
اطبان در این دوره از جشنواره عمار، فیلم ها روزانه در قالب سه سانس هماهنگ با اکران مرکزی سینمافلسطین برای عموم مخ
:تبه صورت رایگان و در قالب بلیت اختیاری در عماریار به نمایش درآمدند که توضیحات بیشتر در جداول زیر آمده اس

جمع کلتعداد سانسوضعیت سانسروزهای اکران
3عادیدی15پنجشنبه 

در مجموع، 
30فیلم ها در

سانس در سه 
، 18بازه زمانی 

هر 22و 20
شب به نمایش

.درآمدند

3عادیدی16جمعه 
3عادیدی17شنبه 

3عادیدی18یکشنبه 
3عادیدی 19دوشنبه 
3عادیدی20سه شنبه 

3عادیدی21چهارشنبه 
3عادیدی22پنجشنبه 
3ویژه برگزیده هادی23جمعه 

3ویژه برگزیده هادی24شنبه 

گزارش عملکرد عماریار در برگزاری سیزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار



ش ترین در ادامه خالصه آنچه برای فیلم ها در این دوره اتفاق افتاده در قالب پرمخاطب ترین، محبوب ترین، پربحث ترین و پرفرو
.آورده شده است

تعداد اثرقالب فیلم ها
زمان کلی اکران 

(دقیقه)
1004319مستند

29362داستانی

29190پویانمایی

23108نماهنگ

تعداد کل تماشاگراندقایق کل اکران شدههتعداد فیلم اکران شد

181497924227



:شده اندمشخصذیلجدولبراساسهمدورهاینپرمخاطب فیلم10

پرمخاطب ترین های جشنواره

تماشاگرتعداد نام فیلمهرتب
(تعداد کل مخاطبانازدرصد)

تماشادقایق کل 
(درصد از کل دقایق تماشا)

5.795.02نیوجرسی1

4.452.47هزار جان گرامی2

4.306.72نقاب دارها3

3.306.27ضیاءالدین4

2.242.36نانوا5

2.224.01اسم رمز مهسا6

2.134.16پاییز پنجاه سالگی7

1.852.17به بهانه آزادی8

1.752.12برای آزادی9

1.682.53مردی با آرزوهای بزرگ10



:دشده انمشخصذیلجدولدرمخاطبانپسندهایبراساسدورهاینمحبوبفیلم10

پسندتعداد نام فیلمهرتب
(درصد از کل نظرات)

تماشاگرتعداد 
(درصد از تعداد کل مخاطبان)

4.120.68در پی بی نشان1

3.184.54هزار جان گرامی2

2.970.58امیر آتش3

2.614.30نقاب دارها4

2.570.28محدودیتی نیست5

2.535.79نیوجرسی6

2.402.24نانوا7

2.123.80ضیاءالدین8

1.831.00محافظ9

1.631.68مردی با آرزوهای بزرگ10

محبوب ترین های جشنواره



.  ائه شده استفیلم پربحث این دوره جشنواره که بیشترین نظرات مردمی پیرامون آن ها در سایت به ثبت رسید به قرار جدول زیر ار10
.می شدبا پیامک مستقیم به فیلمسازان منتقل جشنواره کل نظرات ثبت شده در این دوره 

ثبت شدهتعداد نظرات نام فیلمهرتب
(درصد از کل نظرات)

تماشاگرتعداد 
(کل مخاطباندرصد از تعداد)

9.140.68در پی بی نشان1

5.465.79نیوجرسی2

4.630.40بالی ماشی3

4.284.30نقاب دارها4

3.090.28محدودیتی نیست5

2.972.24نانوا6

2.383.80ضیاءالدین7

2.382.13گیپاییز پنجاه سال8

2.021.85به بهانه آزادی9

1.751.28کاپرا کجاست؟10

پربحث ترین های جشنواره



ت در قالب در این دوره جشنواره، بلیت فروشی اختیاری نسبت به دو دوره قبلی افزایش قابل توجهی داشت؛ گستره عددی حمای
.میلیون تومان می رود1تومان شروع شده و تا 500بلیت اختیاری از 

این مستند حمایت جالب توجهی کسب کرد و عنوان. بود« نیوجرسی»دلیل اصلی آن، حمایت از مستند عدالتخواهانه 
:پرفروش ترین فیلم را ازآنِ خود کرد که جزئیات در جدول زیر آماده است

تعداد کل بلیت
اختیاری

مبلغ کل بلیت اختیاری
(تومان)

ستند مبلغ بلیت اختیاری م
(تومان)نیوجرسی 

33920،051،71612،260،000

(لیماحمایتواختیاریبلیتقالبدر)جشنوارهپرفروش ترین

بلیت های خاص

میلیون تومانی1عدد بلیت 5

هزار تومانی500عدد بلیت 3

هزار تومانی300عدد بلیت 1

هزار تومانی200عدد بلیت 33

هزار تومانی150عدد بلیت 2

هزار تومانی100عدد بلیت 17


