب »راه طی شــدة« او هســتند، »ســازمان مجاهدیــن خلــق« را با حمایــت وی 
تأســیس می کننــد و پــس ازآن، قــدم در وادی مارکسیســم و جنــگ مســلحانه 
علیــه جمهــوری اســالمی می گذارنــد درحالی کــه بــازرگان همچنــان حامــی آن هــا 

اســت. 

تهرانلوح افتخارعلی مالقلی پور

شورش علیه 
سازندگی

هاشمی رفســنجانی«  »اکبــر  ریاســت  بــه  ســازندگی  دولــت   ،1368 ســال 
و  می کنــد  اجــرا  را  اقتصــادی  تعدیــل  سیاســت های  او  می آیــد.  کار  روی 
ــور رفاه طلبــی و تجمل گرایــی می دهــد کــه نتیجــه آن افزایــش شــکاف  مان
طبقاتــی اســت کــه منجــر بــه شــورش های اجتماعــی در »مشــهد« می شــود 
ادامــه  می ریــزد.  جمهــوری  ریاســت  انتخابــات  بعــدی  دور  در  وی  آرای  و 
سیاســت های تعدیــل اقتصــادی در دولــت دوم هاشــمی، باعــث افزایــش 
دوم  مــوج  و  می شــود  ارز  قیمــت  رفتــن  بــاال  و  گرانــی  تــورم،  بی ســابقه 

 . می گیــرد...  شــکل  »اسالمشــهر«  در  اجتماعــی  شــورش های 

تهرانفانوسمصطفی شوقی

مستند جبهه فرهنگی انقالب

شهرعنوان جایزهکارگردانخالصهنام فیلم

متولد آذر

در ابتــدای پیــروزی انقــالب، »مرتضــی ســرهنگی«، خبرنــگار روزنامــه »جمهــوری 
اســالمی« می شــود و بــرای تهیــه خبــر بــه جبهــه مــی رود. اوایــل دهــه 60، مرتضــی 
در مصاحبــه بــا تعــداد زیادی از ُاســرای عراقی، اســرار نهفته جنــگ را از زبــان آن ها 
می نویســد. او از بنیان گــذاران دفتــر »ادبیــات و هنــر مقاومــت« حــوزه هنــری 
اســت و در آنجــا بیــش از 500 جلــد کتــاب را تدویــن می کنــد و پــس از مدتــی، 
به عنــوان محقــق بــرای ســاخت مســتندهای دفــاع مقــدس بــه »روایــت فتــح« 

مــی رود. فیلــم، روایتــی پیرامــون ایــن نویســنده انقــالب اســالمی دارد.

سیدرضا 
تهرانلوح افتخارحسینی

عطر سیب

توابــع شهرســتان  از  »فــالرد«  امام جمعــه بخــش  حاج آقــا »بخشــایش پور«، 
»لــردگان« اســت امــا امام جمعــه ای متفــاوت ازآنچــه در ذهــن داریــد. او در ایــن 
منطقــه محــروم، وظیفــه خــود می دانــد تــا کنــار مــردم بمانــد، بــا آن هــا زندگــی کند 
و درمــان دردهایشــان باشــد. حــل مشــکالت جوانــان و کمــک بــه تــرک اعتیــاد 
40 نفــر از آنــان، پیگیــری ارتقــای بــرق منطقــه، کمــک بــه آب رســانی 30 روســتا و 
کمک به اشــتغال 300 جوان در پتروشــیمی، تنها بخشــی از اقدامات مهم این 

روحانــی محبــوب و مردمــی اســت کــه در مســتند نشــان داده می شــود.

قملوح افتخارداود جلیلی
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مستند نقد درون گفتمانی

شهرعنوان جایزهکارگردانخالصهنام فیلم

خوره

فروردین 1396، همایش »منافقین« در پاریس با حضور شــخصیت های 
آمریکایــی برگــزار می شــود کــه در آن، پیرامــون تغییــر رژیــم در ایــران بحــث 
می کننــد. چنــد مــاه بعــد، بــا طراحــی ســازمان »ســیا«، پول هــای آل ســعود 
و نیــروی انســانی منافقیــن، نقشــه آشــوب و اغتشــاش در ایــران بــه اجــرا 
درمی آیــد. مســتند، سوءاســتفاده آمریــکا و متحدانــش را از نارضایتــی 
و مطالبــات اقتصــادی مــردم و ایجــاد آشــوب بــرای ســرنگونی جمهــوری 
اســالمی در دی مــاه 1396 بــه تصویــر می کشــد و ابعــاد پنهــان طــرح آن هــا و 

ناکارآمــدی داخلــی در بــروز نارضایتــی را روایــت می کنــد.

محمدرضا 
قزوینلوح افتخارامامقلی

فروشنده 2

هیچ چیــزی به انــدازه تاریــخ تکــرار شــدنی نیســت و هیــچ اشــتباهی در تاریــخ 
به انــدازه عبــرت نگرفتــن از آن شایســتگی مذمــت را نــدارد. »فروشــنده2«، از 
مــا می خواهــد »فروشــنده 1«را ببینیــم؛ یعنــی از تاریــخ عبــرت بگیریــم، ســپس 
ــپ«  ــه »ترام ــته ای ک ــام هس ــای برج ــاند. میوه ه ــده  می کش ــای آین ــه دنی ــا را ب م
در دســتان خــود بــه بــازی می گیــرد، می رونــد کــه بــذر »برجــام 2« باشــند. ایــن 
مســتند راهــی اســت کــه حجــت بر ما تمــام شــود و شــرح خوابی که غــرب برای 

صنعــت موشــکی ایــران می بینــد را نشــان می دهــد.

تهرانلوح افتخارعلیرضا بوالی

دریابست

بــا بحرانــی شــدن وضعیــت ماهــی و آبزیــان در دریــای هرمــزگان، مســئوالن 
شــیالت، طــرح »دریاَبســت« را اجــرا می کننــد کــه بــر اســاس آن، صیــادی 
ممنــوع اســت امــا در اولیــن روزهــای اجــرای طــرح، تصاویــری از یــک ِکشــتی 
صنعتــی درحــال صیــد منتشــر می شــود. مستندســازی بــرای بررســی ایــن 
موضــوع، بــه »بنــدر جاســک« مــی رود و از اهالــی می خواهــد تــا در خصــوص 
جمــع آوری اســناد و تخلفــات کشــتی های صنعتــی و چینــی کمکــش کننــد 
امــا آن هــا از تــرس مســئوالن، مصاحبــه نمی کننــد. اثــر، روایتــی از مشــکالت 
محوریــت  بــا  جاســک  شهرســتان  »مکــران«  ســاحلی  نــوار  صیــادان 

کشــتی های چینــی دارد.

بندرعباسفانوسمحمود شهبازی

مستند ملت قهرمان

شهرعنوان جایزهکارگردانخالصهنام فیلم

جلیل و خلیل

مســتند، حکایتــی از »جلیــل« و »خلیــل«، بــرادران دوقلــوی یــک خانــواده 
روســتایی ایالمــی دارد کــه در رشــته دوومیدانی فعالیــت می کنند و برای 
کمــک بــه پدرومــادر پیــِر خــود، کار دامــداری را انجــام می دهنــد. آن هــا 
باوجــود محرومیــت، عضــو تیــم ملــی نوجوانــان و جوانــان می شــوند 
و بــرای شــرکت در مســابقات آســیایی، بــه چیــن می رونــد امــا نتیجــه 
رضایت بخشــی نمی گیرنــد. پــس ازآن، جلیــل بــه تیــم ملــی بزرگ ســاالن 
راه می یابــد و بــرای حضــور قدرتمنــد او در مســابقات آســیایی، خلیــل بــه 

ــد. ــام می دهن ــایی انج ــات طاقت فرس ــد و تمرین ــک می کن ــرادرش کم ب

ایالملوح افتخارروح اهلل اکبری

بانو

ــه اهــواز مهاجــرت می کنــد  ایــن مــادر زحمتکــش، در 11 ســالگی ازدواج و ب
غ و ماهــی را کنــار بگــذارد  و فضــای شــهری مانــع نمی شــود تــا پــرورش مــر
و کارگاه خیاطــی ایجــاد نکنــد. جنــگ تحمیلــی زندگــی او و خانــواده اش را 
هماننــد دیگــر مــردم اهــواز درگیر می کند و دو پســر و یــک دختــرش را از وی 
می گیــرد. او اکنــون اعتقــاد دارد کــه جنــگ امــروز، جنــگ اقتصادی اســت و با 
ســفر بــه روســتاها، می کوشــد اهالــی را بــه کارهــای اقتصــادی ترغیب ســازد. 
اثــر داســتان زندگــی بانــو »عصمــت احمدیــان«، مــادر شــهیدان »فرجوانــی« 

اســت.

محمد حبیبی 
تهرانفانوسمنصور
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نماهنگ
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علی کوچولو

نماهنــگ، حکایتــی از پســربچه کوچکــی بــه نــام »علــی« دارد کــه پــدرش از 
شــهدای مدافــع حــرم اســت. علــی کوچولــو، بــدون پــدر و زیــر ســایه مادربــزرگ 
می شــود، مراحــل پیشــرفت و ترقــی را طــی می کنــد و بــرای کشــور عزیــزش 

افتخــار می آفرینــد.

تهرانفانوسحامد حیدری

قاصدک
نماهنگ، تعدادی پســربچه را نشــان می دهد که با شــیطنت های خاص خود، 
در کتابخانــه ســرودی هماهنــگ می خواننــد و کتاب هایــی را تهیــه می کننــد و 

بــرای ترویــج فرهنــگ کتاب خوانــی، آن هــا را بــه ســایر افــراد هدیــه می دهنــد.

سید مهدی 
تهرانجایزه ویژهحسینی

خلوت خوب

اثــر کــه بــه مناســبت والدت حضــرت زهــرا)س( و روز زن تولیدشــده اســت، 
زندگــی عاشــقانه زوج جوانــی را نشــان می دهــد کــه پابه پــای هــم پیــش 
و  خویــش  آرامــش  مایــه  می ماننــد،  هــم  کنــار  ســختی ها  در  می رونــد، 
فرزنــدان هســتند و شــخصیت »زن«، در محوریــت همــه اتفاقــات خــوب 

زندگــی آن هاســت.

خونه مادربزرگه

»خونــه  خاطره انگیــز  برنامــه  تیتــراژ  از  بازسازی شــده  اثــری  نماهنــگ، 
کــه در  را نشــان می دهــد  مادربــزرگ« اســت و منــزل قدیمــی مادربزرگــی 
آســتانه عیــد نــوروز، تمــام فرزنــدان و نوه هــا در آن خانــه گــرد هــم می آینــد تــا 
ســال را باهــم تحویــل کننــد، کدورت هــا را کنــار بگذارنــد و خاطــرات خوشــی 

ــانند. ــت برس ــه ثب را ب

گزارش خبری

شهرعنوان جایزهکارگردانخالصهنام فیلم

کالکت

در  و  تولیــد  ســیما  دو  شــبکه   »20:30« خبــری  بخــش  در  مجموعــه،  ایــن 
و  فرهنگــی  روز  موضوعــات  و  می شــود  پخــش  2دقیقــه ای  قســمت های 
هنــری کشــور را ماننــد کتــاب، ادبیــات، موســیقی، ســینما، تلویزیــون، تئاتــر و 

هنرهــای تجســمی بــه چالــش می کشــد.

زهرا چخماقی
جایزه ویژه 
دستکش 
ننه عصمت

تهران

قاچاق سوخت

عــده ای از راننده هــای اتوبــوس در »شــیراز«، بــا ایجــاد تغییــرات در بدنــه خــودرو، 
ظرفیــت باک هــای گازوئیــل ماشــین را افزایش می دهند؛ ســپس با خریــد کارت 
ســوخت و جاســازی گازوئیــل در اتوبــوس، آن را بــه شــهرهای مــرزی سیســتان 
و بلوچســتان می َبَرنــد و درنهایــت قاچاقچیــان آنجــا، ســوخت ها را بــه خــارج از 
کشــور می فرســتند. خبرنــگار، بالبــاس محلــی و دوربیــن مخفــی، تصاویــر ایــن 

ماجــرا را ضبــط می کنــد و نشــان می دهــد.

شیرازفانوسسعید پرویزی

معلمانی که
 کارگری 
می کنند

مدرســه »ســلمان« شهرســتان »میبــد« یــزد، بــه علــت مشــکالت زیربنایــی، 
دارد.  جدیــد  تحصیلــی  ســال  شــروع  بــرای  بازســازی  و  تخریــب  بــه  نیــاز 
بــرای آن کــه کار بازســازی تــا ابتــدای مهــر تمــام شــود معلمــان، کارکنــان 
و معاونــان مدرســه لبــاس کارگــری می پوشــند و بــدون دریافــت مــزد و 
حقوقــی کارهــای عمرانــی آن را انجــام می دهنــد و همیــن مســئله باعــث 

می شــود. هزینه هــا  کاهــش 

کاظم دهقانی 
اشکذرلوح افتخاراشکذری
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پویانمایی
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روز از نو

پویانمایــی، داســتان پســری اســت کــه هــر نیمه شــب و پیــش از طلــوع 
آفتــاب، بــا پــدر رفتگــر خــود، خیابان هــای شــهر را نظافــت می کننــد. در ایــن 
میــان، بــا برداشــتن هــر زبالــه و پــاک کــردن هــر کثیفــی، یــک ســتاره از آســمان 
بــه زمیــن می آیــد امــا وقتــی روز فرامی رســد و مــردم بــه ســطح شــهر می آینــد، 

خ می دهــد. اتفاقــی دیگــر ر

کرمانلوح افتخارحسن اسدی

شهر هزار 
کبوتر

پویانمایــی، ماجــرای دخترکــی بــه نــام »ریحانه« اســت که بخشــی از غذای خــود را 
بــرای کبوترهــا می ریــزد. او شــبی در خــواب، همــراه کبوتــری به شــهر »هــزار کبوتر« 
مــی رود. وی در رؤیــا بــه ســر می بــرد کــه بــا صدای مــادرش از خواب بیدار می شــود 
و هنگامی کــه می بینــد مــادر، چــادری زیبا بــرای او دوخته اســت، به خاطر مــی آورد 
کــه ســفری در پیــش دارنــد و خــود را مهیــای ســفر می کنــد. در مقصــد، ریحانــه 

تعبیــر خــواب خــود را می یابد.

وریا نیک منش 
و 

مریم هاشم نژاد
زنجانفانوس

برنامه تلویزیونی و تلویزیون اینترنتی

شهرعنوان جایزهکارگردانخالصهنام فیلم

دوران 
)قسمت انقالب 

فرانسه(

می کوشــد  و  می کنــد  بررســی  را  تاریــخ  مهــم  موضوعــات  مجموعــه،  ایــن 
برنامــه  از وقایــع گذشــته داشــته باشــد. در فصــل اول،  روایــت درســتی 
بــه ســراغ 10 انقــالب بــزرگ مــی رود و در ایــن ســری، انقــالب فرانســه را زیــر 
ذره بیــن می بــرد. ریشــه ها و زمینــه وقــوع انقــالب، قدرت هــا و ذی نفعــان آن، 
وقایــع و رویدادهــای مرتبــط، شکســت و بازگشــت پادشــاهی، اعتراضــات و 
انقــالب دوم و... از موضوعاتــی هســتند کــه در 5 قســمت »انقالب فرانســه« 

بررســی می شــوند.

تهرانفانوسفرشاد منجزی

شهرآرا 
)قسمت 
اعتصاب(

ــازار  ــی ب ــث تعطیل ــال 1397، باع ــی س ــای ابتدای ــدید ارزی در ماه ه ــانات ش نوس
تهــران و تجمــع کســبه آنجا می شــود. فیلــم، با تعــدادی از مغــازه داران مصاحبه 
می کنــد و اعتراضــات آن هــا را دربــاره بــروز اغتشــاش در تجمــع، نوســانات 
قیمت هــا و بی تفاوتــی مســئوالن نســبت بــه معیشــت مــردم بــه تصویــر 

می کشــد.

تهرانفانوسمیالد گودرزی

یه بوم و دوهوا

بعــد از امضــای کنوانســیون »دریــای خــزر« میــان ایــران و کشــورهای حــوزه 
ایــن دریاچــه، شــایعه واگــذاری ســهم ایــران بــه روســیه در فضــای مجــازی 
ایــن شــایعه  را دربــاره  می پیچــد. مســتند، نظــرات و دیدگاه هــای مــردم 
ــاره جدایــی کشــور بحریــن از ایــران  گاهــی آن هــا را درب می پرســد و میــزان آ

در دوره پهلــوی بررســی می کنــد.

قملوح افتخارفاطمه احمدی

به وقت جام
 )قسمت 
انگلیس(

ایــن مجموعــه، نگاهــی دارد بــه ســبک زندگــی، تاریــخ، فرهنــگ، اقتصــاد 
و سیاســت تیم هایــی کــه در جام جهانــی 2018 روســیه حضــور دارنــد. در 
ابتــدا ویژگی هــای رفتــاری، شــخصیتی و اجتماعــی  ایــن قســمت، فیلــم 
صنعــت  تاریخــی  ســابقه  ســپس  می دهــد؛  نشــان  را  انگلســتان  مــردم 
بــه  را  بــا هنــد و سیاســت های اســتعماری ایــن کشــور  نســاجی، جنــگ 
تصویــر می کشــد. کارگــردان در انتهــا، سیاســت های تعدیــل اقتصــادی 
شــورش  ایجــاد  مــردم،  زندگــی  در  آن  منفــی  پیامدهــای  انگلســتان،  در 

اجتماعــی و خــروج از اتحادیــه اروپــا را روایــت می کنــد.

تهرانلوح افتخارعلیرضا بوالی
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خرید قبل

»مریــم«، زن میان ســالی اســت کــه بعــد از فــوت همســرش، مســئولیت 
تولیــدی پوشــاک را بــر عهــده دارد. او در روزهــای پرالتهاب بازار در تابســتان 
1397، بــا چالش هــای جدیــدی روبــه رو می شــود. قبــل از نامســاعد شــدن 
اوضــاع، وی بــه فروشــنده ها وعــده تحویــل پوشــاک می دهــد و حــاال پــس 
از گرانی هــا، همــه او را تشــویق می کننــد زیــر قولــش بزنــد امــا مریــم اجنــاس 
تولیــدی را بــه قیمــت قبــل، بــه بــازار می فرســتد. چنــد ماهــی می گــذرد و 

تولیــدی در آســتانه تعطیلــی اســت کــه اتفــاق مبارکــی می افتــد... .

ریحانه مهر پویا
جایزه مردمی 

بهترین 
فیلم نامه

تهران

اینجا سرزمین 
من است

ســال 1343، زن وشــوهری درحــال عبــور از پــل معلــق اهــواز هســتند کــه 
آن هــا می بندنــد و می خواهنــد مزاحــم زن شــوند.  بــر  را  راه  آمریکایــی،  دو 
مــرد بــا آن دو درگیــر می شــود. دو پاســبان ماجــرا را می بیننــد ولــی به خاطــر 
قانــون کاپیتوالســیون، در درگیــری دخالــت نمی کننــد. آمریکایی هــا پــس 
از ضرب وشــتم مــرد، او را از بــاالی پــل بــه داخــل رودخانــه می اندازنــد. پیکــر 
گــوش  بــه  صدایــی  خلیج فــارس  در  و  مــی رود  آینــده  تــا  آب  روی  بی جــان، 

. می رســد... 

سید مهدی 
قملوح افتخارمیرغیاثی

روزی روزگاری 
بویراحمد

در ســال 1319 و در بویراحمــد، »قربانقلــی« همــراه دســته ای از تفنگــداران 
ج کننــد.  ثــار باســتانی را خــار عشــایر، نمی گــذارد فرانســوی ها محمولــه آ
گروهبــان »اردشــیر ملکــی« از شــیراز، مأموریــت پیــدا می کنــد تــا قربانقلــی 
تفنگــداران  می شــود.  او  خواهــر  »طلعــت«،  دلبســتة  امــا  بکشــد  را 
ایل هــای مختلــف، بــه کمــک قربانقلــی می آینــد. گروهبــان از تــرس کشــته 
شــدن طلعــت، خــود را تســلیم می کنــد و همــه اتهامــات را گــردن می گیــرد. 
پــس از تیربــاران شــدن اردشــیر، تفنگــداران عشــایر مجــدد بــه رهبــری 

قربانقلــی، دورهــم جمــع می شــوند... .

یاسوجلوح افتخاررضا دانش پژوه

امام جمعه

»سیدحســن« کــه آبــا و اجــدادش امام جمعــه تهــران هســتند، پــس از 
کســب علــوم دینــی در نجــف، راهــی ســوئیس می شــود و در دانشــگاه 
»لــوزان« دکتــرای حقــوق می گیــرد. ایــن روحانــی کت وشــلواری، از ســوی 
و  می شــود  منصــوب  تهــران  امام جمعــه  به عنــوان  پهلــوی  محمدرضــا 
یــک شــبکه روحانیــت دربــاری، قــدم در عرصــه سیاســت  ایجــاد  بــرای 
ح مســتند، پرتــره ای از ســید »حســن امامــی« اســت کــه بــا  می گــذارد. طــر
ایجــاد روحانیــت دربــاری، کمــک شــایانی بــه حکومــت ســلطنتی می کنــد. 

تهرانلوح افتخارمیثم مهدوی راد

لیست شنبه

باعــث می شــود  زنده بــودن متهــم اصلــی،  بــر  یادداشــتی مبهــم مبنــی 
تــا »محســن آراســته«، پــس از 40 ســال بــه ایــران بازگــردد تــا معمایــی را 
ــو رفتــن فعالیت هــای مســجد  ــا ســاواک در ل حــل کنــد. او بــه همــکاری ب
امــام حســن)ع( مشــهد و قتــل همســرش در ســال 1357 متهــم اســت. 
پیگیری هــا و مــرور خاطــرات آن ســال ها، همراهــی  محســن بــا آیــت اهلل 
»خامنــه ای« و شــهید »اندرزگــو« را بــه  همــراه دارد امــا آراســته دســت بردار 

نیســت و می خواهــد متهــم اصلــی را بــه دام بینــدازد... .

محمدصادق 
رمضانی و حجت 

احمدی زر
مشهدفانوس

پژوهش های سینمایی

شهرعنوان جایزهکارگردانخالصهنام اثر

مطالعه 
توزیع مردمی 

محصوالت 
رسانه ای در 

اکران مردمی 
جشنواره فیلم 

عمار

»جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار«، یکــی از حرکت هــای فرهنگی_ رســانه ای 
اســت کــه بــا دغدغــه اولیــه توزیــع محصــوالت رســانه ای شــکل می گیــرد 
بــه  مردمــی،  نیروهــای  داوطلبانــه  مشــارکت  جــذب  بــا  می توانــد  و 
رســانه ای  محصــوالت  از  آن هــا  اســتفاده  بــردن  بــاال  در  موفقیت هایــی 
دســت یابــد. پژوهــش، بــر اســاس داده هــای حاصــل از مصاحبــه بــا عوامــل 
ــانه ای را در  ــوالت رس ــع محص ــوه توزی ــنواره، نح ــن جش ــا ای ــط ب ــراد مرتب و اف
»اکــران مردمــی« جشــنواره فیلــم عمــار توضیــح می دهــد تــا پیشــنهادی 

باشــد. توزیع کننــدگان  بــرای ســایر 

اصفهانفانوسرسول احمدی
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7 اثر

اکران مردمی �
 بسته فیلم های اکران مردمی

  در مجموع 51 اثر در قالب های مستند، داستانی، پویانمایی، کلیپ و نماهنگ دراین بسته ها قرار گرفت.

12 اثر

10 اثر

15 اثر7 اثر
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 اکران های مردمی در نقاط مختلف کشور

سالن شهید قاسم پور آباده، اکران فیلم داستانی »خانه پنجم«، مخاطبان 50 نفر، 97/10/3

دبستان شهید قنبری کازرون، اکران فیلم های داستانی »تک خوان« و »شکالت«، مخاطبان 26 نفر، 97/10/5

نماز جمعه نورآباِد ممسنی، اکران موشن گرافیک »غیور علوی« و نماهنگ »آمریکاتور«، مخاطبان 500 نفر، 97/10/7



6061

مؤسسه فاطمیه در آبادان خوزستان، اکران مستند»قائم مقام« مخاطبان 30 نفر، 97/10/12

دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان، اکران مستند »گیلن باره« مخاطبان 60 نفر، 97/10/19

دبستان شمس در کهگیلویه و بویراحمد، اکران فیلم داستانی »سوزن« مخاطبان 12 نفر، 97/10/17



62

بزرگداشت حماسه نه دی نرماشیر کرمان، مسجد جامع، اکران فیلم مستند »آتش به اختیار«، مخاطبان حدود 1000 نفر، 97/10/9

مدرسه نمونه خلیج فارس در بستان آباد آذربایجان شرقی، اکران نماهنگ »علی کوچولو« و داستانی »تعمیر« مخاطبان 18 نفر، 97/10/4

دانشگاه آزاد اسالمی واحد سبزوار، جشن 9 دی، افتتاحیه جشنواره و اکران فیلم »مهد عاشقان« مخاطبان حدود 700 نفر، 97/10/8
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مدرسه خضرایی کاشان اصفهان، اکران فیلم »مدرسه مورچه ها« مخاطبان 100 نفر، 97/10/16

سالن ورزشی شهدای گمنام بهارستان اصفهان، اکران موشن گرافیک »غیور علوی« و نماهنگ های »روزنهم«، »ایستاده ایم« و »بارکد626« ، 
مخاطبان 500 نفر، 97/10/9

دارالقرآن مهدی شهر سمنان، اکران فیلم داستانی »شیرینی« مخاطبان حدود 50 نفر، 97/10/15
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تبلیغات اکران مردمی �
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منتخب جوایز فراخوان های مردمی �
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Rahnama.Ammarfilm.ir- )سایت راه نما )اطالع رسانی و ثبت نام کارگاه های آموزشی

AmmarFilm.ir - )عمار فیلم )سایت اطالع رسانی جشنواره

سامانه های اینترنتی جشنواره �
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Fanoos.AmmarFilm.ir- )سامانه فانوس )ثبت نام آثار جشنواره

Book.Ammardrive.ir - )کتاب جشنواره )بانک اطالعاتی آثار مسابقه ادوار جشنواره



6869

عماریار �

ــای  ــالمی در حوزه ه ــالب اس ــی انق ــه فرهنگ ــری جبه ــی و تصوی ــدات صوت ــروش تولی ــی و ف ــه اینترنت ــرای عرض ــی ب ــر دارد مرجع ــار در نظ ــایت عماری س
ــد. ــی باش ــای آموزش ــی و دوره ه ــگ، پویانمای ــاه، نماهن ــد و کوت ــتانی بلن ــتند، داس مس

 ایــن ســایت باقابلیــت vod و خریــد اشــتراک موجــب دسترســی آســان تر مخاطبــان و عالقه منــدان شــده و تاکنــون نزدیــک بــه 1000 اثــر در موضوعــات 
و ژانرهــای مختلــف در ســایت بارگــذاری شــده اســت.

یکــی از قابلیت هــای دیگــر ایــن ســایت اکران هــای اقتصــادی و مبتنــی بــر بلیت فروشــی اســت و آثــاری کــه ایــن قابلیــت را داشــته باشــند در شــبکه 
اکــران مردمــی جشــنواره عمــار بــه مخاطــب عرضــه می شــوند. 

ان شــاءاهلل در آینــده ای نزدیــک هــم فــروش فیزیکــی آثــار و هــم صفحــه حمایــت مالــی و مهارتــی بــرای عالقه مندانــی کــه ایــده ای بــرای تولیــد دارنــد بــه 
ســایت عماریــار اضافــه خواهــد شــد.
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صفحه رسمی جشنواره عمار در فضای مجازی
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انعکاس خبری برگزاری جشنواره �
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رسانه های محلی
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روزنامه ها �



80
گزارش روزنامه آیدینلیک ترکیه از اکران فیلم بازجو در جشنواره عمار



8081



82



8283

بازتاب های جشنواره در شبکه های مجازی  �
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فرستندهمتن پیامنام فیلم

عالــی بــود همگــی خانوادگــی نــگاه کردیــم حتــی بچــه هامــون فقــط چــرا پاییــن فیلــم گوشــه بابا آب داد
7250---936می نوشــتید مثــاًل فرزنــد موســی الرضا ننوشــتید شــهید مــن اخرهــاش فهمیــدم شــهیده

عالــی بــود این گونــه مســتندها کــه اگــه تلنگــر بــه مســئولین بزنــه رو بیشــتر درســت کنیــد خالف سنگین
6966---937لطفًا

ارباب جنگ
بــا تشــکر از زحمــات و تالش هــای شــما، بهتــر اســت ایــن اطالع رســانی به صــورت فیلــم و 
تصویــر، مصــداق بــارزی از جنــگ نــرم اســت که دشــمن، میــدان دار آن بوده و فیلم هــا، بازی های 

کامپیوتــری را باکیفیــت بــاال و قیمــت پاییــن و یــا حتــی رایــگان در اختیــار همــه قــرار می دهنــد.
915---3997

7903---935عالی بود دست شما درد نکند.فقط منظور صحبت های ترامپ را نفهمیدمارباب جنگ

بســیار عالــی بــود ولــی کاش بــا امیــد تمــام می شــد مثــاًل در آخــر بــه ســید خانــم خبــر مستوره
و... شــد  تبعیــد  رضاخــان  کــه  9079---919می دادنــد 

عابدان کهنز
خیلــی عالــی بــود انشــاهلل مأجــور باشــید کاش یــه شماره حســاب بدیــد ماهیانــه پــول 
ثــار .صــدای گوینــده خیلــی خــوب  واریــز کنیــم در حــد تــوان مــون بــرای کمــک بــه ســاخت آ

نبــود
939---9308

0622---912سالم.عالی و دردناکفوعه و کفریا

ــوب و شیر،پرگار و زاویه ــا او ازدواج کند،خ ــالگی ب ــا 18س ــرد ت ــان ک ــی نش ــری را از کودک ــه دخت ــمتی ک  آن قس
8284---937مناســب نبــود.

 بی نظیــر بــود شــیرینی لهجــه شــیرین یــزدی تماشــای فیلــم رو جــذاب می کــرد. بازی هــا پــر از جمعه گل
8609---914صداقــت بــود و موســیقی هــم حــس خیلی خوشــی رو منتقــل می کــرد. در کل دوست داشــتنی

6896---912خیلی خوب بودجان لیلی

7156---912عالیابابیل

دیوارگتو

تطهیــر یهودیــت بــود، دایــره مطالعــات و تحقیقاتتــون رو لطفــًا بیشــتر کنیــد، یهودیــت 
از همــان زمــان حضــرت موســی در فکــر تصــرف قــدس بودنــد و اونجــا رو ســرزمین 
قانونــی خودشــون مــی دونســتند و در زمــان پیامبــر هــم از دشــمنان اصلــی اســالم 
بودنــد و در پــس جریــان ســقیفه هــم یهــود نقــش اصلــی رو بــازی می کرد،زمانــی کــه 

اســراییلی در کار نبــود، کتــاب تبــار انحــراف از آقــای تائــب رو مطالعــه کنیــد.

912---3047

2826---936بسیار عالی خدا قوتپرواز از حلب

عالــی بــود. خســته نباشــید و ان شــاءاهلل در جبهــه فرهنگــی مثــل بزرگانــی کــه زندگیشــون عابدان کهنز
0977---990رو روایــت کردیــد پیشــرو، ثابت قــدم و موفــق باشــید.

9956---919جذاب و به فکر فرو برنده بوددروازه غار دروازه جهاد

9956---919بسیار جذاب و عالی بودبانو

یــک اثــر خیلــی معمولــی، کــه اصــاًل انتخــاب خوبــی بــرای اکــران جشــنواره نبــود چــون بابای شکالتی
بــودن. ســالن  در  بچه هاشــون  بــا  خانواده هــا  از  6343---912بعضــی 

1227---912عالی خدا خیرتون بدهعابدان کهنز

5840---990عالی بود به نظر من بی نظیرترین بوددایو

9783---917سالم. بسیار عالی ، دست دست اندارکارانش درد نکنه.خدا قوتارباب جنگ

نظرات پیامکی مخاطبان در مورد فیلم ها �
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8086---938فوق العاده س خدا قوت. یه اثر خوب برای اکران هامونه ان شاهللشهر هزار کبوتر

ــی کــه سفره های خالی ــه ایــن موضــوع اونــم دقیقــًا درزمان  واقعــًا جــا داره تشــکر ویــژه کنــم از پرداخــت ب
ــود، خــدا قــوت ــی ب ح شــد، عال ــر و اعدامــش مطــر 3047---912بحــث ســلطان قی

0804---912بسیارعالی, مستند و مستدل, آفرین به جسارت آقای طادیهاشمی زنده است

راه بی بازگشت
از این کــه دغدغــه ی امــام خامنــه ای رو موضــوع مســتند خودتــون انتخــاب کردیــد ازتــون 
ممنونــم، واقعــًا بهتریــن شــروع رو بــرای روایــت انتخــاب کردیــد و بهتریــن ســبک رو بــرای 

بیــان چنیــن تهدیــدی در مــورد کشــور داشــتید، خــدا قــوت
912---3047

ثــاری بــرای کارشناســان و اهالــی فــن پخــش شــود و اکــران عمومــی انقالب جنسی 2  بهتــر اســت چنیــن آ
ثــار داشــته باشــد. 5509---936آن ممکــن اســت نتایجــی برخــالف رســالت اصلــی و هویــت فکــری ایــن آ

دقــت در انتخــاب چنیــن موضوعــی واقعــًا تحســین برانگیــزه، کاش امثــال ایــن اثــر از مرد نفتی
3047---912رســانه ملــی هــم پخــش می شــد، جرئــت و جســارتتون قابــل تقدیــره، خــدا قــوت

ممنــون عالــی بــود، نریشــن بســیار خــوب، ترتیــب بنــدی موضــوع تــا رســیدن بــه کالم ترینیتی
3047---912نهایــی عالــی، خــدا قــوت

3047---912خیلی زیبا بود واقعًا، ممنون که اثرتون رو از شهدا انتخاب کردیداسپری

5285---936فیلم جالبی بود.دایره

یک انتخابات طنزیم 
3047---912ممنون از همگی واقعًا زیبا بود نوع جدیدی نگاه به انتخابات 96 بود، خدا قوتشده

خیلــی آموزنــده و عالــی بود.بخصــوص کــه فرهنــگ دوســتی و گذشــت را در نوجوانــان جایزه ویژه
5176---919نشــان مــی داد.

5176---919نماهنگ خیلی جالبی بود ویاد آوری اهداف حرکت اربعین بود.اجرکم عند ا....بدرقه

نوســتالژی و بــرای مــا دهــه شــصتی ها خاطــره انگیــز کــه البتــه جبهــه امــروز را کــه تــالش علی کوچولو
5176---919بــرای ســازندگی اســت نشــان مــی داد. میشــه کاملتــر شــو ســاخت.

5176---919یادآور حادثه منی و شهید قاری قرآن عزیز بود ممنونم از یادآوری تون.موفق باشیدحاجی

5668---938سالم خیلی جالب بود ممنونبعدازظهر

7228---912 فیلم ازلحاظ فنی و محتوایی عالی بودپله های یک منبر

انتخــاب موضــوع و ســبک روایت بســیار عالــی .خــدا قوت.نریشــن و اطالعــات تاریخــی مارش میرا
احســنت 3047---912بی نظیــر، 

3047---912 ممنون خیلی موضوع خوبی بود، خدا قوتحاج عیسایی

3087---935نشان دادن وقاحت عمل اغتشاشگرانزخم تازه

4408---915بسیار عالیزخم تازه

0587---910ثریا تو با ما چه کردی امشب، گاهی گریاندی گاهی خنداندی.مجموعه ثریا

6896---912خیلی خوبموزیست

7156---912عالیابابیل

6343---912عالیفرزند ایران زمین

6896---912خوب بود و بصیرتیتهران دمشق

653---912عالیخالف سنگین
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