ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﮐﻨﮕـﺮه ﺷﻌـﺮ آﺋﯿﻨـﯽ ــ
اﻧﻘﻼﺑﯽ »ﮐﻮﺛﺮ ﻧﺎب« ﻓﺮاﺧﻮان داد
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺷﻌﺮ آﺋﯿﻨﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ
»ﮐﻮﺛﺮ ﻧﺎب« از  ۱۲دیﻣﺎه ﻟﻐﺎﯾﺖ  ۱۲ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﭼﻬﻞ و ﯾﮑﻤﯿﻦ
ﺳﺎﻟﮕﺮد ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺷﺎﻋﺮان ﻓﺮﺻﺖ دارﻧﺪ
در اﯾﻦ ﻣﺪت ،آﺛﺎر ﺧﻮد را در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺪاﺣﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ.
از ﻫﺮ ﺷﺎﻋﺮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻪ اﺛﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ آﺛﺎر ارﺳﺎﻟﯽ ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪ داوری ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺮاﺳﻢ اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ و
ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﻧﻔﺮات ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﺑﺮﺗﺮ اواﺳﻂ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺷﺎﻋﺮان ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ،آﺛﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ و ﻓﺎﺧﺮ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع
ﺣﻤﺎﺳﻪ و ﺳﯿﺮه ﻓﺎﻃﻤﯽ ،ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮﺳﯿﺮه و اﺑﻌﺎد ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻀﺮت زﻫﺮا
)ﺳﻼماﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻬﺎ( و ﺑﺴﯿﺞ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،ﭼﻬﻞ ﺳﺎل اﻗﺘﺪار را ﺑﻪ
دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺻﺮﻓﺎً اﺷﻌﺎر ﮐﻼﺳﯿﮏ )ﻏﺰل،
ﻗﺼﯿﺪه ،ﻣﺜﻨﻮی ،رﺑﺎﻋﯽ ،دوﺑﯿﺘﯽ و…( در اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و
داوری ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺣﻀﻮر در ﮐﻨﮕﺮه ﺷﻌﺮ آﺋﯿﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻘﺮرات و ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﻀﻮر
را در ﺗﺎرﻧﻤﺎی  www.basijmadahan.irﻣﺸﺎﻫﺪه و ﯾﺎ اﺛﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ـﻔﺤﺎت
ـﺮه در ﺻـ
ـﺎﻧﯽ ﮐﻨﮕـ
ـﺎ ﻧﺸـ
ـﻞ  kosarnab98@gmail.comﯾـ
آدرس اﯾﻤﯿـ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﯽ  @kosarnab98و ﯾﺎ ﺷﻤﺎره  ۰۹۰۵۸۸۹۶۵۴۲در ﻓﻀﺎی
ﻣﺠﺎزی ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ.
درج ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺻﺎﺣﺐ اﺛﺮ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ از
ﻧﻈﺮ ﺳﻦ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در
ﻫﺮ دو ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻨﮕﺮه ،اﺷﻌﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻦ
ﮐﻪ اﺷﻌﺎر ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه در ﮐﻨﮕﺮهﻫﺎی دﯾﮕﺮ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ داوری ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
آﺛﺎر ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ  wordﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﻧﺎزﻧﯿﻦ و اﻧﺪازه
 ۱۴ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮه ارﺳﺎل ﺷﻮد و ﮐﻨﮕﺮه از ﭘﺬﯾﺮش آﺛﺎر
در ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺎﻟﺐﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ  pdfو… ﻣﻌﺬور اﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻮاﯾﺰ اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه اﻋﻄﺎی ﻧﺸﺎن ﻓﺎﻃﻤﯽ ،ﺗﻨﺪﯾﺲ ﮐﻨﮕﺮه و ﻫﺪﯾﻪ
ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﻧﺰده ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﻪ ده ﻧﻔﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آﺛﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﻪ
ﻧﺸﺎﻧﯽ »ﺗﻬﺮان ،اﺗﻮﺑﺎن ﺑﺴﯿﺞ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ رﺣﯿﻤﯽ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ دوم
اﻓﺴﺮﯾﻪ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺪاﺣﺎن« ارﺳﺎل و ﯾﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  ۰۲۱ – ۳۵۹۴۷۷۴۸ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

