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گزارش هفتمین
 جشنواره مردمی فیلم عمار 
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 درگذشتگان و شهدای یک سال اخیر جشنواره
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جلسات و نشست های مشورتی درگذشتگان و شهدای یک سال اخیر جشنواره

فراخوان ها

اولین جلسه مشورتی جشنواره هفتم با حضور آقایان محمدحسین نیرومند،محسن یزدی ،مجیدبذرافکن،محمدصادق باطنی و حجت االسالم علی جعفری
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پوستر فراخوان بخش » فیلم ما« فراخوان مصاحبه مردمی با موضوع »اولین درآمد پدرم«  

فراخوان مصاحبه مردمی با زائران خارجی اربعین
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سفرهای استانی دبیرخانه جشنواره

اهداف و برنامه های اصلی سفرها:
کننده های مردمی و فعاالن فرهنگی کران  - نشست های هم اندیشی با ا

گزارش به ائمه جمعه، نمایندگان ولی فقیه و خانواده های شهدا - دیدار و ارائه 

سفرهای سه ماهه اخیر:
گز( - قزوین - مشهد و... گنبد،بندر  گلستان )گرگان،  خوزستان )اهواز، باغملک، آبادان، دزفول( - شهرکرد- بندرعباس - اردبیل - 

نشست با اکران کنندگان مردمی باغملک دیدار با امام جمعه اردبیل

نشست با اکران کنندگان مردمی دزفول دیدار با امام جمعه  شهرکرد

نشست با اکران کنندگان مردمی اردبیلشهرکرد؛ دیدار و ارائه گزارش به خانواده شهید قاسمی، پزشک مدافع حرم
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با حضور حجت االسالم اکران کننده اهل سنت »بوکان«  به   اهدای تندیس شهید سیاح 
غریب رضا )داور( و آقای ناصر نادری )کارگردان(

 اهدای نشان شهید سیاح به اکران کننده »خوسف« با حضور محسن یزدی )مدیر مرکز مستند
سوره( و امام جمعه شهر

طرح شهید سیاح طاهری

اهداف و برنامه ها:
کران کنندگان مردمی برتر - تقدیر از ا

کران مردمی کیفیت ا - آشنایی چهره های هنری و فکری جبهه فرهنگی با ماهیت و 

مراسم اهدای نشان شهید سیاح به اکران کننده »اهواز« با حضور محسن اردستانی )کارگردان( و 
مسئول نهاد نمایندگی دانشگاه چمران
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نشست خبری در حسینیه هنر
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آمار شرکت آثار و فیلمسازان در جشنواره

آثار
تعداد آثار بخش مسابقهتعداد آثاربخش

1144275فیلم

77831فیلم ما

4814نقد، مقاله و پژوهش

204لوح نگار

14216پوستر فیلم

13413تیزر تبلیغاتی

22535فیلمنامه

18822تولیدات رادیویی

کل  2679410جمع 

کارگردان ها

کارگردان 984تعداد 

215 تعداد فیلم اولی ها

آثار بخش فیلم

 اقتصاد
مقاومتی

 بیداری
 اسالمی و

جهانی

 تاریخ معاصر
نقد درون فتنه 88ایران و جهان

جمعجنگ نرمگفتمانی

1633450940143انیمیشن

27534515351230داستانی

69108169567114532مستند

1476494849200نماهنگ

441736539برنامه تلویزیونی

130274325131432591144جمع 

آثار بخش فیلم ما

کرانفراخوان اربعینموضوع/قالب  ا
تیزرانیمیشنداستانی بازار مااولین در آمد پدرمردمی ما

130253521514629تعداد

خاطره مادربزرگ و نمازجمعه مامسجد مامدرسه مامحله ماشهید ماموضوع/قالب
گوهرشاد ماپدربزرگ

6978175163تعداد



9

 آثار ادوار جشنواره
آثار مسابقهکل آثار رسیده

-19جشنواره اول

-251جشنواره دوم

60776جشنواره سوم

1422274جشنواره چهارم

1763327جشنواره پنجم

2362315جشنواره ششم

2679410جشنواره هفتم

2679

2362

1763

1096

607

251
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 مقایسه تعداد آثار رسیده به ادوار جشنواره
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 هیئت داوران

مستند -اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی

 مستند - بیداری اسالمی، وحدت و مدافعان

 مستند - تاریخ انقالب، دفاع مقدس و فتنه

مستند - جنگ نرم

مستند - نقد درون گفتمانی

سلیم غفوری سید میثم صفائیانمحمدرضا نقدی مرتضی فیروز آبادی

احمدرضا بیضایی حمیدرضا غریب رضاشفیع آقا محمدیانجواد اردکانی حسین امیرعبداللهیان

جواد رمضان نژادمحمد حسن روزی طلبمحمدصادق کوشکی یعقوب توکلی مسعود رضایی

آرش دریابندری احمد سبحانیفواد ایزدی علی اکبر براتیپیمان جبلی

مهدی نصیری عباس سلیمی نمینعلیرضا قزوه علی جعفری ابراهیم فیاض
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انیمیشن

داستانی

رادیویی

مستند - ملت قهرمان

اقالم تبلیغی

مجتبی نامخواهاقبال واحدی مجید بذرافکناحمد رهدارسینا واحد

حامد جعفریسید محمود رضوی محمدحسین نیرومند

مسعود ده نمکی ابوالقاسم طالبی حمید بهمنیحسن عباسی سیدناصر هاشم زاده

رحیم مخدومی علی خدابخشی سینا واحد

عباس صانعیمحمدرضا خردمندانمحمد رضا میری

نقد،مقاله و پژوهش سینمایی

آرش فهیم محمدحسین بدری سعید مستغاثی
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نماهنگ

فیلم ما

برنامه تلویزیونی

محسن صفایی فردسید جالل دهقانی اشکذری  سید محمد میرزمانی 

مجید کریمیان محمد صادق باطنی محمد نیکدل محسن اردستانی رستمی سید سجاد قافله باشی

هادی عسگریفریده فرخی نژاد وحید یامین پور

جلسات داوری آثار

جلسه داوری بخش »مدافعان حرم«جلسه داوری بخش »داستانی«

جلسه داوری بخش »تاریخ انقالب و دفاع مقدس«جلسه داوری بخش »پویانمایی«
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قرائت قرآن توسط محمد آژند، فرزند شهید مدافع حرم

سخنرانی نادر طالب زاده )دبیر جشنواره(

افتتاحیه
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تقدیر از برگزیدگان بخش های »فیلم ما«، »نماهنگ«، »اقالم تبلیغی«، »فیلم نامه«، »برنامه تلویزیونی«، »نقد و مقاالت«، »لوح نگار«
کارگردان نماهنگ های »ارغوان« و »از اربعین تا اربعین«                  مهدیار عقابی 

تقدیر از برگزیدگان بخش های »فیلم ما«، »نماهنگ«، »اقالم تبلیغی«، »فیلم نامه«، »برنامه تلویزیونی«، »نقد و مقاالت«، »لوح نگار«
                 محدثه باقری و علی سرو، برگزیدگان بخش »فیلم ما«
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تقدیر مردمی از حسین دارابی به خاطر کارگردانی فیلم »دایو« توسط مادر شهید موسوی زاده )از شهدای غواص شهرستان شوشتر(
          در این لحظه، انگشتر پدر شهید، تقدیم حسین دارابی شد.

تقدیر از برگزیدگان بخش های »فیلم ما«، »نماهنگ«، »اقالم تبلیغی«، »فیلم نامه«، »برنامه تلویزیونی«، »نقد و مقاالت«، »لوح نگار«
                 حسین امانی نویسنده فیلم نامه پشه هسته ای 
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اعالم فراخوان هدایای مردمی به فیلم سازان توسط مادر شهیدان خالقی پور 
         مادر شهیدان اعالم کرد چفیه شهید رسول خالقی پور را در اختتامیه به یکی از فیلم سازها اهداء می کند.

پذیرایی از شرکت کنندگان با کلوچه های تهیه شده توسط زنان پشت جبهه روستای صدخرو سبزوار
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اجرای ترانه طنز »من و کاخ سفید یهویی« توسط علی نصیر نژاد

اهداء دستکش ننه عصمت به محسن اردستانی )کارگردان( توسط حاج آقا صدیقی )راننده انقالبی(
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مراسم پاسداشت مرضیه دباغ توسط خانواده شهید فتنه 88

کمک به گورخواب ها در حاشیه افتتاحیه
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افتتاحیه هفتمین جشنواره مردمی فیلم عمار- سینما فلسطین
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غرفه اطالع رسانی برنامه ها 

برنامه مرکزی جشنواره در سینما فلسطین

جمع آوری هدایای مردمی ویژه جبهه های مقاومت و خانواده شهدای مدافع حرم
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غرفه مجله حلقه وصل در بخش جنبی سینما فلسطینغرفه فروش اسباب بازی های ایرانی در بخش جنبی سینما فلسطین

حضور دانشجویان عراقی در سینما
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حضور مردم در سینما

غرفه اکران های مردمی در سینما
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اکران فیلم »ترمینال غرب« 

بازدید حجت اهلل ایوبی )معاون سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی( از سینما فلسطین
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نشست های هنر-واقعیت

نشست هنر- واقعیت با موضوع سوژه های سینمایی جامعه آمریکا - دکتر فواد ایزدی

نشست هنر- واقعیت با موضوع سوژه های سینمایی نیروی دریایی - دریادار دوم علی اکبر اخگر
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نشست هنر- واقعیت با موضوع سوژه های سینمایی آذربایجان - روح اهلل رشیدی

نشست هنر- واقعیت با موضوع سوژه های سینمایی تحوالت سوریه - حسن شمشادی
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سخنرانی ها

سخنرانی دکتر حسن عباسی با موضوع مباحث نظری در خصوص سینمای انقالب اسالمی

سخنرانی حجت االسالم و المسلمین پناهیان با موضوع »فرآیند تولید یک فیلم خوب«
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حضور مردم و فیلمسازان در سخنرانیها

سخنرانی استاد حسن رحیم پور با موضوع »سینمای قهرمان محور«
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نشست یک روز یک تجربه

بررسی تجربه تولید مستند »مادران صربرنیتسا« - رضا برجی

بررسی تجربه فیلم سینمایی »اخراجی ها 2« - مسعود ده نمکی
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بررسی تجربه مستند »اهل سنت ایران« - محسن اسالم زاده

کارگاه های تخصصی

کارگاه آموزشی تدوین - حسین زندباف
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کارگاه تخصصی با موضوع آرشیو در مستند - مهدی نقویان

کارگاه آموزشی فیلمنامه نویسی - سید ناصر هاشم زاده 
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انعکاس به روزِ اکران های مردمی جشنواره و ویژگی های آن

کمان ایوان رنگین 

ــداد  ــران، تع ک ــان ا ــکان و زم ــر، م ــامل تصاوی ــتان ها، ش ــی در شهرس ــای مردم کران ه ــات ا ــه، اطالع ــورت روزان ــه ص ــوان، ب ــن ای در ای
کــران شــده نصــب می شــد. مخاطبــان و فیلم هــای ا

اهداف:
بــه نخبــگان، هنرمنــدان و  گــزارش آن  گی هــای آن در ســینما فلســطین و  کران هــای مردمــی جشــنواره و ویژ انعــکاس ا  -

انقــالب ســینمای  رســانه های 
کنندگان و بینندگان به فیلمسازان کران  - انتقال نظرات ا

گفت وگوی زنده تلفنی( کنندگان )از طریق دست نوشته یا  کران  - استفاده از فیلمساز برای تشویق، ترغیب و تقدیر از ا

گزارش اکران مردمی به حجت االسالم پناهیان ارائه گزارش اکران مردمی به کارگردان ها

اصغر نقی زاده )بازیگر( و فرزندش که با مستند بومرنگ، برگزیده بخش بیداری اسالمی شد.حجت االسالم پژمانفر )رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس سورای اسالمی(
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اختتامیه - فرهنگسرای بهمن

قرائت قرآن توسط حسین دارابی )کارگردان(
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تجلیل از برگزیدگان بخش های مستند، داستانی، پویانمایی و رادیویی

اهداء »موزاییک مرگ بر آمریکا« به سید مهدی کرباسی، کارگردان مستند شب نامه
این موزاییک، مربوط به کفپوش محوطه مسجدی در خمینی شهر است که به عنوان جایزه ویژه بخش فیلم های ضداستکباری، به صورت گردشی، هر سال، توسط  

برنده قبلی، به برنده جدید آن اهدا می شود.
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اجرای سرود »برپاخیز«

سخنرانی مادر سید عدیل حسینی، شهید مدافع حرم تیپ زینبیون
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تجلیل از ابوالقاسم طالبی و اهداء هدایای مردمی توسط خانواده شهدا به ایشان

بوسه سید میثم صفائیان بر پای مادر شهید مدافع حرم
سید میثم صفاییان نماینده رانندگان معترض به فساد موجود در سیستم حمل و نقل کشور است که به یکسال حبس تعزیری محکوم شده بود. وی در این دوره 

جشنواره، به عنوان داور بخش »اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی« حضور داشت.
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مداحی مهدی رسولی به مناسبت 17 دی و سالروز اعالم کشف حجاب رضاخانی

سخنرانی محمد عبدخدایی به مناسبت 17 دی و سالروز اعالم کشف حجاب رضاخانی



37

بافت البسه اهدایی به مدافعان حرم، در مراسم اختتامیه توسط تعدادی از بانوان
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 هدایای مردمی

بخشی از هدایای مردمی برای فیلمسازان 

اهدای تابلوی نقاشی شده از سوژه مستند »روزگار اکبر« به کارگردان مستند در حاشیه اختتامیه 
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اعطای نشان مردمی استقالل توسط خانواده شهدای هسته ای به سوژه فیلمها
نشان مردمی استقالل، نشان شهدای هسته ای است که به سوژه های قهرمان فیلم های بخش اقتصاد مقاومتی اهدا می شود. برای این کار،10 سوژه برتر، انتخاب و 

به عنوان سوژه های بخش مسابقه، توسط خانواده های شهدای هسته ای داوری شدند.

اعطای نشان مردمی استقالل
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مستند »اقتصاد مقاومتی«

شهرعنوان جایزهکارگردانخالصه فیلمنام فیلم

ک ایرانی 44 نفر که زیر سقف فروشگاه پوشا قصه ی 44 نفر 
کار می کنند تهرانفانوسامیرمهریزدان»یا علی« 

درباره ساخت سومین خودرو خورشیدی ایران توسط غزال ایرانی
تهرانلوح افتخاروحید فرجیدانشجویان دانشگاه تهران و حضور آن در مسابقات جهانی

تهرانلوح افتخارآرش انیسیروایتی از وضعیت تولید چای ایرانی و تولید ملیحراج بزرگ

برگزیدگان

مستند »تاریخ فرهنگی، اجتماعی انقالب و دفاع مقدس«

شهرعنوان جایزهکارگردانخالصه فیلمنام فیلم

که در جنگ، مهمات و زخمی ها را با قاطر گردان قاطریزه گردانی 
انتقال می دادند

سید مجتبی 
خیام 

الحسینی 
اصفهانفانوس

درباره سنت های عزاداری و تاریخ دفاع مقدس در خوشه انار
روستای رکن آباد شهرستان میبد

علی پورطالبی 
قمفانوسوراعون

با موضوع حواشی نخستین حضور تیم ملی فوتبال جام در آفساید
تهرانلوح افتخارفرهاد درودگرکشورمان در مسابقات آسیایی بعد از پیروزی انقالب

که ۸ سال نان چریک پیر درباره ۱۱۰ نفر از بانوان روستای خانوک 
کنند جنگ را فراهم می 

محمد مهدی 
صفادشتلوح افتخاررحیمی

 مستند »سبک زندگی«

شهرعنوان جایزهکارگردانخالصه فیلمنام فیلم

درباره حجت االسالم وافی پدر یکی از پر جمعیت ترین 12 نفر
خانواده های ایران.

عباس صالح 
قمفانوسمدرسه ای

داشتن و نداشتن
بررسی دالیل منطقی و موجود در جامعه برای 

»داشتن و نداشتن« فرزند از زبان
 خانواده های جامعه ایرانی

مرجان 
تهرانلوح افتخاراسماعیلی
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مستند»ملت قهرمان«

شهرعنوان جایزهکارگردانخالصه فیلمنام فیلم

خیر النساء
که در زمان  درباره بانوی 92 ساله روستای صد خرو 
جنگ، منزلش، بزرگترین پایگاه پشتیبانی جنگ در 

شهرستان بود

علیرضا 
مشهدفانوسباغشنی

بخشی از زندگینامه شهید علی قطب الدینی اولین حیدر
شهید بهرمان

سیدمحمدرضا 
حسینی قاسم 

آباد
رفسنجانلوح افتخار

کشف حجاب رضاخانی یک خانم محترم درباره بانوی شهیده دوران 
کاشان در شهرستان 

مریم السادات 
تهرانلوح افتخارمومن زاده

گفتمانی« مستند »نقد درون 

شهرعنوان جایزهکارگردانخالصه فیلمنام فیلم

داد

تعدادی از دانشجویان عدالتخواه در  پی یافتن 
کمک  حقیقت با دعوت از یک مستند ساز از او 
میخواهند تا درباره برخورد امنیتی و قضایی با 

کاوی داشته باشند. کندو  اعتراضات صنفی 

حجت اهلل 
تهران جایزه ویژهعدالت پناه

روایت ماشینی شدن چند دانشجوی پزشکی در طی راه غریب
سالهای تحصیلشان در دانشگاه...

علیرضا 
تهران فانوسکاظمیان بابلی

کلوارم ح حال فقر و عزت طلبی مردم روستای سیالب و من سیالب و  شر
که روستای اجدادی سید صفدر حسینی است. کلوار 

سید مسعود 
بویراحمدفانوسپرهیزگاری

کنش دولت به قانون ضد ایرانی این دوربین مخفی نیست روایتی طنز درباره وا
کری لغو روادید و نامه جان 

علی 
تهران لوح افتخارشیرزادیان

ریشه یابی موضوع فیش های نجومی از منظر فراموش شده ها
کارشناسان تهران لوح افتخارمیکائیل دیانیاجتماعی و نگاه مردم و 

آسیب شناسی نظام آموزش و پرورش و معرفی مدارسی مرثیه ای برای یک رویا
تهران لوح افتخارصدرا علی بکاز جمله مدارس سمپاد به عنوان نمونه های موفق

مستند »مدافعان حرم«

شهرعنوان جایزهکارگردانخالصه فیلمنام فیلم

صالح داوود آهنگر عراقی برای مقابله با داعش در آهنگر
آهنگریش موشک می سازد. او یک پا ندارد اما... .

محمد مهدی 
مشهد مقدسجایزه ویژهخالقی

روایت میدانی از فعالیت های یکی از فرماندهان پل
عراقی علیه تروریست های تکفیری 

امیرحسین 
تهران فانوسنوروزی

در مورد آزادسازی یکی از مناطق استراتژیک سوریه به نبرد پالمیرا
نام پالمیرا یا تدمر

ساسان
ج لوح افتخار فالح فر کر

روایتی از زندگی شهید علیرضا توسلی )ابو حامد(  فرمانده
بنیانگذار و فرمانده لشکر فاطمیون

هادی نعمت 
تهران لوح افتخاراللهی
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 » داستانی«

شهرعنوان جایزهکارگردانبخشخالصه فیلمنام فیلم

روزی روزگاری 
در شرق

درباره نقش غرب در ایجاد داعش و البته بازگشت 
شیرازجایزه ویژهحامد بذرافکنکوتاهتبعات آن به خود غرب

که تیهو فیلمی انتقادی در خصوص تعلل در نهی از منکر 
سید صدرالدین کوتاه»روزه خواری« را سوژه قرار داده است

تهرانلوح افتخارفردوسی

گیالن را روایت چین آخر کار در استان  مشکالت یک چای 
تهرانلوح افتخارسعید حسن پورکوتاهمیکند

فضای مجازی
خانواده ای به قصد تفریح به فضایی سبز می آیند 

کدام به تنهایی به فعالیت در فضای مجازی  اما هر 
مشغول می شوند

کوتاه

محمد حسن 
 فالح

مهدی 
افضل زاده

لوح افتخار جلوه 
های ویژه

 )اهدا به محمد 
حسن فالح(

تهران

کاردوئل کودکان  سید محمدرضا کوتاهداستان یکی از 
تهرانفانوسخردمندان

بررسی زندگی و تحصیل شهید رسول خلیل آبادی در روزهای بارانی
قبل از انقالب

نیمه 
اردبیلجایزه ویژهعبداهلل عزیزیبلند

نگاهی متفاوت مفهوم »نذر«؛ قصه ای از انتظار فرزند سالم
یکی از رزمندگان مدافع حرم

نیمه 
بلند

محمد رضا 
یزدفانوسحاجی غالمی

بچه های مدرسه روستایی در همدان درباره اینکه از تبار حبیب
کسی قهرمان روستا است انشا می نویسند. چه 

نیمه 
بلند

مصطفی 
قملوح افتخارکوچکی

که با موضوع اتفاقات ترمینال غرب فیلم داستانی 75 دقیقه ای 
قربانعلی طاهرفربلندهسته ای سال های اخیر و حواشی اجتماعی است.

فانوس

لوح افتخار فیلمنامه
 )محمد نیکدل(

لوح افتخار بازیگری
 )هوشنگ 

توکلی،یوسف 
مرادیان(

تبریز

مستند »جنگ نرم«

شهرعنوان جایزهکارگردانخالصه فیلمنام فیلم

شب نامه
شب نامه، روایتی است از پشت پرده یک

کانال تلگرامی  
سیدمهدی 

کرباسی
تهران جایزه ویژه

گمورا بازگشت 
ح و برجسته سازی کاوی خاستگاه  طر وا

 امر جنسی در غرب
محمد جواد 

رئیسی
تهران فانوس

جزیره فارسی
گفته های دستگیری تفنگداران آمریکایی نا

 در دی ماه سال 1394

سید محمد 
علی صدری 

نیا
تهران فانوس

رویای ایرانی
روایت حضور 10 روزه خبرنگار آمریکایی به نام

 »کیلب ماپین« در ایران
مصطفی 

رضوانی
تهران لوح افتخار

متولدکالیفرنیا
روایتي از سفر یک ماهه "کن نیکالس اوکیف"، تفنگدار 

سابق نیروي دریایي آمریکا و فعال مشهور رسانه اي 
جهان به ایران

تهران لوح افتخارعلیرضا بوالی

قصه فیل و االغ
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و

 بررسی چگونگی برگزاری آن
تهران لوح افتخارمهدی نقویان
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»تولیدات رادیویی«

شهرعنوان جایزهکارگردانخالصه فیلمنام فیلم

آغازی بر یک پایان
کردن  که در مسیر متهم  دو دانشجوی فرانسوی 

مسلمانان به ترور، با نامه رهبری به جوانان اروپا و 
امریکای شمالی مواجه می شوند

سهیال 
تهرانفانوسخدادادی

کودکان افغانی در قندوز قندوز20نوامبر کودک، 20 نوامبر،  روزجهانی 
رشتلوح افتخاربهرام نوریقربانی سیاست های استکباری آمریکا هستند

سنگ زیرین آسیاب
که پنج نفر از اعضای خانواده اش  روایتی از زندگی زنی 

کنون  را در جنگ از دست داد ولی ا
کارآفرینان موفق ایران است از 

تهرانلوح افتخاروداد واقفی

گرافیک« »پویانمایی و موشن 

شهرعنوان جایزهکارگردانخالصه فیلمنام فیلم

عبداالمیربا موضوع ماهوارهجنگ جهانی سوم
یزدفانوسسبیعی

در مورد سایه سنگین اجناس خارجیکابوس
 بر سر تولید ملی 

سید 
محمدرضا 
خردمندان

 تهرانلوح افتخار

 تهرانلوح افتخارحمید حقانیدرباره از بین بردن رحم ومحبت با حضور تروریستهابابانوئل2

بررسی آمار استفاده از محصوالت داخلی در جامعه و انتخاب با خودمونه
کاالی داخلی کشورها در حمایت از  مرور تجربه سایر 

علی 
محمدخانیکی

 مجتبی خیاط 
احسانی

مشهدلوح افتخار

کلیپ و نماهنگ «  «

شهرعنوان جایزهکارگردانخالصه فیلمنام فیلم

تهرانجایزه ویژهمهدیارعقابیدرباره فرزندان شهدای مدافع حرم»ارغوان« و  »از اربعین تا اربعین«

تهرانفانوسوحید امینیاین نماهنگ با موضوع سربازان مدافع حرم استسپر

نماهنگی زیبا در رابطه با تخریبتخریب بهشت
 و یکسان سازی مزار شهدا 

حسن حبیب 
تهرانلوح افتخارزاده

مستند »بیداری اسالمی و وحدت«

شهرعنوان جایزهکارگردانخالصه فیلمنام فیلم

بررسی موضوع استفاده آمریکا از مواد شیمیایی خاطرات نارنجی
تهران جایزه ویژهوحید فرجیموسوم به "عنصر نارنجی" در طول جنگ ویتنام

گیری جریان داعش در منطقهبومرنگ محسن نقی ریشه یابی شکل 
تهران فانوسزاده

کوه های  الالیی بر فراز 
گیر برف 

پدر و مادری بعد از شهادت فرزند شهیدشان 
همچنان برای او  در حرکت اند تا به او برسند

حسن 
تهران لوح افتخارقهرمانی
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» برنامه تلویزیونی«

کنندهخالصه فیلمنام فیلم شهرعنوان جایزهتهیه 

»هم قصه« برنامه تلویزیونی ترکیبی با حضور مهمانان غیر ایرانی هم قصه
که با مضمون محوریِ  ضدظلم و درون مایه بشردوستانه است 

حسین 
تهرانفانوسهمازاده

گره های واقعی جامعه ایرانیثریا محسن برنامه ای برای بررسی معضالت و 
تهرانفانوسمقصودی

انقالبیمیز
بررسی تاریخ انقالب در آذربایجان از زبان مردم عادی همراه با 

تصاویر آرشیوی مربوط به فعالیت های هنری
گروه های سرود آن دوران  و 

روح اهلل 
تبریزلوح افتخاررشیدی

این برنامه سعی دارد مهاجرین و افغانستان راوطن دار
کند  به مردم ایران معرفی 

وحیدکاظمی- 
محسن اسالم 

زاده
تهرانلوح افتخار

» تیزر«

شهرعنوان جایزهکارگرداننام تیزر

تهرانفانوساصغرعباسیرویای نیمه شب

» لوح نگار«

شهرعنوان جایزهکارگردانخالصه فیلمنام فیلم

اقتباس از تجربه فتح خرمشهر برای رسیدنفتح خرمشهر ها
جلوح تقدیرجوادخدابین به خرمشهر اقتصادی کر

» فیلم ما «

شهرعنوان جایزهکارگردانخالصه فیلمنام فیلم

کارگردان بشود و اسوه که آرزو دارد  دختر شهیدی 
که او را به این آرزو می رساند کسی   

محدثه 
باقری-علی 

سرو
تهرانجایزه ویژه

مروری خالقانه بر زندگی شهید روحانیخداحافظ رفیق
 مدافع حرم سعید بیاضی زاده

بنیامین 
شیرازفانوسرحیمی

کیلومتر درباره معضل موتورسواری و ازدیادصفر 
 موتورسیکلت در شهر دزفول

امید حنطوش 
دزفوللوح افتخارزاده

گم می شوند نقد دانش آموزان سمپاد اهواز به اینکه چرا این آرزوها 
اهوازلوح افتخارغزل شیخ زادهمدارس رشته های نظری ندارند
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 » پوستر«

شهرعنوان جایزهکارگرداننام پوستر

اصفهانلوح افتخارمحمد صادق حیدریمرکز دنیا

»فیلمنامه«

شهرجوایزنویسندهعنوان اصلی

قمفانوسمرتضی مصاحب نیاشهاب الدین

تهرانلوح افتخارمحمد حسین امانی همدانیپشه هسته ای

تهرانلوح افتخارمحمد دیندارخبرنگار ایتالیایی

کبر روحمشعل پنج تهرنلوح افتخارا

ساوهلوح افتخاراحسان  مرادی  شمع ها و آدم ها

» نقد،مقاالت و پژوهشهای سینمایی «

شهرعنوان جایزهکارگرداننام فیلم

 مبنای فطری سینمای دینی 
تهرانلوح افتخارمرتضی راوش)تبیین مبانی نظری شهید آوینی(

»نشان مردمی استقالل«

شهرتوسطعنوان جایزهنام فیلمنام سوژه فیلم

قمخانواده شهید شهریارینشان مردمی استقاللزیردرختان زیتونسید احمد بلندنظر

روانسرخانواده شهیداحمدی روشننشان مردمی استقاللکرکم چنور محمدی 

کرم جعفری تهرانخانواده شهید رضایی نژادنشان مردمی استقالل44 نفرا

مراوه تپهخانواده شهید علیمحمدینشان مردمی استقاللوقتی گفتند نمی شود رسول ممیان



46

برنامه فانوس - شبکه سه

 مدتتاریخ
زمان

کارگردانان میهمان )فیلم 
به روایت فیلمساز(

کارگردان فیلم ما 
کران)تماشاخانه( نماهنگگزارش ا

گرافی انتخاب با محمد جواد رئیسی )تهران(95/10/921 موشن 
کاشمرخودمونه  کران  نماهنگ ارغوانگزارش ا

محمد حسین صادقی 95/10/1021
ک امید حنطوش زاده - دزفول)کرمان( هماهنگ طلوع سپیدفاطمه سیاره  از ارا

سید محمد محمدی 95/10/1122
کران دبیرستان نرجس خاتون توحید ابراهیمی  - ساریسرشت )مشهد( ا

از الرستان
ایستاده ایم تا آخرین قطره 

خون 

کریمی )زنجان(95/10/1220 مریم السادات موسوی زاده از وحیدصیرفی - تهرانمهدی 
فصل رویاییشوشتر

کبری - تهرانهاشم مسعودی )مشهد(95/10/1322 سید سراج الدین جزائری از روح اهلل ا
قاصدک هاشهرکرد

کریمی )تهران(95/10/1422 کیان صدرایی - تهرانمیثم  کران در منزل شهید قربانی  سید  ا
چهره ماهاز اهواز 

مهدی رشوند )تهران( / 95/10/1522
کرباسی  - اصفهانمیالد میرزا باقری )گرگان( کران برروی لنچ از اهوارعلی  شوق حرم ا

علی نیکو منش )فسا(/ ناصر 95/10/1622
نادری )تهران(

محمد رضا نیرومند - 
اصفهان

کوثر  کران در سرای محله قنات  ا
خادم الحسیناز تهران

95/10/1821
امیر حسین خلیلی )تهران(/ 

مجتبی خیام الحسینی 
)اصفهان(

محمد حسن خوانساری 
- قم

کران در مسجد روستای علی  ا
لبیکآباد از ورامین

برنامه های رادیویی و تلویزیونی

1- برنامه فانوس:

کــه در 9 برنامــه 20 دقیقــه ای ؛ هرشــب بعــد از خبرشــبانگاهی در ایــام جشــنواره عمــار  مجلــه تصویــری هفتمیــن جشــنواره عمــار بــا عنــوان »فانــوس« 
از شــبکه ســه ســیما پخــش مــی شــد.

لوگوی برنامه»فانوس« برنامه »فانوس«
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برنامه مستندنما - شبکه مستند

کارگردان میهمانمدت زمانتاریخ نام فیلمنام 

44 نفرامیر مهریزدان )تهران(95/10/101:00

خیرالنساءعلیرضا باغشنی )خراسان(95/10/111:00

از خون جونمجتبی رضوانی )تهران(95/10/120:56

کاظمیان )تهران(95/10/130:59 راه غریبعلیرضا 

کاروان روایت فتنهمحمد سعید غدیریان )تهران(95/10/140:54

آیندهمحمد حبیبی منصور )تهران(95/10/150:59

ج(95/10/160:59 نبردپالمیراساسان فالح فر)کر

مستطیل سیاهمحمدحسین خوش بیان )تهران(95/10/170:57

2- مستند نما:

کارگــردان  گفتگــو بــا  در برنامــه تلویزیونــی »مســتند نمــا« بــه مــدت ۹ شــب، ســاعت ۱۹ از شــبکه مســتند پخــش و هرشــب یــک مســتند برگزیــده، 
گــزارش از ســینما فلســطین پخــش مــی شــد. اثــر و یــک 

فیلم خیرالنساء پخش شده از برنامه »مستند نما«برنامه »مستندنما«
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برنامه سه، دو، یک مردم - شبکه افق

کارگردان سومکارگردان دومکارگردان اولمدت زمانتاریخ

محسن اسالم زادهعلی سرو )فیلم ما- تهران(اصغر عباسی )تهران(95/10/930

*محسن اردستانی )تهران(نوید ناصر )تبریز(95/10/1056

کارگر) تهران(مریم السادات مومن زاده )تهران(95/10/1155 *مسعود 

*ناصر نادری )تهران(اسماعیل هاشم آبادی )سبزوار(95/10/1256

ع )شیراز(95/10/1356 *محمد مهدی رحیمی )تهران(صادق زار

**مسعود وثوقی )تهران(95/10/1455

**سید محمدرضا حسینی )رفسنجان(95/10/1554

*محسن اسالم زاده )تهران(95/10/1631

کریمی )تهران(95/10/1758 *قدرت باقری )ایالم(میثم 

ج(محمدرضا حاجی غالمی )تهران(95/10/1860 *ساسان فالح فر )کر

3- برنامه سه، دو، یک مردم :

گفتگــو بــا عوامــل  کــه هــر روز ســاعت 18،  ضمــن نمایــش قســمت هایی از فیلــم هــا، بــه  گزارشــی، بــه تهیه کنندگــی شــبکه افــق  برنامــه ای 
ــزاری جشــنواره می پرداخــت. ــد برگ کننــدگان و بررســی رون ــران  ک جشــنواره و فیلم هــا، مخاطبــان، ا

برنامه »سه، دو، یک مردم« شبکه افقبرنامه »سه، دو، یک مردم« شبکه افق
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برنامه چراغ از رادیو تهران

کارشناسمخاطبدبیرخانهکارگردان های تهرانیکارگردان های شهرستانیتاریخ

95/10/8****

کاشانی  حسین 
پور )کارشناس(- 

محمد صالح 
مفتاح )کارشناس(

ج(95/10/9 سید رسول محمد مهدی رحیمی )تهران(ساسان فالح فر )کر
منفرد

کران  خانم موسوی زاده )ا
*کننده شوشترخوزستان(

روح اهلل رشیدی حسین دارابی )تهران(*95/10/10
- وحیدجلیلی

مجید پورلر)مخاطب 
*جشنواره(

ع )شیراز(95/10/11 محمد نیکدل*صادق زار
معصومه نور محمدی 

جامی )مخاطب(- فاطمه 
نوری شکری )مخاطب(

*

95/10/12*
مجتبی رضوانی ) تهران ( - 

سجاد ریاحی )تهران( - حجت 
اهلل عدالت پناه )تهران(

** میالد حبیبی 

95/10/13*
محسن اسالمزاده ) تهران( 

- محمد حسین خوش بیان 
)تهران(

حجت غیب اهلل 
ج صالحی زاده  *  محمد فر

ج( - محمد 95/10/14 حاجی مقصودی )کر
کرباسی )تهران( مهدی خالقی )مشهد( کردیسید مهدی  **مهدی 

95/10/15

 محمد مهدی حبیبی )کارگردان 
فیلم ما - خوانسار( - احمد 
پرویزی)کارگردان فیلم ما - 

داراب(

حسین امانی ) تهران( - سینا 
**میالد حبیبی حسین پور اصل ) تهران( 

محمدرضا پورصفار )کارگردان 95/10/16
فیلم ما اهواز( 

صالح مدرسه ای ) تهران( -  
***مسعود دهنوی ) نیشابور(  

95/10/17*
واقفی ) تهران( - 

محمدجوادرئیسی ) تهران( - 
خانم خدادای )تهران( 

 احمدی ) شاعر( - وحید جلیلی
*محسن نقی زاده )بازیگر(

4-چراغ:

کــه در 10 قســمت هــر شــب ســاعت 21 ، بــه مــدت 60 دقیقــه پخــش مــی شــد  برنامــه رادیویــی چــراغ، برنامــه تولیــد شــده توســط رادیــوی تهــران اســت 
گفتگویــی می کــرد. کارشناســان  کارگردانــان و  کــه بــه اخبــار و وقایــع جشــنواره مــی پرداخــت و بــا اعضــای دبیرخانــه، 



50

برنامه رادیویی »چراغ« رادیو تهران

کافه هنر از رادیو ایران ویژه برنامه 

زمان تاریخ
پخش

کارگردان های 
کارشناسمخاطبدبیرخانهکارگردان های تهرانیشهرستانی

95/10/821*

محسن اردستانی)کارگردان - 
تهران( - حسین دارابی)کارگردان 
- تهران( - محمد حبیبی منصور 

)کارگردان - تهران( 

 - خانم موسوی زاده *
*)خانواده شهید(

 ساسان فالح فر)کارگردان 95/10/1021
ج( کر  -

امیر مهریزدان )کارگردان - 
 عبدالرضا افشار تربتی حجت غیب اهلل زاده  تهران(

)مخاطب( 
کبر  امیر دریادار علی ا

اخگر )استاد(

 مازیارشاهین زیرک 95/10/1121
)کارگردان - رشت(  

جواد موگویی )کارگردان - 
ج صالحی  تهران( - محمد فر

)کارگردان - تهران( - محمدی 
نجات )کارگردان - تهران( 

 بهنام حیدری 
)دبیراجرایی بین الملل 

عمار( - سیدرسول 
منفرد )دبیراجرایی(

 نعمت مهدیانی )تهیه 
*کننده 321مردم( 

ع )کارگردان- 95/10/1221  صادق زار
شفیع آقا *حجت غیب اهلل زاده *شیراز( 

محمدیان)داور(

95/10/1321

یونس شهباز )کارگردان و 
کران مردمی مرند(  رابط ا
کاظم عالی )کارگردان -   -

زاهدان( 

**

سجاد شاه حاتمی 
)مخاطب( - دانشجوی 

لبنانی )مخاطب- 
کشور لبنان( بلبک 

 مرتضی قاضی 
)پژوهشگر(

95/10/1421 *

سیامک مختاری )کارگردان 
- تهران( - حجت اهلل عدالت 

پناه )کارگردان - تهران( - 
مریم سادات مومن زاده 

)کارگردان - تهران(

**محمدطاها وظیفه

95/10/1521

نوید ناصر )کارگردان - تبریز ( - 
مسعود بهرمند)کارگردان - شیراز( 

گودرزی )کارگردان -  - ایمان 
بروجرد( - محمد مهدی حبیبی 

)کارگردان - خوانسار( 

کارگردان -  حسین امانی ) 
**تهران( 

آرش فهیم )داور 
بخش نقد و مقاالت( 

- محمد نیکدل 
)فیلمنامه نویس 

و داور(  

کافه هنر:   - 5

کــه هرشــب ســاعت 20 ، بــه مــدت 60 دقیقــه بــه طــور زنــده از سینمافلســطین روی  برنامــه »کافــه هنــر« رادیــو ایــران در 7 برنامــه یــک ســاعته 
آنتــن مــی رفــت و اخبــار جشــنواره را پوشــش مــی داد.

برنامه رادیویی »کافه هنر« رادیو ایران
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6- پخش زنده تلویزیونی :

در ایــام جشــنواره، تیــم پخــش زنــده بســیج صــدا و ســیما، در ســینما فلســطین مســتقر بــود و هــرروز بــرای13 شــبکه ســیما، برنامــه تولیــد می شــد. 
جمعــا در ایــن 10 روز 1544 دقیقــه برنامــه از 4 شــبکه اســتانی و 9 شــبکه سراســری پخــش شــد.

جدول برنامه های تلویزیونی و رادیویی هفتمین جشنواره مردمی فیلم عمار

 کارگرداناننوعشبکه پخشلیست
شهرستانی

کارگردانان 
کنندهتاریخ پخشمدت زمانتهرانی تهیه 

جشنواره عمار9 دی الی 17 دی20 دقیقه169تلویزیونیسه سیمافانوس

جشنواره عمار10 دی الی 18 دی60 دقیقه36تلویزیونیمستندمستند نما

شبکه افق9 دی الی 18 دی30 - 60 دقیقه611تلویزیونیافق123 مردم

رادیو تهران8 دی الی 17 دی60 دقیقه716رادیوییرادیو تهرانچراغ

رادیو ایران8 دی الی 15 دی60 دقیقه911رادیوییرادیو ایرانکافه هنر

جشنواره عمار8دی الی 17 دی1544 دقیقه1120تلویزیونی13 شبکهاس ان جی
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نشریات و ویژه نامه های روزانه
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54
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کران مردمی بسته فیلم های ا

سری اول 
کران مردمی، قبل از داوری آثار آغاز شد( زمان توزیع : 20 آبان )برای اولین بار، ا

تعداد فیلم ها: 38 فیلم در قالب 6 لوح

سری دوم 
زمان توزیع : 1 دی

تعداد فیلم ها: 86 فیلم در قالب 12 لوح
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مستند

نام فیلم

نبرد پنهان 

کبر  روزگار ا

میم مثل مسجد
 آ مثل آتش

کران ها فیلم های پر مخاطب بر اساس ا

داستانی

نام فیلم

دایو

قابلمه

دوئل

پویانمایی

نام فیلم

کریزهای نمکی  خا

بختک

نماهنگ

نام فیلم

لبیک

برخیزید

ارغوان
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افتتاحیه استان آذربایجان غربی

 شهر کرد - همراه با پاسداشت شهداي مدافع حرم و تجلیل از خانواده هاي آن ها

کران مردمی افتتاحیه های ا
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افتتاحیه اکران مردمی فیلم های عمار در الرستان

مصلي قدس قم؛ همراه با تشییع یک شهید مدافع حرم
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کرمان، سینما شهر تماشا - 9 دی 95 - همراه با اکران فیلم سینمایی یتیم خانه ایران

مالیر، مسجد حضرت ولیعصر - 15 دی 95 - همراه با اکران فیلم مستند مادرانه
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کوار، دفتر امام جمعه - 12 دی 95

کاشان - همراه با پخت آش »مرگ بر آمریکا«
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کرج، تاالر شهیدان نژاد فالح  - 17 دی 95 همراه با اکران فیلم داستانی »دایو« و تقدیر از بانوی انقالبی، خانم قاضی زاده و همسر گرامیشان، جانباز 8سال دفاع مقدس

فسا، سالن شهید قدوسی  - 3 بهمن 95 همراه با اکران مستند »بماند برای آینده« و تقدیر از بانوان انقالبی
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گنبد کاووس، تاالر هالل احمر - 12 دی 95 همراه با اکران فیلم مستند نبرد پنهان

اختتامیه ورامین، کانون فرهنگی تربیتی هدایت - 17 دی 95  همراه با اکران مستند سید ابراهیم و بافت دستکش و کاله برای مدافعان حرم
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محله پونک قزوین، مسجد حضرت امیر- 16 دی 95 - همراه با اکران فیلم مستند سینمای 99 درصدی

الوند، مسجد جامع حضرت رسول اکرم - 16 دی 95 - همراه با اکران فیلم داستانی جیب کت
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افتتاحیه اکران های مردمی آذربایجان شرقی و پاسداشت خانم آشپززاده، مادر شهید و از بانوان مبارز قبل و بعد از انقالب

اختتامیه اکران مردمی مشهد همراه با سخنرانی استاد رحیم پور و پاسداشت زنان قهرمان قیام 17 دی 56 و بازسازی تنها عکس به جامانده از آن قیام
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تهران، اندیشکده یقین - 23 دی 95 - فیلم مستند برادران - 100  نفر مخاطب

توضیحات: با حضور دکتر عباسی و مهدی نقویان کارگردان مستند برادران - بلیط فروشی اختیاری 1/100/000 هزار تومان

اندیمشک، دبستان شهید محمد منتظری - 18 دی 95 - اکران مستند گروه سرود - 80 نفر مخاطب

کران های مردمی ا
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مشهد، مسجد سجاد )ع( - 10 دی 95- اکران مستند سید ابراهیم - 500  نفر مخاطب

به مناسبت اربعین شهیدان مدافع حرم حریری و جهانی

سمنان، مسجد الزهرا )س( - 15 دی 95 - اکران فیلم مستند آقای سفیر - 170 نفر مخاطب
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مشهد، مسجد آل طاها - 10 دی 95 - اکران مستند پرورش بلدرچین - 50  نفر مخاطب

صومعه سرا، مدرسه شهید قلیزاده - 22 دی 95 - اکران پویانایی بختک - 50 نفر مخاطب
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منطقه 15 تهران، خوابگاه دانشجویی دانشکده فنی ولی عصر )عج( - 23 دی 95 - 8 نفر مخاطب - اکران فیلم های مستند سید ابراهیم, نبرد پنهان

زابل، بقعه جد آقا سید باقر - اکران فیلم مستند نبرد پالمیرا - 30 نفر مخاطب

توضیحات: اکران پس از دعای ندبه 
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ممسنی، مدرسه شهید عباس نجفی - 15 دی 95 - اکران فیل کوتاه دوئل - 30 نفر مخاطب

ایوانکی، اکران در منزل شهید سید طاهر حسینی، شهید مدافع حرم - 17 دی 95 - اکران فیلم مستند مادرانه - 50 نفر مخاطب
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منطقه 17 تهران، مسجد اعظم امام خمینی )ره( - 10 دی 95 - اکران فیلم مستند برادران - 100 نفر مخاطب

دشتستان، پایگاه مقاومت بسیج شهدا - 30 آذر 95 - اکران فیلم مستند فرمانده جواد - 29 نفر مخاطب
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اصفهان، مجتمع فرهنگی ثامن الحجج  - 15 دی 95 - اکران فیلم مستند مادرانه - 70 نفر مخاطب

مراغه، مدرسه اوحدی - اکران پویانمایی خاکریزهای نمکی - 18 دی 95 -40 نفر مخاطب
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لپویی )شیراز(، مسجد جامع - 17 دی 95 )نماز جمعه( - اکران فیلم مستند سید ابراهیم - 500 نفر مخاطب

گراش، حسینیه حضرت ابوالفضل - 18 دی 95 - اکران فیلم داستانی کوتاه قابلمه در جشن میالد امام حسن عسکری )ع(س - 100 نفر مخاطب
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پارس آباد، پایگاه حضرت علی اصغر )ع( - 17 دی 95 - اکران پویانمایی بختک - 15 نفر مخاطب

 

قم، امام زاده ابراهیم - 9 دی 95 - اکران نماهنگ لبیک -800 نفر مخاطب

توضیحات : گرامیداشت 6 شهید لشگر فاطمیون ) مدافعین حرم( با حضور پدر شهید مهدی صابری
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روستای مسیح آباد شاهرود، مدرسه نصر - 24 دی 95 - اکران پویانمایی بختک - 30 نفر مخاطب

توضیحات: اکران در اتاق محل زندگی معلم مدرسه

غزه - دی ماه 95 - اکران فیلم های شکارچی شنبه، آنتراکت، علمک و اهل سنت ایران
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کران مردمی  تبلیغات ا
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کران های مردمی توسط رسانه های محلی انعکاس خبری ا



77
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 نظرات پیامکی مخاطبان درباره فیلمها

کار میشد. 09150474247 دایو -  خوب بود محتوا عالي بود.  روي جلوه هاي تصویري و دیالوگ هاي فیلم باید بیشتر 

نبرد پالمیرا _عالي بود حرف نداشت خیلي زیبا وبا معنا بود درود بر مدافعان حرم09373695535

نبردپالمیرا-خیلي خوب بود09038935401

کشید شد.09153239711 مادرانه_ بسیار عالي صبرزینبي مادر را به تصویر 
یازینب

قابلمه-کاالي ایراني توخونه هاي ایراني غریبه09373496966

09192319739

کامال متوجه جزئیات شد گوش داد تا  قابلمه_کلیپ خیلی جالبی بود فقط بیانش واضح نبود باید چند بار 
کم است در فیلم عمار کلیپ ها واقعا  گونه  تعداد این 

کنیم بعد بریم سراغ محتوای جدی و... ما اول باید با جذابیت عامه مردم را مشتاق فیلم عمار 
کم میشه کم خیلی از فیلم ها، تقاضا اول خوبه ولی بعدش  متاسفانه به دلیل جذابیت 

آرزوی موفقیت در تمام عرصه ها
یاعلی )ع(

09158343688
کنــد پیــش  ــی اول اینکــه روایــت هــا خیلــی  ــود ول ــداد قشــنگ ب ــه لحظــه ی ایــن روی میــم مثــل مســجد آ مثــل آتــش - بازســازی لحظــه ب
میرفــت و حوصلــه برخــی مخاطبیــن را ســر میبــرد و دوم اینکــه در تدویــن میبایســت تصاویــر آرشــیوی بیشــتری بــرای خــروج از یکنواختــی 

کل ابتــدا و انتهــای آن بهتــر بــود مســتند بــکار میرفــت ، در 

میــم مثــل مســجد آ مثــل آتــش - مســتند خیلــی خوبــی بــود فقــط بــه لحــاظ زمانــی بایــد خالصــه تــر میشــد و تصاویــر بیشــتری از ارشــیو 09355751608
فتنــه ۸۸ نشــان داده میشــد .

و 09170434820 بــود  عتلــی  بســیار  شــد  پخــش  فیلمتــون  میباشــد  فســا  درشهرســتان  خضــری  شــهید  یــادواره  امشــب  ممنــون  برخیزید---آقــا 
تــر عالــی  موســیقیش 

کننده بود09172779356 بیخوابی...فیلم خوبی بود،آدم رو تحت تاثیر قرار داد،کمی ناراحت 

بی خوابی :فیلم خوب وتاثیر برانگیز ی بود09907888205

گذاري است غیرت هر ایراني را به جوش در میاورد09153415399 ما ایستاده ایم- فیلم خیلي تاثیر 

ایستاده ایم _عالی بود واقعا تکان دهنده بود من به شخصه اشکم درآمد09159393458

برادران-خیلی عالی ودقیق بودوتشکرویژه دارم خداقوت09358509582

برخیزید - بسیارزیباوتاثیرگزار . اما در خصوص صحنه شهادت شهید صیاد باید بهتر و طبیعی تر عمل می شد09155455081

که در خوابیم باید برخیزیم! انشااهلل09153660621 برخیزید_ عالی بود الحق ما 

کنــد بــود و حوصلــه بیننــدگان 09105491418 م مثــل مســجد آ مثــل آتــش - بازســازی لحظــه بــه لحظــه ایــن رویــداد قشــنگ بــود ولــی روایــت هــا خیلــی 
رو بــه ســر میبــرد

کرد.09177302850 حماسه پشت حماسه_خیلی خوب بود پشت پرده ها را افشا 

کــه تیرانــدازی هــای از داخــل مســجد بــه 09127252289 میــم مثــل مســجد - عــرض خســته نباشــید خدمــت عوامــل. امــا بعــد ؛ چــرا بخشــی از واقعیــت 
گفتــه هــای دیگــر هــم زیــر ســوال مــی رود گفتــه نشــد؟!! ایــن دیگــر مســتند نیســت و اســتناد  ســمت بیــرون بــوده 

دایو-ممنون احسنت و متشکر اجرتون با  بی بی زینب09158340236
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09178112011
کنــد و همیشــه ایــن ســوال بــرای  گذارنــد صنعــت خــودرو پیشــرفت  کــه نمــی  فــردا دیــر اســت- خیلــی غصــه خــوردم وبــه یقیــن رســیده ام 

کــه صنعــت موشــکی پیچــده تــر اســت یــا خــودرو شــاید متولــی خــودرو هــم بایــد بــه ســپاه داده شــود شــاید. مــن بــوده 
یا علی به قول مهندس جعفری ان شااهلل موال نگهدارت باشه

کتاب،حجله،سیگار - خوب بود مخصوصا ریتمیک بودن و موسیقی تند آن و مفهوم جالبش09109867646

09367803178
نگهبان آرا درکل خوب بود ولی دوست داشتم

که از دیگر مستندات نفهمیدم حرفی رو از اون بفهمم 
هر چند یه جاهایی این طور بود

کشــید 09016208169 کوتــاه داســتاني همراه_فیلــم روایتــی نــو و جذابــی از ســینمای دفــاع مقــدس داشــت...مخاطب را تــا پایــان بــه دنبــال خــود  فیلــم 
.ســاختار خاصــش در اختیــار محتــوی و پیــام فیلــم بــود...

09377679323

گاهــی بــا خــودم  گاه بخشــی بــود. مــن دربــاره شــخصیت ایــن ســه دانشــجوی شــهید چیــزی نمــی دانســتم و  آذرخش-مســتند خــوب و آ
کــه  گفتــه شــود یــا مثــال ایــن ســه معتقــد بــه اســالم هــم بودنــد یــا فقــط ضــد آمریــکا بودنــد  کــه بــه اینهــا شــهید  کــردم آیــا درســته  فکــر مــی 
خــدا رو شــکر بــا دیــدن مســتند آدرخــش ایــن شــبهه تــا حــد خوبــی برایــم برطــرف شــد. خداونــد درجــه شــان را بــاال ببــرد و ان شــاء اهلل 
کنــد. خــدا  عاقبــت مــا هــم بــا شــهادت ختــم بــه خیــر شــود. ایــده زیــر نویــس بــرای فیلــم هــم خــوب بــود و مخاطــب آن را جهانــی مــی 

گویــم بــه ســازندگانش و امیــدوارم در راه روشــنگری افــکار موفــق و ثابــت قــدم باشــند. یــا علــی قــوت مــی 

فتوکپی _ به لحاظ داستان در عین سادگی خیلی خوب بود و جذاب ساخته شد09117175794

کــه بیننــده هــر لحظــه منتظــر 09141490474 کنــد بــه نحــوی  اویس-تصاویــر عالــی بــود ولــی فیلــم طوالنــی بــوده و بیننــده را نمیتوانســت میخکــوب 
اســت فیلــم تمــام شــود

کامل به موضوع این شهید بزرگوار09370151159 سید ابراهیم_کاری موفق بود _پرداخت 

کردند09132943470 انعکاس - موضوع فیلم بسیار موضوع خوبی بود و بازیگران به خوبی نقششان را ایفا 

انعکاس - بازیگران خوبی داشت و به موضوع خوب و قابل تأملی پرداخته بود.09393271920

کارهــاى خیــر و عــام المنفعــه بــه جــاى دفــاع از حــرم و 09396794953 کــه نکنــد یــك وقــت  حــرم امــن_ خــوب بــود، امــا نظــر شــخصی مــن ایــن اســت 
جهــاد، معرفــی و ترویــج شــود. 

فتوکپی-متأسفانه یکی ازمعزالت جامعه ی ماست09387981146

همراه- فیلم خوبی بود،توجه به بزرگمردای مدافع حرم از واجباته09190090357

همراه- خیلی حس خوبی داشت و به نظر من تاثیرگذار بود09372748800

که قابل تحسین بود09136975960 همراه - سبک خاص7 در نمایش داشت 

انعکاس - بازیگران و محتوای فیلم خیلی خوب بود . ممنون09387445354

کــرده و از لحــاظ فنــي هــم بــد نبــود بــا توجــه بــه اینکــه 09355334585 کامــال بــه بیننــده منتقــل  نهال-بــه نظــرم اثــر خوبــي بــود و نشــاط رو بیــن بجــه هــا 
کار حرفــه اي نبــود امــا ریتــم خوبــي داشــت خســته نباشــد

کیفیت فیلمبرداری مناسب نبود09122595447 که  خاطره- داستان قشنگی داشت حیف 

گی های فیلمسازی خوب است.09121488386 ترن- اصال مفهوم نبود. خاطره - جالب بود هم مفهومش هم همه ویژ

کشیده شده09353514096 که زحمات قابل تقدیری  نبرد پالمیرا - باتشکر مستند خوبی بود 

کمک به تولید ملی واشتغال هموطنان ما بود09124586896 چوب بستنی-عالی بود 
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گفتــی وباتولیدواشــتغال زایــی 09121595056 کــه فرمــود مــا میتوانیــم لبیــک  چــوب بســتنی -مدیــر محتــرم عاشــقانه و قاطعانــه بابصیــرت بــه رهبــر عزیــز 
بــرای ج.ا.ا.افتخارآفریدی

09194406507
ک منتظرموضــوع خــوب- انتخابگــری ضعیــف در انتخــاب راوی، موســیقی، صحنــه و حتــی متــن راوی، بــه همیــن دلیــل اثرگــذاری  خــا

کار خیلــی پاییــن اومــده،
یاعلی!...

09355460841

که در سالهای اخیر در رابطه با جبهه مقاومت تولید شده نبرد پالمیرا است. نبرد پالمیرا _ به نظر من بهترین مستندی 
من مستند ها را دنبال میکنم اما به پر محتوایی و دقت این مستند تا بحال ندیده بودم.

هم فرم عالی و هم محتوای بینظیر

کنید از آقای فالح فر تشکر 

نهال-بــه نظــرم اثــر خیلــی خیلــی خوبــی بــود و بــه ببینــده هــا اون شــور و شــوق  وهیجــان بچــه هــا رو انتقــال میداد.هماهنگــی خاصــی 09336150764
گفــت داشــت و بایــد بــه جنــاب صیرفــی افخــم خســته نباشــید 

مالکــوم لطیــف شــباز_ خیلــی عالــی بــود هرچنــد دیــر رســیدم و از اول ندیــدم ولــی بســیار خــوش ســاخت بــود بــه امیــد موفقیــت هــای 09352201635
بیشــتر عوامــل فیلــم.

قابلمه - بسیار عالی بود. تولید ملی اساس اقتصاد مقاومتی09361948210

گروسی بازیگر09366296158 کلیپ مخلوطی ازتصاویرجدیدوقدیم بسیارحرفه ای وباورپذیربودباتشکرمجتبی  کلیپ برخیزید-تدوین ایت 

09183488417

گروه سرود)مستند(
خیلی جالب بوده

ک توشهربخونن ومنتظراین سازمان واون اداره نباشن مخصوصاایده شون 
عالییییییییی

09398594573
آقــاي ســفیر-واقعابابت بــه تصویرکشــیدن مظلومیت،محبوبیت،صالبــت،کالن نکري،تعهد،تخصــص وخــط شــکني واخــالص ایــن 

ــراوان. ــباس ف ــق آن بود.باس ــراي تحق ــده اي ب ــدم ارزن ــتند ق ــن مس ــام و ای ــردوش نظ ــهیدبزرکوار،وظیفه اي ب ش
مشهد-سینماقدس

فتح دنیا با دو پا09358731985
فیلم خوب و آموزنده اي بود. اجرتان با حضرت مهدي علیه السالم.

مادرانــه -  عالــی علمک-عالــی فتوکپــی -عالــی تخریــب یادمــان شــهدا-عالی همــه اینهامطابــق بافرهنــگ دینــی اســالمی وانســانی اســت 09127834230
کــه درحــال فراموشــی اســت خداونــد اجرتــان دهــد انشــاا.

09354744451
کــه رزمنــدگان مدافــع حــرم در جبهــه هــای ســوریه بــا آن  کاش بــه ســختی هــا و مشــکالتی  پســرم- بســیار عالــی و تاثیرگــذار بــود فقــط 

ــر علیــه تبلیغاتــی ســوء روشــنگری میکردیــد مواجــه هســتند بیشــتر پرداختــه میشــد و ب
مشهد- سینما قدس

کــرده و بــا دیــدن ایــن فیلــم دوس دارم ب تولیــد ملــي 09174063918 کاالئ ایرانــئ تغییــر  فیلــم حمایــت از تولیــد ملئ_منــم دیــدم نســبت بــه خریــد 
کنــم کمــك 

تخریــب مزارشــهدا بــه نظــر بنــده بایــد بــه شــکل ســنتی خــودش برگــردد ازبازدیدهــای مزارشــهدا دروپیــام بگیریــم ودرزندگیمــان 09150574330
کنیــم عملیاتــی 

کشت- خیلي عالي بود اجرتون با امام زمان09354118961 که خودش را  مردي 

09385152449
کــه بــرای ملــت تهیــه مــی شــود بــرای دولــت نیــز  انتخــاب بــا خودمونه-بســیار عالــی بــود امــا انتظــار مــی رود مشــابه همیــن تلنگــر هــا 
کارخانــه هــای ایــن ســرزمین  ــا  کــه دولــت مــی توانســت بــرای حمایــت از تولیــد ملــی داشــته باشــد ت تهیــه شــود,حداقل راهکارهایــی 

بســته نشــوند.
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کــه معموالدرانیمیشــن هــای ایرانــی هماهنــگ نیســت اینجاخوببود.بچه هــا جــذب 09199858416 نامــه ای بــرای آفتاب_خداقــوت. حرکــت لبهــا 
ــم ــذت بردی ــنواره ل ــای جش ــران میکرد.کالازفض ــرا جب ــی آن گرافیک ــای  ــا جاذبه ه ــت ام ــف داش ــی ضع کم ــه  ــدند،ازنظرفیلم نام ش

کیفیت ساخت09191982113 کشت@ بسیار خوب بود از لحاظ محتوا و  که خودش را  مردى 

09120278332

کشت-کیفیت انیمیشن بسیار قوی بود. خسته نباشید. که خودش را  مردی 
ک  کودکانــه تــر و عامیانــه تــر بــود و از مفاهیــم خشــن و بســیار وحشــتنا کــودکان اســت پس بهتــر بــود دیالــوگ هــا  انیمیشــن اصــوال بــرای 

قــول هــا اســتفاده نمیشــد.
کودکان لطافت ها و زیبایی های دین را نشان داد. بهتر است به 

گمراهــی مــردم میشــه بــه عنــوان یــه متخصــص عــرض میکنــم و مســتندات 09123107180 کــه موجــب  بلدرچیــن - اطالعــات سراســر غلــط و نادرســت 
کامــل بــرای ارایــه دارم.

09191510971

دایو _باعرض سالم وخداقوت خدمت عوامل فیلم 
ازنظر موضوع وبازی مثبت وتأثیرگذاربود

کلمات رکیک وبی ادبانه هم باافسرعراقی وهم باهمرزم به نظربنده یه اشکال اساسی درفیلم دربکاربردن 
کیفــی اثرکمــک  کلمــات وجمــالت زیباتــر بابارمعنایــی بیشــتروبهتر ونداشــتن اســیب وبدامــوزی میتواندبــه ارتقــای ســطح  مطمئنــًا 

ــد  شــایان نمای
بددهنی وبکاربردن الفاظ رکیک درشأن رزمندگان ومؤمنان وشهدا ی مانیست 

موفق ومتقی باشید 
إنشاءاهلل

ح مسئله و جمع بندی آن مقداری ضعیف بود.09158055081 به خاطر یک مشت علف - موضوع خیلی خوبی داشت ولی طر

کــه 09163814803 کشــیده  کــه شــرایط خطــوط مقــدم و جانفشــانی رزمنــدگان را بــه شــکلی بــه تصویــر  نبــرد پالمیــرا _ مســتند مهیــج و خوبــی بــود زیــرا 
مملــوس و بــرای بیننــده قابــل درک هســت.

نبرد پالمیرا - عالی بود و زحمات رزمندگان برای بیننده قابل درک بود09165273911

جام در آفساید_خوب09355024494

کاروان اربعین همه جارفت واشکم جاری بود.09190299527 ازدیارحبیب- مستندبی نظیری بود.من تمام طول پخش مستند دلم با

کار شده بود.09124231373 کلیشه ای  که  ج می دادند. موضوع خوبی بود  کاش خالقیت بیشتری به خر کار ضعیفی بود.  قاصدک ها - 

ــادی و 09153065676 ــی جه ــه زندگ ــادی ب ــی ع ــاده.انتقال از زندگ ــیقی.روایتی روان و س ــتفاده مناســب از موس ــذار. اس ــی تاثیرگ ــو ســه نقطــه_ فیلم اب
ــود ــی ب گهان حضــور در ســوریه شــتابزده و نا

کــه در یــک جاهایــی مرتــب تکــرار مــی شــد و مزاحــم بــود و 09391233629 گرفتــن عکــس  فیلــم داد   بایــد بگویــم فیلــم بســیار عالــی بــود بــه جــز صــدای 
مانــع از فهمیــدن مــی شــد

کاملی بود از تمام زوایا و قالبها و مضامین عالی بود .09391227176 چشم به راه _ فیلم بسیار جالب و 
کنیم . شهادت ،مردانگی وصبوری مردان افغان را در این فیلم مشاهده می 

فتح دنیا با دو پا _ بسیار عالی و آموزنده بود09122871573

هنگامه _ بسیار عالی و تأثیرگذار، خدا اجرتون بده، ممنونم09380597417 ---
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