توضیحات و مقررات

نخستین جشنواره «رسانه و رفاه اجتماعی»
با رویکرد نقد عوامل موثر در ایجاد فقر
مقدمه
جامعه امروز دارای چالشها و آسیبهای فراوان بوده که یکی از دالیل مهم گسترش فقر ،نگاه یکطرفه هر ارگان و نهاد
مسئول به مسئله فقر است .متاسفانه در حال حاضر به موضوع «فقرزدایی» بهصورت عالمانه و عمیق توجه چندانی نمیشود.
از سوی دیگر ،مسئله فقرزدایی پایدار کمتر مورد توجه قرار گرفته و میزان تاثیرگذاری این مشکالت بر روی روحیات افراد
جامعه نیز از جمله مباحث بسیار مهمی است که باید به آن توجه ویژه داشت .برخی افراد در برابر این مشکالت دچار سستی
و بیانگیزگی میشوند و راه نامناسبی را برای مقابله با مشکالت افراد فقیر بر میگزینند و برخی افراد هم با درایت و
تواناییهای بالقوه خود ،به مقابله منطقی برخواسته و حتی از این معضل به عنوان سکویی برای پرش و تعالی استفاده
میکنند .روند در نظر گرفتهشده در نخستین جشنواره «رسانه و رفاه اجتماعی» ،رویکرد اجتماعی برای فقرزدایی و بررسی و
شناسایی عوامل ایجاد فقر است .به عبارت روشنتر و در یک کالم ،رویکرد جشنواره« ،فقرزدایی» به معنای واقعی کلمه
است.
محورهای موضوعی جشنواره
 .۱نقد سیاستهای غلط اجرایی در حوزه فقرزدایی
 .2بیکاری (تاثیر بیکاری در افزایش فقر و بزهکاری)
 .3اعتیاد (نقش فقر در افزایش اعتیاد و تاثیرآن برخانواده)
 .4طالق (تاثیر فقر در افزایش آمار طالق)
 .5حاشیه نشینی (تاثیر فقر در افزایش حاشیه نشینی ،تغییرات اقلیمی و مهاجرت از روستاها به شهرها)
 .6زنان (تاثیر فقر در زندگی زنان بیسرپرست و بدسرپرست)
 .7کودکان کار (تاثیر فقر در افزایش آمار کودکان کار)
 .8معلولیت (تاثیر فقر در افزایش آمار معلوالن)
مقررات جشنواره
 در این جشنواره آثار در قالبهای یادداشت ،مقاله ،گزارش ،مصاحبه و طنز پذیرفته و داوری میشود.
 محدودیتی در تعداد آثار ارسالی وجود نخواهد داشت ،اما از هر شرکتکننده حداکثر دو اثر به بخش مسابقه راه
خواهد یافت.
 این جشنواره رویکرد «فقرزدایی و شناسایی عوامل ایجاد فقر» داشته و مطالب منتشرشده در نشریات ،سایتهای
خبری و پایگاههای اطالعرسانی معتبر را در بر میگیرد.
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متقاضیان شرکت در جشنواره باید فرم شرکت در جشنواره را از سایت وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به آدرس
 www.mcls.gov.irیا پایگاه خبری تامین  24به آدرس  www.tamin24.irدریافت و پس از تکمیل ،به همراه
فایل اسکنشده آثار مکتوب یا لینک آثار منتشر شده و فایل  Wordآثار خود را به پست الکترونیک جشنواره به
آدرس  poverty.journalismfestival@gmail.comارسال نمایند.
پرکردن و ارسال فرم شرکت در جشنواره الزامی است و به آثار ارسالی فاقد فرم مشخصات صاحب اثر از قبیل نام و
نامخانوادگی ،کد ملی ،تاریخ تولد ،شماره تماس و آدرس ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تکمیل فرم شرکت در جشنواره به معنای قبول تمام مقررات اعالم شده است.
فردی که فرم شرکت در جشنواره را تکمیل و به همراه اثر ارسال میکند ،به عنوان صاحب اثر شناخته میشود.
بنابراین مسئولیت پاسخگویی به هرگونه ادعای افراد حقیقی یا حقوقی در زمینه مالکیت اثر ارائهشده به عهده
ارسالکننده اثر است و دبیرخانه جشنواره هیچگونه مسئولیتی را در این خصوص نخواهد پذیرفت.
برگزارکننده جشنواره مجاز است آثار منتخب را در امور نمایشگاهی ،انتشاراتی ،اطالعرسانی و تبلیغاتی خود استفاده
نماید.
به تمامی شرکتکنندگانی که آثارشان به مرحله داوری جشنواره راه یابد« ،گواهی شرکت در جشنواره» اهدا
میشود.

گاهشمار جشنواره
 مهلت ارسال تا تاریخ دهم مهرماه  66خواهد بود.
 مراسم اختتامیه جشنواره  25مهرماه  66همزمان با روز جهانی مبارزه با فقر برگزار خواهد شد.
شیوه داوری
در این جشنواره با هدف ایجاد تعامل موثر میان دانشگاهیان ،دانشپژوهان و کارشناسان حوزه آسیبهای اجتماعی ،شیوه
نوینی برای داوری و بررسی آثار در پیش گرفتهشده است .آثار ارسالشده به دبیرخانه پس از بررسیهای اولیه در صورت
راهیابی به بخش داوری ،در نشستی با حضور دانشجویان رشته جامعهشناسی ،کارشناسان حوزههای مربوطه و در حضور
صاحب اثر مورد بررسی و داوری قرار خواهد گرفت .به برگزیدگان نهایی داوری جشنواره ،جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.
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