
دومین جشنواره مطبوعاتی
شهد رسانه 

با هدف آشنایی هرچه بیشــــــتر با ظرفی تهاي صنعت 

نیشـــــــکر و به منظور ارج نهادن به تال شهاي صادقانه 

خبرنگاران و روزنام هنگاران، ایجاد نشـــــاط و افزایش 

رقابت مؤثر و سازنده در تعالی و توسعه مطبوعات اسـتان 

دومین جشنواره مطبوعاتی «شهدِ رسانه» برگزار م یشود.

اصحاب رسانه استان خوزسـتان م یتوانند آثار خود را در 

بخ شهاي تخصصی که مفصـل در زیر شرح داده م یشود به 

دبیرخان هي جشنواره ارسال کنند.

هر متقاضی م یتواند تنها در 2 بخش و در هر بخش سه اثر 

ارایه کند و در صورت ارسال آثار بیشـــــــتر دبیرخانه 

جشــنواره آثار دریافتی را به صورت تصــادفی انتخاب و 

بقیه را حذف م یکند.

آثاري که اصل صفحه منتشـر شده در رسانه و نام صاحب 

اثر در آن قید شده باشد یا فایل پی دي اف پذیرفته م یشود. 

در صورت عدم درج نام، اثر باید توسط مهر و امضــــــاي 

شخص مدیر مســــئول و در نشــــریات سراسري، تائید 

سرپرست استان باشد.

هیات داوران در هر یک از بخ شها سه اثر را به عنوان اثر 

برگزیده در آیین پایانی معرفی م یکند.

عالم شکرستان شد تا باد چنین بادا...
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بخ شهاي جشنواره:

- تیتر

- خبر

- مقاله و یادداشت

- گزارش

- مصاحبه

-  کلیپ خبري

- اینفوموشن

- اینفوگرافیک

-           صفح هآرایی و گرافیک

موضوعات جشنواره:

ـ نقش صنعت نیشکر در حفظ محی طزیست 

ـ تولید ارزش افزوده در صنعت نیشکر 

ـ عمل به مسئولیت هاي اجتماعی در شرکت توسعه نیشکر

ـ نقش صنعت نیشکر در توسعه پایدار 

ـ نقش صنعت نیشکر در توسعه کشاورزي مکانیزه

ـ رونق گردشگري در سایه صنعت نیشکر



موضوع ویژه 

ـ صنعت نیشکر در مسیر تحقق شعار سال (تولید؛ دان شبنیان، اشتغا لزا)

بخش ویژه  

ـ تاثیر بحران خشکسالی بر بخ شهاي مختلف کشاورزي و  راهکارهاي کاهش آن

شرایط و مقررات شرکت در جشنواره:

ـ آثار ارسالی باید از تاریخ 1 فروردین 1400 تا 30 مهر 1401 در مطبوعات مکتوب استانی، خبرگزار يها و

               پایگا ههاي خبري، صفحات و ضمیم ههاي استانی نشریات سراسري منتشر شده باشند.

ـ آثار جشنواره صرفا از طریق ارسال به آدرس دبیرخانه پذیرش م یشود.

ـ دبیرخانه جشنواره ارسال کننده اثر را مالک آثار می داند و هرگونه مسئولیت قانونی وپاسخگویی حقیقی و  

               حقوقی با شخص ارسال کننده است.

جوایز جشنواره:

به نفرات اول تا سوم تمامی بخ شها در 3 رشته، جوایز زیر اهدا م یشود:

 نفر اول در هر رشت ه، تندیس جشنواره، لوح تقدیر و هدیه نقدي نفیس

 نفر دوم در هر رشت ه، لوح تقدیر و هدیه نقدي

 نفر سوم در هر رشته، لوح تقدیر و هدیه نقدي
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گا هشمار جشنواره: 

 تقاضیان شرکت در جشنواره م یتوانند آثار خود را تا 30 مهر 1401 به دبیرخانه ارسال کنند.

اختتامیه : همزمان با برگزاري جشنواره شکرستان 

آدرس دبیرخانه:  

اهواز، بلوار گلستان، میدان جهاد کشاورزي، شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی

مدیریت روابط عمومی

شمار ههاي تماس: 48ـ06133130346

روابط عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی
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