بزرگداشت«محمدعلی نجفی»
در جشنواره فیلم فجر

پادشاه غیرتمند ایرانی

روایتی از مجسمه «نادرشاه افشار» در مشهد

 14بزرگداش��ت «محمدعل��ی نجفی» کارگردان پیشکس��وت
س��ینمای ایران در سیوششمین جشنواره فیلم فجر برگزار
میش��ود .بهگ��زارش روابط عمومی جش��نواره فیلم فج��ر ،یکی از
بزرگداشتهای سیوششمین جش��نواره فیلم فجر به «محمدعلی
نجفی» کارگردان  72ساله سینمای ایران و نخستین مدیر سینمایی
بعد از پیروزی انقالب اسالمی اختصاص دارد .این سینماگر اصفهانی
در دارالفنون تهران دیپلم ...

 16میگویند نادرش��اه پس از هر کشورگش��ایی تصمیم به ساخت
آرامگاهی برای خ��ود میگرفت که به روایت تاریخ س��ه مقبره،
معروف به کالت نادری از س��اختههای اوس��ت .البته نادر پس از
مرگ در هیچیک از این مقبرهها به خاک س��پرده نشد .اولین مقبره را در
سالهای  1143-1145قمری احداث کرد .وی پس از فتح هند ،تصمیم
گرفت مقبره دیگری برای خویش در مشهد احداث کند .از این رو دستور
داد تا سنگهای مرمر سیا ِه حجیم و...
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حرمت اسطورههایمان
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عطا نویدی

مستند ساز

خبر

جشنوارهموسیقیفجررا
بهرسمیتنمیشناسیم
سحر طاعتی
روزنامه نگار

س��ال  1394که موج انتقادها به عملکرد خانه موس��یقی از سوی
برخ��ی هنرمندان ،منتق��دان و اهالی بهعنوان ی��ک نهاد صنفی
باال گرفته بود ،علی مرادخانی معاون وقت هنری وزیر ارش��اد در
تصمیمی برگزاری جش��نواره موسیقی فجر را بهمنظور واسپاری
به بخش خصوصی به عهده خانه موسیقی گذاشت.
بهدنبال این تصمیم و انتصاب حمیدرضا نوربخش بهعنوان رئیس
جشنواره برخی آن را دهنکجی به انتقادها دانستند و عدهای کم
از اهالی موسیقی با این رویه موافقت کردند و با این جریان همراه
ش��دند ،بهطوری که خودشان نیز نقش
مهمی در برگزاری این رویداد داشتند؛
چرا ک��ه معتقد بودند برگ��زاری چنین
جشنوارهای که شاید در طول  30دوره
خود نتایج مثبتی نداشته با واگذاری به
بخ��ش خصوصی وضعی��ت بهتری پیدا
خواهد کرد که البته چنین نش��د و این
جش��نواره همانند همیشه با نقصهایی
همراه بود.
همان س��ال  139نفر از اهالی موسیقی
طی نام��های به علی جنت��ی وزیر وقت
ارش��اد اعت��راض کردند ک��ه البته وزیر
نس��بت به این اعتراض واکنش نش��ان
داد و مشاور خود را مامور رسیدگی کرد
و جلس��ات متعددی نیز تشکیل شد اما
در نهایت بهمن ماه جش��نواره موسیقی
فجر با مدیریت نوربخش و دخالت خانه
موسیقی برگزار شد .سال بعد یعنی دوره
یودوم نیز باز هم مدیریت جشنواره به نوربخش و خانه موسیقی
س
واگذار شد که در نهایت  1000نفر از منتقدان طی نامه سرگشاده
به وزیر اع�لام کردند که برگزاری این جش��نواره را به رس��میت
نمیشناس��ند و همکاری با این رویداد هنری تا روش��ن نش��دن
چارچوبهای مدون و ش��فاف برای آن خالف مصالح موس��یقی
کشور می دانند که البته مرادخانی این مسئله را برای پیگیری به
مدیرکل دفتر موسیقی واگذار کرد که با برگزاری جلسات متعدد
قرار بر ارائه اساسنامه جشنواره از سوی برگزارکنندگان شد ،اما با
گذشت ماهها در آستانه برگزاری سیوسومین جشنواره موسیقی
به مدیریت نوربخش ،این اساسنامه ارائه نشده است.
بهدنبال این اتفاق روز گذشته پیروز ارجمند ،کیوان ساکت ،میدیا
فرجنژاد ،کی��وان فرزین ،مهدی قادری و عل��ی قمصری بهعنوان
نمایندگان منتق��دان و هیأت منتخب تهیه و تدوین اساس��نامه
جشنواره موسیقی فجر در نامه سرگشادهای به سیدعلی صالحی
وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی اعتراض خود را در خصوص عدم
عمل به وعده مسئوالن درخصوص اساسنامه جشنواره موسیقی

فجر اعالم کردند.آنها در بخشهایی از این نامه آوردهاند :جشنواره
موس��يقى فجر بىتوجه به مطالبات منتقدين براى سومين سال
پياپى درصدد برگزار ش��دن اس��ت .اين بار با توجه به اينكه خود
متوليان جشنواره ،وزارت ارشاد و معاون هنرى (آقاى مرادخانى)
درباره انتشار اساسنامه قول داده بودند و به اين قول تا امروز عمل
نشده ،بهنظر اهالى موس��يقى هيچ توجيهى نمىتواند پاسخگوى
انتقادها باش��د .بايد ببينيم آيا آقاى وزير با معاون تازهش��انهاى
چگونه مىتوانند پاسخگوى انتقادهاى منطقى منتقدين موسيقى
باشند.
منتقدينى ك��ه آنقدر دغدغه داش��تند كه ضمن نظرس��نجی از
اعضا و بهرهگیری از تجارب حقوقدان��ان نهایتا با انتخاب هیاتی
برای نگارش اساس��نامه ،متنی کامل از
اساس��نامه را با رعایت م��وارد حقوقی،
صنف��ی و هنری ،همچنی��ن پیشبینی
راهکارهای��ی ب��رای نظ��ارت جامع��ه
موسیقی و ابهامزدایی از روند اجرا تهیه
و پس از تایید اعضای گروه منتقدین در
اردیبهشت ماه  ۱۳۹۶به دفتر موسیقی
ارس��ال کردند که متاس��فانه تا به امروز
هیچ اقدام و پاسخی را از سوی مسئولین
در پی نداشته است.
منتقدین در بخش دیگ��ری از این نامه
تاکید کردهاند تا زم��ان تبیین و اعالم و
عمل به چارچوبی مش��خص و مطابق بر
اصول عادالنه و منطبق با موازین هنری
و صنفی ،جشنواره موس��یقی فجر را به
رسمیت نمیشناسند و همچنین نسبت
به مواضع قبلی غیرش��فاف و جانبدارانه
آن وزارتخانه ،بهویژه معاونت وقت امور
هنری در پش��تیبانی از گروهی کوچک اما تمامیت خواه و به تبع
آن دوقطبی ساختن و تقابل اهالی جامعه موسیقی اعتراض کرده
و خواستار آن شدهاند تا به کنارهگرفتن معاونت امور هنری سابق
بهچش��م دلیلی بر عدم پاس��خگویی و رفع مس��ئولیت از ایشان و
مدیران مربوطه ،نگاه نشود.
آنها در پایان اع�لام کردهاند که بايد ديد آیا جامعه موس��يقى در
مقاب��ل اين رويكرد آق��اى نوربخش و متوليان جش��نواره ،حاضر
به شركت در جش��نواره خواهند شد .شايد امس��ال ،براى جامعه
موسيقى سال تعيين نوع برخورد با آنهاست .چون با وجود قولهاى
متوليان جش��نواره درباره اساس��نامه ،هيچ بهان��هاى نمىتواند
برگزارى جشنواره موسيقى امسال بدون اساسنامه را توجيه كند
غير از ديكتاتورى....
منتقدان ابراز امی��دواری کردهاند که در دوران مس��ئولیت وزیر
ارشاد شاهد تغییرات مثبتی در اصالح مناسبات میان وزارتخانه و
نهادهای صنفی موسیقی و بهتبع آن جشنواره موسیقی فجر به نفع
تمامی جامعه موسیقی و اعتالی فرهنگ کشور باشیم.

یادداشت

مرگ مطبوعات کاغذی؟!

ابراهیم عمران
روزنامه نگار

نمایشمستند«ترورسرچشمه»
در «سینماتک تهران»
س��ومین جلس��ه از س��ری برنامههای «سینماتک
تهران» با نمایش مس��تند بلند «ترور سرچش��مه»
س��اخته محمدحس��ین مهدویان برگزار میشود.
بهگزارش روابط عمومی س��ازمان س��ینمایی حوزه
هن��ری ،در برنام��ه این هفته «س��ینماتک تهران»
مستند بلند «ترور سرچش��مه» نمایش و با حضور
مهمان��ان ویژه ای��ن برنامه مورد نقد و بررس��ی قرار
میگیرد.مستندبلند«ترورسرچشمه»بهکارگردانی
محمدحس��ین مهدوی��ان و تهیهکنندگ��ی مجید
رجبیمعمار ،محصول مرکز گس��ترش س��ینمای
مستند و تجربی است و در اولین نمایش عمومی در
یازدهمین دوره جشنواره بینالمللی سینما حقیقت
روی پرده رفت .این مستند به واقعه تاریخی مشخص
در تاریخ معاصر «انفجار حزبجمهوری در روز هفتم
تیر  »۱۳۶۰پرداخته است.
«سینماتک تهران» با رویکرد اکران فیلمهای مستند
روز دنیا با ترجمه اختصاصی و جلس��ه نقد و بررسی
فرمی و محتوایی آثار هر هفته در حوزه هنری برگزار
میشود.س��ومین برنامه «س��ینماتک تهران» روز
دوشنبه  4دیماه س��اعت  16در سالن سوره حوزه
هنری برپاس��ت و عالقهمندان برای حضور در سری
برنامههای «سینماتک تهران» با عضویت از طریق
س��ایت  cinoteh.comمیتوانند در این برنامهها
حضور یابند .همچنین تسهیالتی ویژه برای عضویت
دانشجویان ،منتقدان سینما و اهالی رسانه در باشگاه
مخاطبان سینماتک تهران در نظر گرفته شده است.

اگر بخواهیم کم��ی از روحیات ایرانی گونه خود ،بگوییم؛ در جایگاه
اول ،الج��رم «همه چیز دانیمان» قرار میگیرد که در بس��یاری از
روابطمان ،عنصر تعیینکنندهای است.
در این روزها که بحث گرانی کاغذ دامنگیر مطبوعات نزار کشور شده،
ترس در دل روزنامهنگاران رخنه کرده که همین معدود خواننده را
نیز از دس��ت دهند و میزان برگشتیشان از همیشه فراتر رود .حال
اگر بخواهیم نقبی به این خصیصه نه چندان موجهمان بزنیم؛ و آن را
در مناسبت با مطبوعات و رسانههای نوشتاری ،تجزیه و تحلیل کنیم
به چهگزارههایی خواهیم رسید؟ دهههای قبل اگر میزان «مهجوری
و مشتاقی»مخاطب نسبت به مطبوعات زیاد بود؛ هیچ دلیلی بهتر از
آن نبود که ،مخاطب به نویسنده وگزارشنویس روزنامه« ،اعتقاد»
داش��ت و در واقع نس��بت به خویش��تن خویش ،نقصانی از دانش و
آگاهی ،احساس میکرد و به این دلیل ،کسرشأن خود نمیدانست
تا از تفس��یر و تحلیل «دیگری» بهره گیرد .توجه ش��ود که نوشته
میش��ود :تحلیل و نه خبر صرف .چه که در آن روزگاران به س��بب
نب��ود امکانات کنونی ،خود خبر نیز در ذاتش ،نهفته از تفس��یرهای
گوناگون بود .بحث اما در زمان حال است که به مدد رسانههای فعال
اجتماعی ش��خصی ،هر فردی خود را تحلیلگر امور میداند و نیازی
به تفسیر و تحلیل ندارد و در نهان خویش ،منتظر میماند تا دیگران
از میزان دانش و اطالعات��ش بهره هم ببرند !...هر چند این گزاره در
ذات خود ،آنچنان هم از واقعیت به دور نیست؛ چه که از خالل اخبار
زیاد ،المحاله نوعی تحلیل نیز استنتاج خواهد شد.
اگر دقت شود دورهای که مطبوعات و دوران رونق آن ،ورد زبان و در
حقیقت آبروی روزنامهنگاران بود؛ ت��ا جاییکه چاپهای نیم روز و
عصرگاهی هم داشتند؛ آنانی که مخاطبان عمده روزنامهها و مجالت
بودند در س��نی قرار داش��تند که به این امر معتقد بودند و هستند،
کسانی که بهتر و ژرفتر از آنان به مسائل نگاه میکنند و در دل خبر،
شرح و بسطهای اصولیتری بنیان مینهند.
وقتی حالیه مخاطب ،همانی در بیشتر روزنامهها میخواند که خود
بهتر از آن را ،تجزیه و تحلیل مینماید؛ چونکه دس��تکم برای خود
«سانسوری» ندارد (.دلیلی مهم در کمی مخاطب) دیگر چه نیاز به
خریدن روزنامه؟! به واقع ش��اید برای تعداد کمی از مخاطبان ریالی

عکس :پریسا هاجری  /جامعه فردا

میگویند خوب است فرهنگ اس��تفاده از هر پدیده
پی��ش از ورود خودش ب��ه جامعه بیای��د ،اما معموال
برعکس میشود .موبایل و شبکههای اجتماعی وارد
میشوند و فرهنگ اس��تفاده از آنها هنوز به مرزهای
کشور هم نزدیک نشدهاند .با امکاناتی نظیر کانالها و
صفحات شخصی همه دارای رسانه شدهاند رسانههایی
که صاحبانش حتی الفبای استفاده از آن را نمیدانند،
حریمهای شخصی در این فضا اندک ارزشی ندارند و
گاه و بیگاه به شکلهای گوناگون حرمت افراد پایمال
میش��ود .س��الها میگذرد تا جامعه خط قرمزهای
انتشارمطالبرایادبگیردوتاآنزمانبایدشاهدهمین
حرمتشکنیها باشیم.
ی روی
خواه تصویر چه��ره رنجور عباس کیارس��تم 
تخت بیمارس��تان باشد خواه ش��ب یلدای استاد آواز
ایران در محفل خصوصی و کنار خانواده .آنچه سرطان
بر س ِر وجو ِد نازنین محمدرضا شجریان آورد بر کسی
پوشیده نیست .حال استاد آواز ایران در مقایسه با آنچه
تابستان گذشته در هنگام ورود به ایران داشت بسیار
بهتر شده اما تا ماهها با هش��یاری خانواده و فرزندش
همایون تصویری از هنرمند بزرگمان پخش نمیشد
و شنیدهها حاکی بود که ممنوعالمالقات است حتی
برای نزدیکان!
مردم ح��ق دارند از حال بزرگان فرهنگ و هنرش��ان
خب��ردار ش��وند ام��ا حق��ی ب��رای ورود ب��ه حریم
خصوصیشان ندارند .حق ندارند ببینند چگونه یکی
از ش��ریفترین مردم این س��رزمین بر بستر بیماری
افتاده و روزگار چگونه میگذراند .چنان که اواس��ط
دهه هفتاد وقتی استاد فرامرز پایور –اسطوره نظم در
موسیقی -دچار سکته مغزی شد تا زمان فوتش (سال
 )88هیچ تصویری از وی منتشر نشد.
عک��س و متعاق��ب آن فیلم محفل خصوصی ش��ب
یلدای منزل اس��تاد محمدرضا شجریان را بسیاری از
دوستداران در میانه مهمانی ش��ب یلدای خودشان
دیدند .در طلیعه زمستان و بلندترین شب سال حال
بسیاری از هنردوستان آشفته شد و خنده جای خود را
به چهرههای غمگین داد .بخش اعظمیاز مردم ایران
حافظ را با صدای اسطورهای شجریان در ذهنها دارند
و در شبی که بیش از هر وقت ،جای انس با حافظ بود
چنین تصویری دستبهدست شد.
نمیدانمونمیخواهمبدانمخانوادهاستادشجریانچه
دلیلی برای انتشار چنین تصاویری داشتند؛ اما خوب
میدانمشجریانمتعلقبهیکخانوادهنیست.شجریان
همتراز حافظ و سعدی جزئی از فرهنگ ایران است .ما
شجریان را با آن چهره خندان و چشمانی هشیار و براق
میشناسیم؛ همچنان که صدایش را در بیداد ،آستان
جانان یا دس��تان .بیایید تصویر جدید شجریان را در
گوشیهایمان ذخیره نکنیم .بیایید اگر به او نزدیکیم
تصویری جدید از او منتش��ر نکنیم .اسطورههایمان
حرمت دارند ،پاسدارشان باشیم.

صداى منتقدان جشنواره فجر برای سومین بار بلند شد

گفتوگو با باران کوثری درباره «فعل»« ،عصبانی نیستم» و چند حاشیه دیگر

َتکرار مطالبات از دولت
از آن هشت سال جهنمی بهتر است
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جتسمی

با بازگرداندن  112اثر ،سرنوشت آثار اخراجی موزه هنرهای معاصر مشخص شد

اخراجی های «موزه» برمیگردند

جامعه فردا :تکلیف آثار اخراج ش��ده از م��وزه هنرهای معاصر تهران
مشخص شد .از حدود  500اثری که با عنوان پاالیش یا کماهمیت بودن
از موزه هنرهای معاصر تهران خارج ش��ده بودند 112 ،اثر بازگردانده و
بقیه هم به موزههای دیگر منتقل خواهند ش��د .دو س��ال از زمانی که
تعدادی از آثار موزه هنرهای معاصر تهران خبرساز شدند ،گذشته است.
س��ال  94بود که مجید مالنوروزی ،مدیرکل
دفتر هنرهای تجس��می وزارت ارشاد از خارج
ش��دن تعدادی از آثار م��وزه هنرهای معاصر
تهران باعنوان پاالیش و بیاهمیت بودن خبر
داد و گفت که بخشی از این آثار که فروش هم
رفته بودند ،بازگردانده شدهاند .ماجرا از این قرار
بود که بیش از 500اثر در زمان مدیریت علیرضا
س��میعآذر(از مدیران س��ابق موزه هنرهای
معاص��ر) از این م��وزه خارج ش��د ه و بهعنوان
اموال وزارت ارش��اد و نه آثار هنری در معاونت هنری نگهداری میشد.
مالنوروزی در میان این آثار متوجه آثار باارزشی از هنرمندان شناخته
شده میشود و از آنها عکس میگیرد .امین اموال موزه نیز با این تصور
که این آثار چندین س��ال است از موزه خارج شده و کسی متوجه نبود
آنها نمیشود ،اقدام به فروش بخشی از آنها کرده بود که پس از پیگیری
عوامل موزه ،آثار بازگردانده شدند.
مالنوروزی در تازهتری��ن گفتوگوی خود عنوان کرده اس��ت ،تعداد
این آثار  512اثر بوده که به انبار دفتر تجس��می منتقل ش��ده بودند .او
در مورد برنامهای که برای این آثار درنظر گرفته ش��ده اس��ت ،به ایلنا

گفت«:گنجایش گنجینه ،کفاف تمام آثارش را نمیدهد .در گالریهای
موزه بیش از ۱۰۰اثر قابلنمایش نیست .در دوره ریاست آقای سمیعآذر،
تعدادی از آثار موزه پاالیش شدند .بسیاری از آثاری که پیش از انقالب به
وزرای وقت اهدا شده بود ،آنها نیز به موزه هنرهای معاصر اهدا کرده بودند
و بعضاً چندان آثار مهمی نبودند .به همین دلیل چون موزه با کمبود فضا
مواجه بود ۵۱۲ ،اثر توسط کارشناسان انتخاب و به
انبار حوزه تجسمی منتقل شد .تقریباً بیش از ۱۰۰
اثر از این تعداد ،آثار قابلاعتنایی اس��ت که میتوان
دوباره به موزه بازگرداند مثل آثاری از فریده الشایی
و علیرضا اسپهبد .از این بین ۱۱۲ ،اثر انتخاب شده
و قرار است به موزه هنرهای معاصر مرجوع شوند».
او با بیان اینکه بقیه ای��ن آثار هم به موزههایی مثل
موزه صنعتی کرمان اهدا خواهد شد ،در مورد نحوه
شمارش تعداد آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر که
باعث شده بود ،طی این سالها آمار مختلفی از آن ارائه شود ،گفت«:از
روزی که موزه هنرهای معاصر افتتاح شده ،دفتری وجود دارد که تمام
آثار موزه در آن ثبت شده است .همچنین در دفتر وزارت ارشاد و دفتر
سازمان وزارت اقتصاد و دارایی تمام این اخبار منعکس شده است .زمانی
اث ِر  ۱۰لتهای مائو اثر اندی وارهول را  ۱۰کار حس��اب میکردند ،اما در
آماری که توسط رئیس موزه اعالم شد هر  ۱۰لته ،یک اثر محسوب شده
است؛ چون عقیده بر این است که زیر هر  ۱۰اثر یک امضا آمده است .کار
سهلتهای فرانسیس بیکن نیز یک اثر محسوب میشود و بقیه کارهای
چندلتهای نیز همینطور».

فرهنگ

کم و زیاد ش��دن قیمت روزنامه ،تأثیرگذار باش��د ولی باید باور کرد
در جامعهای اگر روزنامه به س��ه هزار تومان هم برسد هزینه آن در
ماه کمتر از صدهزار تومان اس��ت چرا باید فقط گرانی کاغذ ،نگران
؟ که خود بحثی است
کند مس��ئوالن اکثر غیرمطبوعاتی را...
پر آب چشم که در این وجیزه نمیگنجد شرح آن .مگر روزنامههای
زیر 1500تومن در کش��ور نداریم؛ پس چرا برگشتی آنان از برخی
روزنامههای بخش خصوصی بیشتر است؟!
بهراس��تی دوران م��رگ مطبوعات زمانی فرا رس��ید یا میرس��د
که هم��ان عنصر «همه چی��ز دانی» ب��ا «اعتقاد» ب��ه دیگری؛ در
همدس��تی و هم آوایی غیرمس��تقیم این مرگ را رقم خواهند زد...
و گرنه به این نس��ل (دهه  70به بعد) که متاس��فانه خود را سر آمد
همه دنیا میداند ولی به نوعی از دانش تهی اس��ت؛ دیگر نمیتوان
امید داش��ت رونق «یادگار مانند» مطبوع��ات برگردد و اگر امیدی
ه��م به آن باش��د باید س��راغ میانس��االن و پیران کنون��ی رفت که
هنوز هم روزش��ان را ب��ا روزنامهای مثل اطالعات آغ��از میکنند و
به نوعی وفادار نشریهای هس��تند که چرخشی در موضع اش ندارد
و بسیار آهس��ته ولی همیش��گی به راه خود میرود؛ چون میداند
و آگاه اس��ت مخاطب همیش��گی خ��ود را دارد؛ مخاطبی که هنوز
به نویس��ندگان و خبرن��گاران چنین نش��ریهای ب��اور دارد .باوری
ک��ه حالیه گم ش��ده و باورپذیری آن برای این نس��ل کاری اس��ت
بسسترگ...

«آژیر قرمز»؛ موضوع چهارمین دوره «جایزه فرشته»
شهرکتاب فرش��ته چهارمين دوره از «جايزه فرشته» را در دو حوزه
داس��تان كوتاه و عكس برگ��زار ميكند .بهگ��زارش روابطعمومی
شهرکتاب فرشته ،این مجموعه با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی
و حمايت از نويس��ندگان و هنرمندان مس��تعد ،چهارمی��ن دوره از
مسابقه «جایزه فرش��ته» را در دو حوزه داس��تان کوتاه و عکس و با
موضوع «آژیر قرم��ز» برگزار میکند .در این
فراخوان آمده است :پس از برگزاری سه دوره
«جایز ه فرش��ته» و با توجه به حضور جوانان
عالقهمند ب��ه حوزههای داستاننویس��ی و
عکس ،شهرکتاب فرشته تصمیم بر آن دارد تا
چهارمین دور ه از این اتفاق هنری ـ فرهنگی
داستان
را با موضوع «آژیر قرمز»؛ در دو بخش
ِ
كوت��اه و عکس و ب��ا هدف كش��ف و معرفی
اس��تعدادهای درخش��ان و ترویج فرهنگ
كتابخوانی و عکاسی برگزار کند .در همین راستا ،شرایط شرکت در
این مسابقه برای عالقهمندان به شرح ذیل است:
در بخش داستان کوتاه آثار ارسالی باید در فرمت  docيا  docxبوده
و حداکثر تعداد کلمات 3500کلمه باشد .همچنین شرکتکنندگان
در این رقابت نباید اثر چاپ شدهای در قالب کتاب داشته باشند و آثار
ارس��الی نیز نباید پیش از این در هیچ مسابقهای شرکت کرده باشد،
مضافااینکههرنویسندهامکانارسالتنهایکاثررابهدبیرخانه«جایزه
فرشته» خواهد داشت.

در بخ��ش عکس نیز عكسها باید با ابع��اد  DPI ۱۵۰و طول عكس
 ۴۰س��انتي متر و فرمت آن  jpgباشند .هر شركتكننده ميتواند
حداكثر 3عكس به دبيرخانه ارسال کند و عكسها نیز بايد بعد از سال
 ۱۳۹۳گرفته شده باشد .در این بخش نیز عكسهاي ارسالي نبايد در
مسابقه يا جايزه ديگري حائز رتبه يا مقام شده باشند.
عالقهمندان برای تكميل فرم ثب��ت نام آنالين و
ارسال آثار خود میتوانند به وبسايت شهركتاب
فرشته به نشانيfereshtehbookcity.com :
مراجعه کنند .مهلت ارس��ال آث��ار از اول ديماه
 1396لغايت سيويكم فروردين ماه 1397خواهد
بود .الزم به ذکر است ارسال آثار به دبيرخانه جايزه
فرشته به منزله واگذاري حقوق مادي و معنوي اين
آثار به ش��هركتاب فرشته است.جوایز این دوره به
شرح ذیل است:
جايزه منتخب هيات داوران براي نفر اول در بخش عکس و داستان:
تنديس «جايزه فرشته» ،لوح تقدير ،بن خريد شهركتاب و مبلغ ۲۰,
۰۰۰,۰۰۰ريال جايزه نقدي.جايزه ۱۰نفر برگزيده هيات داوران :لوح
تقدير به همراه بن خريد ش��هركتاب .چاپ  10اثر برگزيده نهايي در
بخش عکس و  10نفر نخست در بخش داستان در كتاب و برگزاري
نمايشگاه عكس  ۳۰نفر برگزيده هيأت داوران همزمان با روز اهداي
جوايز.گفتنی است مراسم اختتاميه این مسابقه ،خردادماه  1397در
شهركتاب فرشته برگزار خواهد شد.

