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فراخوان بخش «تجلی اراده ملی» چهلمین جشنواره فیلم فجر
ستاد برگزاری چهلمین جشنواره فیلم فجر به منظور گسترش ارتباط دو سویه میان سینماگران و دستگاهها ،نهادها و سازمانهای عالقمند به
فرهنگ عمومی و حمایت از موضوعات ارزشمند با بیان هنری و خالقانه سینمایی ،بخش «تجلی اراده ملی» را با مشارکت وزارتخانهها،
سازمانها ،نهادها ،شرکتها ،مراکز و موسسات دولتی و نیز شرکتها ،دفاتر و مجامع بخش خصوصی ،از تاریخ  12تا  22بهمن  1400برگزار
میکند.
در این بخش به روال سالهای گذشته ،دستگاههای متقاضی مشارکت در بخش تجلی اراده ملی جشنواره فیلم فجر ،با معرفی هیأت داوران و
تامین جوایز در قالب شیوهنامه جشنواره فجر ،امکان تماشا و داوری آثاری که در بخش مسابقه سینمای ایران (سودای سیمرغ) پذیرفته شدهاند
را در محدوده مأموریتهای موضوعی و سازمانی در اختیار خواهند داشت و در پایان ،با توجه به اولویتهای موضوعی سازمان متبوع ،طی
مراسمی با حضور مقامات ،هنرمندان و رسانهها به فیلمهای منتخب از نگاه خود ،جوایزی اهدا خواهند کرد.
مقررات:
 .1نمایندگان رسمی سازمانها و مجامع متقاضی میبایست ضمن ارائه نامه موافقت رسمی سازمان متبوع خود ،فرم شرکت در بخش تجلی
اراده ملی ج شنواره فیلم فجر را دریافت و ن سبت به تکمیل و ارائه آن حداکثر تا تاریخ  30دی  1400اقدام نماید ( .ستاد ج شنواره در قبال
تاخیرات احتمالی معذور است)
 .2هیأت داوران هر دستگاه ،مشتمل بر سه نفر از کارشناسانان فرهنگی و هنری به انتخاب سازمان مربوط است.
 .3حضووور ی نفر از میان کارگردانان ،فیلمنامهنویسووان ،بازیگران ،تهیهکنندگان ،مدرسووان ،منتقدان و یا یکی از مشووا ل اصوولی سووینما با
صالحیت علمی و هنری مورد تأیید ستاد جشنواره در جمع هیات داوران الزامی است.
 .4میزان ارزش ریالی هر جایزه در این دوره حداقل مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال برای هر انتخاب است که طی مراسم اختتامیه توسط
مقام ارشد آن سازمان در اختیار فرد یا فیلم برگزیده قرار خواهد گرفت.
 .5هر سازمان میبای ست تا تاریخ  30دی  1400و قبل از صدور کارت ورود به محل ا صلی برگزاری ج شنواره برای داوران ،ن سبت به واریز
مبلغ حداقل ی جایزه به حساب بانکی جشنواره اقدام نماید.
 .6در صووورت افزایش تعداد جوایز توسووط داوران ،مبلغ مورد نظر میبایسووت قبل از برگزاری مراسووم اختتامیه این بخش ،در وجه امور مالی
جشنواره کارسازی شود (میزان مبلغ و نوع جایزه اضافی ،اعم از نقدی یا یر نقدی ،طی توافق با ستاد جشنواره تعیین خواهد شد).
 .7در مراسووم اهدای جوایز بخش«تجلی اراده ملی» که به صووورت جداگانه و با حضووور مقامات و روسووای سووازمانها و نهادها در تاریخ
 1400/11/25همزمان با شب والدت امام علی (ع) برگزار خواهد شد ،باالترین رده سازمانی یا نماینده هیئت داوران برای اهدای جایزه در
جایگاه حضور خواهند یافت.
 .8بیانیههای هیات داوران ،تنها از طریق روابط عمومی جشوونواره در فضووای رسووانهای منتشوور خواهد شوود و هر گونه اظهار نظر داوران در
خصوص آثار برگزیده ،پیش از برگزاری مراسم اختتامیه ،مجاز نیست.

