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گزارݤݤش هشتمین جشنواره مردمݡی فیلم عمارݤݤݤݤ



2

مرحوم آیت اهلل محی الدین حائری شیرازی

مرحوم حبیب اهلل کاسه ساز

شهید حاج علی خوش لفظ

مرحوم احمد عزیزی

شهید محسن حججی مرحوم روح اهلل نامداری

** شهدا و درگذشتگان یک سال اخیر جبهه فرهنگی انقالب اسالمی
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پیام شفاهی رهبر انقالب به اکران کنندگان مردمی جشنواره عمار

ــه  ــی ک ــند، کس ــا نباش ــر این ه ــون اگ ــت. چ ــی اس ــا ارزش ــا«، کار ب کار »اکران کننده ه
ــه کار او  ــه ب ــتند ک ــانی هس ــا کس ــود، این ه ــد ب ــده خواه ــد، کارش بی فای ــد می کن تولی

ــند.  ــده می بخش فای
دیدار با اعضای دفتر مطالعات جبهۀ فرهنگی انقالب اسالمی؛ 1396/10/14 
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* فــراخـــوان هــا

فراخوان شرکت در هشتمین جشنواره مردمی فیلم عمار *

فراخوان مردمی با موضوع »انتخابات« فراخوان مصاحبه مردمی با موضوع »اولین درآمد بزرگ ترها«* *



5

بوشهر، گناوه، سعدآباد، شیراز، جهرم، داراب، قزوین، یزد، برازجان، بشاگرد، ساری، باغملک و...

سفرهــای استانی دبیــرخانه جشنــواره  *

نشست با امام جمعه و اکران کنندگان بشاگرد *

نشست با اکران کنندگان قزوین *



6

نشست با اکران کنندگان و فعاالن فرهنگی بوشهر *

نشست با اکران کنندگان و فعاالن فرهنگی گناوه نشست با فعاالن فرهنگی سعدآباد و آب پخش* *

نشست با اعضای قرارگاه خاتم االوصیاء بوشهر نشست با اکران کنندگان و فعاالن فرهنگی برازجان* *



7

نشست با اکران کنندگان و فعاالن فرهنگی جهرم *

نشست با اکران کنندگان و فعاالن فرهنگی داراب *
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نشست هـای خبـری جشــنواره *

اولین نشست خبری - سوم آبان ماه 1396 - حسینیه هنر *

دومین نشست خبری - چهارم دی ماه 1396 -  منزل شهیدان تیموری
خانواده شهید تیموری یکی از فرزندان خود را در دوران دفاع مقدس تقدیم انقالب کردند، یکی از فرزندان دیگر خانواده نیز در حمله 

تروریستی داعش به مجلس ضمن انجام وظیفه حفاظت از خانه ملت به شهادت رسید .

*

خبرنگاران در دومین نشست خبری *
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آثار بخش مسابقهتعداد کل آثاربخش

1389237فیلم

63324فیلم ما

32126فیلم نامه

21732نماهنگ

10338برنامه تلویزیونی، تلویزیون اینترنتی و کلیپ

11435اقالم تبلیغاتی )تیزر فیلم و آگهی تبلیغاتی(

16226اقالم تبلیغاتی )پوستر فیلم(

22833تولیدات رادیویی

4611نقد، مقاله و پژوهش سینمایی

3213462جمع کل

آثار مسابقۀ بخش های اصلی جشنواره

تعداد آثار بخش مسابقه بخش

36 داستانی

36 پویانمایی

18 موشن گرافیک

14 مستند تاریخ معاصر و فتنه 88

23 مستند جنگ نرم و بیداری اسالمی

24 مستند مدافعان حرم

33 مستند اقتصاد مقاومتی و ملت قهرمان

21 مستند نقد درون گفتمانی

32 مستند جبهه فرهنگی و سبک زندگی

237 جمع کل

* آمـار شرکت آثار در جشــنواره
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مقایسه آثار ادوار جشنواره

آثار مسابقه کل آثار رسیده ادوار

- 19 جشنواره اول

- 251 جشنواره دوم

76 607 جشنواره سوم

274 1422 جشنواره چهارم

327 1763 جشنواره پنجم

315 2362 جشنواره ششم

410 2679 جشنواره هفتم

462 3213 جشنواره هشتم
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داستانی

سعید مستغاثیمجید شاه حسینیحسن عباسیابراهیم فیاضشهریار بحرانی

مستند  تاریخ معاصر و فتنه 88

محمدحسن روزی طلبعباس سلیمی نمینهوشنگ توکلیقاسم تبریزی

مستند مدافعان حرم

محسن یزدیعلی محمد مؤدبرحیم مخدومی

پویانمایی و موشن گرافیک

هادی محمدیانمجید قادریمحمدحسین نیرومند

هیئت داوران *
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مستند نقد درون گفتمانی

محمدصادق شهبازیمنصور نظریعلیرضا قزوهحمید رساییمهدی نصیری

مستند اقتصاد مقاومتی و ملت قهرمان

میالد عرفان پورمرتضی فیروزآبادیمحمدرضا نقدیحسن سبحانی

مستند جبهه فرهنگی و سبک زندگی

غالمرضا قاسمیانمحمد سرشارسیداحمد عبودتیان

مستند جنگ نرم و بیداری اسالمی و جهانی

نبیل حمودهسهیل اسعدسلیم غفوریرضا برجی



13

فیلمنامه

هادی حاجتمندمحمدصادق کوشکیمنصور انوریانسیه شاه حسینی

نقد و مقاالت

مجید بذرافکنسعید مستغاثیسینا واحد

فیلم ما

محسن اردستانیحسین شمقدریجمال یزدانی

برنامه تلویزیونی

محمدجواد میرینجم الدین شریعتیمحمدعلی صائب



14

نماهنگ

مجید زین العابدینمحمدمهدی سیاررسول نجفیانهادی آرزم

تولیدات رادیویی

زهرا صفائیاناکبر رضاییعلیرضا سربخشمجتبی شاکریسینا واحد

پوستر فیلم

عباس گودرزیمسعود شجاعی طباطباییمحمدمهدی روحانی

گهی تبلیغاتی تیزر  فیلم و آ

سید شهاب الدین طباطباییمهرداد عظیمیروح اهلل رفیعی



15

جلسات داوری آثار *

جلسه داوری بخش »فیلم داستانی« *

جلسه داوری بخش »تولیدات رادیویی« *



16

جلسه داوری بخش »مستند اقتصاد مقاومتی« *

جلسه داوری بخش »فیلم ما« *



17

قرائت قرآن توسط فرزند شهید »مازیار سبزعلی زاده«؛ باغبان شهید حمله تروریستی به حرم حضرت امام)ره( *

سخنرانی نادر طالب زاده؛ دبیر جشنواره *

مراسم افتتاحیه جشنواره *
ششم دی ماه ، فرهنگسرای بهمن تهران



18

اجرای سرود »سرباز حسین« *

اجرای استندآپ کمدی توسط علی زکریایی *
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حضور خانواده های شهدا و مردم  *

اجرای ترانه »فتنه شاید«، توسط مجتبی اهلل وردی *



20

جایزه ویژه »دستکش ننه عصمت«، در دستان مهدی نقویان *

* پاسداشت »حجت االسالم سیدعیسی طباطبایی«، با حضور فرزند ایشان و هدیه ویژه رهبر معظم انقالب



21

تقدیر از برگزیدگان بخش های »فیلم نامه«، »برنامه  تلویزیونی«، »تولیدات رادیویی«، »مقاله، نقد و پژوهش های سینمایی«، »فیلم ما« و »اقالم تبلیغاتی« *

تقدیر از برگزیدگان بخش های »فیلم نامه«، »برنامه  تلویزیونی«، »تولیدات رادیویی«، »مقاله، نقد و پژوهش های سینمایی«، »فیلم ما« و »اقالم تبلیغاتی« *



22

پذیرایی مردمی با کلوچه های دست پخت خانواده های شهدای خوزستانی *

غرفه بازی در حاشیه مراسم افتتاحیه *



23

اکران های مرکزی جشنواره در سینما فلسطین *

حضور آحاد مردم *

از 7 الی 14 دی ماه

اکران فیلم  در سالن 1 سینما *



24

حضور رسانه ها *

غرفه مصاحبه با مردم درباره خاطره اولین درآمد آنها *



25

ایستگاه صلواتی غرفه »اکران مردمی« جشنواره* *

غرفه »اطالع رسانی« جشنواره غرفه »هم بازی«* *



26

غرفه فروش محصوالت »ایام« *

غرفه »مؤسسه شهید رحیمی« *

غرفه »سینمامارکت« *

غرفه های مراکز جبهه فرهنگی  *



27

اجرای روزانه سرود در سینما فلسطین *

افراشتن پرچم جمهوری اسالمی و پرچم متبرک حرم حضرت زینب)س(، هم زمان با اغتشاشات  *



28

حسین امیرعبداللهیان شفیع آقامحمدیان * *

محمد فیلی رئیس حوزه هنری، محمدحسین نیرومند و رئیس سازمان سینمایی* *

حضور چهره ها *



29

سخنرانی ها *

سخنرانی حجت االسالم علیرضا پناهیان با موضوع: »بازتولید ادبیات دینی در هنر« *

سخنرانی دکتر ابراهیم فیاض با موضوع: »آسیب شناسی فضای رسانه ای و نخبگانی کشور« *



30

سخنرانی حسن رحیم پور ازغدی با موضوع: »آسیب شناسی سینمای دینی؛ ارزش ها و ضد ارزش ها« *



31

واقعیت نشست های هنر *

سوژه های سینمایی علم و فناوری - دکتر حمیدرضا امیری نیا *

سوژه های سینمایی موسیقی و دفاع مقدس - مرتضی قاضی *

معرفی سوژه های ساخته نشده به فیلم سازان



32

وز، یک تجربه نشست های یک ر *

تجربه  مستندسازی جبهۀ مقاومت با حضور محسن اردستانی و حمید عبداهلل زاده، مستندسازان حوزه مدافعان حرم *

تجربه  اکران فیلم سینمایی »21 روز بعد«، با حضور محمدرضا شفاه مدیر باشگاه فیلم سوره و تهیه کننده اثر *



33

تجربه  پویانمایی »رهایی از بهشت«، با حضور علی نوری اسکویی، کارگردان *

تجربه  مجموعۀ »روزی روزگاری«، با حضور امراهلل احمدجو *



34

دوره آموزشی فیلم سازی مقدماتی *

تدوین مقدماتی - سیدمهدی کرباسی تصویربرداری مقدماتی - سیدمهدی حسینی*

کارگردانی مستند - مهدی زمانپور کیاسری قصه و روایت در مستند- محمدصادق باطنی* *

این دوره با حضور 30 نفر از فیلم سازان جوان و آماتور تهرانی و شهرستانی برگزار شد.
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در 8 روز اکران مرکزی در مجموع 10 نشست نقدوبررسی با حضور منتقدین و عوامل فیلم ها برگزار شد.

نشست های نقد و بررسی آثار *

نشست نقدوبررسی آثار بخش »برنامه تلویزیونی« *

نشست نقدوبررسی مستند »زمستان یورت« *

نشست نقدوبررسی مستند »قائم مقام« *



36

طی 8 روز در مجموع 7 میزگرد موضوعی برگزار شد.

میزگردهای موضوعی *

میزگرد »پیوند ادبیات و انقالب اسالمی« با حضور گلعلی بابایی و علی داودی *

میزگرد »جشنواره عمار و مسأله آموزش در سینمای ایران« با حضور حجت االسالم مهدی همازاده و مصطفی رضایی *

میزگرد »بازخوانی فرصت ها و ظرفیت های جشنواره عمار« با حضور حجت االسالم علی جعفری و سیدحسین شهرستانی *



37

برگزاری برنامه »نطنز«؛ شب طنز انقالب اسالمی *



38

وزه آموزشی »راه نما« ویژه فیلم سازان داستانی )7 الی9 دی ماه( اردوی  سه ر *



39

غرفه گزارش اکران های مردمی به فیلم سازان و حاضران در جشنواره

ایوان رنگین کمان *

حضور علیرضا محجوب * حضور همسر و دختر شهید ترور »سیدمحمدعلی رحیمی« *

حضور فیلم سازان جشنواره * دست نوشته های کارگردان برای اکران کنندگان مردمی *



40

مراسم اختتامیه جشنواره *

قرائت قرآن توسط فرزند شهید مدافع حرم تیپ فاطمیون، شهید »داداهلل امیری« *

اجرای سرود ملی جمهوری اسالمی ایران *



41

اجرای سرود»شهدای هسته ای« توسط گروه »اسراء« *

اجرای ترانه »ایران 13«، توسط مجتبی اهلل وردی و علی نصیرنژاد به مناسبت اغتشاشات اخیر *



42

سخنرانی پدر شهید »مصطفی احمدی روشن« *



43

حضور خانواده های شهدای دفاع مقدس و مدافع حرم، در مراسم تقدیر از برگزیدگان *

تقدیر از برگزیدگان آثار داستانی، مستند، پویانمایی و موشن گرافیک *



44

تقدیر از برگزیدگان آثار داستانی، مستند، پویانمایی و موشن گرافیک *

تقدیر از برگزیدگان آثار بخش مستند نقد درون گفتمانی *



45

تقدیر از فیلم سینمایی »اشنوگل« *

اهدای هدیه ویژه سوژه مستند »با صبر زندگی«، به وحید فراهانی کارگردان مستند *



46

اهدای جایزه ویژه »چفیه شهید خالقی پور« به کارگردان مستند »قائم مقام« *

جایزه ویژه »شهید خالقی پور« در دستان کارگردان مستند »قائم مقام« *



47

تقدیر از »امراهلل احمدجو«، توسط خانواده شهدای مدافع حرم *

پاسداشت »امراهلل احمدجو« سینماگر، کارگردان تلویزیون و خالق سریال »روزی روزگاری« *



48

پذیرایی مردمی با کلوچه های دست پخت خانواده های شهدای مدافع حرم فاطمیون صفادشت و مردم انقالبی تالش *

کوچه انقالب در مراسم اختتامیه  *



49

حضور خانواده های شهدای معدن یورت و عوامل مستند »زمستان یورت« *

اهدای لوح تقدیر و تندیس شهید »سیاح طاهری« به خانم اکرم حیدری، اکران کننده شهرستان نهاوند *



50

هدیه ویژه مخاطبان برای کارگردان *

اجرای استندآپ کمدی با موضوع فتنه، توسط محمدرضا شهبازی *



51

»نشان مردمی استقالل«، جایزه ای در جشنوارۀ مردمی فیلم عمار است که به قهرمان اقتصاد مقاومتی تقدیم می شود. این نشان ها، منّقش به تصاویر 
چهار شهید هسته ای است. کاندیداهای دریافت این جایزه، از بین سوژه های فیلم های اقتصاد مقاومتی انتخاب و وارد بخش مسابقه می شوند. انتخاب 

برندگان نشان استقالل نیز توسط خانواده های شهدای هسته ای به انجام می رسد.

اعطای نشان مردمی استقالل *



52

برندگان نشان مردمی استقالل

شهرانتخاب کنندهمعرفی سوژهنام فیلمنام سوژه فیلم

رشــتۀ حاصل فصل منسلیمه نصیری نصیــری،  دانش آموختــۀ  ســلیمه  خانــم 
ــی  ــاد اهال ــب اعتم ــا جل ــه ب ــت ک ــاورزی اس کش
ــت  ــود آف ــق می ش ــا، موف ــکاری آن ه ــتا و هم روس
ــد  ــع نمای ــتا رف ــزارع آن روس ــدم را از م ــن گن ِس

ــد.  ــق برگردان ــه رون ــاوری را ب وکش

ارومیهخانواده شهید شهریاری

حجت االسالم 
محمدعلی هاشمی

ز مثل…

حجــت االســالم ســید محمــد علــی هاشــمی، امــام 
ــت  ــته اس ــتاهای رزن توانس ــی از روس ــت یک جماع
بــا  جمــع آوری زکات، فقــر را از روســتا بزدایــد.  
همچنیــن از درآمــد زکات، چندیــن مســجد، حســینیه، 

ــرای روســتا ســاخته شــده اســت. ــل و حمــام ب پ

رزن همدانخانواده شهید احمدی روشن

سهراب حیدری، علی 
بیاتی، حاجت نجفی، 
سیدرسول هاشمی، 

بهرام کرمی

ید واحد

ــود  ــا وج ــدس ب ــاع مق ــازان دف ــر از جانب ــج نف پن
ــالش  ــت از کار و ت ــمی، دس ــای جس محدودیت ه
برنداشــته اند و در عرصــۀ کشــاورزی و بــاغ داری 
فعالیــت می کننــد. حاصــل زحمــات ایــن پنــج نفــر، 
بــه زیــر کشــت بــردن 30 هکتــاز از مــزارع اســتان 
ــرای تعــداد  چهارمحــال و بختیــاری، اشــتغال زایی ب
ــون  ــادرات و ارز آوری 4 میلی ــر، ص ــی 60 نف 50ال

ــرای کشــور اســت. دالری ب

یاسوجخانواده شهید رضایی نژاد

دشت آدمخوارمحمود بارانی

محمــود بارانــی، در کاشــت پســته تخصــص دارد، او 
ــام  ــه جایــی می گــذارد کــه دشــت آدم خــوار ن ــا ب پ
دارد و همــۀ مــردم منطقــه معتقدنــد در ایــن دشــت 
ــار  ــا دچ ــی در آن ج ــد و هرکس ــز نمی روی ــچ چی هی
شکســت می شــود. بارانــی بــا همــت و تــالش 
خــود آن منطقــه را بــه یکــی از قطب هــای کاشــت 
پســتۀ ارگانیــگ در دنیــا تبدیــل می کنــد. او بعــد از 
ــزار درختچــۀ  ــون و 500ه گذشــت 30ســال، 8میلی
پســته در دشــت کاشــته و طــی ایــن مــدت، بــرای 

2هــزار نفــر ایجــاد شــغل کــرده اســت.

قمخانواده شهید علیمحمدی
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داستانی کوتاه

شهرعنوان جایزهکارگردانخالصه فیلمنام فیلم

مادر

ــعید  ــت. س ــده اس ــال ش ــی« مبت ــه »فراموش ــعید ب ــادر س   م
مجبــور می شــود کــه مــادر را بــه آسایشــگاه ســالمندان 
ــد  ــادر می بین ــی از م ــی، محبت ــس از خداحافظ ــا پ ــتد. ام بفرس

ــد...   ــش می کش ــه چال ــودش را ب ــام وج ــه تم ک

تهرانفانوسرضا زهتابچیان

صداها

ــگاه  ــی وارد فروش ــر ایران ــوازم تحری ــد ل ــرای خری ــی ب کودک
ــاب  ــرای انتخ ــود را ب ــر خ ــوازم تحری ــنده ل ــود و فروش می ش
ــوازم  ــا ل ــدای آن ه ــه ص ــوش دادن ب ــا گ ــودک ب ــی آورد و ک م

ــد. ــاب می کن ــود را انتخ ــر خ تحری

تهرانلوح افتخارمحمدحسین امانی

ِسلفی َسلفی
عــده ای مســلمان در مســجدی نشســته و مشــغول قرائــت قــرآن 
هســتند. ناگهــان جمعــی َســلَفی از راه رســیده و اهالــی مســجد 

ــه خــاک و خــون می کشــند... را ب
تهرانلوح افتخارسیدمهدی میرغیاثی

داستانی نیمه بلند

شهرعنوان جایزهکارگردانخالصه فیلمنام فیلم

بعد از ظهر

اندکــی پــس از انتخابــات ســال 88 ، آزاده و دوســتان طلبــه اش، 
ــد.  ــوزه می برن ــه ح ــازی را ب ــروح ن ــورده و مج ــدن کتک خ ب
ــر  ــه نظ ــه در آن، ب ــود ک ــش می ش ــت پخ ــی در اینترن فیلم

می رســد طلبه هــا نــازی را ربوده انــد...

تهرانفانوسامیرعباس ربیعی

خانه پنجم

حوادثــی کــه بــرای دختــر جوانــی در روزهــای کشــف حجــاب 
ــا  ــی ب ــام کودک ــه در ای ــری ک ــد و پس ــش می آی ــی پی رضاخان
ــن ســال او را   ــد از چندی ــر زده، حــاال بع ســنگ به صــورت دخت

ــد. ــات می ده ــا نج ــت ژاندارم ه از دس

تهرانلوح افتخاررضوانه فتحی

داستانی  بلند

شهرعنوان جایزهکارگردانخالصه فیلمنام فیلم

خیال نقش
رضــا نوجــوان قمــي اســت کــه در کارگاه رنگــرزي کار می کنــد. 
ــه رضــا در صــدد  ــرد ک ــرار مي گی ــي ق ــتانۀ تعطیل کارگاه در آس

بــر مي آیــد جلــوي تعطیلــي آن را بگیــرد...
فانوس + لوح افتخار احمد فیضی

کرجبازیگری )مانی رحمانی(

ساحل امن
یــک بانــد تروریســتی و جاسوســی بــا حمایــت ناوهــای بیگانــه، 
ــی و  ــت فیزیک ــن امنی ــانه گرفت ــور و نش ــه کش ــد ورود ب قص

ــد... ــوری را دارن ــات ریاســت جمه ــی انتخاب روان
تهرانلوح افتخارکرامت پورشهسواری

برگزیدگان بخش های مختلف *
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مستند »اقتصاد مقاومتی«

عنوان کارگردانخالصه فیلمنام فیلم
شهرجایزه

ــش از کارخانه جهان ــا بی ــن ب ــد چی ــوری مانن ــکاری در کش ــرخ بی ــه ن ــت ک ــن اس ــور ممک چه ط
ــد؟ ــر باش ــری کمت ــون نف ــران 80 میلی ــت، از ای ــر جمیع ــارد نف یک میلی

مصطفی 
تهرانفانوسرمضان خانی

جوهره
حاجــی شــریفی، روحانــی و امــام جماعــت مســجد اســت کــه به واســطۀ اســتفاده از 
آبیــاری قطــره ای در باغ هــای زرشــک، کشــاورز نمونــه شــده و بــرای افــراد زیــادی 

ــرده اســت. اشــتغال زایی ک
بیرجندلوح افتخارداود شیخ

ــه حاصل فصل من ــری ب ــم ســلیمه نصی ــه اســت. خان ــرا گرفت ــدم، تمــام روســتا را ف ــن گن ــت ِس آف
ــد. ــی او را عــوض می کن ــارزه مســیر زندگ ــن مب ــی رود و همی ــت م ــن آف ــگ ای کرجلوح افتخارامیر نصیریجن

میرمصطفــی سیدعالی نســب،  پــدر تولیــد ملــی ایــران اســت. ایــن فیلــم مــروری بــر عالی نسب
تهرانلوح افتخارمهدی عوض زادهزندگــی او در بســتر پرفــراز و نشــیب تاریــخ معاصــر ایــران اســت

مستند »بیداری اسالمی و جهانی«

عنوان کارگردانخالصه فیلمنام فیلم
شهرجایزه

با صبر زندگی
ــل  ــرۀ کام ــه در محاص ــت ک ــوریه اس ــا در س ــه و کفری ــهرک فوع ــی از دو ش روایت
ــی آن را  ــی از اهال ــت، گروه ــال مقاوم ــد از دو س ــد و بع ــری بودن ــای تکفی نیروه

مبادلــه می کننــد.
تهرانفانوسوحید فراهانی

قصر قند

جلیــل قنبرزهــی یکــی از تروریســت هایی اســت کــه مــادر تمــام گروه هــای 
ــام  ــران ن ــدادی شــرق ای ــر البغ ــوده و ابوبک تروریســتی در سیســتان و بلوچســتان ب
ــه  ــتی ب ــای تروریس ــری گروه ه ــرای رهب ــه او ب ــد ک ــری می آی ــت. خب ــه اس گرفت

ــتی دارد... ــالت تروریس ــد حم ــده و قص ــران آم ای

محسن اسالم زاده 
تهرانلوح افتخاراسکستانی

حرمان
داســتان مربــوط بــه یــک کــرد ایرانــی اســت کــه از طــرف یکــی از نزدیــکان خــود 
بــه همــکاری بــا گروهــای تنــدروی ایرانــی دعــوت شــده اســت بــرای برپایــی دولــت 

خالفــت در ایــران کــه...
تهرانلوح افتخارحمید عبداهلل زاده

مستند »مدافعان حرم«

عنوان کارگردانخالصه فیلمنام فیلم
شهرجایزه

ایــن فیلــم روایتــی اســت از زندگــی شــهید مدافــع حــرم اهــل ســنت،  شــهید »عمــر فرزند ایران
مالزهــی« کــه در جبهــه مقاومــت علیــه داعــش بــه شــهادت رســید.  

عارف جعفری 
تهرانفانوسچگنی

بابایی
ــیار  ــه بس ــر دارد ک ــد دخت ــت. او دو فرزن ــگاه اس ــد دانش ــی، کارمن ــا بابای علیرض
بابایی انــد. علیرضــا تصمیــم گرفتــه اســت بــرای دفــاع از حــرم بــه عــراق و ســوریه 

ــا... ــد ام ــفر می کن ــراق س ــه ع ــدا ب ــرود  او در ابت ب

مظفر حسینخانی 
اراکلوح افتخارهزاوه

رویای خالفت
چگونگــی اشــغال شــهر موصــل، حکومــت داعــش در ایــن شــهر، حامیــان داعــش 
و وحــدت مــردم عــراق در جریــان آزادســازی ایــن شــهر، در ایــن مســتند بررســی 

می شــود

سید مجتبی 
اصفهانلوح افتخارخیام الحسینی
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مستند »تاریخ معاصر و فتنه88«

شهرعنوان جایزهکارگردانخالصه فیلمنام فیلم

قائم مقام

ــت اهلل  ــی آی ــور از زندگ ــدون سانس ــت ب ــی اس ــتند، روایت ــن مس ای
ــن  ــان. ای ــکان ایش ــی و نزدی ــاهدان عین ــت ش ــه روای ــری، ب منتظ
ــاس ترین  ــر حس ــان، روایتگ ــی ایش ــت زندگ ــر روای ــتند عالوه ب مس
ــه مهم تریــن تحــوالت تاریــخ  ــخ انقــالب اســت کــه ب اتفاقــات تاری

ــد ــر ش ــالب منج ــری انق رهب

سید محمدعلی 
تهرانجایزه ویژهصدری نیا

اولین برخورد
فیلــم روایتــی اســت از نحــوۀ شــکل گیری قــدرت دریایــی آمریــکا و 
علــت حضــور نیــروی دریایــی ایــن کشــور در خلیــج فــارس و مقابلــۀ 

رزمنــدگان ایرانــی بــا آن هــا

حمیدرضا حیدری، 
شهر ریفانوسسیدمرتضی حسینی

فوتبال تا پیروزی
ایــن فیلــم بــه روایــت تاریــخ سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی فوتبــال 
ایــران می پــردازد. کمتــر پدیــده ای ماننــد فوتبــال، می توانــد اثرگــذار 

ــر از شــرایط پیرامون مــان تلقــی شــود. و اثرپذی
تهرانلوح افتخارمحمدحسن یادگاری

مستند »جنگ نرم«

شهرعنوان جایزهکارگردانخالصه فیلمنام فیلم

پرزیدنت؛ آکتور 
سینما

ــت  ــف، در جه ــل گورباچ ــای میخائی ــر تالش ه ــتند، روایتگ ــن مس ای
ایجــاد رفــاه بــرای مــردم شــوروی اســت. گورباچــف معتقــد بــود تــا 
زمانــی کــه تنش هــای شــوروی بــا کشــورهای غربــی و به خصــوص 
ــق  ــاد موف ــک اقتص ــه ی ــیدن ب ــد، رس ــته باش ــه داش ــکا ادام آمری
ناممکــن اســت، بــه همین دلیــل اولویــت خــود را تنش زدایــی، 

ــرار داد.  ــکا ق ــا آمری ــره ب ــراری رابطــه و مذاک برق

تهرانفانوسمحمدرضا برونی

تله اسکرین

ایــن مســتند، روایتــی اســت از تاریخچــۀ شــبکه BBC، نقــش آن در 
ــد  ــی مانن ــه در حوادث ــی ک ــر واقع ــار غی ــف و اخب ــای مختل بحران ه
انقــالب اکرایــن، 11 ســپتامبر، حــوادث ســوریه و جنــگ هشــت ســالۀ 

ایــران منتشــر کــرده اســت.

تهرانلوح افتخارمصطفی حریری

مستند »جبهۀ فرهنگی و سبک زندگی«

شهرعنوان جایزهکارگردانخالصه فیلمنام فیلم

بــه زندگــی هنــری و شــخصی فــرج اهلل سلحشــور، کارگــردان مشــهور فرج اهلل سلحشور
ــردازد. ــی می پ تهرانفانوسمحمدسعید غدیریانایران

در آستانه فصل سرد
ــه  ــاه اســت ک ــتان کرمانش ــتاهای اس ــی از روس ــا، یک ــتای خانق روس
بــه اشــغال ماهــواره در آمــده اســت و معلــم روســتا بــه فکــر راه حلــی 

ــد ــواره می افت ــع آوری ماه ــرای جم ب
سنندجلوح افتخارفاطمه مرزبان

بار دیگر زندگی

ــژه خرمشــهر  ــتان، به وی ــتان خوزس ــردم  اس ــازه از م ــو و ت ــی ن روایت
ــا حضــور گروه هــای جهــادی  ــان کــه ب اســت و وضعیــت زندگــی آن
ــوی  ــان رنگ وب ــی آن ــردم، زندگ ــن م ــه ای ــان ب ــانی آن و خدمت رس

ــرد. ــازه ای می گی ت

تهرانلوح افتخارامید مدحج
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مستند »نقد درون گفتمانی«

شهرعنوان جایزهکارگردانخالصه فیلمنام فیلم

زمستان یورت

ــان  ــه از زم ــت ک ــورت اس ــتان ی ــدن زمس ــران مع ــت کارگ ــی وضعی بررس
ــت وپنجه  ــتی دس ــی و معیش ــکالت حقوق ــا مش ــدن، ب ــازی مع خصوصی س
ــود  ــر نب ــاری، بخاط ــال ج ــت ماه س ــه در اردیبهش ــا این ک ــد ت ــرم می کنن ن
ــه 43  ــد ک ــل رخ می ده ــل تون ــی در داخ ــار مهیب ــات، انفج ــی و امکان ایمن
ــد ــلیم می کنن ــن تس ــه جان آفری ــان ب ــه ج ــن حادث ــران در ای ــر از کارگ نف

گنبد کاووسجایزه ویژهمیالد میرزاباقری

فروشنده
بــه بررســی مذاکــره بــا 5+1، برجــام و دســتاوردهای آن می پــردازد. 
ــوالت  ــن تح ــۀ آخری ــت صحن ــه از پش ــد و ناگفت ــی جدی ــن روایت همچنی

سیاســی و اقتصــادی در آســتانۀ انتخابــات ارائــه می کنــد.
تهرانفانوسعلیرضا بوالی

در رابطــه بــا رشــوه و فســاد در ساختمان ســازی، شــهرداری و ســازمان های تلکه
ــت                                                                                                                              تهرانفانوسمسعود کارگرمربوطه اس

میراث آلبرتا3
میــراث آلبرتــا3  در ادامــۀ مســتندهای میــراث آلبرتــا 1 و 2، روایــت اروپایــی 
ــا ســبک زندگــی  مهاجــرت نخبــگان ایرانــی اســت. کــه در ایــن مســتند ب

ایــن افــراد و آینــده ای کــه در انتظــار آن هــا اســت روبــه رو می شــویم.
تهرانلوح افتخارحسین شمقدری

مستند »ملت قهرمان«

شهرعنوان جایزهکارگردانخالصه فیلمنام فیلم

نشانی
ــده می شــود، اتفاقــی  ــه صاحبانــش بازگردان ــی ب پــس از ســال ها، امانت های
ــت  ــم روای ــن فیل ــن آدم هاســت. ای ــرای ای ــای خاصــی ب ــادآور روزه ــه ی ک

واکنــش ایــن آدم هــا بــه یــادآوری گذشتۀاشــان اســت
شهر ریفانوساصغر بختیاری

ــا بابا آب داد ــه ب ــردی ک ــی ف ــت از زندگ ــتانی اس ــازی داس ــا آب داد، بازس ــتند باب مس
ــود.   ــه می ش ــازم جبه ــک ع ــد کوچ ــد فرزن ــتن چن سمنانلوح افتخارروح اهلل فخروداش
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»کلیپ و نماهنگ«

شهرعنوان جایزهکارگردانخالصه فیلمنام فیلم

برپاخیز
ــع و  ــه وقای ــت و ب ــران اس ــی ای ــخ مبارزات ــه تاری ــوط ب ــر مرب ــن اث ای
ــارز و  ــه نمایــش کشــیدن شــخصیت های مب پیشــرفت های کشــور و ب

ــردازد   ــالمی می پ ــران اس ــد ای توانمن
تهرانفانوسمحمدرضا رضائیان

ضربه دوازدهم
در ایــن نماهنــگ، به صــورت نمادیــن قیــام مســجد گوهرشــاد و 
ــان  ــتور رضاخ ــه دس ــوی)ع( ب ــرم رض ــن ح ــردم در صح ــتار م کش

ــت ــده اس ــر ش تصوی
مشهدفانوسعبداهلل حاجی محمدی

انگیزه اربعین
ــاده روی اربعیــن،  ــر ســعی دارد ضمــن نشــان دادن عظمــت پی ایــن اث
انگیزه هــای جمعیــت میلیونــی اربعیــن را بــرای مخاطــب غربــی شــرح 

ــا امــام حســین)ع( و قیــام ظلم ســتیزانه اش آشــنا کنــد. داده و او را ب
تهرانلوح افتخارسیدمحمدرضا علوی

ماه در برکه 
مواج

نگاهــی بــه زندگــی جانبــاز شــهید رجــب محمــدزاده )بابــا رجــب( کــه 
مشهدلوح افتخارموسی حاجی نژادبخشــی از صــورت خــود را در جنــگ از دســت داده بودنــد.  

»پویانمایی و موشن گرافیک«

شهرعنوان جایزهکارگردانخالصه فیلمنام فیلم

ــرای تجــارت و صفر در سفر ــد ب ــرادی ســفر می کنن به صــورت شــعر اســت کــه اف
ــه رو می شــوند ــا مشــکالتی روب اصفهانلوح افتخارموعود شیخ بهاییب

رئیس
ــارزه  ــت و مب ــک، دالوری، مقاوم ــن کمی ــک موش ــا تکنی ــر ب ــن اث ای
ــر  ــواری در براب ــه فرماندهــی رئیســعلی دل گروهــی از مــردم بوشــهر ب

ــذارد. ــش می گ ــه نمای ــس را ب ــتعمار انگلی اس
تهرانلوح افتخاراحسان سنایی راد

»برنامه تلویزیونی«

شهرعنوان جایزهکارگردانخالصه فیلمنام فیلم

ثریا)مسکن(
تأمیــن مســکن مــردم و محرومــان، دســتور فراموش شــده امــام)ره( و 
ــه روی  ــا ب ــۀ ثری ــای کمرشــکن در برنام ــردم از اجاره ه ــای م گالیه ه

آنتــن مــی رود...
تهرانفانوسمحسن مقصودی

ید واحد
ــۀ کار و  ــاال در عرص ــه ح ــدس ک ــاع مق ــال های دف ــاز س ــج جانب پن
ــث  ــی در بح ــاد مقاومت ــۀ اقتص ــده اند و در جبه ــدان ش ــاد وارد می جه

ــد ــی می کنن ــش آفرین ــادام نق ــد ب تولی

سمیه نجفیان 
شهرکردلوح افتخاردهکردی
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فیلم نامه

شهرعنوان جایزهنویسندهخالصهعنوان اصلی

آخرین سفر

ناخــدا معــروف بــا ناخــدا مرواریــد در بوشــهر زندگــی می کنــد. 
زندگــی و ماجــرای او در زمــان حضــور انگلیســی ها در بوشــهر اتفــاق 
ــت  ــی( هف ــزرگ بادبان ــق ب ــازش) قای ــردان جه ــا م ــدا ب ــد. ناخ می افت
ــای  ــی مروارید ه ــتند و تمام ــد هس ــاد مرواری ــه صی ــت ک ــال اس س
ــه و  ــزاداري زنان ــم ع ــرج مراس ــرم؛ خ ــۀ اول مح ــده را در ده صیدش

ــد. ــهر می کنن ــهر بوش ــه ش مردان

بوشهرفانوسزینب عربی

دختــری از طریــق فضــای مجــازی بــا پســری آشــنا می شــود کــه در هجده سالگی
ــد.   بهشــت زهــرا قــرار می گذارن

فاطمه 
قملوح افتخارعلیمردانی

ِگل مالی

ــی  ــاًل اتفاق ــای کار، کام ــت و جوی ــکار اس ــی بی ــه جوان ــار ک بختی
ــه  ــودش ب ــال خ ــه خی ــدازد و ب ــود راه می ان ــرای خ ــب و کاری ب کس
خلــق خــدا خدمــت می کنــد و گــره ای از مشــکالت مــردم بــاز 
ــد  ــدا می کن ــود پی ــش بهب ــه اوضاع ــی ک ــد از از مدت ــا بع ــد ام می کن

پلیــس او را دســتگیر می کنــد .

مهدی 
تهرانلوح افتخارحسینی

نقد، مقاالت و پژوهش های سینمایی

شهرعنوان جایزهنویسندهموضوع اثرعنوان اصلی

واقعیت سینمایی در اندیشه 
تهرانلوح افتخارلقمان یدالهیمباحث نظري پیرامون فرم،  قالب و محتوا در سینماآوینی

آیین های تلویزیونی و 
بازنمایی »حزن و فرح 

مذهبی«
قملوح افتخارعلی جعفرینقد و بررسي سینماي ایران از منظر بازنمایي موضوعات

فیلم ما

عنوان کارگردانخالصه فیلمنام فیلم
شهرجایزه

شهرکردفانوسعلی توکلی زانیانیداستان شمر خوان تعزیه ای است که بنابر دالیلی نمی تواند تعزیه بخواند.   تا فردا...

کوچه خمینی
براساس خاطره ای از شهید....که دربرابر عده ای بی حجاب، به زیبایی امر به 
معروف و نهی از منکر می کند که هنوز بعد از 40 سال، یادگار عمل زیبای 

شهید به جای مانده است
قمفانوسحسین برادران

من پاهایم را 
دوست دارم

دانش آموزان مدرسه برای رفع مشکل شان پژوهش و تحقیق می کنند و سعی 
دارند نتیجه آن را به دیگران اطالع دهند اما در این راه با مشکالتی مواجه 

می شوند
مشهدلوح افتخاررضا رادپور
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تولیدات رادیویی)نمایش رادیویی(

شهرعنوان جایزهکارگردانخالصه اثرنام اثر

درد مشترک

در پــی نامــۀ مقــام معظــم رهبــری بــه جوانــان آمریــکای شــمالی و اروپــا کــه 
ــی جیمــز هــال«، اســتاد  ــد،  پروفســور »آنتون تروریســم را درد مشــترک نامیدن
مطالعــات دانشــگاه لثبریــج کانــاد، ســعی دارد بــه نامــه پاســخ دهــد امــا از طــرف 

ــود ــه رو می ش ــدی روب ــای ج ــا واکنش ه ــگاه ب ــئوالن دانش مس

تهرانفانوسژاله محمدعلی

باران نامه 
تهرانلوح افتخارمینا نیکانیکنمایش نامه ای از مقتل خوانی واقعه عاشورا و پیوند آن با مدافعان حرم)روز دهم(

بر بلندای جوالن
دکتــر »طــه ســبحان«، به عنــوان مشــاور سیاســی بشــار اســد انتخــاب می شــود. 
طــه ســبحان و نامــزدش »نادیــن«، قــرار اســت بــه زودی بــا هــم ازدواج کننــد. 

امــا نادیــن در نبــرد بــا تروریســت های داعــش بــه شــهادت می رســد.
تهرانلوح افتخارفرشاد آذرنیا

تولیدات رادیویی)مستند رادیویی(

شهرعنوان جایزهکارگردانخالصه اثرنام اثر

خدیجه انقالب

ــان  ــه هم زم ــردازد ک ــوی می پ ــلمان فرانس ــی و مس ــوی انقالب ــی بان ــه معرف ب
ــام  ــالب و شــخصیت ام ــام انق ــر پی ــالب اســالمی، تحــت تأثی ــروزی انق ــا پی ب
راحــل بــه مذهــب تشــیع مشــرف شــد و ثــروت خــود را در راه  انقــالب اســالمی 

صــرف کــرد

محدثه 
قمفانوسرئیس عبدالهی

نقطه صفر

ــری  ــا جلوگی ــه ب ــت ک ــان اس ــرزداران و مرزبان ــت م ــی از فعالی ــزارش رادیوی گ
ــق  ــدار در مناط ــتغال پای ــت و اش ــراری امنی ــه برق ــن، ب ــرار و معاندی از ورود اش
مــرزی بــا کشــورهای افغانســتان و پاکســتان می پردازنــد و زندگــی مرزنشــینان 

ــد ــن کرده ان را تأمی

زاهدانلوح افتخارعلی کامیابی

تولیدات رادیویی)کلیپ صوتی(

شهرعنوان جایزهکارگردانخالصه اثرنام اثر

رگ میهن
ــم  ــه ه ــا را ب ــاب م ــین و... اعص ــک ماش ــوق ی ــا ب ــس ی ــدای مگ ــی ص وقت
ــت،  ــی امنی ــرس را نشــنیده ایم؛ یعن ــی صــدای بمــب، انفجــار و ت ــزد؛ یعن می ری

ــر شهداســت . ــون ایثارگ ــر از خ ــن پ ــن میه ــی رگ ای یعن
تهرانلوح افتخاراحمد فیاض
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پوستر فیلم

شهرعنوان جایزهطراح پوسترنام پوستر

تهرانجایزه ویژهمهدی انصاریترخیص

اصفهانفانوسحامد مغروریرویای خالفت

قملوح افتخارسیداحمد باقریان موحدنبرد مهندسی

تیزر فیلم

شهرعنوان جایزهکارگرداننام فیلم

تهرانفانوسسیدمحمدعلی صدری نیاقائم مقام

تهرانلوح افتخارحسن جعفریارثیه پدری

تهرانلوح افتخارمجید ریاضی رستگارترمینال غرب )1(

آگهی تبلیغاتی

شهرعنوان جایزهکارگرداننام اثر

تهرانفانوسعلی محبی، سعید تارینوشت افزارهای قهرمان های ایرانی 2

تهرانلوح افتخارمهدی بخشیتیزر پنجمین نمایشگاه ایران نوشت

اصفهانلوح افتخارمحمدرضا فرزادمهرراه رفتنی
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برنامه مستند نگار
برنامــۀ تلویزیونــی »مســتند نــگار«، بــه مــدت 10 شــب از شــبکۀ مســتند ســیما پخــش می شــد. هــر شــب در ایــن برنامــه، یــک مســتند برگزیــده 

ــا کارگــردان آن هــم گفت وگــو انجــام می گرفــت. پخــش و ب

برنامه مستندنگار - شبکه مستند

نام فیلمنام کارگردان میهمانمدت زمان برنامه )دقیقه(ساعت شروع برنامهتاریخ

دو برادرمحمدسعید غدیریان)تهران(1396/10/0719:3055

حاصل فصل منامیر نصیری)کرج(1396/10/0819:0053

اولین برخوردحمیدرضا حیدری)تهران(1396/10/0919:3055

AM، ردیف 1600محمود احمدی)قم(1396/10/1019:3054

من و مرتضیحمیدرضا شعبانی)تهران(1396/10/1119:3055

طبیب بالدمحمدعلی پوراسد)تهران(1396/10/1219:3055

به خاطر یک دوچرخههادی ضیاعزیزی)کرمان(1396/10/1319:3050

آهنگرمحمدمهدی خالقی)مشهد(1396/10/1419:3052

زنگ کارهاشم مسعودی)مشهد(1396/10/1519:3040

یک روز به خصوصمیکائیل دیانی - صاحب اثر)تهران(1396/10/1619:0055

برنامه های تلویزیونی جشنواره *

هادی ضیاعزیزی »کارگردان « در برنامه مستندنگار مستند »به خاطر یک دوچرخه« پخش شده از شبکه مستند* *
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پخش زنده تلویزیونی

ــرای 9 شــبکۀ سیما)شــامل  ــود. هــر روز حــدود 120 دقیقــه ب ــدۀ بســیج صداوســیما در سینمافلســطین مســتقر ب در 10 روز جشــنواره، تیــم پخــش زن
ــد می شــد.  ــه تولی ــش و شــما(، برنام ــق، نمای ــوزش، اف ــج، آم ــار، پن ــک، دو، ســه، چه شــبکه های ی

ــا و 35درصــد آن  پخــش  ــه گفت وگوه ــا ب ــن برنامه ه ــان ای ــده داشــت.50درصد زم ــه ای پخــش زن ــًا 15 دقیق ــن تقریب ــک آنت ــه ی هــر شــبکه، روزان
ــود.  ــی جشــنواره ب ــروه تلویزیون ــدی گ ــای تولی آیتم ه

تعداد 42 کارگردان در برنامه های پخش زنده حضور یافتند. سهم حضور کارگردانان مستند 28 نفر، داستانی  11 نفر و انیمیشن هم 3 نفر بود.

محتوای برنامه های زنده



63

گفت وگوی زنده تلویزیونی با انسیه شاه حسینی، داور بخش فیلم نامه *

گفت وگوی زنده تلویزیونی با قربانعلی طاهرفر»کارگردان سینمای ایران« *

گفت وگوی زنده تلویزیونی با هاشم مسعودی »مستندساز« *
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وزانه و ویژه نامه ها نشریات ر *

عمار، تالشی در جهت عدالت رسانه ای
پاسدار مجلس

زیرگوش کارفرما
کار نیست کودک شاغل،کودک  هر 

w   |   نشریه روزانه w w .  A m m a r F i l m . i r ویژه افتتاحیه -ششم دی ماه 1396 - تهران    

حجت االسالم علی جعفری:

جشنواره دارهای 
عماری و اولوّیت های 
دورۀ پساعمار

محمدصادق کوشکی:

دریابید نمک را!

ل مجاهده 25 سا
هنر، روشنفکران، عمار
کابوس تکفیر و ترور
گارد جاویدان تا  از 
فرماندهی محور شوش

w   |   نشریه روزانه w w .  A m m a r F i l m . i r روز اول -هفتم دی ماه 1396 - تهران    

نقویان: دستکش مخملی 
نماد جنگ و جنایت 
است، مرگ بر آمریکا

سید عیسی طباطبایی؛
سرباز گمنام

مبارزه ای به وسعت یک عمر
تشخیص های درست و
 نسخه های غلط
اسیر شام

w   |   نشریه روزانه w w .  A m m a r F i l m . i r روز دوم -هشتم دی ماه 1396 - تهران    

تأسیس یک رسانه 
جدید مسئله ساز

ماشین تبلیغ راه 
انداختیم

زندانی؛ برگی از یک درخت تناور
مسکو؛ موقعیتی تکرار نشدنی

شتی گیری
ُ

گردوِنگی تا ک از شا

w   |   نشریه روزانه w w .  A m m a r F i l m . i r روز سوم -نهم دی ماه 1396 - تهران    

کادمی فیلم سازی  آ
جشنواره عمار »بعد از ظهر« فتنه

با صبر زندگݡی
کارگردان: وحید فراهانݡی

تهیه کننده: سیدهاشم موسوی

گفت وگو با امیرعباس ربیعی کارگردان 
فیلم »بعد از ظهر«

در ستایش مستند با صبر زندگی

روضه های مصور
ما یک امت واحدیم

دست فروشی در راهپیمایی ها

w   |   نشریه روزانه w w .  A m m a r F i l m . i r روز چهارم -دهم دی ماه 1396 - تهران    

فتنه شناسی، 
اولویت ها و پیامدها

تسکینی بر دردهای 
شیعیان آذربایجان

در تببین فتنه 88 در ستایش  مستند »نار و انار«

مقام فنای فرم در محتوا
فیلم سازی در شرایط خاص

نمایی از جهانی شدن و بومی سازی 

w   |   نشریه روزانه w w .  A m m a r F i l m . i r روز پنجم -یازدهم دی ماه 1396 - تهران    

 باید از جایی 
شروع کرد

جمهوری اسالمی؛ 
مشعل استکبارستیزی

خاطرهاولیندرآمداحمدنجفیدکترشاهحسینیدردورهآموزشی»راهنما«:

سود بانکی؛ حرام یا حالل!
کنش انقالبی و سیاست
شاخص های نقد مصلحانه

w   |   نشریه روزانه w w .  A m m a r F i l m . i r روز ششم -دوازدهم دی ماه 1396 - تهران    

اولویت؛ 
مسئله های مردم

»داد«؛ آنچه 
سینمای ما ندارد

برنامه ثریا از حاشیه تا متنیادداشت علی محمد مؤدب درباره مستند»داد«

کارگردان: محمدمهدی خالقی

ارزشمندِی تقدیر، سنگینݡی تکلیف
تغییر ماهیت جایزه از نفت به مردم

راوی مظلومیت گفتمان اسالم انقالبی

w   |   نشریه روزانه w w .  A m m a r F i l m . i r روز هفتم -سیزدهم دی ماه 1396 - تهران    

باید سینما را در 
آغوش کشید

لیچه ای با  قا
لوگوی عمار

»هدایای مردمی« در گفت وگو با
در نشست هنر - واقعیت اکران کننده شهرستان اردل 

واقعیت های آیت اهلل منتظری
گرامی داشت یک هویت فرهنگی
درِد منهای درمان؛ نسخۀ ناقص

w   |   نشریه روزانه w w .  A m m a r F i l m . i r روز هشتم -چهاردهم دی ماه 1396 - تهران    

مردم محوری 
گامی رو به جلو

با دوربین در مسیر 
تمدن سازی

گفت وگو با  دکتر ابراهیم فیاضدرباره محسن اسالم زاده
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علیه عافیت طلبی
ل با سینمای مسئولیت گریز جدا

الران هویت در دام سناریوی زرسا

w|ویژهنامه w w .  A m m a r F i l m . i r اختتامیه-پانزدهمدیماه1396-تهران

یک یاعلی 
تا ایستادگی

حرف سوم؛ 
اقامه قسط

بررسی جایگاه راهبردی هنر و رسانه در 
فرهنگ سازی از کار و کارگر

»اکرم جعفری« برندۀ نشان مردمی 
استقالل جشنوارۀ عمار



66

زمان توزیع: 20 آذر )برای دومین سال متوالی، اکران مردمی قبل از داوری آغاز شد(
تعداد فیلم ها: 148 فیلم در قالب 20 لوح فشرده

بسته فیلم های اکران مردمی *
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اکران مردمی جشنواره هشتم در استان های کشور 

14نشست اکران کنندگان                                        

55افتتاحیه شهرستانی

16رونمایی فیلم

49هفته فیلم و اکران متمرکز

اکران اولی ها از آغاز جشنواره هشتم : 784 نفر
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افتتاحیه های اکران مردمی در نقاط مختلف کشور *

اندیمشک - همراه با اکران فیلم »اشنوگل«.  1396/10/09  *

ایوانِ ِکی - اکران مستند »کارخانه جهان« باحضور کارگردان اثر، » مصطفی رمضان خانی«. 1396/10/14  *
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تبریز - سالن سینمای کانون جوانان بسیج. 1396/10/09 *

قم - سالن همایش های شهرداری، با حضور مادر شهیدان زین الدین. 1396/10/12 *
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مشهد - تاالر شهر، گرامی داشت شهدای کارگری شهرستان. 1396/10/08 *

یزد - سالن آمفی تئاتر امام زاده جعفر)ع(. 1396/10/09 *
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باغملک - تاالر فردوسی، همراه با اکران فیلم مستند »پرواز از حلب«، با حضور »محسن عقیلی«، کارگردان اثر. 1396/09/29 *

چناران - هم زمان با برگزاری نمازجمعه و سخنرانی حجت االسالم تاجی، امام جمعه. 1396/10/08  *
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خوسف -  با سخنرانی حجت االسالم شاهبیگی امام جمعه و »محسن اردستانی رستمی«، کارگردان. 1396/10/07 *

اشتهارد - همراه با اکران فیلم سینمایی »اشنوگل«. 1396/10/06 *
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روستای علی آباد ورامین - همراه با بزرگداشت »عشرت اسکندری« بانوی شهید ترور. 1396/10/14 *

ساری - افتتاحیۀ دانش آموزی در کانون فاطمۀ زهرا)س(. 1396/10/11 *
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شاهرود - منزل شهیدان شریف، با حضور امام جمعه. 1396/10/06 *

فسا - منزل شهید مدافع حرم »جلیل خادمی«، با حضور حجت االسالم جمالی زاده، امام جمعه. 1396/10/07 *
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کاشان - حوزۀ هنری، گرامی داشت شهید علی قدیرزاده و دیگر شهدای کارگر شهرستان.  1396/10/09 *

گراش - دانشکدۀ علوم پزشکی، همراه با اکران فیلم مستند »قائم مقام«. 1396/10/08  *
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گلبهار- مسجدحضرت زین العابدین)ع(، با حضور » فرهاد عظیما«، کارگردان انیمیشن »نبرد خلیج فارس«. 1396/10/06  *

ممسنی - حسینیۀ عاشقان ثاراهلل)ع( شهر نورآباد . 1396/10/09  *
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نهاوند - سالن اجتماعات ادارۀ ارشاد اسالمی، با حضور امام جمعه. 1396/10/08 *

گلپایگان - کانون المهدی)عج(، افتتاحیه کودک و نوجوان. 1396/10/21 *
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اکران های  مردمی در نقاط مختلف کشور *

شهرک کوثر اصفهان - مسجد امام حسن مجتبی)ع(، اکران نماهنگ »بابا خون داد« و فیلم داستانی »لکه«، مخاطبان 150 نفر. 1396/10/10 *

ایوان ِکی - شهرک صنعتی پایتخت )شرکت تورین بافت گواش(، اکران مستند »کارخانه جهان«. مخاطبان 55 نفر. 1396/10/10 *
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آباده - حسینیۀ شهیدان طهماسبی، اکران فیلم »برخورد«. مخاطبان 50 نفر. 1396/10/09 *

باغملک -  نمازخانۀ حوزۀ بسیج خواهران، اکران فیلم  داستانی»لکه« و نماهنگ های»قصه ادامه دارد« و »مرگ بر آمریکا«. مخاطبان 50 نفر.1396/10/12  *
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بندرعباس - پارک شهرک امام علی)ع(، اکران نماهنگ »هم قسم« و فیلم های  »ترک«، »هوادار«، »تک خوان«، »نبرد خلیج فارس1« و مجموعۀ 
»بختک«. مخاطبان 60 نفر. 1396/10/13

*

تنگ ارم - حسینیۀ قمربنی هاشم)ع(، اکران نماهنگ »فتنه شاید« و اجرای سرود »سربازم و سربازم« مخاطبان 400 نفر. 1396/10/09 *
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آباده - مهد کودک زینبیه، اکران فیلم »رویای گل ها«، مخاطبان 20 نفر. 1396/10/17 *

* شهرک آزادگان راوند - پایگاه بسیج امام حسین)ع(، اکران فیلم »پسرم سلمان«. مخاطبان 40 نفر. 1396/10/12
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شاهرود - آموزشگاه ابتدایی شهید آوینی، اکران فیلم های »بیشه«، »رفاقت هاست که می مونه« و »قهرمانان مدرسه«. مخاطبان 140 نفر. 1396/10/12 *

شهمیرزاد - شبستان مسجد اعظم، اکران فیلم »تک فرزندی«. تعداد مخاطبان 80 نفر. 1396/10/15 *
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شیراز - مدرسۀ پرهیزگار، اکران فیلم »اکسیژن«. مخاطبان 100 نفر. 1396/10/10 *

فسا - روستای خورنگان، منزل شهید مدافع حرم »حسین جمالی«،  اکران مستند »نقاشی یک رویا«. مخاطبان 45 نفر. 1396/10/08 *
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کرمانشاه - مسجد جامعه سنقر و کلیایی، اکران فیلم  سینمایی »یتیم خانه ایران«، مخاطبان 20 نفر. 1396/10/13 *

گرمه - پایگاه بسیج حضرت زهرا)س(، اکران فیلم های »روبه قبله«، »صف« و »تکلیف«، مخاطبان 17 نفر. 1396/10/05 *
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الر - دبستان شاهد فرزاد بنی زمانی، اکران فیلم »تک خوان«. تعداد مخاطبان 30 نفر. 1396/10/09 *

مراغه - مدرسۀ آینده سازان2، اکران فیلم های »مداد رنگی« و »قابلمه«. مخاطبان 30 نفر. 1396/10/13 *
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مه والت - مسجد فیض آباد، اکران فیلم »من مدیر جلسه ام«. مخاطبان 600 نفر. 1396/10/09 *

مهدیشهر - منزل شخصی، اکران فیلم »ِفِرند«. مخاطبان 20 نفر. 1396/10/17 *
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میاندوآب - مدرسۀ غیرانتفاعی ثقلین، اکران فیلم های داستانی »ژاکت« و »روز واقعه«. مخاطبان 150 نفر. 1396/10/16 *

نهاوند - مسجد امام رضا)ع(، اکران فیلم های »کارگران مشغول کارند« و »اکسیژن«. مخاطبان 80 نفر. 1396/10/11 *
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* مهریز یزد - حسینیۀ وحدت، اکران فیلم  »روز نهم«. مخاطبان 100 نفر. 1396/10/14

آذرشهر - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان؛ اکران مستند »کارخانه جهان«. مخاطبان 94 نفر. 96/9/25 *
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تبلیغات اکران مردمی *
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حجت االسالم سیدعلی هاشمی نژاد، امام جمعه باغملک در مراسم افتتاحیه شهرستان:
صداقت عمار در نشان دادن حقایق 

اثــری، کار هنــری قدرتمنــدی محســوب می شــود کــه ایــن توانایــی را داشــته باشــد کــه حقایــق را بــرای اقشــار 
مختلــف مــردم، به خوبــی نشــان بدهــد. خوشــبختانه ایــن موضــوع درمــورد جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار صــادق 
اســت. نشــان دادن و بــه نمایــش گذاشــتن حقایــق، آن هــم بــه بهتریــن شــکل ممکــن، امتیــاز و برتــری جشــنواره 

فیلــم عمــار نســبت بــه رویدادهــای فرهنگــی و ســینمایی مشــابه خــودش اســت.
1396/09/29

حجت االسالم حامد شاهبیگی، امام جمعه خوسف در خطبه های نماز جمعه:
عمار، یکی از ابزارهای مبارزه با جنگ نرم

یکــی از ابزارهــای مبــارزه بــا جنــگ نــرم دشــمن، جشــنوارۀ عمــار اســت. حساســیت ها به خاطــر اثرگــذاری هنــر 
همــواره وجــود دارد، بــرای ترویــج و حفــظ انقــالب بایــد از ابــزار فرهنگــی اســتفاده کنیــم کــه عمــار یکــی از آن 
ابزارهــا اســت. هنرهــای تجســمی، مؤثرتریــن ابــزار تبلیــغ اســت. جوانــان انقالبــی بــا اخالصــی کــه دارنــد قــدر 

خــود و جایگاه شــان را بداننــد و هنــر کار ارزشــمندی اســت.
1396/10/08

مواضع ائمه جمعه کشور پیرامون برگزاری جشنواره عمار *

حجت االسالم مظفر تاجی، امام  جمعه چناران در جلسه با اکران کنندگان شهرستان:
قابلیت های دوطرفه نماز جمعه و جشنواره عمار

ــران  ــه اک ــدام ب ــود، اق ــم ش ــتان فراه ــف شهرس ــاط مختل ــار در نق ــای عم ــش فیلم ه ــۀ نمای ــه زمین ــر زمانی ک ه
آن هــا می کنیــم کــه نتیجــۀ ایــن اقدامــات هــم نمایــش فیلم هــای خــوب و اســتقبال مــردم بــوده اســت، خــودم 
هــم برخــی آثــار مثــل »مدیــر جلســه« و »نگهبــان آرا« را دیــده ام. جریــان انقالبــی موجــود در عرصــۀ هنــر، بایــد 
ــرای ترویــج روحیــه و تفکــر انقالبــی کــه دغدغــۀ  مــورد حمایــت و پشــتیبانی قــرار بگیــرد و از ظرفیــت هنــر ب
رهبــری هــم اســت، اســتفاده کنیــم. از طــرف دیگــر، به عنــوان ســرباز والیــت وظیفــه داریــم از ایــن جشــنواره 
حمایــت کــرده و در برگــزاری هرچــه بهتــر آن کمــک کنیــم. نمــاز جمعــه و جشــنوارۀ عمــار ایــن امــکان و قابلیــت 
را دارنــد تــا متقابــاًل در جهــت ترویــج و تبلیــغ یکدیگــر گام بردارنــد. بــه عبــارت بهتــر، امــروز بــا ویدئوپروژکتورهــا 
ــد از  ــار می توان ــنواره عم ــز جش ــی نی ــم و از طرف ــار می کنی ــای عم ــش فیلم ه ــه نمای ــدام ب ــه اق ــاز جمع در نم

ــد. ــش کن ــا پخ ــه و در مصلی ه ــی را تهی ــده کلیپ های ــث مطرح ش ــه و مباح ــاز جمع ــای نم خطبه ه
1396/09/27

حجت االسالم عبدالرضا محی الدینی، امام جمعه مهریز یزد در خطبه های نماز جمعه: 
فیلم های جشنواره عمار به مردم معرفی شوند

ــد،  ــار فرمودن ــم عم ــی فیل ــنواره مردم ــت اندرکاران جش ــا دس ــدار ب ــری در دی ــم رهب ــام معظ ــه مق ــه ک همان گون
ــارک  ــی مب ــالب اســالمی، اقدام ــای انق ــی و ارزش ه ــارف دین ــه مع ــداد فرهنگــی و ســینمایی ب ــن روی ــه ای توج
ــا موضــوع  ــگ« ب ــرد ســوریه و مســتند »بومرن ــا موضــوع نب ــر زندگــی« ب ــا صب ــد مســتند »ب اســت.آثاری همانن

ــوند. ــده ش ــد دی ــه بای ــی اند ک ــا ارزش ــوب و ب ــار خ ــری آث ــای تفکی جریان ه
1396/10/01
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حجت االسالم عباس امینی، امام جمعه شاهرود در مراسم افتتاحیه شهرستان:
بصیرت افزایی، رمز موفقیت جشنواره عمار 

ــزار  ــن اب ــی از بهتری ــت و یک ــد داش ــته و خواه ــور داش ــرای کش ــی ب ــای فراوان ــا و عبرت ه ــۀ 88، درس ه فتن
مانــدگاری ایــن درس هــا و انتقــال آن بــه نســل های آینــده، فیلــم اســت. بــه برکــت انقــالب اســالمی، برپایــی 
ــه  ــت ک ــه اس ــترش یافت ــت، گس ــردم اس ــنخ م ــه از س ــار ک ــم عم ــی فیل ــنواره مردم ــر جش ــنواره هایی نظی جش
می تــوان از فرصــت برپایــی ایــن جشــنواره ها بــه بهتریــن نحــو بــرای تبییــن انقــالب اســالمی، دســتاوردهای آن 
و افزایــش بصیــرت و روشــن گری بهــره بــرد. امیدواریــم جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار بتوانــد کلیــدواژۀ بصیــرت 
را به صــورت نرم افــزاری در میــان جامعــه، خصوصــًا جوانــان پررنگ تــر، نافذتــر، مســتحکم تر و تثبیــت کنــد کــه 

ــدان تأمیــن شــود.  ــان هنرمن ــا زب ــاز دارد و به دســت مــردم و ب ــدان نی ــدۀ انقــالب اســالمی ب آین
1396/10/06

حجت االسالم عباسعلی مغیثی، امام جمعه نهاوند در جلسه با اکران کنندگان شهرستان:
وظیفه ائمه جماعات حمایت از برگزاری جشنواره فیلم عمار است 

از آن جایــی کــه جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار، مــورد حمایــت مقــام معظــم رهبــری اســت، وظیفــه هــر امــام 
جمعــه ای پشــتیبانی از برگــزاری ایــن رویــداد فرهنگــی و ســینمایی اســت. در ضمــن ایــن فیلم هــا، آثــار ارزشــمندی 
ــه نمایــش می گذارند.نمــاز جمعــه و جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار،  هســتند کــه مفاهیــم ارزشــی و انقالبــی را ب
ایــن توانایــی و امکانــات را دارنــد کــه متقابــاًل کمک هایــی را بــه یکدیگــر کننــد. بــر ایــن اســاس، یــک ســاعت 
ــئوالن و  ــر، مس ــرف دیگ ــم. از ط ــرار می دهی ــا ق ــار آن ه ــم در اختی ــش فیل ــرای نمای ــی را ب ــاز، مصل ــل از نم قب
ــتاد  ــه و س ــاز جمع ــی از نم ــای کوتاه ــد فیلم ه ــا تولی ــد ب ــار، می توانن ــم عم ــی فیل ــنواره مردم ــازان جش فیلم س
ــد. ــی بردارن ــا قدم هــای خوب ــه اطالع رســانی برنامه هــای م ــف، در زمین ــاط مختل اقامــه نمــاز و نمایــش آن در نق
1396/09/30

حجت االسالم موسی محبی، امام جمعه شهر فیروزان همدان در خطبه های نماز جمعه:
جوانان آتش به اختیار، پرچمدار عرصۀ فرهنگ در جشنواره عمار 

در ایــن دوره از جشــنواره کــه مــورد تأییــد رهبــر معظــم انقــالب اســالمی اســت، جوانانــی بــا پیــروی از ســخنان 
ــد  ــه تولی ــگ جامع ــطح فرهن ــای س ــت ارتق ــی را درجه ــی ارزش ــوش، فیلم های ــورت خودج ــود به ص ــدای خ مقت
ــا حمایــت نهادهــای فرهنگــی شــهر، فیلم هــای جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار را  می کننــد. ان شــاء اهلل بتوانیــم ب

ــم. ــش درآوری ــه به نمای ــاز جمع در مصــالی نم
1396/10/01

حجت االسالم سیدعلیرضا عبادی، نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی، در نشست اکران کنندگان شهرستان: 
هنر اصلی جلب رضایت خداست 

عمــار، هنــر اصلــی انســان را قــرب الهــی دانســت و هنــری کــه بــرای آن خلــق شــدیم عبــادت اســت کــه از ســاختار 
خــود انســان اســت. هنــر اصلــی جلــب رضایــت خــدا اســت کــه فــرد در آن صــورت رنــگ خدایــی پیــدا می کنــد.

ــوان  ــر اســت و رســول اکــرم)ص( عمــار را به عن ــد، آن هــم هن ــرار دادی ــر خــود را عمــار ق این کــه شــما اســم هن
ــل  ــو در مقاب ــن تابل ــروز ای ــار آن جاســت . ام ــا حــق باشــد، عم ــار با حــق اســت و هرج ــوی حــق دانســته و عم تابل

ــن دارد. ــرای گفت ــرف ب ــتی ها ح ــهوت پرس ــتی ها و ش ــی، خود پرس ــای انحراف ــواع حرکت ه ــوود و ان هالی

1396/10/10
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رسانه های سراسری

انعکاس خبری برگزاری هشتمین جشنواره مردمی فیلم عمار *
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رسانه های محلی
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اکران های سینما فلسطین

فرستندهنام فیلممتن پیام

سالم و خسته نباشید، مي تونم حس کنم که براي تولید این کار ارزشمند چقدر زحمت کشیدید. بخش 
دوم و کارشناسي مستند که با ثنایي شروع مي شد کار رو انداخته بود، مي دونم مي دونید، ولي مي خوام 
بگم که فکر کنم مي شد کمترش کرد، دوربین مخفي خوب بود، تجربۀ انگلیس هم خوب بود، ولي 
حرفاي کارشناسي رو شاید مي شد کمتر کرد، برکت تل رو هم بهتر بود کم مي کردید، خیلي متوجه 

نشدم برکت تل چي میگه

3892---919ترخیص

صرفًا به یک جمعیت خیریه پرداخته بود که به شناسایي نیازمندان و جذب کمک خیرین براي رفع 
نیاز آنان اقدام مي کردند. زیباتر گروهایي هستند که با ایجاد شغل هاي متناسب، جمعیت نیازمند را به 

خودکفایي برسانند، چنین مواردي شایسته معرفي هستند، نه حاجي فوالدي که ما دیدیم.
1804---912حاجي فوالد

فقط از ته دل ازتون تشکر مي کنم. یاد شهداي غریب و مظلوم مدافع حرم رو زنده مي کنید. با هر 
0120---919زینبثانیه اش اشک ریختم و غبطه خوردم

1368---933لبخندچه قدر راحت اشک و لبخند تلفیق کردي آقا سید. اجرت با حضرت معصومه)س(

1579---938مادرم لیالفیلم خیلي عالي بود. مادر خیلي خوب نشون دادین اشکم در اومد، خدا خیرتون بده

بسیار بسیار عالي، هدفش واقعًا معضل جامعه مون بود، تکنیکش که نگو تک بود... دست مریزاد آقاي 
اسفندیاري، قافله باشي و»آقاي سجاد مهرگان«. شماها فوق العاده این

کارگران 
2609---910مشغول کارند

1589---935خانه پنجمخیلي خیلي فوق العاده خسته نباشید... تا باشه از این فیلم ها  

4452---936رهگذرحرفي برای گفتن نداره

5245---938ترکخیلي فوق العاده، بازم از اینا بسازید  

احسنت بر شما که هم یاد شهدا را زنده مي کنید، هم هنرمندان معروف تر )رسول نجفیان( را در این 
6722---917رسم عاشقيکار شریک مي کنید.

این مستند روایتي از کوتاه نیامدن از حق خود براي زندگي هست. تراژدي یعني همین که با روحیه 
1876---917با صبر زندگيصبر به تلخ ترین حادثه هاي زندگي، رنگ شادي ببخشي. التماس دعا

بیش از حد طوالني به بیوگرافي افراد پرداخته شده، جریان هاي فوتبالي یا بي جهت در میان آمده یا 
این که ربطشان به موضوع اصلي مورد پژوهش بیان نشده.

مستند خارج 
2376---916از دید

عطر خوش آخرش خیلي خوب غافل گیر شدم
2335---903لیمو

آتش در انتخاب موضوع و نکات ارائه شده در مستند واقعًا خوب بود
3047---912گلستان

3321---919شهیدالوالیهفوق العاده فوق العاده فوق العاده، اجرتون با شهداي مدافع

هدیه اي براي با سالم. فیلم هدیه اي براي همه خیلي خیلي عالي بود
2652---912همه

3767---990تا افق حلبعالي عالي عالي خداقوت اجرتون باشهداي مدافع حرم

5793---912وحیدبصیرت این شهید در 37 سال پیش عجیب بود

نظرات پیامکی مخاطبان در مورد فیلم ها *
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اکران های مردمی

سالم و خدا قوت. آقاي برحي را مي شناختم، اما فقط در حد یک اسم در گروه روایت فتح، شهید آویني. 
5341---938عکاس صلحممنون از اینکه این آشنایي را عمیق تر کردید. خدا خیر دهد هم به عوامل فیلم هم به اقاي برجي

خدا قوت، خیلي خالقانه بود و به شدت از نظر تکنیکي قوي. محتوا هم جالب، خالقانه و متناسب 
0158---912آب هویجانتخاب شده بود.

0105---910فقر نجوميبسیار بسیار عالي بود واقعًا آتش به اختیار عمل کرده بودن خدا خیرشون بده

مستند آهوانه براي ردۀ سني کودک و نوجوان خیلي مناسب است و ان شاءاهلل که بتونم اکرانش کنم. 
البته براي مادرها و پدرها هم که به فکر تربیت درست کودکشون هستن خیلي مفید بود....کار قوي بود 
کوتاه بود ولي قوي بود و توش پر بود از عناصر انقالبي، از موضوع تا رفتار دخترا با پدرشون و حضور 
مادر در تمامي مراحل آموزش، تحویل و پخش آهوها و همچنین دفتر ثنا و ثمین واقعًا عالي بود.خدا 

قوت

9848---919مستند آهوانه

بیمارستان امام خمیني مشهور است به قتلگاه. هیچکي هم صداش به جایي نمیرسه. اکثر بیماران 
شهرستاني هستن که خبر ندارن. هزاران نفر در اثر برخي امکانات داغون و پزشکان داغون تر هرروز 

قرباني میشن
1238---912ترخیص

7814---935نار و اناربسیار خوب، تأثیرگذار، پرهیجان و روشن گر بود. خداقوت...
کارگر، دانش آموز، دانشجو، روحاني و.... همه در دفاع مقدس براي نجات دین و مملکت از همه چیز 
مي گذشتند. فیلم کوتاه سر به راه یک کار بسیار عالي از به تصویر کشیدن آن دوران براي نسل امروز 

است
6372---912سر به راه

0373---915دادستانبرای جوانان امروز که تجربه اي ازدهه60 ندارند بسیار بجا و روشن گرانه بود. ومن اهلل توفیق

عالي بود. این فیلم باعث رشد جرأت انتقاد و افشای تخلفات این گونه مسئوالن تن پرور مي شود. خدا 
5578---935زمستان یورت قوت

9635---901تلکهجسورانه و عالي.. هر فرد منصفي با هر گرایشي این مستند را ببیند قطعًا خوشش خواهد آمد.

2335---938گلین بارهمستندي مفید، دقیق و عالي بود.

4021---918یتیم خانه ایرانخیلي خوب بود. لذت بردیم. خدا انگلیس، فرانسه و آمریکا رو لعنت کنه

3693---915برادرانبسیار کاربردي بود. نشان دادن حقایق در زمان فتنه، کاري استثنایي محسوب مي شود   

0268---919اشنوگلفیلم قابل تقدیري بود اما ارزش دیني در دفاع مقدس خوب نشان داده نشد

آخر فیلم نوشته شده: تقدیم به روح بلند شهداي هشت ماه دفاع مقدس! خواستم ببینم کدام شهداي 
7642---917لکههشت ماه منظور هست

بسیار عالي و تکان دهنده بود و اشک من و همه را در آورد. خداوند به شما و همۀ عوامل و 
1989---915بومرنگدست اندرکاران خیر دنیا و آخرت را عنایت فرماید

باسالم و تشکر. درمورد فیلم قائم مقام، بسیارعالي بود به شرط این که درصورت امکان، دربارۀ سایر 
2834---913قائم مقاممسئوالن این چنیني براي آگاهي و بصیرت مردم فیلم ساخته شود

 مردم خیلي نیاز به زندگینامۀ شهدا دارندکه به صورت فیلم باشد، تا از این طریق آگاهي و بصیرت شان 
باالرود. فیلم کارخانه جهان، از این طریق مي توان مردم و مسئوالن که توانایي راه اندازي مشاغلي را 
دارند به شرط همکاري دولت این کار را انجام دهند تا این کشور و مردم به آن چه لیاقت دارند در سایۀ 

نظام اسالمي برسند

وحید، کارخانه 
2550---933جهان

شما در فیلم تان براي نشان دادن تفاوت هاي بچه ها که کدام یک چگونه تربیت مي شوند، سر یکي از 
دخترها روسري کرده بودید و به نظر من براي نشان دادن تربیت هاي درست و نادرست نباید حجاب را 

دخالت دهید! این موضوع اصالح گردد فیلم تان تأثیر بهتري دارد!
3215---912مامان بازي
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با تشکر. طب سنتي واقعًا درمان مي کند. غیر علمي بودن و غیرمجرب بودن طب سنتي ادعاي 
غیرمنصفانه اي است. طب نوین، علمي است که سالي 10هزار دست و پا را بر اثر مرض قند قطع مي کند 

اما  طب سنتي مرض قند را به راحتي درمان مي کند. طب مدرن یک مافیاست.  
8710---915عنبرسیلین

فیلم خیلي خوبي بود و بسیار باعث تلنگر خواهد شد. پیشنهاد مي کنم حتمًا در صداوسیما پخش شود. 
8266---919خانه مهراین که از امکانات کم، این حد از مهر و محبت شکل بگیرد فوق العاده است. خیر ببینید  

خدا قوت. عالي و روشن گرانه بود. چیزي که خیلي مي تونه در کنار این مستند جذاب باشه، اون چیزي 
7228---912راز حلبکه باعث این درجه از شجاعت و اخالص مدافعان شده. این خیلي فکر آدم رو مشغول مي کنه.

پرزیدنت آکتور عالي بود. فقط اي کاش قبل از توافق هسته اي ساخته مي شد  
8596---938سینما

باوجود این که موضوع فیلم با ذهن آشناست و ضرورت پرداختن به موضوع کشف حجاب به خوبي در 
جامعۀ حاضر احساس میشه، ولي ساختن یک داستاني خوب وکار قوي اهمیت دوچندان دارد، بخصوص 
در این موضوعات، در این داستاني برخي نقاط تا پایان مبهم و ناگفته ماند مثل زماني که خانم در خانه 
مشغول نماز است که با صداي در به سرعت مي رود؛ معلوم نیست کسي که در زده چه به او مي گوید 

که تصمیم بر رفتن از خانه با گفتۀ آن مرد مي کند.کجا مي رود؟! چه شد! بخش هایي ازداستان جا داشت 
بیشتر به آن پرداخته شود و البته پایان را به درستي به انتها نمي رساند طوري که بیننده هنوز منتظر ادامۀ 

داستان است و حسن ختام دراثر دیده نمي شود.

4782---912لحاف چهل تکه

سالم. پس ازمشاهده فیلم بومرنگ از شما بزرگواران خواهشمندم در روشن گري مردم بیشتر تالش 
0536---936بومرنگبفرمایید

 فیلمي بسیارجالب وتکان دهنده بود. چندین بار این فیلم رو دیدم و به تک تک مردم غیورکشورم و به 
پرچم کشور عزیزم ایران افتخارکردم، امیدوارم خدا به دست اندرکاران این فیلم عزت و توان دهد تا 

همیشه در این عرصه بدرخشند. اجرکم عنداهلل
4988---915ایستاده ایم

تصویربرداري فوق العاده تکنیکي، زیبا و خوب بود. نماها جذاب و خوش آب ورنگ بودند. فقط سیر روایي 
1836---912چنارو سناریوی داستان تا حدودي ضعیف و کسل کننده بود. در هرصورت خدا قوت.

2554---930قائم مقامبسیار روشن گر بود، اما چرا از رسانۀ ملي پخش نمیشه، چرا؟

1600---919برپاخیزنماهنگ برپاخیز خیلي جذاب و روح انگیز و خیلي قشنگ بود. خداقوت

5995---939کاغذ مچالهخیلي عالي بود خیلي. با یک تیر چند نشان مي زد. خوبه که براي معرفي و نشر بیشترش اقدام کنیم

نشان دادن فرهنگ سخت کوشي چیني ها خیلي آموزنده بود، ولي کاش روي علت هاي علمي و سیاسي 
رشد چین، بیش از این پرداخت مي شد. چون نتیجۀ عدم پرداخت به علت تنبلي ایراني ها، تحلیل هاي 

نژادي مي شود، در حالي که در چین انگیزه هاي اقتصادي علت کار هست.
3374---938کارخانه جهان

1758---903بازي در مسکوخوب بود. این فیلم رو نشون مسئوالن بدید.

4798---990یه چیز دیگستقشنگ بود، هم از نظر محتوا و هم شکل. مخصوصًا این که کوتاه بود.

روایت زیبا بود و از روش قشنگي براي حکایت کردن آن استفاده کردید. تنها مورد بد، صحنه بیمارستان 
بود که منتهي به شهادت جانباز شد. به هیچ عنوان شأن شهادت در آن رعایت نشده بود. نه تنها در 
پالن غمي وجود نداشت، بلکه گویي با تدوین تند و برش هاي زیاد، سعي درهیجاني تر کردن داشتید. 

گویي مستند نه تنها از شهادت شهید ناراحت نشده، بلکه ازآن استقبال هم کرده است. به هرحال از بابت 
پرداخت به این موضوع ناب خدا قوت

1836---912مجاهد غریب

اگرچه سیر روایي کمي پراکندگي داشت و روند تاریخي دقیق مشخص نبود اما خیلي به دل نشست. 
مخصوصًا قسمت مادران شهداي مفقوداالثر و شهید آویني آن قدر خوب بود و چسبید که باعث اشک 

شود. همین طور بخش سفر حضرت آقا به مناطق عملیاتي. بسیار عالي. خدا قوت
0689---913یادگاران
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