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ﺑﺮﮔﺰاری ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ دوره "ﺟﺎﻳﺰه ﻓﺮﺷﺘﻪ" در دو ﺣﻮزۀ داﺳﺘﺎن ﻛﻮﺗﺎه و ﻋﻜﺲ
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ﺷﻬﺮﮐﺘﺎب ﻓﺮﺷﺘﻪ ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ دوره "ﺟﺎﻳﺰه ﻓﺮﺷﺘﻪ" ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع "آژﯾﺮ ﻗﺮﻣﺰ" در دو ﺣﻮزۀ داﺳﺘﺎن ﻛﻮﺗﺎه و ﻋﻜﺲ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮﮐﺘﺎب ﻓﺮﺷﺘﻪ ،اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋۀ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻨﺮی در راﺳﺘﺎی اﻫﺪاف ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺧﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺮوﯾﺞ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺘﺎبﺧﻮاﻧﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺟﻮان و ﻣﺴﺘﻌﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﺸﻒ و ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن
و ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻛﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﯽ؛ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ دوره از "ﺟﺎﯾﺰه ﻓﺮﺷﺘﻪ" را در دو ﺣﻮزۀ داﺳﺘﺎن ﮐﻮﺗﺎه و ﻋﮑﺲ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﮋﻣﺎن
ﻣﻮﺳﻮی -ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﮔﺮدآورﻧﺪه ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﻮی ﺳﭙﯿﺪ ،ﻣﮑﺘﺐ ﺧﻮد اﻧﺘﻘﺎدی ،ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮای ﺑﺎران و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺑﯿﺮ ﮔﺮوه
ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮدا -دﺑﯿﺮی اﯾﻦ دوره را ﻋﻬﺪهدار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﻣﯿﺪ ﺑﻼﻏﺘﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ ﭘﺎﮐﺪل ،ﻛﺎوه ﻓﻮﻻدیﻧﺴﺐ ،ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﻮدی و ﺷﯿﻮا ﻣﻘﺎﻧﻠﻮ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت اﻧﺘﺨﺎب دوره ﭼﻬﺎرم ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﻮد.
در ﺑﺨﺶ داﺳﺘﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﻋﻠﯽ ﺧﺪاﯾﯽ ،ﺑﻠﻘﯿﺲ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ و ﻧﺎﻫﯿﺪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت داوران اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﻣﻬﺮان ﻣﻬﺎﺟﺮ ،آرش ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ و ﻏﺰاﻟﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﯿﺰ داوران ﺑﺨﺶ ﻋﻜﺲ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ دوره ﺟﺎﯾﺰه ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﺟﻮاﯾﺰ اﯾﻦ دوره ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ:
ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻫﯿﺎت داوران ﺑﺮای ﻧﻔﺮ اول در ﺑﺨﺶ ﻋﮑﺲ و داﺳﺘﺎن :ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺟﺎﯾﺰه ﻓﺮﺷﺘﻪ ،ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ ،ﺑﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﺷﻬﺮﻛﺘﺎب و ﻣﺒﻠﻎ
 ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰رﯾﺎل ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻘﺪی.
ﺟﺎﯾﺰه  ۱۰ﻧﻔﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻫﯿﺎت داوران ﻧﯿﺰ ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﺷﻬﺮﻛﺘﺎب و ﭼﺎپ  ۱۰اﺛﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﺑﺨﺶ ﻋﮑﺲ و
 ۱۰ﻧﻔﺮ ﻧﺨﺴﺖ در ﺑﺨﺶ داﺳﺘﺎن در ﻛﺘﺎب و ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﻜﺲ  ۳۰ﻧﻔﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻫﯿﺎت داوران ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ روز اﻫﺪای ﺟﻮاﯾﺰ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻣﺮاﺳﻢ اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ،ﺧﺮدادﻣﺎه  ۱۳۹۷در ﺷﻬﺮﻛﺘﺎب ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮای ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ:
در ﺑﺨﺶ داﺳﺘﺎن ﮐﻮﺗﺎه آﺛﺎر ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻓﺮﻣﺖ  docﯾﺎ  docxﺑﻮده و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻌﺪاد ﮐﻠﻤﺎت  ۳۵۰۰ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺛﺮ ﭼﺎپ ﺷﺪهای در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و آﺛﺎر ارﺳﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﻫﯿﭻ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪای ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻀﺎﻓﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﻣﮑﺎن ارﺳﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ اﺛﺮ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎﯾﺰه ﻓﺮﺷﺘﻪ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
در ﺑﺨﺶ ﻋﮑﺲ ﻧﯿﺰ ﻋﻜﺲﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد  DPI ۱۵۰و ﻃﻮل ﻋﻜﺲ  ۴۰ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ و ﻓﺮﻣﺖ آن  jpgﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪه
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ۳ﻋﻜﺲ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺰ ﻋﻜﺲﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﯾﺎ ﺟﺎﯾﺰه دﯾﮕﺮی ﺣﺎﺋﺰ
رﺗﺒﻪ ﯾﺎ ﻣﻘﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﺮای ﺗﻜﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آﻧﻼﯾﻦ و ارﺳﺎل آﺛﺎر ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ وبﺳﺎﯾﺖ ﺷﻬﺮﻛﺘﺎب ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ:
 fereshtehbookcity.comﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﻬﻠﺖ ارﺳﺎل آﺛﺎر از ﯾﻜﻢ دیﻣﺎه  ۱۳۹۶ﻟﻐﺎﯾﺖ ﺳﯽوﯾﻜﻢ ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه  ۱۳۹۷ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ارﺳﺎل آﺛﺎر ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ
ﺟﺎﯾﺰه ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ واﮔﺬاری ﺣﻘﻮق ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻛﺘﺎب ﻓﺮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

