
جــوايــز:
دبيرخانه جشنواره به ۵ اثر برگزيده ( به هرکدام ) مبلغ

 ۳۰ میلیون ریال اهدا خواهد كرد.
در کلیه بخش ها به تشـخیص هیئت داوران بـه جز نفرات 
برگزیده ۳۵ اثر مورد تقدير قرار می گیـرد  و به هر کدام مبلغ 

۱۰ میلیون ریال اهدا خواهد شد  .  

دبیرخانه جشنواره آثار برگزیده را در مجموعه ای به 
چاپ خواهد رساند .
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دی* ِز اََدبی َشـــهرَونْ * َفراخوانِ َجشٛـــنواِرۧه طنْ

ــر
 َشهـــر ِبخیـ



مقـدمـــه 
طنز، هنری است که عدم تناسبات 

در عرصه هـای مختلف اجتمـاع را که در 
ظاهـر متناسـب بـه نظـر می رسـند نشـان

 می دهـد. طنـز تفکـر برانگیـز اسـت و ماهیتـی 
پیچیده و چند الیه دارد. در میـان گونه های مختلف 

هنر، ادبیات و شعر نقش به سـزایی دارد و تنها ابزار بیان 
احساسات نیسـت بلکه ابزار انتقال تفکر و اندیشه است و 

در طی دوران تاریخی مختلف توانسته اشتباهات یا  جنبه های  
نامطلوب رفتـار بشـری، فسـادهای اجتماعی و سیاسـی و یا 

حتی تفکرات فلسفی را به شیوه های خنده دار به چالش بکشد. 
شعر در قالبی لطیف معانی و مضامین ارزشـمند و آموزنده را در 
قالب های گوناگون شـعری بـه جامعه بشـری ارزانی کـرده و در 
ارتقاء فرهنگ نقش به سزایی داشته است. شعر طنز در این روزگار 
پر تشـویش با لبخنـدی که بـر لب می نشـاند ظرفیت وجـودی و 
روحی مردم و جامعـه را در ابعاد مختلف باال می بـرد، تنش ها را 
می کاهـد و اسـتعدادها را شـکوفا می سـازد. از این رو سـازمان 
فرهنگـی ، اجتماعـی ورزشـی شـهرداری اصفهـان در نظـر دارد 
(فراخوان نخستین جشنواره طنز ادبی شـهروندی) را با هدف 
باالبردن فرهنگ و اخالق مردم در حوزه ( فرهنگ شهروندی ) 

با شرایط روبرو اعالم نماید : 

بخش های جشنواره:
 از تمام شاعران و نویسندگان دعوت

 می گردد تا آثار خود را در قالب های ادبی زیر 
ارسال نمایند :

۵۰۰کلمه)  کثر ۲-داسـتانک(حدا ۱-شعر
۳-کاریکلماتور(کاریجمالتور)

موضوعات:
*بخش شهروندی شامل :

۱-اخالق شهروندی
الف) مدیریت خشم 

ب ) فرهنگ آپارتمان نشینی
ج ) وندالیسم (مراقبت از اموال عمومی )

۲-حمل و نقل عمومی و پاک 
الف ) رعایـت قوانین حمل و نقـل و ترافیک

 ( عابر پیاده ، موتورسیکلت ، خودرو )
۳ - فضای سبز و محیط زیست

الف ) حفظ و نگهداری فضای سبز
ب ) اسـتفاده از گیاهـان دائمـی در 

فضای سبز خانگی
مصرف بهینه انر  ژی ( آب ، برق و گاز )  -۴

۵ – پسماند و بازیافت 
الف ) کاهش مصرف پالستیک 

ب ) کاهش تولید پسماند 
* بخش ویژه :

۱- کرونا

گاه شمار جشنواره:
-اعالم فراخوان: ۹۹/۸/۱
-مهلت ارسال: ۳۰ /۹۹/۹

-اختتامیه و اهدای جوایز: همزمان با
 جشن های پیروزی انقالب .

شرایط عمومی و ارسال:
* آثار پیش از این چاپ نشده باشد .

* آثار پیش از این در جشـنواره هـای دیگر حائز 
رتبه نشده باشد .

*محدودیـت سـنی برای شـرکت کننـدگان در 
جشـنواره وجود ندارد و دبیرخانه بـدون در نظر 
گرفتن سـن شـرکت کنندگان فقـط اثـر را مورد 

ارزیابی قرار می دهد. 
*کلیه آثار در قالب word ، قلـم Bnazanin و  

اندازه قلم۱۴ به دبیرخانه ارسال شود .
*شـــركت كننـــدگان بایــــد بــــه ســایت 
www.shahrvandi-isf.ir              مراجعــه و

 ثبت  نام نمایند.
*حـق اسـتفاده از آثـار برگزیـده در جشـنواره، با 
بـرای  اثـر،  معنـوی  مالكیـت  حقـوق  رعایـت 

برگزاركنندگان جشنواره محفوظ است.
*دبیرخانه: خیابــان الله، خیابــان طبیب اصفهانی

 اداره توسعه فرهنگ شهروندی 
كدپستی:۸۱۹۴۷۱۵۱۳۱-  تلفن:  ۶۱- ۰۳۱-۳۴۴۶۷۳۶۰


