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| | خالصــه« :علــی» و خانــوادهاش ،بهعلــت بیمــاری کرونــا در نــوروز خانهنشــین شــدهاند .مادر

1396/10/14

علــی کــر در قالبــی طنــز بــه چالشهای اجتماعــی که بیمــاری کرونا ایجاد کــرده میپــردازد.
روشهای اکران فیلم :اکرانمردمی آنالین /دریافت اینترنتی از سایت /دریافت پستی |
دریافت ،جهت اکران

چرا سوریه | زمان 43 :دقیقه | قالب :مستند٭ | موضوع :مرگ بر آمریکا
کارگردان :وحید فراهانی | مخاطب :جوان و بزرگسال
| | خالصــه :ایــن مســتند بــه چرایــی جنــگ ســوریه و عواملــی پنهانــی کــه کمتــر در رســانه هــا
بــه آن پرداخــت شــده م یپــردازد.
روشهای اکران فیلم :اکرانمردمی آنالین /دریافت اینترنتی از سایت /دریافت پستی |
خانگی |

درخواست اکران

کرونا بدر | زمان 7 :دقیقه | قالب :داستانی٭ | موضوع :مدافعان سالمت
کارگردان :محمدحسین امانی | مخاطب :عمومی
| | خالصــه« :علــی» و خانــوادهاش ،بهعلــت بیمــاری کرونــا در نــوروز خانهنشــین شــدهاند .مادر

اکرانمردمی
چیست؟کــه دلــش برایگــذارد تــا دورهمــی مجــازی شــکل دهــد .امــا ناگهــان صــدای زنــگ درب
علــی

شکهـــه
ـردمبــهاسـچالـت
متکــدرـیدربــر
عمـــهـار،
ـنوارۀ
ـای اجتماعــی کــه بیمــاری
قالبـمــی طنــز
ـیکرونابـ
جنبشیـــد.
صــدا در میآ
شــان ب
اکرانمردمــی جشـ منزل

هایـردازد.
ـرده م یپـ
ایجــاد ک
در آن با نمایش کرونــا
مفید و مهم ،از یکســو شــرایط
فیلـم
عمومی
فرهنگــی جامعــه ارتقــا پیــدا میکنــد و از ســوی دیگــر چرخــه تولیــد
دریافت ،جهت اکران
تــا مصــرف ســینمای انقــاب تقویــت میشــود .مهمتریــن ویژگــی
ایــن جنبــش آن اســت کــه هــر شــخصی متناســب بــا شــرایط خــود،
میتوانــد در آن مشــارکت داشــته باشــد و فیلمهــا را در محــل کار
یــا مکانهــا و اجتماعــات در دســترس یــا حتــی در منــزل اکــران کنــد.
روشهای اکران فیلم :اکرانمردمی آنالین /دریافت اینترنتی از سایت /دریافت پستی |
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راهنمای
اݡکـرانمردمݡی

بیشتر بخوانید

روشهای
اکرانمردمݡی
در ایام کرونا

نهــا در مســاجد ،پایگاههــا،
امســال بهخاطــر کرونــا ،امــکان کمتــری بــرای برگــزاری اکرا 
مهــا بــه ایــن
مــدارس و ...وجــود دارد .از ایــن رو پیشــنهاد میکنیــم نمایــش فیل 
شــیوهها اجــرا شــوند:

 1اکرانمردمݡی آنالین
خبــر خــوب اینکــه شــما همچنــان میتوانید همــراه با مخاطبــان قبلی
نهــا ،همزمــان و دســتهجمعی ،یــک فیلــم را تماشــا کنیــد؛ فقــط
اکرا 
پتــاب یــا تلویزیــون خــودش.
بــا ایــن فــرق کــه هــر کــس بــا گوشــی ،ل 
آخــر اکــران هــم میتوانیــد دربــاره فیلــم گفتوگــو کنیــد .پــس فیلــم
دلخواهتــان را از آ ثــار همیــن کاتالــوگ انتخــاب و ســاعت اکــران برخــط
را مشــخص کنیــد .ســپس از شــماره  02142795050یــا شناســه
 @EkranYarیــک لینــک اختصاصــی بگیریــد و بــه مخاطبــان خــود
برســانید .بــه همیــن راحتــی.

 2اکرانخانگݡی
«خانــه» امســال مهمتریــن پایــگاه اکــران مردمــی هســت .شــما
میتونیــد فیلــم مدنظرتــان را از ســایت دریافــت و بــه صــورت خانگــی
اکــران کنیــد.

 3سینما مردمݡ
برخــی از تهیهکنندههــا اجــازه ندادهانــد فیلمشــان اکــران آنالیــن
نهــا در ادامــه ذکــر شــده اســت .بــرای ایــن آ ثــار،
شــود کــه فهرســت آ 
پیشــنهاد مــا اکــران با «ســامانه ســینمامردم» اســت .این نوع اکــران با
همــان تجهیــزات موجود شــما برگــزار میشــود و ســختافزار جدیدی
ً
الزم نــدارد .البتــه بــا ســینمامردم صرفــا در فضــای عمومــی میتــوان
اکــران برگــزار کــرد و اجــازه اکــران خانگــی وجــود نــدارد.
بــرای اکــران بــا ســینمامردم کافــی اســت بعــد از انتخاب فیلــم و تعیین
زمــان اکــران ،بــا  @EkranYarیــا  02142795050تمــاس بگیرید.

اکران آنالینبهمیزبانیمسجدجهرم
با حضور  500نفر مخاطب

فیلمهایاکرانمردمیدورهیازدهم  در یکنگاه
فیلمهایبرتر
پیشنهادی ٭

عمار مدرسه

(کودک و نوجوان)

مستند :تروکاژ ،ماح ،در یک نگاه ،بر اثر زلزله ،خصوصیسوزی
داستانی :انتخاب ،مینیبوس | پویانمایی :راز پیژامه بابا ،دنیای خاکستری

داستانی :انتخاب ،مامور ،بانی ،حاال که خانوم شدی ،فضابازی ،ماهی پرنده
پویانمایی :میزبان خورشید ،ماه ،گردان تک نفره
نماهنگ :مهد عاشقان ،یه روزی دوباره

مدافعانسالمت

مستند:جایی نزدیک به بهشت
داستانی :جای خالی ،بانی ،پرستار ،کرونا بدر ،تاول ،ماسک
نماهنگ :یه روزی دوباره
موشنگرافیک :ایران را بیدفاع میخواهند

مکتب سلیمانی

مستند :قائد الحشد ،برهنگی کدخدا ،شاخه گل شهادت
نماهنگ :بزک  ،موج خروشان

جبهه فرهنگی

مستند :ماح ،ایراننوشت ،آزاد مرد

جنگاقتصادی

مستند :کشور کوچک من ،خودکار ،مینای ناهید ،ایران نوشت
داستانی :ماهی پرنده ،چطوری ایرانی؟
موشنگرافیک:جنگتولید

حافظهملی

مستند :ساکن خانه قدیمی ،فصل شیدایی
موشن گرافیک:پیشاهنگ جهاد و شهادت

فتنه 9 ،دیماه و
جمهوریت

مستند :تروکاژ ، 1919 ،تعرفه ،گزارش اقلیت
داستانی :انتخاب ،مأمور
موشن گرافیک :ویروس تردید

مدافعانحرم

مستند :چرا سوریه ،تک چرخ تا پل ژاپنی
داستانی :کوچه سرو

٭ نکته :این آثار بر اساس نظر هیئت انتخاب اکرانهای مردمی جشنواره انتخاب شده است.
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سبکزندگی
اربعینحسینی
پیشرفت
نقددرونگفتمانی
ملتقهرمان
ریحانه

(فیلمهایمناسببانوان)

منتخبفیلمهای
ادوار اکرانمردمی

بهزودی

داستانی :هیئت همراه ،جای خالی ،کوچه سرو ،وداع ،بانی
نماهنگ :وداع
داستانی:مینیبوس ،ماکاروف ،تاول ،جای خالی
نماهنگ :وداع
مستند :بر اثر زلزله ،کشور کوچک من
مستند :بیتربیت ،خصوصی سوزی ،نان گزیدهها ،امیدیه ِـ  ، ،دنیای خاکستری

مستند :در یک نگاه ،خاطرات موتورسیکلت ،فرزند این سرزمین
مستند :مادرانه (گروه مادرانه) ،مینای ناهید ،در یک نگاه ،مادرانه
داستانی:پرستار ،حاال که خانوم شدی ،روی ماه مادرم ،کوچه سرو
پویانمایی:راز پیژامه بابا ،دنیای خاکستری

مستند:کرار ،مشتی اسماعیل ،مادرانه ،مادرانه (گروه مادرانه) ،امیدی ِهـ
داستانی :علمک ،سالم ،سوزن
پویانمایی :نبرد خلیج فارس ،راز پیژامه بابا ،دنیای خاکستری

مستند :کمیته ،بی تربیت  ،1919 ،چرا سوریه ،تکچرخ تا پل ژاپنی
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یازدهمینجشنوارهمردمݡیفیلمـ عمار

صداوسیمایاستانهادر آثار جشنوارهعمار

آثار پیشنهادی برای اکران محلی بهتفکیک  31استان (دریافت این فیلمها از طریق )@EkranYar
ناماستان

نامفیلم

ناماستان

نامفیلم

آذربایجانشرقی

خصوصیسوزی ،داغ قرهباغ

فارس

ماح ،کراس ،خلیل

آذربایجانغربی

سروقامت ،آلوسان ،داغ قرهباغ ،آفراندن

قزوین

تار و پود حیات

اردبیل

سوها ،دیار من دورجین ،اوخشاما ،متری
شیشونیم

قم

سخت شیرین ،جایی نزدیک به بهشت ،این خانه
روشن است ،خاویار قم

اصفهان

مینای ناهید ،جایزه ویژه

کردستان

قزل قیه ،سمیه کردستان ،چیزی شبیه معاش

البرز

غریبه در میقان

کرمان

چریک پیر ،مکتب سلیمانی در روستای قنات ملک،
شهریاران(حسنعزیزپیشه)

ایالم

خاکریز پرویز ،مهران تا مهران

کرمانشاه

دستمال سر خها ،خون صلح ،مدرسه برکت،
آقا سعید

بوشهر

راننده مینیبوس سرخ

کهگیلویهو
بویراحمد

فصل بی پایان

تهران

کالنتر ،آزاد مرد ،نشانی ،خاطرات
موتورسیکلت

گلستان

حاجرحمانقلیحسنی،وقتی گفتندنمیشود،
عروس وامنان ،آنه خدیجه ،نقش زندگی

چهار محال و
بختیاری

سید جواد ،پشت کوههای بلند

گیالن

بر اثر زلزله ،مهندس ولی ،کودک و قزاق ،مهاجران

خراسانجنوبی

پادگان منتظران شهادت ،جوهره

لرستان

فصل شیدایی،طغیان

خراسانرضوی

تک چرخ تا پل ژاپنی ،کشور کوچک من،
نفسخوار،بالگردان

مازندران

چلچالی سفری ،راه سوم ،هبوط ،جای نگرانی
نیست،عنصر نامطلوب

خراسانشمالی

دیوارهای نخی

مرکزی

نان گزیده ها ،سه روز و چند ساعت ،چوب بستنی،
امید در برزخ

خوزستان

پیشمرگان عرب ،آن سوی کارون ،زمان
یه ِـ
حسین،امید 

هرمزگان

دریابست ،فرشتهها هنوز در راهند

زنجان

یه روزی دوباره ،آدمهای گمشده (فیلمما)،
مادرانه (مادر شهیدان خالقیپور )

همدان

ساکنخانه قدیمی،پیشمرگان

سمنان

بابا آب داد ،تا افق حلب

یزد

وصال یار ،ایستیخای ،حاج مهین ،مید این میبد،
آبی کمرنگ

سیستانو
بلوچستان

امید ژرف ،نعره حیدری ،خانم ف
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فهرستالفباییفیلمهایاکراندورهیازدهم
1919
| زمان 38 :دقیقه
| قالب :مستند
| موضوع :حافظۀ ملی
| کارگردان :مهدی صلواتچی
| مخاطب :جوان و بزرگسال

روشهای اکران فیلم :سینما مردم
درخواست اکران

انتخاب

| | دوازدهمیــن دوره انتخابــات دانشآمــوزی در مدرســه

| زمان 4 :دقیقه
| قالب :داستانی
| موضوع :نقد درون گفتمانی
| کارگردان :رضا کشاورز
| مخاطب :نوجوان ،عمومی
روشهای اکران فیلم :اکرانمردمی
آنالین| دریافت اینترنتی از سایت|
دریافتپستی
درخواست اکران

| | ایــران بعــد از جنــگ جهانــی اول دچار فقر و قحطی شــده
و شــاه جــوان بــرای بهبــود اوضاع میرزاحســن وثوقالدوله
را بــه نخس ـتوزیری منســوب میکنــد .وثوقالدولــه
چــارهی کار را در دســت فاتــح جنگ جهانی یعنی انگلیس
میبینــد و در پشــت درهــای بســته قــراردادی را کــه دارای ۶
بنــد اســت با انگلیسـیها امضــا میکند .فضــای نخبگانی
کشــور بــه ایــن توافــق اعتــراض میکنــد امــا وثوقالدولــه
ایــن اعتراضــات را ســرکوب کــرده و آرامــش نســبی را بــه
وجــود مـیآورد .تــا اینکــه کلنلفضـلاهلل امیــر ارتــش قاجار
اقــدام بــه خودکشــی میکنــد .اثــر تــراژدی قــرارداد ننگیــن
 1919را پــس از گذشــت یــک قــرن روایــت میکنــد ،ســؤال
اینجاســت کــه تاریخ چه روایتــی از قراردادهای کنونی ایران
خواهــد داشــت؟!

اســت ،ســه دانشآمــوز نماینــده انتخــاب شــدن در ایــن
انتخابــات هســتند« .بــاالزاده» در بیــن دانشآمــوزان
ســاندویچ پخــش میکنــد و وعــده میدهــد درس
فیزیــک را حــذف کنــد« .پیرنیــا» وعــده میدهــد تــا
گهــای تفریــح را شــش تــا کنــد .امــا «صادقینیــا» کــه
زن 
پســری واقعگراســت وعــده میدهــد تــا اقدامــی جهــت
تعمیــر ســرویسهای بهداشــتی مدرســه کنــد .امــا ایــن
رأی دانشآمــوزان اســت کــه سرنوشــت داســتان را
مشــخص میکنــد .اثــر بــا زبانــی طنــز بــه مقولــه انتخابــات
پرداختــه و نشــان میدهــد وضــع کنون یمــان ،نتیجــه
انتخابهایمــان در گذشــته اســت.

ایراننوشت
| زمان 29 :دقیقه | قالب :مستند
|موضوع:همتمومنانه
| کارگردان :علیرضا باغشنی
|مخاطب:عمومی
روشهای اکران فیلم :اکرانمردمی آنالین|
دریافت اینترنتی از سایت| دریافت پستی
درخواست اکران
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| | جمعــی از جوانــان دغدغــه منــد تصمیــم گرفتنــد
بــا محتــوای غربــی کــه همراه نوشــت افــزار بــه دانش
آمــوزان ایرانــی ارائــه میگردیــد ،مقابلــه کننــد .آنــان در
مرحلــه اول بــا تولیــد طــرح هــا و نوشــت افــزار ایرانــی
اســامی ،در بــازار نوشــت افــزار خــط شــکنی کردنــد
و بــه الگویــی بــرای ســایر تولیدکننــدگان تبدیــل
شــدند .در گام بعــد مجمعــی از تولیدکننــدگان
نوشــت افــزار تشــکیل دادنــد و هرکــدام ....اثر تالش
شــبانهروزی و موفقیــت ایــن جوانــان را در یکــی از
عرص ههــای فرهنگــی اقتصــادی روایــت میکنــد..

یازدهمینجشنوارهمردمݡیفیلمـ عمار

آزاد مرد
| زمان 20 :دقیقه
| قالب :مستند
| موضوع :همت مومنانه
| کارگردان :خانه طالب جوان
| مخاطب :عمومی
روشهای اکران فیلم:اکرانمردمی آنالین|
دریافت اینترنتی از سایت| دریافت پستی

| | «ســید محمد ســاجدی» هنرمند گرافیســت،
شهــای
جهادگــر انقالبــی و نمون ـهای از روی 
انقــاب اســامی اســت .او کــه از بهتریــن
شــاگردان اســتاد «مســعود نجابتــی» اســت در
ســال  1378بــه عرصــه اردوهــای جهادی مناطق
محــروم قــدم گذاشــت و در انجــام فعالیتهای
فنــی و عمرانــی بــرای محرومــان شــرکت م یکــرد.
بــا وجــود ایــن همــه مجاهــدت و کوشــش
همــواره تــاش میکــرد ناشــناخته بمانــد .اثــر
روایتــی اســت دلنشــین ،از ســبکزندگی و
مجاهدتهایایشان.

درخواست اکران

بر اثر زلزله
| زمان 47 :دقیقه | قالب :مستند
| موضوع :همت مومنانه
| کارگردان :عبدالکریم شهابی
| مخاطب :عمومی
روشهای اکران فیلم :اکرانمردمی آنالین|
دریافت اینترنتی از سایت| دریافت پستی

| | در دوازدهمیــن ســال انقــاب اســامی،
هنــوز روســتاهایی وجود دارد کــه محروماند و
از امکانــات کــم برخــوردار .در ایــن شــرایط زلزله
رودبــار کار را بــر ایــن روســتاها ســختتر هــم
میکنــد و از مســئولین جمهــوری اســامی
بــه فکــر آنــان نیســت .امــا شــرایط بهگون ـهای
میشــود کــه روســتائیان میگویند":مــا براثــر
زلزلــه کشــف شــدیم".

درخواست اکران

برهنگیکدخدا
| زمان 66 :دقیقه
| قالب :مستند
| موضوع :نهضت جهانی
مستضعفین
| کارگردان :محمدنوروزی
| مخاطب :جوان و بزرگسال
روشهای اکران فیلم :اکرانمردمی
آنالین| دریافت اینترنتی از سایت|
دریافتپستی
درخواست اکران
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راهنمای
اݡکـرانمردمݡی

| | مســتند «برهنگــی کدخــدا» روایتــی از هفتــاد ســال
ادعــای امپراطــوری آمریــکا در جهــان تــا رســوایی
نظامــی آمریــکا در عیناالســد اســت .اثــر ،بــا روایتــی
از ســیر قــدرت یافتــن آمریــکا تاریخچــه شــکلگیری
پایگاههــای نظامــی و حضــور نظامیــان آمریــکا را
بیــان میکنــد .آمریــکا کــه در نقــاط بســیاری از دنیــا
پایگاههــای نظامــی دارد و بــه نوعــی آن کشــورها را
اشــغال کــرد ه توســط هال ـیوود بــرای خــود هیمنــه
یکــه حتــی کشــورهایی
عظیمــی ســاخته بــود .بطور 
همچــون ژاپــن ،از اخــراج نیروهــای آمریکایــی تــرس
داشــتند .در ایــن اوضــاع ایــران تنهــا کشــوری بــود
کــه توانســت قــدرت پوشــالی آمریــکا را بشــکند و بــا
برخــورد موشــکهایش بــه عیناالســد و فــروش
ســوخت بــه ونزئــوال برهنگــی ،کدخــدا را عیــان کنــد .اثر
بــا اشــاره بــه تــرور شــهید ســلیمانی و حملــه بــه پایگاه
االســد بــه افــول قــدرت آمریــکا م یپــردازد.

بزک
| زمان 5 :دقیقه | قالب :نماهنگ
| موضوع :مرگ بر آمریکا
| کارگردان :داود احمدی
| مخاطب :جوان و بزرگسال
روشهای اکران فیلم :اکرانمردمی آنالین|

| | دلقکــی فربــه را مشــاهده میکنیــم کــه
نمــادی از دولــت آمریــکا اســت .او کــه
تهــای منطقــه اســت
پشــت پــرده جنای 
بــا بــه شــهادت رســاندن شــهید ســلیمانی،
تمامــی اهدافــش بــا شکســت مواجــه
میشــود .در نهایــت مــردم منطقــه علیــه
او بــه اتحــاد میرســند ....نماهنــگ ،بــا
فنــژاد» بــه خوانندگی
شــعری از «فاطمهعار 
«مجتبــی الــهوردی» تهیــه شــده اســت.

دریافت اینترنتی از سایت| دریافت پستی
درخواست اکران

قائدالحشد
| زمان 63 :دقیقه
| قالب :مستند
| موضوع :نهضت جهانی مستضعفین
| کارگردان :مهدی الرویی
| مخاطب :عمومی
روشهای اکران فیلم :اکرانمردمی
آنالین |دریافت اینترنتی از سایت |
دریافتپستی
درخواست اکران

| | «جمــال ابراهیمــی» کــه از مخالفیــن صــدام بــود در جوانــی
از عــراق بــه کویــت رفــت تــا مخفیانــه بــا رژیــم صــدام مبــارزه
کنــد .او بــا آغــاز جنــگ ایــران و عــراق ،بــه عنوان فرمانده ســپاه
بــدر بــه مبــارزات خــود علیــه رژیــم بعثــی صــدام پرداخــت.
پــس از ســالها او بالقــب ابومهــدی المهنــدس بــه عنــوان
بزرگتریــن فرمانــدهی جهــادی عــراق بــه خانــه بازگشــت.
ابومهــدی و حــاج قاســم کــه دو یــار جداییناپذیــر بودنــد بــا
شــروع شــدن جنــگ توســط داعــش ،بــه کمــک مــردم عــراق
رفتنــد ،تــا باردیگــر دوشــادوش علیــه دشــمن بجنگنــد.
دو یــاری کــه عــاوه بــر دلهایشــان ،گوشــت و خونشــان
بــا حملــه تروریســتی آمریــکا بهــم آمیخــت .ایــن مســتند،
ضمن پرداختن به معرفی شــخصیت ناشــناخته ابومهدی
المهنــدس بــه روایتــی جــذاب و نزدیــک بــه شــهید حــاج
قاســم ســلیمانی پرداختــه اســت.

بیتربیت
| زمان 28 :دقیقه
| قالب :مستند
| موضوع :نقد درون گفتمانی
| کارگردان :سیدحسین امامجمعه
| مخاطب :عمومی

روشهای اکران فیلم :سینمامردم
درخواست اکران
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| | سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سال
 1390رونمایــی شــد؛ امــا ایــن ســند بــا بیتوجهــی
فشــده
مســئولین بــه حاشــیه رفتــه و متوق 
اســت .در مقابــل عــزم راســخ تمــام ارکان دولــت
بــر اجــرای ســند  ۲۰۳۰بــه کار گرفتهشــده؛ ســندی
که در خارج از مرزها تنظیمشــده و ســکان تربیت
نســل آینــدهی ایــران را بــدون در نظــر داشــتن
ارزشهایمــان ،بــه دســت خواهــد گرفــت .اثــر بــا
بررســی علل اجرایی نشــدن ســند تحول بنیادین
آمــوزش و پــرورش بــه نقــش امیدآفریــن معلمان
در ایجــاد تحــول در تربیــت فرزنــدان م یپــردازد.

یازدهمینجشنوارهمردمݡیفیلمـ عمار

پرستار
| زمان 4 :دقیقه
| قالب :داستانی
| موضوع :همت مومنانه
| کارگردان :حسین دارابی
| مخاطب :عمومی
روشهای اکران فیلم :اکرانمردمی آنالین |
دریافت اینترنتی از سایت| دریافت پستی

| | مــادر «زینــب» پرســتار بخــش بیمــاری
کرونــا اســت ،او از بیمارســتان بــه خانــه بــر
م یگــردد و میخواهــد بــرای فرزنــدان خــود
ســحری درســت کنــد امــا بــرای درســت
کــردن غــذا ،چیــزی در خانــه نــدارد .تــا اینکــه
همســایهها او را غافلگیــر میکننــد  ...اثــر
ازخودگذشــتگی و مجاهــدت مدافعــان
ســامت را نشــان میدهــد.

درخواست اکران

پیشاهنگجهادوشهادت
| زمان 16 :دقیقه
| قالب :پویانمایی
| موضوع :حافظه ملی
|مخاطب:نوجوان،عمومی

روشهای اکران فیلم :اکرانمردمی آنالین |
دریافت اینترنتی از سایت| دریافت پستی

| | اثــر روایــت مجاهدتهای«مجتبــی نــواب
صفــوی» از روحانیــون و مبــارزان گــروه فداییــان
اســام اســت که در ســال  1334به طرق مختلف
اقداماتــی بــرای جلوگیــری از پیمان نظامــی بغداد
کــه حافــظ منافــع آمریــکا و انگلیــس بــود نمــود.
کــه در نهایــت پــس از دســتگیری ،رای دادگاه
بــه اعــدام ایشــان صــادر میشــود .ایشــان در 27
دی مــاه  1334بــه همــراه ســایر اعضــای فداییــان
اســام بــه فیــض شــهادت نائــل آمدنــد.

درخواست اکران

تروکاژ | زمان 35 :دقیقه
| قالب :مستند
| موضوع :نقد درون گفتمانی
| کارگردان :محمدهادی نعمتی
| مخاطب :جوان و بزرگسال
روشهای اکران فیلم :اکرانمردمی
آنالین |
درخواست اکران
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| | مســتند تــروکاژ بــه نقــش ســلبریتیهای در
جهتدهــی بــه اذهــان جامعــه در رویدادهــای
گوناگــون پرداختــه اســت .اثــر ابتــدا بــه بررســی
ایــن قشــر در ســینماهای حرف ـهای دنیــا و قوانیــن
ســختگیرانه کمپانیهــای رســانهای از جملــه
هالــیوود میپــردازد .ســپس بــا بررســی قوانیــن
تهــای
اخــذ روادیــد کشــور آمریــکا ،برخــی از فعالی 
سیاســی ایــن قشــر در ایــران را مــورد کنــکاش و
بررســی قــرار میدهــد.

تعرفه
| زمان 49 :دقیقه
| قالب :مستند
| موضوع :نقد درون گفتمانی
| کارگردان :حمید علیداد
| مخاطب:جوان و بزرگسال
روشهای اکران فیلم :اکرانمردمی آنالین|
دریافت اینترنتی از سایت| دریافت پستی
درخواست اکران

تکچرخ تا پلژاپنی
| زمان 63 :دقیقه
| قالب :مستند
| موضوع :نهضت جهانی مستضعفین
| کارگردان :مسعود حیدری
| مخاطب :عمومی

روشهای اکران فیلم :اکرانمردمی آنالین
درخواست اکران

| | فراهــم نمــودن شــرایط انتخــاب آگاهانــه
بــرای مــردم و تضمیــن ســامت انتخابــات
از مهــم تریــن ارکان مــردم ســاالری اســت.
سالهاســت در بســیاری از کشــورهای جهــان
انــواع ســامانهها در راســتای شــفافیت و کمــک
بــه رای دهنــدگان شــکل گرفتهانــد .در ایــران
مــردم هیــچ گونــه نظارتــی بــر نحــوه هزینهکــرد و
منابــع مالــی نامزدهــا در انتخابــات و عملیاتــی
ســاختن وعدههــا پــس از انتخابــات ندارنــد.
اثــر تــاش دارد راهــکاری خــوب بــرای ســامت
انتخابــات و جلــب اعتمــاد عمومــی نســبت بــه
آن را ارائــه دهــد.

| | مســتند ،روایــت زندگــی شــهید «جــواد
کوهســاری» از شــهدای مدافــع حــرم شــهر مشــهد
اســت .اثــر تــاش کــرده اســت ب هجــای سانســور
شــخصیت ســوژه ،کوشــش کنــد او را همانطــوری
کــه هســت بــه مخاطــب ارائــه کنــد .جــواد جــوان
شــوخ و اهــل مزاحــی اســت کــه عالقــه فراوانــی بــه
موتورســواری تریــل دارد .خــط قرمزهــای او شــامل
شــوخی کــردن نبــود و آن را تــا ســرحد مــرگ ادامــه
نحــال نســبت بــه مســائلی کــه در
م ـیداد .بــا ای 
اطرافــش اتفــاق میافتــاد بیتفــاوت نبــود .تــا
ایینکــه جنــگ ســوریه شــعلهور شــد ....اثــر ،یکــی از
مســتندهای مدافعــان حــرم اســت کــه از جذابیــت
بســیاری بــرای مخاطــب برخــوردار اســت.

جایخالی
| زمان 5 :دقیقه | قالب :داستانی
| موضوع :سبک زندگی
| کارگردان :علی مالقلیپور
| مخاطب :عمومی
روشهای اکران فیلم :اکرانمردمی آنالین
| دریافت اینترنتی از سایت| دریافت پستی
درخواست اکران
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| | مــادری در حــال زدن پرچــم ســیاه در حیــاط
لشــان اســت .او نگــران ایــن اســت کــه بــه
منز 
علــت بیمــاری کرونا مراســم عــزاداری امام حســین
(ع) تعطیــل یــا کمرونــق شــود .ســعید کــه نگــران
حــال مــادر اســت ،در جلــوی درب مراقــب اســت
تــا کســانی کــه بــه مجلــس روضــه میآینــد بــدون
ماســک نباشــند و تعدادشــان بیــش از ده
نفــر نشــود .تــا اینکــه مــداح شــروع بــه خوانــدن
نــام شــهیدان میکنــد ....اثــر تــاش میکنــد در
کنــار نشــان دادن اهمیــت مجالــس عــزاداری و
گوش ـهای از زندگــی یــک مــادر شــهید  ،زندهبــودن
شــهیدان را بــه تصویــر بکشــد.

یازدهمینجشنوارهمردمݡیفیلمـ عمار

جایینزدیکبهبهشت
| زمان 21 :دقیقه | قالب :مستند
| موضوع :همت مومنانه
| کارگردان :میرعبدالرسول دژوند |
مخاطب:عمومی
روشهای اکران فیلم :اکرانمردمی
آنالین| دریافت اینترنتی از سایت|
دریافتپستی

| | بــا آغــاز بیمــاری کرونــا در کشــورمان بــا اینکــه
عــدهای از تــرس بیمــاری ،خــود را قرنطینــه
کــرده بودنــد تعــدادی از جوانــان بهصــورت
جهــادی در خــط اول مبــارزه میرونــد .ایــن
مســتند فعالیتهــای جهــادی خواهــران
و بــرادران طلبــهای را نشــان میدهــد کــه بــا
دادن امیــد و روحیــه بــه بیمــاران کرونایــی
بــه آنهــا کمــک میکردنــد تــا بتواننــد بــر
بیماریشــان غلبــه کننــد.

درخواست اکران

چراسوریه
| زمان 43 :دقیقه
| قالب :مستند
| موضوع :نهضت جهانی مستضعفین
| کارگردان :وحید فراهانی
| مخاطب :عمومی
روشهای اکران فیلم :سینمامردم |
درخواست اکران

| | آمریــکا بــا احــداث پایــگاه نظامــی در جــاده
تجــاری اســتراتژیک منطقــه تنــف ســوریه و
کهــای مخالــف بــه دنبــال
همــکاری بــا گروه 
ســرنگونی حکومــت بشــار اســت .مخالفــان
دولــت بشــار بــا احــداث خــط لولــه گازی از
قطــر بــه اروپــا بــا مدیریــت آمریــکا جنــگ در
ن دالیــل گویــای
ســوریه را قــوت میبخشــد .ای ـ 
ایــن اســت کــه در ســوریه فقــط یــک جنــگ
ایدئولوژیــک و مذهبــی راه نیفتــاد بلکــه بعــد
اقتصــادی و زیادهخواهــی تجــاری آمریــکا نیــز
مزیــد بــر علــت شــد..

چطوریایرانی؟

| | «ســامان» میخواســت دختــرش را بــه مدرســه

| زمان 3 :دقیقه

ببــرد کــه صــدای زنــگ منــزل بــه صــدا درآمــد .او

| قالب :داستانی

متوجــه شــد دوســتش بــرای بازداشــت او پلیــس

| موضوع :جنگ اقتصادی
| کارگردان :امین گودرزیپور
| مخاطب :عمومی

آورده اســت .ســامان کــه ماههــا حقــوق خــود
را دریافــت نکــرده اســت از دســت پلیــس فــرار
میکنــد و بــه مغــازه صاحــبکارش م ـیرود ...اثــر

روشهای اکران فیلم :دریافت
اینترنتی از سایت| دریافت پستی
درخواست اکران
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چالشــی اســت بــرای کســانی کــه در حــرف حامــی
کارگــر هســتند امــا هنــگام خریــد بــرای برندهــای
خارجــی بــه صــف میایســتند.

حاال کهخانومشدی
| زمان 4 :دقیقه
| قالب :داستانی
| موضوع :سبک زندگی
| مخاطب :کودک و نوجوان

روشهای اکران فیلم :اکرانمردمی آنالین|

| | دخترکــی تصمیــم میگیــرد بــرای تولــد دوســتش
بهجــای کارت هدیــه کادویــی بخــرد.او وقتــی بــه
جشــن میآیــد اصــرار دارد کادوی هدی ـهاش قبــل از
فــوت کــردن شــمعها بــاز شــود .اثــر یــادآور ایــن نکتــه
اســت کــه پرداختــن بــه حجــاب قبــل از رســیدن بــه
سن تکلیف باید صورت بگیرد.

دریافت اینترنتی از سایت| دریافت پستی
درخواست اکران

خاطراتموتورسیکت
| زمان 64 :دقیقه | قالب :مستند
| موضوع :ملت قهرمان
| کارگردان :امیرحسین نوروزی
| مخاطب :عمومی
روشهای اکران فیلم :اکرانمردمی
آنالین| دریافت اینترنتی از سایت|
دریافتپستی
درخواست اکران

| | تعــدای از جوانــان کــه عاشــق موتــور و موتورســواری
بودنــد ،روزهــای جمعــه بــه تپههــای اطــراف تهــران
رفتــه و موتورســواری میکردنــد تــا اینکــه جنــگ شــروع
ً
میشــود .وزیــر دفــاع وقــت دکتــر چمــران ،شــخصا بــه
ســراغ ایــن جوانــان م ـیرود و پایشــان را بــه جبهــه بــاز
میکنــد؛ آنهــا عالرغــم اینکــه تضادهایــی در ظاهــر بــا
رزمنــدگان دارنــد بــا حرفــه و مهــارت خــود توانســتند
بــا شــکلدهی جنگهــای نامنظــم جلــوی پیشــروی
عــراق را بــه ســمت اهــواز بگیرنــد .اثــر در کنــار روایــت
زندگــی «جلیل نقــاد» که یکی از قهرمانان جانباز جنگ
و از موتورســواران گروه شــهید چمران بود .ســعی دارد
تــا یکــی از قســمتهای مغفــول مانــده جنــگ را بــه
تصویــر بکشــد.

خصوصیسوزی
| زمان 48 :دقیقه | قالب :مستند
| موضوع :نقد درون گفتمان
| کارگردان :محسن اسالمزاده
| مخاطب :جوان و بزرگسال
روشهای اکران فیلم :اکرانمردمی
آنالین| دریافت اینترنتی از سایت|
دریافتپستی
درخواست اکران
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| | کارخانه ماشینسازی تبریز از سال  ۱۳۸۲در لیست
واگــذاری بــه ســازمان خصوص یســازی قــرار میگیــرد و
ایــن مســئله  ۱۵ســال ،طــول میکشــد ایــن کارخانــه
نکــه تولیــد انحصــاری دارد ،قابلواگــذاری
بــه علــت ای 
بــه بخــش خصوصــی نیســت امــا دولــت ایــن کارخانــه
را بــدون احــراز اهلیــت و بــدون در نظــر گرفتــن مقــررات
اصــل  ۴۴در ســکوت کامــل خبــری ،به فــردی گمنام به
نــام «قربانعلــی فرخــزاد» واگــذار میکنــد بعــد از قضایای
ماشینســازی ،موضوعــات مختلفــی ماننــد هپکــو در
اراک ،پاالیشــگاه کرمانشــاه ،کشــت و صنعــت مغــان،
هفتتپــه و ...آشــکار شــدند.

یازدهمینجشنوارهمردمݡیفیلمـ عمار

خودکار
| زمان 56 :دقیقه | قالب :مستند
| موضوع :همت مومنانه
| کارگردان :محمد ثقفی
| مخاطب :عمومی

روشهای اکران فیلم :اکرانمردمی
آنالین| دریافت اینترنتی از سایت|
دریافتپستی
درخواست اکران

در یک نگاه
| زمان36 :دقیقه
| قالب :مستند
| موضوع :ملت قهرمان
| کارگردان :مهدی فارسی
| مخاطب :عمومی
روشهای اکران فیلم :اکرانمردمی
آنالین| دریافت اینترنتی از سایت|
دریافتپستی
درخواست اکران

| | خانــواده رفوگــران (تحریریــان) ،واردکننــده
نوشـتافزار از اوایــل دوران قاجــار در ایــران بودنــد.
بعــد از جنــگ جهانــی دوم ،آنهــا بــا یــک نمونــه قلــم
وارداتــی مواجــه شــدند و آن را خــودکار نامیدنــد.
علیاکبــر تحریریــان تصمیــم گرفــت خــودکار را در
ایــران تولیــد کنــد .در ســال  ۱۳۴۲اولیــن کارخانــه
خــودکار ایــران ،خودکارهــای «بیــک» را وارد بــازار کــرد.
اوایــل دهــه هفتــاد ،بدهــی زیــاد و رقابــت شــدید
باعــث شــد کارخانــه را بفروشــد .وی کــه در ایــن
ســالها یکــی از بزرگتریــن تولیدکننــدگان خــودکار
در کشــور اســت پشــیمان از ایــن اســت کــه چــرا بــه
جــای برنــد ایرانــی خودکارهایــش را بــا برنــد «بیــک»
عرضــه کــرد.

| | اثــر ،سرگذشــت زندگــی کودکیاســت کــه
مــادرش در اثــر فقــر ،او را بــه پرورشــگاه میســپرد.
حســین نقاشــی را از کودکــی شــروع میکنــد .او
در فضــای بســته پرورشــگاه شــیفته شاهنشــاه
و ملکــه میشــود ،امــا وقتــی وارد یــک هنرســتان
میشــود نگــرش متفاوتــی پیــدا میکنــد .پــس از
مدتــی ،نمایشــنامهای انتقــادی مینویســد کــه بــه
دســتگیری او توســط ســاواک و شــکنجه ،ضایعــه
نخاعــی و مســمویت ســربی و معلولیــت گفتــاری او
میانجامــد .بهظاهــر دیگــر آینــدهای بــرای حســین
وجــود نــدارد امــا آینــدهای باورنکردنــی را در پیــش
دارد ....اثــر بــا روایتــی دلنشــین از زندگــی ایــن هنرمند
انقالبــی بــا داســتان ازدواج او بــه اوج خــود میرســد.

روی ماه مادرم
| زمان 5 :دقیقه | قالب :داستانی
| موضوع :همت مومنانه

| | داســتان مــادری اســت کــه در روزهــای ســخت

| کارگردان :محمد اسفندیاری

همهگیــری کرونــا در بیمارســتان مشــغول بــه

| مخاطب :عمومی

کار اســت و فرزنــدش دلتنــگ دیــدن اوســت .اثــر
ازخودگذشــتگی و مجاهــدت مدافعــان ســامت

روشهای اکران فیلم :دریافت اینترنتی از
سایت|دریافتپستی
درخواست اکران
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را نشــان میدهــد.

ساکنخانهقدیمی

| | اثــر روایــت مبــارزات «ســید اســداهلل مدنــی» معــروف

| زمان 41 :دقیقه | قالب :مستند

بــه «شــهید مدنــی» اســت .او کــه بخاطــر اظهاراتــش

| موضوع :حافظه ملی

بســازی در ســال  1331از ورود بــه
علیــه کارخانــه مشرو 

| کارگردان :محمدعلی یزدانپرست

شــهر خــود محــروم بــود پــس از بازگشــت بــه ایــران در

| مخاطب :عمومی

شــهر همــدان ســکونت گزیــد .مبــارزات او باعــث شــد
تــا شــهر بــه شــهر تبعیــد گــرد .او توانســته بــود بــا تهدیــد
فرماندهــان ارتــش بــدون هیچ خونریزی مجســمه شــاه

روشهای اکران فیلم :اکرانمردمی

را از میــدان اصلــی شــهر همــدان بــردارد .اوج اثــر ،زمانــی

آنالین| دریافت اینترنتی از سایت|

اســت کــه پــس از هشــدار امــام ،شــهید مدنــی بــه کمــک

دریافتپستی

مــردم توانســت جلــوی کودتای یکی از لشــگرهای ارتش

درخواست اکران

را بگیــرد و مانــع از رســیدن تانکهــا بــه تهــران شــود.

سورپرایز
| زمان 6 :دقیقه | قالب :داستانی
| موضوع :همت مومنانه

در بیــن بیمــاران مبتــا بــه کرونــا اســت بــا

| کارگردان :زینالعابدین تقیپور

همکاریپرســتاران تصمیــم نمیگیرنــد پزشــک را

| مخاطب :عمومی

ســورپرایز کننــد ...اثــر روایــت مــردی اســت کــه دور

روشهای اکران فیلم :دریافت اینترنتی از
سایت|دریافتپستی

| | روحانــی جهادگــری در حــال پخــش آبمیــوه

از خانــواده خــود در خــط اول مبــارزه بــا کرونــا بــه
درمــان بیمــاران م یپــردازد.

درخواست اکران

شاخه گلشهادت
| زمان 10 :دقیقه | قالب :مستند
| موضوع :مکتب سلیمانی

| | این مســتند ماجرای کودک  3ســال و نیمه شــهید
بــواس اســت کــه در آخریــن ســخنرانی ســردار حــاج
قاســم ســلیمانی در بابــل حضــور داشــت .محمــد

| کارگردان :سارا بهاروندفرد

حســین کــه فرزنــد شــهید حســین بــواس شــهید

| مخاطب :عمومی

مدافــع حــرم اســت  3مــاه پس از شــهادت پــدر به دنیا

روشهای اکران فیلم :اکرانمردمی
آنالین | دریافت اینترنتی از سایت|
دریافتپستی

آمــد و در اولیــن دیــدارش بــا ســردار بــه او گل رز قرمــزی
هدیــه داد .فیلــم هدیــه دادن گل ایــن کــودک بــه حــاج
قاســم پــس از شــهادت ایشــان بــه ســرعت در فضــای
مجــازی منتشــر و بازتــاب بســیاری داشــت.

درخواست اکران
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فصلشیدایی
| زمان 27 :دقیقه | قالب :مستند

| | در دوران دفــاع مقــدس عــدهای از اعضــای بنیــاد

| موضوع :دفاع مقدس

شــهید و تعــاون ســپاه وظیفــه اطــاع رســانی خبــر

| کارگردان :احمد احمدپور

شــهادت فرزنــدان بــه خانــواده هــا را برعهــده داشــتند.

| مخاطب :جوان و بزرگسال

مســتند فصــل شــیدایی ،تعــدادی از خاطــرات مواجــه
شــدن خانــواده هــا بــا خبــر شــهادت فرزندشــان را بــه

روشهای اکران فیلم :اکرانمردمی

تصویــر کشــیده اســت .بازســازی تصاویــر راویــان خبــر

آنالین| دریافت اینترنتی از سایت|

شــهادت و روایتهــای غافلگیرکننــده و شــورانگیز،
مســتند را بــه اثــری جــذاب و دیدنــی تبدیــل کــرده اســت.

دریافتپستی
درخواست اکران

فضابازی
| زمان 3 :دقیقه | قالب :داستانی

| | پســرکی در حــال تعریــف ســفرش بــه کــره

| موضوع :سبک زندگی

مــاه اســت .امشــب قــرار اســت بههمــراه پــدر

| کارگردان :یوسف سبحانی

و خواهــرش بــه ســیاره دیگــری ســفری کننــد.

| مخاطب :نوجوان ،عمومی

ســفرهای مهیجــی کــه در پشــتبام منزلشــان
ــش بازیهــای امــروز
انجــام میشــود ....اثــر نق ِ
فرزنــدان در پیشــرفتهای آتــی کشــورمان را بــه

روشهای اکران فیلم :اکرانمردمی
آنالین| دریافت اینترنتی از سایت|

تصویــر کشــیده اســت.

دریافتپستی
درخواست اکران

کرونابدر

(قرنطینگان)

| زمان 7 :دقیقه | قالب :داستانی
| موضوع :مدافعان سالمت
| کارگردان :محمدحسین امانی
| مخاطب :نوجوان ،عمومی

| | «علــی» و خانــوادهاش ،بهعلــت کرونا خانهنشــین
شــدهاند ،مــادر علــی کــه دلــش بــرای دورهم یهــای
هرســاله شــب عید تنگ شــده از او میخواهدتا یه
دیــدن بچههایــش برونــد .امــا علــی فکــر دیگــری بــه

روشهای اکران فیلم :اکرانمردمی
آنالین| دریافت اینترنتی از سایت|
دریافتپستی
درخواست اکران
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شهــای
ســر دارد ...کرونابــدر در قالبــی طنــز بــه چال 
اجتماعــی کــه بیمــاری کرونــا ایجاد کــرده م یپــردازد.

کشور کوچکمن
| زمان 28 :دقیقه | قالب :مستند
| موضوع :همت مومنانه
| کارگردان :علیرضا باغشنی
| مخاطب :عمومی
روشهای اکران فیلم :اکرانمردمی
آنالین| دریافت اینترنتی از سایت|
دریافتپستی

| | «حســن غالمــی» از جملــه جوانانــی بــود کــه پــس از
خشکســالیهای پیاپــی و خشــک شــدن قنــات ،بــرای
کار ،روســتا را تــرک و بــه شــهر رفــت .در حاشــیه شــهر
مشــهد ســاکن و مشــغول کارگــری شــد ،او بــرای برطرف
کــردن مشــکالت روســتا ،بــه زادگاه خــود بازمیگــردد و بــا
پیگیــری ،مشــکل آب روســتا را حــل میکنــد؛ مــردم بــه
او اعتمــاد و او را بــه عنــوان دهیــار انتخــاب میکننــد.
ایــن آغــاز کارهــای شــگرف در روستاســت .اثــر یــک
«مدیرروســتا»ی موفــق را نشــان میدهــد کــه کارهــای
بزرگی را در راســتای پیشــرفت روســتا انجام داده اســت.

درخواست اکران

کمیته
| زمان 72 :دقیقه | قالب :مستند
| موضوع :حافظه ملی
| کارگردان :عبدالحسین بدرلو
| مخاطب :عمومی

روشهای اکران فیلم :سینمامردم

| | اولیــن ســازمان نظامــی راهانــدازی شــده ،پــس از وقــوع
انقــاب اســامی در ســال  ۱۳۵۷بــود ،کــه در تاریــخ ۲۳
بهمــن  ۱۳۵۷بــا پیــام امــام خمینــی؟هر؟ تأســیس شــد و
در ســال  ۱۳۷۰پــس از تصویــب قانــون تشــکیل نیــروی
انتظامــی ،منحــل و بــا ادغــام ســازمان آن بــا شــهربانی و
ژاندارمــری ،نیــروی انتظامــی جمهــوری اســامی ایــران
تأســیس شــد .ســیر تحولی این ســازمان از آغاز تا پایان
در مجموعــه مســتند «کمیتــه» روایــت میشــود.

درخواست اکران

کوچهسرو
| زمان 4 :دقیقه | قالب :داستانی
| موضوع :سبک زندگی
| کارگردان :محمدرضا پاینده مهر
| مخاطب :نوجوان ،عمومی
روشهای اکران فیلم :دریافت اینترنتی
از سایت| دریافت پستی |

| | خانمــی بــه علــت قطعــی بــرق بــه اداره بــرق مراجعــه
میکنــد .او متوجــه میشــود کــه مســتأجر قبلــی چنــد
ماهــی اســت قبــض بــرق را نپرداختــه اســت .او در تــاش
اســت تــا دیگــر دخترانــش در تاریکــی درس نخواننــد .در
صحن ههــای فیلــم ،مــردی را میبینیــم کــه در کنــار زن حضور
دارد و بصورتهــای مختلــف او را یــاری میکنــد؛ مــردی کــه
عکســش بــر روی دیــوار خانــه ایــن زن اســت.

درخواست اکران
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گردانتکنفره

| | موشــن گرافیــک «گــردان تــک نفــره» ،روایتــی

| زمان 5 :دقیقه | قالب :پویانمایی

اســت از ایثار و مجاهدت شــهید «عبدالرسول

| موضوع :حافظه ملی

زریــن» کــه شــهید خــرازی لقــب گــردان تــک نفره

| مخاطب :عمومی

گهــای نامنظــم
را بــه ایشــان دادنــد .او در جن 

روشهای اکران فیلم :اکرانمردمی آنالین|
دریافت اینترنتی از سایت| دریافت پستی
درخواست اکران

و دیگــر عملیاتهــا بــه عنــوان تــک تیرانــداز،
نقــش حســاس و ظریــف خــود را بــازی کــرده و
ضربــات مهلکــی را بــه دشــمن وارد م یکــرد.

| | ســال  ،۱۳۵۷وقتــی طلب ههــا تصمیــم میگیرنــد مــردم را

گزارشاقلیت
| زمان 48 :دقیقه | قالب :مستند
| موضوع :حافظه ملی

بــرای راهپیمایــی علیــه شــاه بــه خیابانها دعــوت کنند،
نگــران هســتند حرمــت عاشــورا توســط عوامــل رژیــم
شکســته شــود کــه تدبیــری میاندیشــند و تظاهــرات

| کارگردان :مهدی نقویان

بــدون درگیــری بــه پایــان میرســد امــا پــس از انقــاب،

| مخاطب :جوان و بزرگسال

زمان یکــه «بن یصــدر» ،هــوادارن خــود را در میــدان

روشهای اکران فیلم :اکرانمردمی
آنالین| دریافت اینترنتی از سایت|
دریافتپستی

آزادی جمــع و مخالفــان را چماقــدار خطــاب میکنــد،
هوادارانــش بــدون توجــه بــه ایــام محــرم ،بــا صــوت و
کــف بــه اســتقبال او میرونــد .در ســال  ۸۸نیــز فتنــه
گــران اتفاقــی مشــابه را رقــم میزننــد کــه با واکنــش مردم

درخواست اکران

روبــرو میشــود.

ماح

| | «مســعود گواهیــان» کــه از رزمندههــای شهرســتان جهــرم

| زمان 50 :دقیقه | قالب :مستند

در دفــاع مقــدس بــود ،تصمیــم میگیــرد پــس از جنــگ بــرای

| موضوع :همت مومنانه

تربیــت نیروهــای انقالبــی جهــاد را در عرصــه فرهنگــی ادامــه

| کارگردان :سیدعباسطهماسبی

دهــد .او بــرای جــذب بچههــا بــه مســجد ،کارهــای شــگفت

| مخاطب :عمومی

و متحیرکننــدهای انجــام میدهــد .اثــر روایــت نمونــه موفقــی
از کار تربیتــی در مســجد امــام حســین؟ع؟ جهــرم اســت.

روشهای اکران فیلم :اکرانمردمی
آنالین

مســجدی کــه پنجــاه نفــر از جوانانــش در دفــاع از حــرم
مشارکتداشتهاند.

درخواست اکران
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ماسک

| | پزشکی داوطلبانه در بخش مراقبتهای

| زمان 7 :دقیقه | قالب :داستانی

ویژه بیماران کرونایی مشغول به کار است.

| موضوع :همت مومنانه

او پیش استاد خود از اینکه مسئولین

| کارگردان :امیر داسارگر

بیمارستان از دادن ماسک اضافه به وی

| مخاطب :عمومی

امتناع کردند گالیه میکند؛ استاد اما خالف

روشهای اکران فیلم :دریافت اینترنتی
از سایت| دریافت پستی

انتظار او عمل میکند ....اثر گوشهای از
مشکالت و ایثار مدافعان سالمت را نشان
میدهد.

درخواست اکران

ماکاروف

| | یکی از یگانها در دوران دفاع مقدس موفق

| زمان 9 :دقیقه | قالب :داستانی

شده است تا چهار نفر از خلبانان عراقی را

| موضوع :حافظه ملی

اسیر کند .برادر «رشیدی» فرمانده این یگان

| کارگردان :سیدسجادقافلهباشی

طی ماجرایی اسلحه «ماکاروف»اشرا گم

| مخاطب :عمومی

میکندتااینکهیکیاز خلباناندشمنتقاضا
میکند تا او را ببیند ...اثر تالش میکند ضمن

روشهای اکران فیلم :اکرانمردمی آنالین|

روایت یکی از خاطرات دفاع مقدس گریزی به

دریافت اینترنتی از سایت| دریافت پستی

پیادهرویاربعینداشتهباشد.

درخواست اکران

ماهیپرنده

ـب کارگاه تولیــدی کفــش
| | «ســامان» پسـ ِـر صاحـ ِ

| زمان 4 :دقیقه | قالب :داستانی

اســت .کفــش ســامان پــاره شــده اســت .ســامان

| موضوع :جنگ اقتصادی

تصمیــم میگیــرد کفشــی را بهصــورت اینترنتــی

| کارگردان :محمدمهدی خالقی

بخــرد .امــا در هــر مرحلــه خریــد ،اتفاقــات عجیبــی

| مخاطب :نوجوان ،عمومی

در کارگاه میافتــد تــا اینکــه بــه مرحلــه آخــر خریــد

روشهای اکران فیلم :اکرانمردمی آنالین|
دریافت اینترنتی از سایت| دریافت پستی
درخواست اکران
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میرســد ...فیلــم بــه اثربخشــی خریــد اجنــاس
خارجــی در تولیــد ملــی و زندگــی کارگــران ایرانــی
پرداختــه اســت.

یازدهمینجشنوارهمردمݡیفیلمـ عمار

مأمور
| زمان 3 :دقیقه | قالب :داستانی
| موضوع :نقد درون گفتمانی

| | خالصه :دانشآموزانی برای اردو به زندان قصر
میروند .یکی از این دانشآموزان سوار ماشینی
میشود که هنگام فرار نیروهای آمریکا و انگلیس

| کارگردان :محمدحسین امانی

از آن برای جابجایی اسناد استفاده میشد .او

| مخاطب :نوجوان ،عمومی

ناخواسته چیزهای مهمی میشنود...اثر تالش دارد

روشهای اکران فیلم :اکرانمردمی آنالین|
دریافت اینترنتی از سایت | دریافت پستی

با زبان طنز و خیال ،نفوذ دستنشاندگان آمریکا را
در میان مسئولین به نمایش گذارد.

درخواست اکران

موجخروشان
| زمان 4 :دقیقه | قالب :نماهنگ
| موضوع :نهضت جهانی مستضعفین

| | نماهنــگ ،بــا شــعری از «زهــرا آراســتهنیا» توســط

| کارگردان :میالد امینی موحد

شهــای انقالب اســامی» پــس از
گــروه ســرود «روی 

| مخاطب :عمومی

شــهادت شــهید ســلیمانی تهیه شده اســت .این
نماهنــگ بــا مضامیــن شــهادتطلبی ،پیشــرفت،

روشهای اکران فیلم :اکرانمردمی آنالین|

اســتفامت ،اربعیــن حســینی و ظهور اســت.

دریافت اینترنتی از سایت| دریافت پستی
درخواست اکران

میزبانخورشید

| | اثــر داســتان «بیبــی شــطیته» ،پیــرزن نیشــابوری

| زمان 28 :دقیقه

در زمــان امــام کاظــم ؟ع؟ را روایــت میکنــد .پــس از

| قالب :پویانمایی

شــهادت امــام صــادق ؟ع؟« ،ابوجعفــر خراســانی»

| موضوع :سبک زندگی
| کارگردان :حمیدرضا ایزدی قدوسی
| مخاطب :نوجوان ،عمومی
روشه ای اکران فیلم :اکرانمردمی
آنالین| دریافت اینترنتی از سایت|
دریافتپستی
درخواست اکران
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تصمیــم میگیــرد بــرای یافتــن امــام راســتین بــه
مدینــه بــرود .او وجوهــات مــردم و خمــس ناچیــز
بیبــی شــطیته و ســواالت مــردم خراســان کــه ُمهــر
یبــرد ....
و مــوم شــده اســت را بــه همــراه خــود م 
اثــر ضمــن روایــت تاریــخ اهلبیــت؟مهع؟ بــه بیــان
داستانبیبیشطیتهمیپردازد.

مینایناهید

| | «ناهیــد کریمیــان» کــه به علت شــغل همســر خود

| زمان 27 :دقیقه | قالب :مستند

بــه نطنــز اصفهــان مهاجــرت میکنــد بــا داشــتن دو

| موضوع :همت مومنانه

فرزنــد بــه دنبــال هنــر مینــاکاری مــیرود و باعالقــه

| کارگردان :پریسا حجتی

فــراوان و جدیــت ایــن هنــر را در شــهر نطنــز ترویــج

| مخاطب :عمومی

میکنــد .او یکــی از مشــکالت بــازار فــروش مینــاکاری
را کــم شــدن قــدرت خریــد مــردم بهعلــت وضــع

روشهای اکران فیلم :اکرانمردمی

اقتصــادی موجــود میدانــد و بــا تأکیــد بــر لــزوم

آنالین| دریافت اینترنتی از سایت|

اســتفاده از هنــر بومــی بــرای کارآفرینی و ایجاد شــغل

دریافتپستی

خانگــی تــاش میکنــد .اثــر الگویــی موفــق را بــرای

درخواست اکران

خانمهــای خانــهدار بــه نمایــش میگــذارد.

مینیبوس

| | عده اي در حال ُهل دادن يك مينيبوس

| زمان 19 :دقیقه

خرابدر راهخاکیبیننخلستانهستند،

| قالب :داستانی

نیروهایبعثیمشکوکمیشوندوجلوی

| موضوع :نهضت جهانی مستضعفین

ادامهحرکترامیگیرند.اماموردمشکوکیپیدا

| کارگردان :ابوذر حيدری

نمیکنند.اما آنهادر ادامهمسیر بهایستگاه

| مخاطب :عمومی

ایستبازرسینیروهایبعثیمیرسند....اثر،
بخشی از تاریخ دوران صدام در عراق است که
در آن زمان ،مردم بهصورت مخفیانه از بین

روشهای اکران فیلم :اکرانمردمی آنالین|

نخلستانجانخودرابهخطر میانداختندتابه

دریافت اینترنتی از سایت| دریافت پستی

زیارت امام حسین ؟ع؟ مشرف شوند.

درخواست اکران

نانگزیدهها
| زمان 45 :دقیقه | قالب :مستند
| موضوع :نقد درون گفتمان
| کارگردان :محمدرضاحاجمحمدحسینی
| مخاطب :جوان و بزرگسال
روشهای اکران فیلم :اکرانمردمی آنالین|
دریافت اینترنتی از سایت| دریافت پستی
درخواست اکران
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| | «هپکــو» ،بزرگتریــن کارخانــه تولید ماشــینآالت را هســازی
در خاورمیانــه اســت و شــرکتهای بــزرگ دنیــا عالقهمنــد
بــه همــکاری بــا آن هســتند .در دفــاع مقــدس ،ایــن شــرکت
خدمــات زیــادی را ماننــد ســاخت تجهیــزات جنگــی ،ایجــاد
ســازههای دفاعــی و ...ارائــه میدهــد و بههمیندلیــل ،عــراق
واگذاری غلــط آن به بخش
نجــا را بمبــاران میکنــد امــا
بارهــا آ 
ِ
خصوصــی در دهــه هشــتاد ،باعــث ازکارافتــادن کارخانــه
یکــه کارگرانــش ماههــا حقــوق دریافــت
میشــود بهطور 
نمیکننــد .اثــر روایتــی از اعتراضــات و مشــکالت کارگرانــی
اســت کــه در پــی خصوصــی شــدن ناصحیــح کارخانــه هپکــو
از کار بیــکار شــدند.

یازدهمینجشنوارهمردمݡیفیلمـ عمار

وداع
| زمان5 :دقیقه
| قالب :پویانمایی _ نماهنگ

| | نماهنــگ بــا شــعری از محمــد صمیمــی و

| موضوع :تاریخ اسالم

مداحــی ســیدمجید بنیفاطمــه ،تصاویــری از

| کارگردان :محمددانیال عطوفی

روز عاشــورا را بهتصویــر کشــیده اســت .اثــر

| مخاطب :عمومی

روایــت وداع امــام حســین؟ع؟ بــا حضــرت
زینــب و حضــرت رقیــه؟اهع؟ و رفتــن حضــرت به

روشهای اکران فیلم :اکرانمردمی آنالین|

ســمت میــدان نبــرد اســت.

دریافت اینترنتی از سایت| دریافت پستی
درخواست اکران

وقتیورقبرگشت

| | "«مسعود بارزانی» رئیس اقلیم کردستان عراق روایت
میکند:هنگامیکهداعشبهدروازههایاربیلرسیده

| زمان 1 :دقیقه

بودبا آمریکاییها،ترکیه،انگلیس،فرانسهوحتی

| قالب :پویانمایی
| موضوع :نهضت جهانی مستضعفین
| کارگردان :حمید نخعی امرودی

عربستانتماسگرفتم،همهمقاماتاینکشورها
ً
ً
گفتندفعالکمکینمیتوانندبکنند.فورابامقامات
ایرانیتماس گرفتمو گفتنماگر شماهمنمیتوانید

| مخاطب :عمومی

کمکیبکنیدشهر راتخلیهمیکنیم.آنهاشمارهحاج
قاسمرابهعنواننمایندهتاماالختیار ایراندر مبارزهبا

روشهای اکران فیلم :دریافت اینترنتی از
سایت|دریافتپستی
درخواست اکران

داعش به من دادند .بعد از تماس ،ایشان گفتند فردا
بعد از نماز صبح اربیل هستم.
فردا صبح حاج قاسم و 50نفر از نیروهای مخصوصش
از فرودگاهاربیلبه محلدرگیری رفتند"...

ویروستردید

ی تصمیــم میگیرنــد تــا یکــی
| | یــک گــروه کوهنــرد 

| زمان 3 :دقیقه

از قلههــای اطــراف شــهر را فتــح کننــد .امــا یکــی از

| قالب :موشن گرافیک

اعضــای گــروه بهعلــت بیمــاری نمیتوانــد گــروه را

| موضوع :رویای ایرانی

همراهــی کنــد .آنهــا بــرای اینکــه بــا ترکیــب کامــل

| کارگردان :علی رهجو | مخاطب :عمومی

بــه کوهنــوردی برونــد یــک نفــر جایگزیــنرا انتخــاب
میکننــد .امــا کاش در انتخــاب فــرد جایگزیــن کمــی

روشهای اکران فیلم :اکرانمردمی آنالین|
دریافت اینترنتی از سایت| دریافت پستی
درخواست اکران
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دقــت میکردنــد! اثــر بــا طــرح یــک مثــال ،نقــش
انتخــاب مــردم در رســیدن جامعــه بــه هــدف خــود و
پیــروزی و موفقیــت آن را روایــت میکنــد.

هیئتهمراه
| زمان 5 :دقیقه | قالب :داستانی
| موضوع :سبک زندگی

| | شــخصی بــرای مصاحبــه کاری بــه یــک
اداره مراجعــه میکنــد .هنگامــی کــه
مصاحبهکننــده ســؤال میپرســد افــرادی

| کارگردان :رضا کشاورز

میآینــد و جــواب ســؤالها را دم گــوش ایــن

| مخاطب :عمومی

شــخص میگوینــد .او همــه ســؤالها پاســخ

روشهای اکران فیلم :اکرانمردمی
آنالین| دریافت اینترنتی از سایت|
دریافتپستی

میدهــد تــا اینکــه بــه ســؤال آخــر میرســد...
ایــن اثــر میکوشــد تــا اثــر کتابخوانــی را بــر
ّ
موفقیــت افــراد نشــان دهــد.

درخواست اکران

یه روزی دوباره
| زمان 6 :دقیقه | قالب :نماهنگ
| موضوع :همت مومنانه

| | تعــدادی نوجــوان در ایــام قرنطینــه بیمــاری

| کارگردان :مهران علوی

کرونــا تصمیــم میگیرند تــا بــرای روحیــه دادن

| مخاطب :نوجوان ،عمومی

بــه مــردم کاری انجــام دهنــد .نماهنــگ ،کــه به
امیدآفرینــی م یپــردازد بــا اجــرای گــروه ســرود

روشهای اکران فیلم :اکرانمردمی

دارالقــرآن کریــم زنجــان انجــام شــده اســت.

آنالین| دریافت اینترنتی از سایت|
دریافتپستی
درخواست اکران
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فیلمهایپرمخاطبادوار اکرانمردمی(دریافت آثار از  )Ekran.AmmarFilm.ir
علمک

| زمان8 :دقیقه

| | روایتــی طنــز از مواجهــه متفــاوت

| قالب :داستانی

علمک
رهگــذران بــا نصــب نامناســب یک
ِ
گاز در پیادهرو.

| موضوع :سبک زندگی
| کارگردان :حسین دارابی
| مخاطب :نوجوان ،جوان و بزرگسال

٭پرمخاطبترینفیلمادوار اکرانمردمیجشنوارهعمار کهباتحسینرهبر انقالبهمراهشد.

| | گروهــی جهــادی بــرای انجــام خدمــات

سوزن

بهداشــت و درمــان و فعالیتهــای فرهنگــی

| زمان 20 :دقیقه

وارد روســتایی دورافتــاده میشــوند کــه
ً
ظاهــرا کودکــی نــدارد؛ امــا نشــانههایی از

| قالب :داستانی
| موضوع :تاریخ انقالب اسالمی

حضــور بچ ههــا در جــای جــای آن دیــده

| کارگردان :یوسف جعفری
| مخاطب :نوجوان ،جوان و بزرگسال

میشــود .اعضــای گــروه بــرای حــل ایــن معمــا
دست به کار میشوند.

راز پیژامهبابا

| زمان 6 :دقیقه

| | روایــت پوشــشهای مختلــف جامعــه از

| قالب :پویانمایی

نــگاه یــک کــودک.

| موضوع :سبک زندگی
| کارگردان :حسین جمشیدی
| مخاطب :عمومی
٭اثر چاشنیبحثدر موردمسئلهحجابرافراهممیآورد.
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کرار (شهیدسنجرانی)

| | اثــر ،روایــت بــدون روتــوش از زندگــی شــهید

| زمان 37 :دقیقه

مدافــع حــرم «محمدرضــا ســنجرانی» اســت.

| قالب :مستند

روحیــه بــاال و شــوخطبعی در میــدان جنــگ از

| موضوع :مدافعان حرم

ویژگیهــای ایــن شــهید اســت.

| کارگردان :محسن عقیلی
| مخاطب :عمومی

٭ایناثر نشاندادهر میزان کارگردانبهروایتواقعیتشخصیتشهداپایبندباشدمورداستقبالبیشتر
مخاطبینقرار خواهدگرفت.

سالم

| | خبــر شــهادت پــدر «امیــد» شــایع

| زمان 18 :دقیقه

میشــود؛ امیــد بــرای ســامتی پــدر نــذر

| قالب :داستانی

میکنــد بــه هــزار نفــر ســام کنــد امــا او

| موضوع :مدافعان حرم
| کارگردان :محمد رضا حاجیغالمی

یــک ســام کــم م ـیآورد تــا اینکــه…

| مخاطب :نوجوان ،جوان و بزرگسال
٭فیلم،دلتنگیوبیخبریخانوادههایمدافعانحرمرادر یکفضای کودکانهبهتصویر میکِ شد.

مادرانه

| زمان 16 :دقیقه

| | نگرانــی یــک پــدر بــرای اعــام خبــر شــهادت

| قالب :مستند

پســر بــه مــادر و واکنــش جاودانــه مــادر.

| موضوع :مدافعان حرم
| کارگردان :ساسان فالحفر
| مخاطب :عمومی

٭اینمستنددر اکرانهایمردمی،از نظر تعدادمخاطب،غالب آثار داستانیراپشتسرگذاشت.
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مشتیاسماعیل

| زمان 37 :دقیقه

| | پرتــره زندگــی و فعالیتهــای گســترده یــک

| قالب :مستند

پیرمــرد نابینــای اهــل کیاســر مازنــدران.

| موضوع :ملت قهرمان
| کارگردان :مهدی زمانپور
| مخاطب :عمومی

مهــای بســیاری دربــاره قهرمانهــای مردمــی شــد و بیــش از  20جایــزه معتبــر
٭ایــن مســتند نقطــه آغــاز تولیــد فیل 
جهانــی را بهدســت آورد.

نبردخلیجفارس1
| زمان 32 :دقیقه

| | حماســه آفرینــی نیــروی هوایــی ایــران بــه

| قالب :پویانمایی
| موضوع :تاریخ انقالب اسالمی
| کارگردان :فرهاد عظیما

فرماندهــی شــهید «بابایــی» .در مقابلــه بــا
جنگند ههــای آ لســعود و آمریــکا.

| مخاطب :نوجوان ،جوان و بزرگسال

یمــاه  ۹۷ویدئــوی کوتاهــی بــا ایــن تیتــر
| |  ۲۲د 

امیدیهـ

از شــهر امیدیــه در اســتان خوزســتان ،همــه را

| زمان 50 :دقیقه | قالب :مستند

شــوکه کــرد« :حملــه ناجوانمردانــه مامــوران بــه

| موضوع :نقد درون گفتمان

خانــه جانبــاز مدافــع حــرم بــا دســتور دادســتان

| کارگردان :علی زهیری

وقت شــهر امیدیه» ...مســتند امیــدی ِه روایتی

| مخاطب :جوان و بزرگسال

اســت از پشــت پــرد ه آن اتفــاق ،کــه هنــوز بــرای
همــه مبهــم اســت.
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دنیایخاکستری

| زمان 2 :دقیقه

| قالب :پویانمایی

| | پــدر و مــادر دختــری در حــال جمــع کــردن

| موضوع :سبک زندگی

الیــک در فضــای مجازی هســتند امــا هر چقدر

| کارگردان :مهسا ترابیزاده

بــه ایــن الیکهــا افــزوده میشــود ....

| مخاطب :نوجوان ،جوان و بزرگسال

مادرانه(گروهمادرانه)

| زمان 30 :دقیقه
| قالب :مستند

| موضوع :سبک زندگی
| کارگردان :علیرضا باغشنی
| مخاطب :عمومی

| | گرو ههــای دورهمــی جمعــی از فعالیــن
دانشــجویی ســابق کــه اکنــون وظیفــه
مــادری را بــر دوش دارنــد .مــادران در مادرانــه
برنام ههــای جمعــی جــذاب و آموزنــدهای برای
کــودکان و خودشــان تمهیــد میکننــد.
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 دریافت فیلمها (اکران)
روش
دریافت

راهنمایدریافت

محاسن

مالحظات

اکرانمردمی
آنالین

انتخاب فیلم و ارسال نام
آن به شناسه
@EkranYar
02142795050

در این روش نیازی به
دریافت فیلم نیست.

برای تمامی فیلمهای شبکه
اکرانمردمی،امکانپذیر نیست.

دانلود
از سایت
اکرانمردمی

ثبتنام در سایت
Ekran.AmmarFilm.ir
و مراجعه به بخش
فیلمها

• قابلیت جستجوی
آسان در میان فیلمها

دریافت
پستی

انتخابفیلمهایمدنظر
از طریق صفحه «فیلم» در
وبسایت اکران مردمی
و سپس مراجعه به
شناسه  @EkranYarدر
پیامرسانهایایرانی

• مناسب برای مناطقی
که از اینترنت مطلوبی
برخودار نیستند .

شبکههای
مجازی

• مراجعه به شناسه
 @EkranYarدر
پیامرسانهایایرانی

• سهلالوصول بودن

• امکان برگزاری اکران
حضوری یا آفالین

• امکان برگزاری اکران
حضوری یا آفالین

• بهرهمندی از راهنمایی
شورای اکران
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هزینهدانلودفیلم

• محدودیت در تعداد فیلمهای
دریافتی

• هزینه لوحهای فشرده و پست
• رسیدن فیلمها به دستتان از
یک روز تا یک هفته طول خواهد
کشید.

• هزینه دانلود فیلم

 قوانین اکران آنالین
ســینما متعلــق بــه مــردم اســت .پــس خودتــان را مســئول رســاندن فیلــم
بــه مــردم بدانیــد و در ایــن راه از افــرادی کــه بهشــان دسترســی دار یــد نیــز کمــک
بگیریــد.
 همــه اکرانهــا بایــد در قالــب بلیــت اختیــاری برگــزار شــوند .بلیــت اختیــاری
یعنــی در انتهــای اکــران ،از مخاطــب دعــوت میکنیــم بــه میــزان رضایــت خــود از
فیلــم ،بــرای آن بلیــت تهیــه کنــد.
 در اکران آنالین نیز  ،گزینه بلیت اختیاری پایین صفحه پخش وجود دارد.
  از دیــدن فیلمهــا بهصــورت شــخصی (مگــر هنــگام انتخــاب آ ثــار بــرای اکــران
مردمــی) پرهیــز نماییــد .بــرای اســتفاده شــخصی ،نیــاز اســت آ ثــار را از عمار یــار
AmmarYar.irمشاهدهنمایید.
 فیلمهــا را در شــبکههای مجــازی انتشــار ندهیــد یــا بــه کســانی کــه قصــد اکــران
ندارنــد ندهیــد.
 بــرای هــر اکــران ،بازخــورد آن (تعــداد مخاطــب ،نظــرات ،محــل اکــران و )...را بــه
شناسه  @EkranYarارسال نمایید.
بــرای مشــورت در امــور اکــران و برنامههــای جنبــی آن؛ میتوانیــد از پشــتیبان
اکــران @EkranYarبخواهیــد تــا شــما را در گروههــای فعــاالن اکــران مردمــی
عضــو نمایــد.
تصویــری از اکــران خــود را در فضــای مجــازی بــا هشــتگهای #نام_فیلــم و
#اکران_مردمی_عمــار انتشــار دهیــد .تجــارب خــود را در گــروه فعــاالن اکــران بــه
اشــتراک گذاریــد ،در اکرانهــای آنالیــن نظــرات مخاطبیــن خــود را دریافــت کنیــد،
مجموعــه ایــن بازخوردهــا را بــه پشــتیبان اکــران ارســال کنیــد.
 اگــر بــه نامــه مکتــوب بــرای معرفــی خــود بــه یــک مرکــز مشــخص نیــاز داشــتید،
ســتاد مرکــزی اکــران آن را بــه شــما میرســاند.
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 مهمات اکران را از اینجا دریافت کنید
تیزر محتوایی اکران بلیطی

  کاتالوگ معرفی اکرانمردمی 	

اکسل کل فیلمهای اکرانمردم تا دوره یازدهم

کتابچه حرکت مبارک 	

کاتالوگ معرفی عماریار

تیزر تبلیغی عماریار

مادر شهیدان خالقیپور
نطــرف ،ولــی خدا شــما را به
نطــرف و آ 
شــما میتوانســتید برویــد آرتیســت شــوید ،یــا خــارج برویــد ،ای 
ایــن راه کشــیده .اذیــت میشــوید ،ولــی ســاخته میشــوید .بایــد  25ســاعت در شــبانهروز کار کنیــد.
جشــنواره اســت ولــی بــرای شــما جنگواره اســت ،عشـقواره اســت.

حسن رحیمپور ازغدی
طشــکنی آد مهــای غیررســمی جلــو آمــده
انقــاب اســامی همــواره در اتاقهــای غیررســمی و بــا خ 
اســت ،اگــر قــرار بــود منتظــر نهادهــا و روشهــای رســمی بمانیــم ،نــه انقــاب پیــروز م یشــد و نــه ادامــه
مییافــت .جشــنوارۀ عمــار هــم یــک خطشــکنی در عرصــۀ هنــر و ســینما اســت.

تهران،بلوار کشاورز،خیابان 16آذر،پالک(60حسینیههنر )

@Eyvan_Ammar 	02142795050
Ekran.AmmarFilm.ir
پشتیبانی،ارسالبازخوردو  پاسخبهسؤاالتدر پیامرسا نایتاوبله      @EkranYar
معرفیسوژههایسینماییبهفیلمسازان      Gheseyemaa.ir
پیوستن به گروهفعالین اکرانمردمی و  سایر کانالهای جشنواره
در پیامرسانهای ایتا و بله
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