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سینما فلسطین

برنامه نمایش روزانه

معـــــــــــــرفی 
فیلـــــم های 
ــه شـــنـــــــــبـــــ
17 دی مـاه
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سالن 1

سانس 2

سانس 1

کودک و نوجوان

 اسم رمز مهسا

روایتــی مســتند از جنــگ ترکیبــی چنــد وقــت اخیــر اســتکبار علیــه 
انقــاب اســامی. جنــگ ترکیبــی کــه بــا اســم رمــز مهســا امینــی آغاز 
شد. جنگ ترکیبی یا هیبریدی دارای ابعاد مختلفی همچون جنگ 
رســانه ای، جنگ فرهنگی، جنگ نظامی، جنگ اقتصادی، جنگ 
ســایبری و جنــگ دیپاماتیــک اســت. در ایــن مســتند شــباهت های 

ایــن نــوع جنــگ بــا ایــن وقایــع اخیــر، بررســی می شــود.

کارگردان:  جوادیقموری
قالب: مستند

دقیقه54موضوع: فتنه

 پاییز حرم

روایتــی مســتند از عملیــات تروریســتی در حــرم شــاهچراغ مــورخ 4 
آبــان 1401. عملیاتــی کــه در آن، تروریســت وابســته بــه داعــش وارد 
حرم شده و مردم را به رگبار بست. در این مستند، خدام و برخی 
از افرادی که هنگام وقوع عملیات در حرم بودند، به تشریح واقعه 

می پردازنــد و حادثــه را مــورد بررســی قــرار می دهنــد.

کارگردان:  علی خسروی
قالب: مستند

دقیقه31موضوع: فتنه

نقاب دارها

این مســتند با معرفی مرکز ســایبری منافقین در آلبانی و مرکز اعتدال در 
عربستان سعودی، به برخی مصادیق نقش آفرینی عملیات های مجازی 
آن هــا و تاثیــر آن بــر جهــان واقعــی می پــردازد؛ از جملــه آشــوب های ســال 98 
در لبنــان، عــراق و ایــران کــه اگرچــه هرکــدام بــا دالیلــی مشــخص آغــاز شــده 
بــود امــا بــا تحریــک ایــن مراکــز، بــه آشــوب و خشــونت کشــیده شــد. ایــن 
مســتند در انتها با اســتناد به منابع و اســناد خارجی، ماجرای فوت مهســا 

امینــی را تشــریح می کند.

کارگردان:  علی خسروی
قالب: مستند

دقیقه34موضوع: فتنه

سانس 3

مادرانه

ــواده ای روحانــی همــراه ۶ فرزنــد کــه زندگــی خانوادگــی  پرتــره خان
بسیار موفق و زیبایی دارند. محوریت این خانواده، مادر خانواده 
اســت؛ کــه عــاوه بــر خانــه داری بــه تحصیــات عالیــه و فعالیــت 

هــای جهــادی و خیریــه نیــز می پــردازد.

کارگردان: امیر حسین صحرایی
قالب: مستند

دقیقه41موضوع: تاریخ فرهنگی، اجتماعی و دفاع مقدس

حاج رسول

مســتند »حــاج رســول« بــه بررســی ابعــاد مختلــف زندگــی ســردار 
شــهید عبدالرســول اســتوار از شــاخص تریــن چهره هــای ســال های 

دفــاع مقــدس و جبهــه مقاومــت می پــردازد.

کارگردان:  سید علی غمخواری 
قالب: مستند

دقیقه49موضوع: تاریخ فرهنگی، اجتماعی و دفاع مقدس
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ویژه برنامه روایت زن ایرانی

نفس تازه

این نماهنگ باصدای گروه شــمیم والیت یزد، داســتانی حقیقی 
را روایــت می کنــد کــه در آن تعــدادی از نوجوانــان متوجــه می شــوند 
کــه در زمیــن بازی شــان اتفاقــی عجیــب افتــاده و آن هــم این اســت 
کــه مهندســانی بــه جهــت ساختمان ســازی زمیــن را خــط کشــی 
کرده انــد. بعــد از ایــن مســئله نوجوانــان تصمیــم می گیرنــد کــه از 
زمین خــواری افــراد متنفــذ عکــس بگیرنــد و بــرای روزنامــه عدالــت 
بفرســتند تــا بتواننــد حــق خــود را بگیرنــد. در نهایــت آنــان موفــق 
می شــوند با پیگیری های دســتگاه قضا، زمین خواران را به دســت 

عدالت بســپارند.

کارگردان: مهران علوی
قالب: نماهنگ

دقیقه5موضوع:حافظه ملی

سانس 4

سانس 5

سالن 1

علیک السالم

این نماهنگ سه زبانه (فارسی، ترکی، عربی(، با صدای حسن سام (خانچی(، سیدمحمد 
حســینی، محمدیاســین عاملــی زاده، امیرحســین باقــری و عطــا ســعادتی در مــدح و منقبــت 
سیدالشــهدا (ع( اســت. در ایــن نماهنــگ تصاویــر مختلفــی از پیــاده روی اربعیــن، حــرم 

سید الشــهدا و ... را بــه نمایــش می گــذارد.

کارگردان: هاشم دارمی
قالب: نماهنگ

دقیقه41موضوع: اربعین

بی پایان   

ــه میــرزا کوچک خــان  ــام میــرزا یونــس اســتاد ســرایی، معــروف ب ــال از قی روایتــی مســتند و رئ
جنگلــی. گروهــی از همنــوردان بــه مســیری کــه میــرزا کوچک خــان در آخریــن روزهــای عمــرش 
پیمــوده می رونــد و در مســیر، از میــرزا و نهضتــش می گوینــد و نهضــت جنــگل را مــورد نقــد و 

بررســی قــرار می دهنــد.

کارگردان: محسن حامدی 
قالب: نماهنگ

دقیقه45موضوع: حافظه ملی

تکیه گاه

ــا دخالت هــای بیگانــگان در امــور  مســتندی داســتانی در رابطــه ب
داخلــی کشــور در دوران پهلــوی دوم. در ایــن مســتند داســتانی، 
گروهــی مشــغول مبــارزه بــا رژیــم پهلــوی هســتند و موفــق می شــوند 
دســتگاه کپــی ســاواک را برباینــد و جهــت چــاپ اعامیــه از آن 
اســتفاده کننــد امــا دســتگاه نیــاز بــه تعمیــر دارد و از طرفــی هــم 

ســاواک بــه دنبــال یافتــن دســتگاه اســت و ... .

کارگردان: داود جلیلی
قالب: مستند 

دقیقه57موضوع: حافظه ملی
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سالن 1

سانس 2

دریای کویر

این مستند به زندگی سردار شهید محمدرفیع رفیعیان، مسئول 
تــدارکات تیــپ الغدیــر یــزد در دوران دفــاع مقــدس و همچنیــن 

اهمیــت تــدارکات و پشــتیبانی جنــگ می پــردازد.

کارگردان: مصطفی مال حسینی اردکانی
قالب: مستند

دقیقه62موضوع: تاریخ فرهنگی، اجتماعی و دفاع مقدس

خروش (هنر برای آسمان(

این نماهنگ با صدای گروه ســرود احلی من العســلِ شهرســتان بشــرویه، 
روایــت جوانــان هنرمندی ســت کــه بــا الگوبــرداری از شــهید ســید مرتضــی 
آوینــی تصمیــم می گیرنــد بوســیله ی هنــر علیــه  ناعدالتی هــا در جامعــه 
مطالبه گــری کننــد. آنــان بــا ســخن رهبرانقــاب مبنــی بــر زمیــن نگذاشــتن 
علــم مطالبه گــری، کار خــود را شــروع می کننــد و بــا موانــع مختلفــی مواجــه 
می شونددر نهایت با پیگیری های مستمر و بوسیله ی هنر موفق می شوند 

در برابــر بســیاری از ایــن ناعدالتی هــا بایســتند.

کارگردان:  محمد براتی
قالب: نماهنگ

دقیقه5موضوع:نقد درون گفتمانی

محدودیتی نیست

محدودیتــی نیســت، چنــد خــرده روایــت مســتند اســت از افــرادی کــه 
معلولیت، مانع پیش رفت هایشان در زندگی نشده. افرادی که علی رغم 
معلولیت هــای مخترلــف، فعالیت هــای مختلفــی انجــام می دهنــد و هرکدام 

در هرزمینــه ای کــه فعالیــت دارنــد، ســرآمد هســتند.

کارگردان:  محمد نصیری
قالب: مستند

دقیقه68موضوع:ملت قهرمان

باورهای بی غبار

روایتی مستند از تولید و مشکات تولید کننده در ایران. در این مستند، 
روایــت حــول محــور صحبتهــای رییــس یــک کارخانــه تولیــد رینــگ خــودرو در 
اســتان فــارس، در مــورد تولیــد و موانــع آن ادامــه پیــدا می کنــد. از نظــر وی، 
تولید در کشور با موانعی همچون بانک ها، جنس چینی، قاچاق و ... رو 

به رو اســت.

کارگردان:  محمدحسین ایزدی
قالب: مستند

دقیقه28موضوع: جنگ اقتصادی

سانس 3

هم  مسیر

ایــن مســتند برشــی اســت از مقطــع حضــور و فرماندهــی ســردار 
شــهید حــاج قاســم ســلیمانی در جنــگ تحمیلــی و رفاقــت ایشــان 
بــا شــهید کازرونــی. شــهید حــاج مهــدی کازرونــی متولــد روســتای 

ســعدی، از توابــع کرمــان اســت. 

کارگردان: مصطفی معارف وند
قالب: مستند

دقیقه38موضوع: تاریخ فرهنگی، اجتماعی و دفاع مقدس

هزار کامیون

ایــن اثــر بــه بیــان خاطــرات رانندگانــی اختصــاص دارد کــه در طــول 
جنــگ و بعــد از آن بــه فراموشــی ســپرده شــده بودنــد در حالیکــه 
خاطــرات تلــخ و شــیرین فراوانــری از جبهه هــای جنــگ داشــته انــد.

کارگردان:  مازیار دارایی
قالب: مستند

دقیقه20موضوع: تاریخ فرهنگی، اجتماعی و دفاع مقدس

سالن 2
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داروخانه ایران

روایتی مســتند از اوضاع صنعت گیاهان دارویی در ایران. صنعتی مهم 
کــه گــردش مالــی آن در دنیــا چیــزی در حــدود120 میلیــارد دالر اســت. 
روایــت از روســتایی در اســتان خراســان شــمالی، معــروف بــه داروخانــه 
گیاهــی ایــران آغــاز میشــود و بــه ظرفیت هــای صنعــت گیاهــان دارویــی و 
ــه  ــع رشــد آن در کشــور اشــاره می شــود. روســتای درکــش، داروخان موان
گیاهــی ایــران اســت کــه در آن بیــش از 380 نــوع گیــاه دارویــی شناســایی 
شــده کــه 79 نــوع از آن از نــوع گیاهــان دارویــی کمیــاب بــه شــمار مــی رود.

کارگردان: داود جلیلی
قالب: مستند

دقیقه53موضوع:جنگ اقتصادی

پهلوانان نمی میرند

کودکــی کــه اجــدادش همگــی از مرشــدها و پهلوانــان زورخانــه بودنــد و 
اصــرار دارنــد کــه او هــم مرشــد زورخانــه شــود، بــه  روایتــی مســتند از ایــن 
ورزش در ایــران می پــردازد. در ایــن مســتند، تاریخچــه ورزش زورخانــه ای ی، 
فعالیت های زورخانه در حال و گذشته و آداب و رسوم این ورزش پهلوانی 

روایــت می شــود.

کارگردان:  سیدرضا بطحایی
قالب: مستند

22موضوع: تاریخ فرهنگی، اجتماعی و دفاع مقدسر
دقیقه

سانس 4

سالن 2

جان من ایران

ایــن نماهنــگ بــا صــدای محســن میــرزازاده، روایتگــر تعــدادی از نوجوانــان روســتای 
قلعــه بــاال در شــاهرود اســت کــه مشــغول بــازی فوتبــال هســتند. امــا بــا شــوت بلند 
یکــی از آن هــا و برخــورد تــوپ بــه گیرنــده تلوزیونــی، مــردم از دیــدن بــازی تیــم ایران 
در جــام جهانــی محــروم می شــوند. بــا ایــده یکــی از نوجوانــان و دعــوت مــردم، 
همــه تلویزیون هایشــان را بــه میــدان اصلــی روســتا می آورنــد و موفــق می شــوند بــا 

اســتفاده از گیرنــده اینترنتــی، همــه در کنــار هــم بــازی را ببیننــد.

کارگردان: مهدی نجفی
قالب: نماهنگ

دقیقه4موضوع: سبک زندگی

کشتی افتخار

روایتــی مســتند از روابــط ایــران و آمریــکای التیــن و سیاســت های حاکــم 
بــر آن، بــا محوریــت بررســی کشــور ونزوئــا. مستندســاز در خــال ایــن اثــر 
بــه بررســی مســائلی همچــون تولیــد بنزیــن در ایــران، ســاخت نفتکش در 
ایران و صادرات آن به ونزوئا، فرصت های کشت فراسرزمینی و حضور 

اقتصــادی ایــران در ونزوئــا پرداخته اســت.

کارگردان: محسن مقصودی، مسعود محمدی
قالب: مستند

دقیقه66موضوع: حافظه ملی
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نبویون

روایتی مســتند از اعزام مدافعین حرم بلوچ و اهل ســنِت سیســتان و بلوچســتان. 
تیپ نبویون، متشکل از رزمندگان دفاع مقدس و جوانان حال حاضر در سیستان 
و بلوچســتان اســت که فارق از شــیعه یا ســنی بودن، بعد از درخواســت های مکرر 
از حاج قاســم ســلیمانی مجوز حضور در منطقه را دریافت  و دوش به دوش هم 
بــا تکفیــر مبــارزه می کننــد. . ایــن تیــپ، رشــادت های مکــرری از خــود در مبــارزه بــا 
تکفیــر و داعــش در ســوریه بــه جــا گذاشــته و شــهدای متعــددی را تقدیــم محضــر 

اقــدس الهــی نموده اســت .

کارگردان: احسان شادمانی
قالب: مستند

دقیقه53موضوع: نهضت جهانی مستضعفین

سانس 5 

سالن 2

مردی با آرزوهای بزرگ

روایتــی مســتند کــه گوشــه ای از خدمــات ســردار شــهید حســن طهرانی مقــدم، 
پــدر موشــکی ایــران را بــه تصویــر می کشــد. فقــدان موشــک زمیــن بــه زمیــن بــرای 
ایــران در طــی جنــگ مشــکل ســاز می شــود تــا جایــی کــه ایــران مجبــور بــه خریــد 
چنــد فرونــد موشــک اســکاد از لیبــی می شــود. باقــی مانــده ایــن موشــک ها پــس 
از جنــگ، مهندســی معکــوس می شــوند و پــروژه ای آغــاز می شــود کــه بــه خانــواده 
موشــک های فاتــح می رســد. حــاال نســل پیشــرفته ایــن خانــواده قــرار اســت آرزوی 

دیرینــه طهرانی مقــدم را محقــق کننــد.

کارگردان: عباس وهاج
قالب: مستند

دقیقه32موضوع: رویای ایرانی

گلزار

بهشــت زهرا و تپــه هللا اکبــر دو محلــه از محله هــای حاشــیه ای بندرعبــاس و گلــزار 
شــهدای آن شــهر هســتند. این دو محله در گذشــته، با مشــکات و بزه کاری های 
اجتماعــی متعــدد رو بــه رو بودنــد کــه ایــن مســائل، رفــت و آمــد مردم به گلزار شــهدا 
را ســخت می کــرد. بــا همــت برخــی از خانواده هــای شــهدا و بــا ایجــاد پایــگاه بســیج 
و تشــکیل تیــم فوتبــال در ایــن منطقــه، جوانــان بــه مبــارزه بــا فقــر فرهنگــی در ایــن 
محلــه برخواســتند و پــس از مدتــی موفــق شــدند امنیــت و زندگــی ســالم را بــه ایــن 

مناطق بازگردانند.

کارگردان: غفور شهبازی
قالب: مستند

دقیقه38موضوع: تاریخ فرهنگی، اجتماعی و دفاع مقدس
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سالن 1

سانس 2

به بهانه آزادی

روایتــی مســتند از اغتشاشــات 1401، عوامــل و زمینه هــا. اغتشاشــات 
1401 بــه بهانــه مــرگ مهســا امینــی آغــاز شــد و تــا امــروز باعــث لطمــات 
جبــران ناپذیــری بــه جامعــه شــده اســت. در ایــن مســتند بــا بررســی ســیر 
کشته ســازی ها، نقــش رســانه ها، شــبکه های اجتماعــی، ســلبریتی ها 
و  ... در اغتشاشــات 1401، ســعی در ارائــه تحلیلــی جامــع و درســت از 

اتفاقــات رخ داده وجــود دارد.

کارگردان: مهدی نقویان
قالب: مستند

دقیقه67موضوع: فتنه

خواب زمستانی

نیکــو احمــدی، دانــش آمــوز کاس یازدهــم رشــته نمایــش اســت. او بــا 
ــه کاخ  ــخ خــود و جهــت انجــام تحقیــق کاســی اش، ب ــم تاری تشــویق معل
ســعدآباد مــی رود تــا دربــاره زندگــی محمدرضــا پهلــوی و چالش ــهای دوران 
حکومتش، تحقیق و پژوهش کند. او با پیگیری پژوهش در صحبت های 
افراد مختلفی از دربار،  به تحقیق در الیه های عمیق تر زندگی محمدرضا 

و حکومتــش می پــردازد.

کارگردان: یوسف جعفری
قالب: مستند

دقیقه47موضوع: حافظه ملی

سالن3

سانس3

سانس4

سانس5

قهرمان پردازی در سینما

نقش زن در سعادت جامعه

نسل پنجم رسانه

استاد محمد تقی فهیم

سعید جلیلی

چیستی، چرایی و چگونگی
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