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نشست خبری پنجمین جشنواره مردمی فیلم عمار در تاالر عمار
 3آبان 93
وحید جلیلی ،مسئول شورای سیاست گذاری :
سینمای کشورباید اشراف کامل و جامعی از وقایع کشور داشته باشد
ســـینما از هنـــر بـــه ســـرگرمی و در جشـــنواره عم ــار از س ــرگرمی ب ــه رس ــانه
رســـیده است
در جشـــنواره عمـــار به دنبـــال به رخ کشـــیدن و معرف ــی مجموعه عظیم
مضامیـــن دراماتیک انقالب برای اســـتفاده فیلمس ــازان هس ــتیم
فیلمهای ما در نماز جمعه نیز ا کران میشوند
****
نادر طالب زاده ،دبیر جشنواره:
جشـــنواره عمار تنها جشـــنواره ای که دغدغه به صحن ــه آوردن آثار فیلم
سازان انقالب را دارد
نباید صرفا به فکر برگزاری باشـــیم بلکه باید به دنبال کش ــف اس ــتعدادها
و تربیـــت و آموزش نیروهای جوان و با اســـتعداد هم بود.
کارکرد این جشنواره برگزاری در سطح بین المللی است
****
حامد بامروت نژاد ،دبیر اجرائی جشنواره:
 6هزار ا کران کننده با ما همکاری دارند
ا کـــران فیلـــم هـــای جشـــنواره در مســـاجد ،حس ــینیه ه ــا ،دانش ــگاه ها،
منـــازل خانواده شـــهدا ،مرا کـــز علمـــی و تحقیقاتی ،زندان ها ،روس ــتاها،
ســـینماها ،و بـــه تازگـــی در مصلـــی های نمـــاز جمعه.
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نشست خبری ا کران های مردمی پنجمین جشنواره مردمی فیلم
عمار در مسجد لوال گر تهران
 18آذر 93
حاج صادق آهنگران؛ دبیر ا کران های مردمی جشنواره :
عماریها جناحبندی ندارند و کار خالص مردمی انجام میدهند .
هــر چــه کار مردمیتــر باشــد مؤثرتــر اســت همانگونــه کــه هیأتهــای
حســینی پــس از ســدهها بــا فعالیـت مــردم بــه کار خــود ادامــه میدهنــد و
ایــن مــردم بودنــد کــه موجــب پیــروزی انقــاب شــدند و در جنــگ حضــور
جـ�دی داشـ�تند.
****
محمد صادق باطنی؛ مسئول روابط عمومی جشنواره :
علــت انتخــاب ایــن مســجد بــه عنــوان محــل نشســت مردمــی بــودن
جشــنواره عمــار و ســابقه  60ســاله ایــن مســجد در پیــش و پــس از انقــاب
اسـ�ت.
بخــش ا کرانهــای مردمــی بخشــی ویــژه در جشــنواره عمــار اســت چــرا کــه
جشــنوارههای دیگــر ا گــر در ا کــران فیلمهــای خــود محدودیتــی دارنــد
جشــنواره عمــار تمایــز خــود را در ایــن میبینــد کــه مــردم ایــران در هــر جــا
کـ�ه باشـ�ند میتواننـ�د فیلمهـ�ای ایـ�ن جشـ�نواره را ا کـ�ران کننـ�د.
****
هادی حاج کرمی؛ دبیر اجرائی ا کران های مردمی جشنواره :
ســال گذشــته بــرای نخســتین بــار در همــه اســتانها و در بیــش از  3هــزار
نقطــه ا کــران مردمــی داشــتیم
طیــف گســتردهای از اقشــار مختلــف مــردم پــای ا کرانهــای مردمــی
نشســتهاند و مــا از کــودکان مهدکودکهــا تــا ریشســفیدان را در مدرســه،
ســینما و ســالنهای نمایــش فیلــم ،پایگاههــای بســیج ،امامزادههــا،
مصلیهــا ،مهدکودکهــا ،قطارهــا ،اتوبوسهــای راهیــان نــور و حتــی
پارکهـ�ا شـ�اهد بودهایـ�م.
حــاج کرمــی در پایــان ایــن نشســت خبــری از برگــزاری جشــنوارههای
اســتانی بــرای نخســتین بــار در جشــنواره عمــار خبــر داد.
برگــزاری جشــنواره ی ا کــران کننــدگان ،در ایــن جشــنواره بهتریــن عکــس،
فیلــم و کلیــپ و روایتهــای ا کــران اعــم از خاطــره ،خبــر و گــزارش و
بهتریــن رســانه محلــی و رســانه ملــی و وبــا گ را معرفــی کــرده و در وقــت
مناسـ�ب از آنهـ�ا تقدیـ�ر خواهیـ�م کـ�رد.
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رونمایی از پوستر پنجمین جشنواره مردمی فیلم عمار
در منزل شهید احمدی روشن
شنبه  29آذر
حامــد بامروتنــژاد دبیــر اجرایــی جشــنواره فیلــم عمــار  ،مهــدی زمانپــور
کیاســری از داوران و فیلمســازان جشــنواره بــه همــراه جمعــی دیگــر از
مســئوالن ایــن جشــنواره در خانــه شــهید مصطفــی احمــدی روشــن
حضـ�ور پیـ�دا کردنـ�د.
حامد بامروت نژاد:
مــا بــه نمایندگــی از ا کرانکننــدگان کل فیلمهــای جشــنواره عمــار حضــور
خانــواده شــهید احمدیروشــن رســیدیم تــا ارادت خــود را نســبت بــه ایــن
خانــواده ابــراز کنیــم و معتقدیــم صاحبــان اصلــی ایــن جشــنواره خانــواده
شــهدا هســتند و عــاوه بــر ایــن ارائــه گــزارش مــا نوعــی ایجــاد دلگرمــی بــرای
ایــن خانوادههاســت .شــما میتوانیــد بــه بچههــا و خیــل بــزرگ مردمــی
کـ�ه پـ�ای کار آمدنـ�د ،قـ�وت قلـ�ب بدهیـ�د.
رحیم احمدیروشن پدر شهید مصطفی احمدیروشن:
خطــاب بــه مســئوالن جشــنواره فیلــم عمــار گفــت :ایــن وظیفــه ســنگینی
اســت کــه شــما بهعهــده گرفتیــد و در واقــع وظیفــه شــما همــان وظیفــه
امــام ســجاد(ع) تــا کوچکتریــن ســفیر کربــا بــود و ایــن شــماها هســتید کــه
عمارهــا و یاســرها را معرفــی میکنیــد؛ چــرا کــه عمــار بــه تنهایــی نمیتوانــد
کاری انجــام دهــد و ایــن کار ارزنــدهای اســت .عمارهــا وظیفـ ه بخصوصــی
دارنــد کــه بایــد از والیــت دفــاع کننــد و والیــت بــه تنهایــی نمیتوانــد
خواســتههای خــود را اعمــال کنــد .عمارهــا و یاســرها کســانی هســتند کــه
جــزو رســته گــروه امیرالمؤمنیــن(ع) هســتند و شــما هســتید کــه بایــد ایــن
کارهـ�ا را انجـ�ام دهیـ�د.
در پایــان ایــن مراســم نیــز پوســتر جشــنواره فیلــم عمــار در خانــه شــهید
احمدیروشـ�ن رونمایـ�ی شـ�د.
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نشست خبری پنجمین جشنواره مردمی فیلم عمار در مسجد جامع
خرمشهر
 8دی 93
نادر طالب زاده؛ دبیر جشنواره :
کمیــت و کیفیــت آثــار دوره جدیــد جشــنواره نســبت بــه ادوار گذشــته رشــد
خوبــی داشــته اســت.
یکــی از مهمتریــن مصادیــق رشــد کیفــی ایــن دوره جشــنواره مربــوط بــه
ارتقــای کیفیــت و کمیــت آثــار داســتانی اســت.
در افتتاحیــه از مســعود ده نمکــی و مســعود شــجاعی طباطبایــی و در
اختتامیــه از حــاج صــادق آهنگــران تقدیــر خواهــد شــد.
درباره مشکالت خرمشهر باید کار جدی در عرصه تولید صورت بگیرد.
****
حاج صادق آهنگران؛ دبیر ا کران های مردمی جشنواره:
تــا بــه ا مــروز در سراســر کشــور حــدود  5هــزار نفــر بــرای ا کــران فیلمهــای
جشــنواره اعــام آمادگــی کــرده انــد.
****
حامد با مروت نژاد؛ دبیر اجرائی جشنواره:
ً
پنجمیــن دوره مجموعــا  1637اثــر داخلــی و  930اثــر خارجــی و در مجمــوع
بیــش از  2560اثــر بــه دبیرخانــه جشــنواره رســید و مــورد بررســی قــرار
گرفــت.
****
عبدالرضــا رســتمی فــر؛ مســئول ا کــران هــای مردمــی جشــنواره در
خوزســتان:
تعــداد افــرادی کــه در ایــن دوره جشــنواره از خوزســتان بــرای ا کــران
مردمــی اعــام آمادگــی کــرده انــد ســه برابــر دوره قبــل بــوده اســت.
دود  50اثر از استان خوزستان در دوره پنجم جشنواره شرکت کرده اند
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آثار دریافتی پنجمین جشنواره مردمی فیلم عمار در یک نگاه
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آثار دریافتی پنجمین جشنواره مردمی فیلم عمار در یک نگاه
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هیات داوران پنجمین جشنواره مردمی فیلم عمار

هیات داوران آثار بخش داستانی:
مجید شاهحسینی  /پرویز شیخ طادی  /محمد خزاعی
محمدحسین نیرومند /فر جاهلل سلحشور

هیات داوران آثار بخش انیمیشن:
شهریار بحرانی  /محسن پرویز  /هادی محمدیان  /محمدرضا رضاپور

هیات داوران آثار مستند بخش های تاریخ انقالب و فتنه 88
مسعود رضایی  /مهدی نصیری  /عباس سلیمی نمین  /هوشنگ
توکلی  /محمدحسن روزیطلب
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هیات داوران آثار مستند بخش های اقتصاد مقاومتی و نقد درون
گفتمانی
حسن عباسی  /مجید بذرافکن  /محمدتقی یازرلو
محمدمهدی سیار /ابراهیم فیاض

هیات داوران آثار مستند بخش های جنگ نرم و حرکت های
خودجوش مردمی
جواد اردکانی  /سید مجید رکنی  /حجتاالسالم سید ابوالفضل
حسینی

هیات داوران آثار مستند بخش های بیداری اسالمی و جهانی و
بین الملل
بیژن نوباوه  /محمدرضا شفاه  /حجتاالسالم محمدرضا زائری
مهدی ترابی  /آرش دریابندری

هیات داوران پنجمین جشنواره مردمی فیلم عمار

داوران بخش نماهنگ
مهدی نقویان  /محسن صفایی  /احمدعلی راغب

   داوران فیلمنامه
محسن خسروی  /سید ناصر هاشم زاده  /منصور انوری
محمدحسین نیرومند  /محمدحسن ابوحمزه

داوران بخش فیلم ما
مهدی آذر پندار  /محمد حسین بدری  /روحاهلل نامداری
عبدالرضا رستمی فر  /محسن سوهانی

داوران بخش پوستر فیلم
مجید دلدوزی  /مسعود نجابتی  /سید محمدرضا میری

نقد و مقاالت سینمایی
   شهریار زرشناس  /نعمتاهلل سعیدی  /سید حسین شهرستانی

داوران بخش تیزر فیلم
محمدرضا خردمندان  /امیرمهدی پوروزیری  /امیر ابیلی

داوران بخش برنامه تلویزیونی
جواد رمضان نژاد  /رضا زاده محمدی  /وحید یامین پور
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اکران های مردمی جشنواره مردمی فیلم عمار

افــرادی کــه بــرای ا کــران هــای مردمــی پنجمیــن دوره جشــنواره عمــار
اعــام آمادگــی کــرده انــد:
اعالم آمادگی از طریق سایت 4426 :نفر
اعالم آمادگی از طریق سیستم پیامکی 5558 :نفر
رنج سنی ا کران کنندگان مردمی:
از  12سال تا  61سال
مدرک تحصیلی (بین  4000ا کران کننده)
 70نفر دکتر یا دانشجوی دکتری
شـــغل ا کـــران کننـــدگان جشـــنواره عمـــار (در
دامنـــه  4000نفـــری از ا کــ�ران کننـــدگان)
اپراتور
آت���ش نشـــان (الاقـــل  3مـــورد در قزویـــن،
تهـــران و مـــارد)
استاد حوزه
امام جماعت
انباردار
انتظامات
انیماتور
آهنفروشی
بازاریاب
بازرس فنی
بازرگان
بازنشسته
بازیگر تئاتر  /تلویزیون
برقکار
برنامه نویس و طراح نرم افزار
بیکار
پاسدار
پذیرش هتل
پرستار
پرسنل کارخانه سیمان
پزشک
پژوهشگر
پیک موتوری
پیمانکار شرکت مخابرات
تاسیسات ساختمان
تدوینگر
تصویربردار
تعمیر کار دستگاههای الکترونیک
تکنسین برق
تکنسین بیهوشی
تکنسین داروئی
تکنسین کولر اسپیلت
تهیه کننده
حسابدار
خانه دار
خبرنگار
خوشنویس
داروساز
دانش آموز
دانشجو
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 540کارشناسی ارشد یا دانشجو
 1800نفر کارشناسی یا دانشجوی کارشناسی
 370حوزوی
 500کاردانی
 600دیپلم
بیشــترین فراونــی بــه ترتیــب مربــوط بــه دانشــجویان ،دانــش آمــوزان و طــاب
می شــود.

دبير
دندانپزشك
دهیار
دوربین مدار بسته
راننده
راننده اتوبوسرانی
راهبرمترو
روابط عمومی فرمانداری
روابط عمومی و دفتر امام جمعه
روزنامه نگار
سازمان زندان ها
سرباز
سیم کش ساختمان
صدابردار
طراح
طراح انیمیشن
طالفروش
طلبه  /روحاني
عکاس
فیلمساز
كارشناس كشاورزي
كارگر
كارمند
كتابفروشي
کارگر
کارگردان
کاسب
کانال ساز
کشاورز
گرافیست
لوله کشی گاز
ماما
مبلغ
مدرس دانشگاه
مدیر مسئول
مستندساز
مشاور امال ک
معلم
معمار
مغازه دار
منشی شرکت
منشی صحنه
مهنـــدس بـــرق  /نفـــت  /س ــخت اف ــزار /
عمـــران  /معمـــار و...

ناشر
نانوا
نظامی
نقشه بردار
نقشه کشی ساختمان
نویسنده فرهنگی
ورزشکار
وکیل
نه ــای ا ک ــران پنجمی ــن دوره
ان ــواع مکا 
جش ــنواره عم ــار
اتوبوس
آتش نشانی
آموزشگاه زبان
آموزشگاه قالی بافی
باغ بانوان
بیمارستان
پایگاه بسیج
تعمیرگاه
حسینیه
حوزه علمیه
خانه سالمندان
دانشگاه
زندان
سالن و تاالرها
سالن ورزشی
فرهنگسراها
فضای باز
کارخانه
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
کانون فرهنگی
کتابفروشی
گلزار شهدا
مدرسه
مسجد
مغازه
منزل شخصی
منزل شهید
نماز جمعه
نمازخانه
مهدکودک
و...

تعدادی از نظرات رسیده مخاطبان فیلمها در ا کران های مردمی
از کانال سامانه پیامکی

989190749000

باســام .مســتندخيابان بهشــت بســيار زيبابــود ولــي خيلــي خيلــي کلــي
گويــي بــود .بروجرد.پايــگاه بســيج بــال حبشــي

نظرفیلم

989194382000

فندك انگليسي  ،ورامين  ،تأثيرگذاري فيلم تو زمان كوتاه عالي بود.

نظرفیلم

989396261000

لکه-شهرک شهید جنگروی-خوب

نظرفیلم

989194382000

بختــك  ،وراميــن  ،تأثيرگــذاري فيلــم فــوق العــاده بود.ممنــون از تيــم
هنريتــون.

نظرفیلم

989196643000

علمــك رو ديــدم خيلــي بازيگــران خوبــي داشــت.به نظــرم جايــي كــه
پســر چشــم چــران ســرش بــه علمــك خــورد خــوب بــود سرشــو زيربنــدازه
و بفكــر فــرو بــره ،نــه اينكــه ازحــرص وعصبانيــت پــاره ش كنــه .ايــده
جالبــي بــود وشســته رفتــه وتميــز دراومــده بــود.

نظرفیلم

989105146000

اهــل ســنت ایــران .مشــهد .ســینماقدس کار بســیار فاخــری از محســن
اســام زاده انشــااهلل از شــبکه هــای ســیما پخــش بشــه ،مانــدگاری

نظرفیلم

989127590000

قم-حوزه هنری-هم آواز طوفان ،خوب و عالی

نظرفیلم

989014533000

مستندکوثر بسیار جذاب بود

نظرفیلم

989127590000

قم-حــوزه هنری-میــراث مجید خــوب و عالی عکســهای محــل
کارشــهید رو هــم نشــون بدیــد

نظرفیلم

989159619000

مفیدبــود امامختصــر! مســتندداعش .محــل ا کــران مجتمــع ایــت اهلل
عبــادی محلــه جومیــان شهرســتان خوســف

نظرفیلم

989217016000

علمك  ،قم 1 ،

نظرفیلم

989127590000

قم-حوزه هنری-علمک ،خوب و عالی

نظرفیلم

989353919000

مستند خالد و مجتبی /مسجد صاحب الزمان عج کالله /خوب

نظرفیلم

989108643000

نماهنگ لیال/مسجد صاحب زمان کالله/متوسط

نظرفیلم

989192932000

بسیارعالی بود.محل ا کران شهرصالحیه شهرستان بهارستان

نظرفیلم

989159659000

آقای شاه خوابگاه دانشکده هواپیمایی 2

نظرفیلم

989151543000

نیشــابور+علمک+معموال حوصلــه پیــام نــدارم ولــی دیــدم نامردیــه
تشــکر نکنم؛یاعلــی

نظرفیلم

989112248000

رقص قاصدك ها -مازندران قائم شهر -عالي بود

نظرفیلم

989136454000

زهرای بابا ۔ اصفهان خ گلستان مجتمع كوثر ۔ خوب

نظرفیلم

989132630000

علمــک و رهــرای بابــا مــورد توجــه ویــژه نمازگــزاران مســجد امــام
رضانطنــز قــرار گرفــت

نظرفیلم

989161520000

ســام فيلــم لكــه ازموسســه فاطميــه ديــدم خــوب بــود يــه جــوري بــي
توجهــي مــردم وســربه هوابــودن اونــا نشــون دادوهــم چنيــن بهتريــن راه
حــل بــراي برطــرف كــردن مشــكل ممنــون

نظرفیلم

989352458000

مهندس حسام هیأت نوجوانان قرآن و عترت  1خوب

نظرفیلم

989188563000

علمك.كرمانشاه.خيلي خوب.ا كران خانكي

نظرفیلم

989155623000

ا کران جمع خانوادگی /زاهدان17/دی

نظرفیلم

989128542000

تا کسی مدرسه .خوب مورچه وسلیمان.ضعیف معبر .خوب

نظرفیلم

989156112000

مشــهد ،رقــص قاصدکهــا ،از نظــر فنــی خیلــی خــوب بــود ولــی داســتان
نداشــت شــناختی از شــهید کشــوری نمیــداد .یــک آدمــی کــه بــا
احساســاتش جــون همرزمشــو بــه خطرانداخــت

نظرفیلم

فرزنــدان افتــاب _44دبســتان صــدف _شــهر اندیشــه _ســام بــه نظــر
مــن ایــن فیلــم خــوب بــود امــا بهتــر بــود مــادر حجــت را پیــر تــر نشــان
مــی دادیــد

نظرفیلم

989156112000

ســينماقدس مشــهد ،مورچــه و ســليمان ،واقعــا عالــي بــود از همــه نظــر
متظــر کارهــاي بعــدي شــماييم

نظرفيلم

989132989000

كرمــان_گام نهايي_بســيار عالي بــه صــورت مســتند در صــدا و ســيما
پخــش شــود

نظرفيلم

989154217000

مــداد رنگــي.ان صحنــه جبهــه زيــاد بــود اهنــگ همــون صحنــه اضافــه
بود.نقاشــي بايــد کشــيده ميشد.مشــهد

نظرفيلم

989155035000

سالم،آشــناي دور بينظيــر بود.فهميــدم چقــدر انقــاب مــا بزرگــه.
چقــدر کــم کار کرديــم واســه انقالب.روحيــه گرفتم.بايــد از خــواب بيــدار
شــم.بايد واســه انقالبــم کار کنم.عالــي بود.عالــي.

نظرفيلم

989353404000

مورچــه و ســليمان بــه کارگردانــي علــي براتــي از ســينما هــال اهــواز
پخــش گرديــد بســيار تاثيــر گــزار و زيبــا بــود

نظرفيلم

989196299000

دبســتان صــدف شــهر شــهريار فرزنــدان آفتــاب خيلــي خــوب بــود ونبايــد
کاري انجــام دهيــم کــه پدرومــادر ناراحــت شــوند

نظرفيلم

989366220000

معبر=عالــي مورچــه وســليمان= خــوب تا کســي مدرســه= خــوب
باباخــون داد=عالــي قــم ،حــوزه هنــر

نظرفيلم

989165074000

مســجد بــال بهبهــان .کــرار سعيدســيار خــوب بود.البتــه بقيــه ي
مســتند يــا فيلمهــارو نديــدم.و ايــن يعنــي نمــره دادن ســخته فعــا.
واقعــا اثــر گــذار بــود .دوســت دارم در آينــده رو جملــه آخــر(آزادي قــدس)
کار کنيــد .موفــق باشــيد

نظرفيلم

989165621000

ســام نــام فيلم:علمــک محــل ا کران:خــرم آباد-مســجدقمربني
هاشــم(ع) عالــي بود.مرســي

نظرفيلم

989168014000

ا کــران فاطمــه ابــادان نــام فيلــم علمــک در تاريــخ  16/10فيلــم خــوب
بــود .

نظرفيلم

989113119000

دفترامــام جمعــه گتــاب.گام نهايي.بســيار بســيار عالــي مفيــد جامــع
والبتــه دردآور بــه لحــاظ عملکــرد سياســي.

نظرفيلم

989396769000

989351563000

مــن مديــر جلســه هســتم .خيلــي خــوب بــود ولــي ايــکاش ايــن فيلــم
مســتند بــود و بــا صــداي خودشــان پخــش ميگرديــد.

نظرفيلم

989134064000

علمــک :خيلــي قشــنگ بــود .فــوق العــاده بــود ...ممنــون از نويســنده
تهيــه کننــده و کارگــردان.

نظرفيلم

989393008000

فيلم علمک خيلي جالب و آموزنده بود

نظرفيلم

989176847000

آبــاده .حــوزه ي علميــه إثنــي عشــريه صاحــب الزمــان .تا کســي مدرســه.
بــا تشــکر از مســتند عالــي و خيلــي خــوب و تأثيــر گذارتــون.

نظرفيلم

989370281000

آباده-حوزه علميه اثني عشريه-فيلم تا کسي مدرسه-عالي بود.

نظرفيلم

989162247000

محــل ا کــران شــهرکرد پاتــوق کتــاب انجمــن چــکاد فيلــم علمــک فيلــم
پــر مفهمومــي بــود در عيــن کوتــاه بــودن فــوق العــاده بــود

نظرفيلم

اي کاش مــن هــم جــزء ماهــي هايــي بــودم ک در ســکوت مــي مردنــد...
کجاســت عدالت علي وار

نظرفيلم

989198859000

15

اکران های مردمی جشنواره مردمی فیلم عمار

گراش  -دفتر امام جمعه

بیمارستان حضرت فاطمه (س) کرمان

16

اکران های مردمی جشنواره مردمی فیلم عمار

جلسه شورای اداری آموزش و پرورش گراش

جلسه قران خانگی تهران

17

اکران های مردمی جشنواره مردمی فیلم عمار

حسینیه انصار المهدی تیپ ۴۷سلمان سبزوار

حسینیه کانون رهپویان وصال شیراز

18

اکران های مردمی جشنواره مردمی فیلم عمار

تاالر حکیم فردوسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

روستای ذهان بخش سروالیت نیشابور

19

اکران های مردمی جشنواره مردمی فیلم عمار

روستای علوی کاشان

مسجد امام خمینی(ره) شهرک شهید انصاری رودسر

20

اکران های مردمی جشنواره مردمی فیلم عمار

سبزوار امام زاده شعیب

منزل جانباز قطع نخاعی نیشابور

21

اکران های مردمی جشنواره مردمی فیلم عمار

پایگاه امام حسن مجتبی (ع( شهرضا

پایگاه بسیج فجر – تهران

22

اکران های مردمی جشنواره مردمی فیلم عمار

کالس درس محله شهید بروجردی

شهرکرد  -سينما بهمن

23

اکران های مردمی جشنواره مردمی فیلم عمار

مراغه  -منزل شهید کنعانی

افتتاحیه رشت – منزل میرزا کوچک خان جنگلی

24

اکران های مردمی جشنواره مردمی فیلم عمار

افتتاحیه باغملک – تاالر فردوس

افتتاحیه داراب استان فارس

25

برنامه تلویزیونی سینما مردم

آمار کلی از حضور مهمانان برنامه
ا کران کنندگان مردمی 13 :مهمان تلفنی –  2مهمان حضوری –  1پلی بک
گــزارش ا کرانهــای مردمــی :روســتای علــوی کاشــان – نیشــابور – تبریــز  -وریــن ســفلی مرکــزی  -مســجد امــام علــی (ع) تهــران (عــاوه بــر ایــن ا کثــر شــبها
گــزارش تصویــری جدیدتریــن ا کرانهــای مردمــی یــا بــه صــورت پلــی بــک پخــش مــی شــد یــا در بــک گرانــد قســمتهای مختلــف برنامــه)
صاحب اثر 20 :مهمان حضوری  1 -مهمان تلفنی ( 10نفر شهرستانی)
فعال رسانهای 2 :نفر ( 1تهرانی و  1شهرستانی)
دست اندرکاران جشنواره 3 :نفر
کارشناس  /منتقد سینمایی 3 :نفر
شب اول
93/10/09

موضوع :فیلمهای با موضوع فتنه سال 88

نوع محتوا

جزئیات

مهمان حضوری

مهدی آذرپندار  -منتقد سینمایی از تهران
مهدی نقویان – فیلمساز از مارلیک
امیر داسارگر – فیلمساز از تهران

مهمان تلفنی

محمدرضا دهشیری – فیلمساز از خراسان رضوی

پلی بک

رونمایی ازپوستر در منزل احمدی روشن
کلیپ تنوع ا کران های مردمی
تیزرهای مربوط به فیلم های با موضوع فتنه 88

شب دوم
93/10/10

موضوع :مسجد

نوع محتوا

جزئیات

مهمان حضوری

نادر طالب زاده  -دبیر جشنواره عمار
جمال یزدانی  -کارشناس
تورج کالنتری – فیلمساز از تهران

مهمان تلفنی

گفتوگو با ابوالفضل کرمانی نسب  -ا کران کننده حسینیه امام خامنه ای (سینما انقالب) شهرستان یزد
گفتوگو با آرشام هنرکار  -رابط ا کران مردمی استان سیستان و بلوچستان

پلی بک

گفتوگو با صادق مرادی  -ا کران کننده شهرستان قروه در استان کردستان
تیزرهای مربوط به فیلم های با موضوع مسجد

26

برنامه تلویزیونی سینما مردم
شب سوم
93/10/11

موضوع :نقد درونگفتمانی

نوع محتوا

جزئیات

مهمان حضوری

محسن اردستانی – فیلمساز از تهران
یونس شهباز – فیلمساز از مرند
حامد بامروت نژاد – دبیر اجرایی جشنواره

مهمان تلفنی

رسول منفرد – گزارشگر ا کران های مردمی
گفتوگو با محمد شکوهی – ا کران کننده روستای سمنگان شهرستان فیروزآباد
گفتوگو با فاطمه زارعان – ا کران کننده روستای محسن آباد شهرستان برخوار

پلی بک

حواشی و برنامه های سینما فلسطین
گفتوگو با ا کران کننده های جشنواره چهارم از شهرستانهای مختلف
تیزر فیلم های با موضوع نقد درون گفتمانی

شب چهارم
93/10/12

موضوع :اقتصاد مقاومتی

نوع محتوا

جزئیات

مهمان حضوری

رسول منفرد – گزارشگر ا کرانهای مردمی
مجتبی غفوری – فیلمساز از تهران
محمد ساسان – فیلمساز از تهران

مهمان تلفنی

گفتوگو با علیرضا جاوید – ا کران کننده شهرستان گناباد

پلی بک

حواشی و برنامه های سینما فلسطین
تیزر جلسات هیئت داوران – بخش اول
تیزر فیلم های با موضوع نقد درون گفتمانی
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برنامه تلویزیونی سینما مردم
شب پنجم
93/10/13
نوع محتوا

جزئیات

مهمان حضوری

رسول منفرد – گزارشگر ا کرانهای مردمی
علی براتی – فیلمساز انیمیشن از شهرستان اقلید
حامد بامروت نژاد – دبیر اجرایی جشنواره

مهمان تلفنی

مسعود ده نمکی  -فیلمساز
جواد اسماعیل زاده – مدیر سایت محلی سالم سربدار (شهرستان سبزوار)
جواد یاراحمدی – رابط ا کران های مردمی استان لرستان

پلی بک

حواشی و برنامه های سینما فلسطین
تیزر جلسات هیئت داوران – بخش دوم
کلیپ ا کران های دوره پنجم جشنواره عمار در تبریز

شب ششم
93/10/14

موضوع :بیداری اسالمی

نوع محتوا

جزئیات

مهمان حضوری

رسول منفرد – گزارشگر ا کرانهای مردمی
امیرعباس ربیعی – فیلمساز از مارلیک
محمد صادق باطنی – فیلمساز و مسئول روابط عمومی دبیرخانه جشنواره عمار
رضا زهتابچیان – فیلمساز از تهران

پلی بک

حواشی و برنامه های سینما فلسطین
تیزر جلسات هیئت داوران – بخش سوم
کلیپ ا کران های دوره پنجم جشنواره عمار در روستای علوی کاشان
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برنامه تلویزیونی سینما مردم
شب هفتم
93/10/15

موضوع :هفته وحدت

نوع محتوا

جزئیات

مهمان حضوری

رسول منفرد – گزارشگر ا کرانهای مردمی
روح اهلل توفیق– فیلمساز از شهرستان گنبد کاووس
سید سعید صدرزاده – فیلمساز از تهران
نعمت اله سعیدی – منتقد سینمایی

مهمان تلفنی

محمدرضا روستا – ا کران کننده مسجد پیامبر اعظم (ص) فومن
رضا سرایلو – ا کران کننده شهرستان گنبد

پلی بک

حواشی و برنامه های سینما فلسطین
تیزر فیلمهای با موضوع وحدت
کلیپ جدیدترین تصاویر ا کران های دوره پنجم جشنواره عمار

شب هشتم
93/10/16

موضوع :سالروز تصویب قانون کشف حجاب رضاخانی

نوع محتوا

جزئیات

مهمان حضوری

رسول منفرد – گزارشگر ا کرانهای مردمی
مهدی عزتی – فیلمساز از تهران
روح اله رشیدی – محقق و فعال رسانه ای از تبریز

مهمان تلفنی

سجاد اسالمیان  -خبرنگار
مهران حیدری – ا کران کننده شهرستان سیرجان
احمدرضا احمدی – ا کران کننده شهرستان سنقر و روستاهای اطراف

پلی بک

حواشی و برنامه های سینما فلسطین
تیزر فیلمهای با موضوع کشف حجاب
کلیپ افتتاحیه ا کران های دوره پنجم جشنواره عمار در نیشابور
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برنامه تلویزیونی سینما مردم
شب نهم
93/10/17

موضوع :نقد درون گفتمانی (قسمت دوم)

نوع محتوا

جزئیات

مهمان حضوری

رسول منفرد – گزارشگر ا کرانهای مردمی
محمد حسین بزرگی راد – فیلمساز از شهر پیشوا
محمدرضا باقری – منتقد سینمایی
روح اهلل رشیدی – محقق و فعال رسانه ای

مهمان تلفنی

پریسا ایوبی – ا کران کننده دبیرستان های آبادان
حسین سیامک – ا کران کننده شهرستان داراب

پلی بک

حواشی و برنامه های سینما فلسطین
تیزر جلسات هیئت داوران – بخش چهارم
کلیپ گزارش ا کران های مردمی و جشنواره دوره پنجم در خراسان جنوبی

شب دهم -
93/10/18

موضوع :فیلمسازی آماتور

نوع محتوا

جزئیات

مهمان حضوری

رسول منفرد – گزارشگر ا کرانهای مردمی
احسان صفرزاده – دارنده اثر لوح نگار
سید محمد علی محمدی نیا کی – فیلمساز و ا کران کننده شهر آمل
امیرحمزه مشایخی – فیلمساز جنوب استان کرمان

مهمان تلفنی

لیال حاجی حسین لو – ا کران کننده مناطق مرزی شهرستان خوی

پلی بک

حواشی و برنامه های سینما فلسطین
تیزر آثار گروه فیلمسازی سدید در آمل
کلیپ گزارش ا کران های مردمی مسجد امام علی (ع) تهران

شب یازدهم -
93/10/19
نوع محتوا

جزئیات

مهمان حضوری

رسول منفرد – گزارشگر ا کرانهای مردمی
حجت االسالم سید ابوالفضل حسینی – امام جمعه شهرستان ملکشاهی
فرهاد امین زاده – فیلمساز انیمیشن از شهر کرمان
مصطفی واحدی – ا کران کننده شاهرود
سید جالل دهقانی اشکذری – فیلمساز از شهر یزد

پلی بک

حواشی و برنامه های سینما فلسطین
کلیپ تصاویر جدیدترین ا کرانهای مردمی جشنواره پنجم
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برنامه تلویزیونی سینما مردم
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برنامه تلویزیونی فانوس -شبکه سوم سیما
فانوس دوم –  12دی 93
گفت و گو

محمد صادق باطنی – مسئول روابط عمومی جشنواره
سید محمد علی محمدی نیا کی – رابط ا کران مردمی استان مازندران
لعیا عباس میرزایی –سازنده «و آزادی» از تهران

سایر محتواها

گزیده مراسم افتتاحیه سینما فلسطین
تیزر تعدادی از فیلمهای جشنواره پنجم
فانوس سوم –  13دی 93

گفت و گو

محمدهادی حاجکرمی– دبیر ا کرانهای مردمی جشنواره پنجم
روح اهلل رحیمی – سازنده مستند تابش از قم
پوریا خواجه درگی – ا کران کننده شهرستان زاهدان

سایر محتواها

گزیده مراسم افتتاحیه سینما فلسطین
تیزر تعدادی از فیلمهای جشنواره پنجم
فانوس چهارم –  14دی 93

گفت و گو  /مصاحبه

سجاد نجفی – سازنده (ژست) از تهران
روح اهلل رحیمی – سازنده مستند تابش از قم
حمید عبداله زاده اقدم – ا کران کننده شهرستان زاهدان

سایر محتواها

گزیده حاشیه و متن برنامه های سینما فلسطین
نماهنگ جلسات هیئت داوران
کلیپ گزارش ا کران های جشنواره چهارم در خمینی شهر
تیزر تعدادی از فیلمهای جشنواره پنجم
فانوس پنجم –  15دی 93

گفت و گو  /مصاحبه

محمدعلی قدیری – دبیر اجرایی بخش بین الملل جشنواره
سعید خلیلی – سازنده نماهنگ جوانه از قم

سایر محتواها

گزیده حاشیه و متن برنامه های سینما فلسطین
کلیپ خاطرات ا کران کننده شهر قم
تیزر تعدادی از فیلمهای جشنواره پنجم
فانوس ششم –  18دی 93

گفت و گو  /مصاحبه

روح اهلل رشیدی – عضو شورای سیاستگذاری جشنواره از تبریز
حسین دارابی – سازنده «کرایه ها آماده» از تهران

سایر محتواها

گزیده حاشیه و متن برنامه های سینما فلسطین
کلیپ تصاویر افتتاحیه ا کران های مردمی سبزوار
تیزر تعدادی از فیلمهای جشنواره پنجم
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افتتاحیه جشنواره مردمی فیلم عمار
تقدیر از سید مسعود شجاعی طباطبایی ( کاریکاتوریست)

قرائت قرآن
مراســـم افتتاحیـــه بـــه صورت رســـمی بـــا قرائـــت آیاتـــی چنـــد از کالم اهلل
مجیــ�د توســ�ط «حامــ�د زمانــ�ی» آغاز شــ�د.

سخنرانی نادر طالب زاده( دبیر پنجمین جشنواره مردمی فیلم عمار):
عمـــار و حرکـــت عمـــار یـــک ظرفیت انقالب اســـامی اســـت کـــه هرچه به
طـــرف آینده می رویم روز بـــه روز کامل تر و بهتر می شـــود .عمار ظرفیتی
بـــود که از بدو انقالب وجود داشـــت ولی حدود 5ســـال قبل کشـــف شـــد
و لزومش احســـاس شد.

خاله سکینه؛ تقدیر کننده از سید مسعود شجاعی طباطبایی
خالـــه ســـکینه یک ــی از روس ــتائیان شهرس ــتان محالت که هش ــت س ــال
دفـــاع مقـــدس ب ــرای جبهه ه ــا نان م ــی پخت.
خانـــم ســـکینه جمش ــیدی  :هم ــه م ــا بای ــد بدانی ــم و آمری ــکا
هـــم بایـــد بدان ــد ک ــه ا گ ــر پای ــش را از خ ــط قرم ــز م ــا فرات ــر بگ ــذارد
همـــه مـــا کوچ ــک و ب ــزرگ و زن و م ــرد مقاب ــل او م ــی ایس ــتیم.
 5فرزنـــد داشـــتم ک ــه هم ــه را راهی جن ــگ ک ــردم .همانطور ک ــه حضرت
زینب در ســـوگ فرزندان ش ــهیدش ناراحتی کش ــید من ه ــم از جانبازی
فرزنـــدم ناراحت ــی کش ــیدم ول ــی برای اینک ــه به اس ــام خدمت ک ــرده ام
افتخار مــ�ی کنم.
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افتتاحیه جشنواره مردمی فیلم عمار
تقدیر از مسعود ده نمکی

مســـعود شـــجاعی طباطبایی پس از دریافت لوح تقدیـــر :حوزه کاری من
تصویـــری اســـت و نمی توانم خـــوب صحبت کنم .من به واســـطه حضور
این بزرگوار ننه ســـکینه که یـــادگار دوران دفاع مقدس هســـتند و خاطره
ای که ایشـــان رغـــم زدند در دفاع مقـــدس ماندگار اســـت .از پدر و مادرم
تشـــکر مـــی کنم که زحمـــت کشـــیدند و از همینجا ایـــن جایـــزه را به آنها
تقدیــ�م می کنم.

اجرای سرود
اجـــرای ســـرود ( انقالب انقـــاب) یکی از ســـرود های اجرا شـــده در اوایل
انقالب که شـــعر آن توســـط محمد مهدی ســـیار بازســـرایی شد.
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تقدیر ننه عصمت از مسعود ده نمکی
ننـــه عصمت مادر یزدی که در طول هش ــت س ــال دف ــاع مقدس و بیش
از بیس ــت س ــال بعد از آن برای رزمنده ها و س ــربازهای لب مرز دستکش
می بافت.
ســـرکار خانم عصمت فلکیان :من بیس ــت و س ــه چهار س ــال بافتنی می
بافت���م  .کار دیگری نمی توانس���تم ب���رای رزمندگان بکنم .م ــن غیر از این
کاری نم ــی توانس ــتم بکن ــم .تنه ــا آرزوی ــی که دارم ی ــک بار م ــی خواهم
بـــروم دی ــدار رهب ــر و ایش ــان را از نزدی ــک ببین ــم .تنه ــا آرزوی مـــن دیدار
نزدی ــک با مق ــام معظ ــم رهب ــری اس ــت .انش ــاءاهلل خداوند رهبرمـــان را
نگه ـ�دارد و عمرش ـ�ان را طوالن ـ�ی کند.
دس ــتکش بافت ــه ش ــده توس ــط خان ــم عصم ــت فلکی ــان به مســـعود ده
نمک ـ�ی اهدا ش ـ�د.

افتتاحیه جشنواره مردمی فیلم عمار

گزارش اختتامیه پنجمین جشنواره مردمی فیلم عمار

مســـعود ده نمکـــی :بچههـــای عمـــار ســـونامی دهـــه  90هنـــر انقـــاب
هســـتند و نیامـــده لرزه بـــه تن افـــرادی انداختند کـــه این عرصـــه را (هنر
انق�ل�اب) حیـــات خل���وت خ���ود میدانس���تند .انشـــاءاهلل در ســـالهای
آینـــده میـــداندار اصلی خواهید بود و ما هم در خدمت شـــما هســـتیم.

نادر طالب زاده :عمار ویترین هنر انقالب اسالمی است
دبیـــر پنجمیـــن جش ــنواره مردمی فیلم عم ــار ادامه داد :عم ــار متعلق به
کســـانی اســـت ک ــه دارای هدف هس ــتند کس ــانی ک ــه انقالب اس ــامی را
بـــا هدفش مـــی بینند ،و کس ــانی ک ــه انقالب اس ــامی آنها را بی ــدار کرده
اســـت .عمـــار ویترین هنر انقالب اس ــامی اس ــت.

تقدیر ویژه از حاج صادق آهنگران
کلیپی که برای مراس ــم پاسداش ــت وی تهیه ش ــده بود در س ــالن پخش
شـــده و در انته ــای پخ ــش کلی ــپ ،ح ــاج ص ــادق آهنگ ــران بر روی س ــن
مراســـم اختتامی ــه جش ــنواره فیل ــم عم ــار ،ب ــه نوح ــه خوان ــی پرداخت ــه
و حاضـــران در س ــالن ب ــا ن ــوای ای ــن م ــداح خان ــدان عصم ــت و طهارت
علیهم الســـام به س ــینه زن ــی پرداختند.ح ــاج صادق دقایقی ش ــورانگیز
بـــه یـــاد دوران دفاع مق ــدس نوحه خوانی ک ــرد و خاطراتی را ک ــه با نوای
او درآمیختـــه ب ــود دوباره زن ــده کرد.
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اختتامیه جشنواره مردمی فیلم عمار

تقدیر مادران و پدران شهدا از حاج صادق آهنگران

هدیه ویژه خاله سکینه برای حاضران مراسم اختتامیه
پذیرایــی مراســم اختتامیــه نانــی بــود کــه خالــه ســکینه بــرای ایــن
مراســم پختــه بــود بــه همــراه پنیــر و ســبزی.
مـــادر شـــهیدان خالقـــی پـــور بـــه نمایندگـــی از خانـــواده شـــهدا بـــه حاج
صـــادق آهنگـــران گفت :برادرم شـــنیدم کـــه در زمان جنگ صـــدام برای
ســـر شـــما جایـــزه تعیین کـــرده اســـت ،بنـــده بعنـــوان نماینـــده خانواده
شـــهدا مـــی گویم که همـــه ما خانواده شـــهدا آبرو گـــرو می گذاریـــم و دعا
مـــی کنیـــم کـــه خدایا ا گـــر روزی که صـــادق آهنگـــران می خواهـــد از دنیا
بـــرود خانـــم فاطمه زهرا علیها الســـام ســـر ایشـــان را به زانو بگیـــرد و این
تالفـــی جایزه ای باشـــد که صدام برای بریدن ســـر حاج صـــادق آهنگران
تعیین کـــرده بود.
ســـپس مـــادر شـــهیدان جنیـــدی هدیه ویـــژه حاج صـــادق آهنگـــران که
یـــک جلـــد کالم اهلل مجیـــد اهدائـــی رهبـــر معظم انقـــاب بود به ایشـــان
اهـــدا کرد.
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خالصه داستان

تیزر فیلم

نام کارگردان

نتیجه داوری

فرشتگان قصاب و گام های شیدایی

امیر حمیدی

لوح تقدیر بخش تیزر فیلم

فا کتور صوری

سیدمهدی کرباسی

فانوس بخش تیزر فیلم

فیلم ما

نام کارگردان

نتیجه داوری

امید سبز

حسین برادران

فانوس بخش مستند فیلم ما

روایت یک مادر شهید

مادرانه

فاخته جالیر نژاد

فانوس بخش داستانی فیلم ما

مرگ مادر بعد از خبر مفقودی فرزند شهید در جنگ

بیا شمعتو فوت کن

سیده صدیقه
میرغفاری

فانوس بخش داستانی فیلم ما

دختربچه ای برای اولین بار در جشن تولد آقا امام زمان با مساله
غیبت و انتظار روبه رو میشود و با درکی کودکانه اما عمیق از منتظران
امام زمان در روز تولد ایشان میشود.

خلیج خونین و معجزه الهی

اسرا دهزاد

عنوان تقدیر ویژه

داستان حمله ناو وینسنس به هواپیمای مسافر بری ایران

خلیج خونین و معجزه الهی

فاطمه حاجی پور

عنوان تقدیر ویژه

انیمیشنی کوتاه از واقعه طبس

خلیج خونین و معجزه الهی

فاطمه زهرا درزی
پور

عنوان تقدیر ویژه

عملیات پایتخت

طهورا کیمیایی

عنوان تقدیر ویژه

فیلمنامه

نام کارگردان

نتیجه داوری

امشب برای همه بهتر از هزار شب است

امیرعباس ربیعی

فانوس بخش فیلمنامه بلند

هاجر

زهیر میرمحمدی

لوح افتخار بخش طرح فیلمنامه

چشمبند

سید سجاد قافله
باشی

لوح افتخار بخش طرح فیلمنامه

کوله پشتی گمشده

محمد رضا پستک

لوح افتخار بخش طرح فیلمنامه

مادر

محسن جهانی

لوح افتخار بخش فیلمنامه کوتاه

چراغ خاموش

راضیه بهرامی راد

لوح افتخار بخش فیلمنامه کوتاه

آمیتاباچان

اصغر روح

فانوس بخش فیلمنامه کوتاه

پوستر

صاحب اثر

نتیجه داوری

بابا خون داد

پویا رئیسی

فانوس

آن مرد خواب بود و چریکه بی دنگ

مهدی بادیه پیما

فانوس

ماجرای یک عمل تروریستی است که یک تروریست وارد ایران می
شود و این گروه می خواهند اشکالی در پاالیشگاه اتمی ایران راه
بیاندازند.یکی از افراد وزارت اطالعات که یک زن است در این گروه
نفوذی است و چون از طریق اینترنتی با یکدیگر ارتباط داشتند
خودش را علی می نامد.و در پایان ،نقشه تغییر پیدا می کند و گروه
تروریستی می خواهند در یک سخنرانی یکی از افراد انرژی هسته را
ترور کنند که در پایان نا کام می مانند.
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نماهنگ

صاحب اثر

نتیجه داوری

حماسه نادر

عیدالحسن رفیعی
نژاد

فانوس نماهنگ در بخش نگاه ويژه

پیر فرزانه

ابوالفضل حاجیان

فانوس نماهنگ در بخش نگاه ويژه

جرم پرواز

پویا بابایی

فانوس نماهنگ در بخش نگاه ويژه

تسلیم هرگز

علی سلطانی

فانوس نماهنگ

خیلی دور اما نزدیک

علی حمزه

فانوس نماهنگ

مادران کمنام

سیدسجاد قافله
باشی

فانوس نماهنگ

بغض  8ساله

بهمن باقری

تقدیر ويژه

نقد و مقاله

صاحب اثر

نتیجه داوری

جشنواره عمار و خا كريزهاي فتح نشده انقالب

علی عبدی

فانوس بخش مقاله

آسیب شناسی بازنمایی دفاع مقدس در سریال های تلویزیونی

علی جعفری

فانوس بخش مقاله

بررسی دیدگاههای رهبر معظم انقالب درباره سینما؛ مطالعه موردی جشنواره مردمی فیلم
عمار

محمد جواد کربالیی

فانوس بخش پژوهش

ساختار روایی در سینمای مقاومت :زبان ،زیباشناسی و بالغت

آرین طاهری

لوح تقدیر نقد

پذیرایی ساده ؛روایت انفجار خشم روشنفکر ایرانی

علی عبدی

لوح تقدیر نقد

نقد هرمنوتیک نوین بر فیلم “نوح”

میالد فالح

لوح تقدیر نقد
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مستند حرکت های
خودجوش مردمی

صاحب اثر

نتیجه داوری

معبر

محمد کرم زاده

جایزه ويژه بخش مستند
حرکت های خودجوش مردمی

روایتی متفاوت از پیاده روی اربعین و  8سال دفاع مقدس

صالح آباد

مسعود کارگر و امین
قره سوفلو

فانوس بخش مستند حرکت
های خودجوش مردمی

جوانان یک مسجد در محله خود ،تحولی علمی برای دانش آموزان ایجاد کردند.

گروه کوچک ما

فرود عوض پور

فانوس بخش مستند حرکت
های خودجوش مردمی

بین الملل

صاحب اثر

نتیجه داوری

دولت جاسوس آمريکا

دنی شکتر

فانوس بخش بین الملل

نویسنده بدون دست

ویلیام وست وی

لوح تقدیر بخش بین الملل

دیوارها به سخن خواهند

حنیف شاه پر راد

لوح افتخار بخش بین الملل

اقتصاد مقاومتی

صاحب اثر

نتیجه داوری

ما اقتصاددانیم

محمدحسین بزرگی
راد

فانوس بخش اقتصاد مقاومتی

در این مستند ما نشان می دهیم که آنچه در دانشکده های اقتصاد تدریس می شود
با واقعیات جامعه در تضاد هست.

رنگ و نارنگ

داریوش نیکبخت

لوح افتخار بخش اقتصاد
مقاومتی

داستان سه خواهر نابینا است که علی رغم نا بینا بودون برای امرار معاش به بافتن
فرش میپردازند.

زمین بعالوه پنج درصد

مجتبی غفوری

لوح افتخار بخش اقتصاد
مقاومتی

طرح یک سوال و پاسخ به آن تحت این عنوان که چرا همه کشورهای دنیا بدهکارند.

نقد درون گفتمانی

صاحب اثر

نتیجه داوری

گام نهایی

سید محمدحسین
میری و
سیدمحمدعلی
صدری نیا

فانوس بخش نقد درون
گفتمانی

پیروزی حسن روحانی در انتخابات  ،۹۲آغازگر فضای جدیدی در مسیر پرونده هسته
ای ایران بود .اتفاقی که در نودونهمین روز دولت یازدهم منجر به توافقنامه ژنو شد؛
توافقنامه ای که از همان ابتدا با موافقت ها و مخالفت های متفاوتی مواجه شد و این
سوال را به وجود آورد که «گام نهایی» این توافقنامه به دنبال چه چیزی خواهد بود؟!

بغض هامون

محسن شیرزایی

لوح افتخار بخش نقد درون
گفتمانی

هامون بزرگترین دریاچه ی آب شیرین در جنوب شرقی ایران و هفتمین تاالب بین
المللی دنیاست که طی  16سال خشکسالی مداوم به طور کامل خشکید ،این فیلم
سخت
روایتی از مردمان سیستان است که به دلیل خشک شدن هامون با شرایط
ِ
زندگی دست به گریبانند .در سالهای اخیر حیات زیستی این تاالب و مردمانش
دستخوش تغییرات شده اند ،به گونه ای که بیش از هشتاد هزار نفر ازسا کنان
روستاهای حاشیه ی هامون از منطقه مهاجرت کرده اند .این در حالی است که این
بحران درالبه الی تحرکات سیاسی ،اجتماعی منطقه و ایران فراموش شده بود.

چشم در برابر چشم

سیدمحمدعلی
صدری نیا

لوح افتخار بخش نقد درون
گفتمانی

چند مورد اسیدپاشی مشکوک در اصفهان بهانه ای می شود برای بازخوانی یک
پرونده قدیمی...

ماهی ها در سکوت نمی میرند

یاسر عرب و محسن
زارعی

لوح افتخار بخش نقد درون
گفتمانی

بررسي مشكالت مردم سيستان در اثر خشك شدن درياچه هامون

TF DOWN2

روح اهلل رفیعی

لوح افتخار بخش نقد درون
گفتمانی

بررسی قوانین کنترل جمعیت و توطئه استکبار جهانی در این زمینه

با شروع جنگ تحميلي يك گروه از نوجوانان جهت روحيه دادن به رزمندگان گروه
موزيكي تشكيل مي دهند و عازم مناطق عملياتي مي شوند  .اين گروه تا پايان هشت
سال دفاع مقدس كار خود را ادامه مي دهند .
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بیداری اسالمی

صاحب اثر

نتیجه داوری

کرار

محسن اردستانی
رستمی

فانوس بخش بیداری اسالمی

ققنوس

جمشید بیات

لوح افتخار بخش بیداری
اسالمی

ایمان

مسعود زارعیان

لوح افتخار بخش بیداری
اسالمی

آشنای دور

مجید عزیزی

لوح افتخار بخش بیداری
اسالمی

مستند «آشنای دور» ،داستان زندگی یک جوان آفریقایی به نام «عمر عبداهلل» است
که تحت تاثیر انقالب اسالمی ایران شیعه میشود .این جوان اسم  ۴پسر خود را از
اسامی افراد شاخص انقالب اسالمی ایران انتخاب میکند .اسم پسر  ۸ساله او روح اهلل
خمینی عبداهلل ،اسم پسر دوم او ،علی خامنهای عبداهلل و اسم پسر سوم و چهارم او نیز
به ترتیب مرتضی مطهری عبداهلل و محمد حسینی بهشتی عبداهلل است .این جوان با
این کار عالقه قلبی خود به جمهوری اسالمی را نشان میدهد.

خالد و مجتبی

روح اهلل رفیعی

لوح افتخار بخش بیداری
اسالمی

ماجرای دو دوست سنی وشیعه که در سوریه بر علیه دشمن مشترک می جنگند و
شیوه کار رسانه ای دشمن را توشیح می دهند

مالقات با داعش

حسین افشار و
مهدی مطهر

جايزه ويژه بخش بیداری
اسالمی

مستندی جسورانه از درون تشکیالت منصوب به داعش

تاریخ معاصر ایران

صاحب اثر

نتیجه داوری

خط مقدم

نادر فرجی

فانوس بخش تاریخ معاصر
ایران

مروری بر تاریخچه شکل گیری یگان موشکی و صنعت موشکی در ایران

آسید مهدی

بابک مینایی

فانوس بخش تاریخ معاصر
ایران

پرتره ای درباره زندگی و سلوک سید مهدی قوام از علما و روحانیون دهه  20و  30تهران
که به واسطه شیوه هدایت و ارشاد خاص شان زبانزد و شهره بوده اند.

پسر را ببین ،پدر را تصور کن

حمید یادروج

فانوس بخش تاریخ معاصر
ایران

همه از او قطع امید کرده بودند ،هیچ کس فکر نمیکرد عمرش به دنیا باشد؛ ولی خدا
خواست و زنده ماند .اما زنده ماندنی به قیمت شنیدن حرفهای مردم ،به قیمت
یک عمر تنهایی و به قیمت پیر شدن به پای عشق و همان مردمی که نگاههای
سنگینشان هنوز آزارش میدهد.

بهجت انقالب

حسین فرقدان

لوح افتخار بخش تاریخ معاصر
ایران

روایتی از ارتباط آیت اهلل بهجت با انقالب اسالمی و موضوعات پیرامون انقالب.

امینه

عبداهلل عزیزی

لوح افتخار بخش تاریخ معاصر
ایران

برسی زندگی مبارز دوران جنگ وانقالب به نام امینه

اسیر در زنجیر دروغ

محمد عبدی زاده

لوح افتخار بخش تاریخ معاصر
ایران

در اوج جنگ خلیج فارس سربازان گمنام امام زمان (عج) یکی از سران مجاهدین خلق
که در حال خارج کردن (اسناد  ،طالو جواهرات و مبالغ نقدی و  )...سازمان از عراق را
در مرز سوریه دستگیر و به کشور باز می گردانند ....

رو در رو با شیطان

علیرضا بوالی

جایزه ويژه بخش تاریخ معاصر
ایران

قسمت اول «رو در رو با شيطان» روايتي از نبردها و رشادت هاي دالور مرداني چون
شهيد نادر مهدوي و شهيد بيژن گرد در رويارويي مستقيم با نيروي دريايي ارتش
آمريکا در خليج هميشه پارس در سال هاي آخر جنگ تحميلي مي باشد.
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در مورد زندگی شهید مدافع حرم لبنانی ،شهید مهدی یاغی
مستند ققنوس روایت زندگی و شهادت عبداهلل دحدوح ،روحانی بلژیکی مغربی االصل
است.مسجد امام رضا که توسط این روحانی در شهر آندرلخت تاسیس شده بود
اسالم تکفیری ها به آتش کشیده شد و او نیز در میان شعله
بواسطه نگاه متفاوت او با
ِ
های آتش جان باخت.این مستند روایت دو برداشت متفاوت از اسالم است.
طلبه ای برای تبلیغ در کشور کنیا با مشکالت بر سر راهش می جنگد
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جنگ نرم

صاحب اثر

نتیجه داوری

جنگ اطالعاتی

علی نظری

فانوس بخش جنگ نرم

ین مستند بررسی جنگ رسانه ای است که برضد ایران از ابتدای انقالب اسالمی
در کشورهای غربی و البته رسانه هایشان جریان دارد .فیلم داستان سفر مجری یا
فیلمسازی است که به جستجو برای یافتن دلیل حذف پرس تی وی از ماهواره های
گونا گون و محدودیتهای ایجاد شده برای شبکه های ایرانی در لندن و پاریس اقدام
میکند.
او متوجه این نکته می شود که محدودیتهای اعمال شده علیه پرس تی وی بخشی از
یک دسته عملیات بسیار گسترده تر از سوی البی های صهیونیستی و ضد ایرانی است
که در اشکال مختلف و فرمهای مختلف رسانه ها ،فرهنگ و سنتهای ایرانیان را هدف
قرار داده است.
در این مسیر او به فیلمهای ضد ایرانی همچون آرگو و  ،300بازیهای کامپیوتری ضد
ایرانی و گروههای البی اسراییلی و مدافع حقوق بشر بر می خورد که در پوشش اطالع
رسانی و یا محافظت از حقوق بشر به رایزنی علیه ایران و سانسور خبری و سیستماتیک
این کشور میپردازند و برای جلوگیری از فاش شدن موضوع سانسور خبری رسانه های
ایرانی با کمک رسانه هایی شبیه به بی بی سی یا گروه های معتبری چون خبرنگاران
بدون مرز همکاری میکنند.
فیلمساز همچنین به اقدامات متقابل ایران در پیگیریهای حقوقی و نرم افزاری موارد
مذکور می پردازد.

 7دقیقه تا تل آویو

علیرضا بوالی

فانوس بخش جنگ نرم

مستند “ 7دقيقه تا تل آويو” به همت برنا ثريا ساخته شده است و با همکاري شبکه
المنار مصاحبه هايي با فرماندهان مقاومت لبنان و تحليل گران نظامي و سياسي در
سوريه و فلسطين انجام پذيرفته است .این مستند به توانمندی و بازدارندگی توان
موشکی محور مقاومت با محوریت ایران می پردازد.

اهل سنت ایران

محسن اسالم زاده
استکانی

فانوس بخش جنگ نرم

تا کسی مدرسه

مسعود کارگر

جايزه ويژه بخش جنگ نرم

من مرگ می شوم

مهدی فیاضی

لوح افتخار تحقیق و پژوهش
در بخش جنگ نرم

انیمیشن

صاحب اثر

نتیجه داوری

رقص قاصدک ها

وحید شا کری

فانوس بخش انیمیشن

«رقص قاصدکها» روایتگر واپسین روزهای حیات شهید احمد کشوری و ماجرای
آخرین عملیات نظامی وی در دوران دفاع مقدس است.

بختک

اسماعیل یوسفی

فانوس بخش انیمیشن

ورود ماهواره در خانواده نامدار ،زندگی ساده آنها را دستخوش تغییراتی میکند.

مهمان ناخوانده

عبداالمیر سبیعی

لوح افتخار بخش انیمیشن

دکترکپی یکی از شخصیت های کارتونی شبکه من و تو طی یک ماجرا به قصد تخریب
اذهان پا ک چند کودک ،به درون حیاط یک خانه قدیمی شهر یزد وارد می شود و...

گزینههای روی میز

عباس عسکری

لوح افتخار بخش انیمیشن

بارا ک اوباما و جان کری در حال جا دادن گزینه های خود بر روی میز کارشان هستند
که میز بر اثر سنگی می شکند و ....

قلمرو طلوع خورشید

مهدی زیار

لوح افتخار بخش انیمیشن

داستان پندآموز با به کارگیری قصه های اساطیری ،هنر خیمه شب بازی و مینیاتور
ایرانی

زندگي اهل سنت در ايران به روايت خبرنگار مصري احمد مصطفي
یک راننده سرویس مدرسه ،که فضایی مفرح و فرهنگی برای دانش آموزان سرویس
ایجاد کرده و از این فرصت کوتاه نهایت استفاده را می برد.
این مستند ،داستان انفجار اتمی هیروشیما را روایت میکند.
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داستانی بلند

صاحب اثر

نتیجه داوری

فرزندان

محمودرضا مافی

لوح افتخار تصویربرداری

حسام کودکی است که سعی در رفتن به جبهه دارد اما به سن قانونی نرسیده و..

تیغ و ترنج

آرش سجادی حسینی

لوح افتخار کارگردانی

زندگی معلم شهید نسرین افضل

سایه بان

مسعود تک آور

لوح افتخار کارگردانی

این فیلم روایت روزهای ملتهب بعد از انتخابات  ۸۸در آستانه عاشورای حسینی
است .دکتر نکویی مسئول بخش جراحی یکی از بیمارستانهایی است که برخی از
حادثه دیدههای شلوغیها را برای درمان به آنجا می آورند در بین حادثه دیده ها همه
طیفی دیده می شود.
جوانهای مذهبی که سر یکی از آنها شکسته و جوان های معترض با مچ بند های سبز
که زانوی یکی از آنها آسیب جدی دیده که حضور این دو کنار هم باعث جر و بحث می
شود.

تابستان طوالنی

روشنک سه قلعه گی

لوح افتخار بازیگری

خانه ای کنار ابرها

سید جالل دهقانی
اشکذری

فانوس بهترین فیلم داستانی
بلند

داستانی نیمه بلند

صاحب اثر

نتیجه داوری

ا کسیژن

امیر داسارگر

لوح افتخار کارگردانی

تقابل یک پسر پولدار فتنه گر با یک مادر شهید و شهید

روز داوری

سهیل سلیمی

لوح افتخار کارگردانی
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برای هانا

آیدا نصری

لوح افتخار بازیگری

هانا دختر بچه ای روستایی است که پدرش به علت موج انفجار در زمان جنگ
جانباز شده است او با صداهای بلند تشنج می کند هانا می خواهد با مدرسه به اردو
برود .شرط رفتن به اردو حضور یکی از اولیاء دانش آموزان در جلسه انجمن و اولیاء
در مدرسه است .مادر به روستای دیگر رفته و برنگشته است .هانا میترسد پدر را به
مدرسه ببرد چرا که فکر می کند با سر و صدای بچه ها تشنج می کند و بچه ها او را
مسخره می کنند حال او باید بین اردو و تشنج پدر یکی را انتخاب کند

برای هانا

روح اله ا کبری

فانوس بهترین فیلم داستانی
نیمه بلند

روز داوری

فرخ نعمتی

فانوس بازیگری

داستانی کوتاه

صاحب اثر

نتیجه داوری

انجمن حجتیه

حمید عبداله زاده
اقدم

لوح افتخار شجاعت در انتخاب
مضمون

گذر عمر فردی با تفکر انجمنی حجتیه و عاقبت کار آن در یک نگاه

بچه و مرد

محمدرضا خردمندان

لوح افتخار ایده بدیع و
تاثیرگذار

پسر بچه به فردی که به تمیزی پارک دقت نمی کند  ،درس می دهد

علمک

حسین دارابی

لوح افتخار کارگردانی

علمک گازی در پیاده رویی به طور غیر استا نصب شده.سر مردم مختلف به آن می
خورد و عکس العملهای مختلف نشان می دهند تا سر یک روحانی هم با آن برخورد
می کند که...

ولد

امیرعباس ربیعی

فانوس بهترین فیلم داستانی
کوتاه

مادری در غزه...

اشک مادر

پروانه معصومی

فانوس بازیگری

مادری شهید ...

برنامه تلویزیونی

صاحب اثر

نتیجه داوری

ثریا

محسن مقصودی

لوح افتخار

پازل

روح ا ...رحیمی

لوح افتخار

حساس نشو

میرمحمدحسین
رضوی

فانوس

بولتن روزانه ایام جشنواره مردمی فیلم عمار
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������� ������ � :

��ــ ـ ـ ـ ــ��� �� ��� ،ـ ـ�ـ ــ��
�� ����ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�� � �ـ ـ ـ ــ���
��������� ����� ����
� ـ ـ�ـ ــ�� � �ـ ـ ــ� � �ــ� ـ�ــ�ــ�
�������������� ��� ،
�ـ ـ ـ� ـ ــ�� ـ ــ� � �ـ ـ ـ ـ ــ� � ــ�
������� ���� ��� �� ���� ��� ���� ��� � �����،
ُ�� ���� �� �� ����� ��� � �� �������� ��ُ ،��� �� ،
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�� ����� �ــ�ــ����� ���
�ــ�ــ�ـ�ــ� �� �ــ�ــ�ــ���� ���
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��ــ�� .ــ� ��ــ� ��ــ�ــ� ��
���� ����� ������ ����� ��� ��� ����� �� ���
�� ����� ��� ���� ���� ���� ����� � �� ���� �� �
���� ٣
�������� �� �� ��� ����.
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� ــ��� ــ�� �� ــ��� ــ� � ــ���
���� �� ����� �� �����
������ ��� ��ـ ــ��� ��ــ��
�ـ ـ�ـ ـ� ــ���� �ـ ـ� ــ�� � ــ�� ــ���
�ــ ــ��� �� .ــ ــ� �ـــ���ـــ��
����� ������ �� ����
�������� �� �ــ��� ��� � ��� ������ � �� ���
������� ������ �������� �� ���� ������� ���� �
���� ١٢
������� ���� ����� ��� �� ����� ���.

�� ���� ��������� �� ��
���� ���� ����� �� ����
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����� ��ــ� ��� �������
��� ������� ������� .
�� ��������� �������
���� ����� �� ��� � ������ � ����� ��� ������ ��
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���������� ������� �� ������
�ــ��ــ� �� ــ�� �ــ�� �ــ� ��ــ� �����
���� �� ������ ���� ����� ��� ���
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����� ���� ���� ���� �� ١٨:٣٠ ���� �� ��� �� ١٩
���� ١٠
����� ������ ������ �����.
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