آﯾﯿﻦ اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره
ﺗﺌـﺎﺗﺮ ﻣﻨﻄﻘـﻪ آزاد ﻗﺸـﻢ ﺑﺮﮔـﺰار
ﺷﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﺑﺮاﺳﺎس رای ﻫﯿﺎت داوران اﯾﻦ
ﺟﺸﻨﻮاره از ﻣﯿﺎن ﭼﻬﺎر ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﻪ ﻃﯽ دو روز در اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﻪ اﺟﺮا
درآﻣﺪ ،ﻧﻤﺎﯾﺶ »اﻓﺴﺎﻧﻪ« ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل رﻧﺠﺒﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻪ ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻓﺠﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش در ﺑﺨﺶ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﺟﺸﻨﻮاره ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل رﻧﺠﺒﺮ
ﮐﺎرﮔﺮدان ﻧﻤﺎﯾﺶ »اﻓﺴﺎﻧﻪ« ﻣﻘﺎم ﻧﺨﺴﺖ را از آن ﺧﻮد ﮐﺮد و اﺑﻮذر
رﺣﯿﻤﯽ ﺷﻬﻮاری ﺑﺎﺑﺖ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ »ﻫﻮﺷﺎ ﻣﺎ ﻋﺮوﺳﯽ ﺧﻮﻧﻦ« ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ودر ﺑﺨﺶ ﺑﺎزﯾﮕﺮی ﻣﺮد ،ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ زاده و ﻣﺠﺘﺒﯽ
اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزی در ﻧﻤﺎﯾﺶ »اﻓﺴﺎﻧﻪ« ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻔﺮات اول
و دوم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.

ﻃﺒﻖ رای ﻫﯿﺎت داوران اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﺤﻤﻮدی ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ
»ﻫﻮﺷﺎ ﻣﺎ ﻋﺮوﺳﯽ ﺧﻮﻧﻦ« و ﻣﺸﻬﻮر رﻧﺠﺒﺮی ﺑﺮای ﺑﺎزی در ﻧﻤﺎﯾﺶ »ﻣﺮگ ﺑﺮ
ﻣﺮگ« ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺳﻮم رﺳﯿﺪﻧﺪ و از اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ اﺣﺪی ﺑﺮای ﺑﺎزی در ﻧﻤﺎﯾﺶ
»ﻣﺮگ ﺑﺮ ﻣﺮگ« ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ اﻣﺪ.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮕﺮ زن اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻧﯿﺰ ﺳﺤﺮ ﺷﺎﻫﻤﺮادی در ﺑﺨﺶ ﺑﺎزﯾﮕﺮی
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺎزی در ﻧﻤﺎﯾﺶ »اﻓﺴﺎﻧﻪ« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ و ﻧﺮﮔﺲ ﺻﺎدق ﺑﻬﻤﻨﯽ ﺑﺎزﯾﮕﺮ
ﻧﻤﺎﯾﺶ »ﻫﻮﺷﺎ ﻣﺎ ﻋﺮوﺳﯽ ﺧﻮﻧﻦ« ﻣﻘﺎم دوم و ﺳﺎرا ﻧﻈﯿﺮﯾﺎن ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ
»رواﯾﺖ اﺻﻠﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪ« ﻣﻘﺎم ﺳﻮم اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺧﺎﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﺎت داوران از ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﯿﺪری ﺷﯿﺐﮐﻮه ﺑﺮای
ﺑﺎزی در ﻧﻤﺎﯾﺶ »ﻫﻮﺷﺎ ﻣﺎ ﻋﺮوﺳﯽ ﺧﻮﻧﻦ« و ﻓﺮﯾﺒﺎ ﻋﺠﻢ و ﺳﻤﯿﻪ ﻗﺎﺳﻢ
ﺑﻠﻮﭼﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﮕﺮی در ﻧﻤﺎﯾﺶ »ﻣﺮگ ﺑﺮ ﻣﺮگ« ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮد و در ﺑﺨﺶ
ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل رﻧﺠﺒﺮ را ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ
»اﻓﺴﺎﻧﻪ« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﻧﺘﺨﺎب و ﺟﻌﻔﺮ ﻗﺎﺳﻤﯽ را ﻫﻢ
ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ »ﻫﻮﺷﺎ ﻣﺎ ﻋﺮوﺳﯽ ﺧﻮﻧﻦ« ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻋﻼم ﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻋﻠﯽ ﺣﺎﺟﯽ ﻣﯿﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ »اﻓﺴﺎﻧﻪ« ﺑﻪ
ﻣﻘﺎم ﺑﺮﺗﺮ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ و از ﻫﻮﺷﻨﮓ رویدری ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ »ﻫﻮﺷﺎ

ﻣﺎ ﻋﺮوﺳﯽ ﺧﻮﻧﻦ« ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺷﺪ و ﻫﯿﺎت داوران ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن
را ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﺤﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ »اﻓﺴﺎﻧﻪ« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ و از
ﮐﻮروش ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ دﻫﺒﺎرزی ﺑﺎﺑﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﺤﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ »رواﯾﺖ اﺻﻠﯽ در
ﺣﺎﺷﯿﻪ« ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮد.
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻮر ﻧﻤﺎﯾﺶ »اﻓﺴﺎﻧﻪ«
در اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ﺑﺮﺗﺮ ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪ و از ﻣﺠﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮی ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ
ﻧﻮر ﻧﻤﺎﯾﺶ »ﻣﺮگ ﺑﺮ ﻣﺮگ« ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺷﺪ ،ﻣﻀﺎف ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﺎت داوران در
ﺑﺨﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﺒﺎس از آﻣﻨﻪ ﺗﻨﮕﺴﯿﺮی ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ »اﻓﺴﺎﻧﻪ« ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮد.
ﻫﯿﺎت داوران اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﯿﭻ اﺛﺮی را در ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺮه ﭘﺮدازی و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﻮﺳﺘﺮ و ﺑﺮوﺷﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﻧﮑﺮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ رﺿﺎ ﮔﺸﺘﺎﺳﺐ ،ﻣﺤﻤﺪﻫﺎﺷﻢ زاده و ﺣﺴﻦ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ﻣﯿﻨﺎﺑﯽ اﻋﻀﺎی
ﻫﯿﺎت داوران ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻗﺸﻢ را ﺑﻮدﻧﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ
ﺟﺸﻨﻮاره ،ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﻫﺪاﯾﺎﯾﯽ از ﺳﻮی ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن اﻫﺪاء
ﺷﺪ.
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