به نام خداوند قصهها

اسامی برگزیدگان مرحلهی استانی بخش های ملی و آیینی سنتی
بیست و سومین جشنواره بینالمللی قصهگویی
در استان البرز
هیئت داوران بیست و سومین جشنواره بین المللی قصه گویی «استان البرز » با حضور جواد رسولی ،
رضوان پور محمدی و زهرا مرادی قصه گویان برگزیده اول تا سوم مرحله استانی جشنواره را در بخشهای
مادربزرگ ها و پدربزرگ ها ،زنان و مردان ،دختران و پسران و در دو بخش ملی و آیینی سنتی به شرح زیر
اعالم میکند:
.

*اسامی منتخبان بخش ملی :
مادر بزرگها و پدربزرگها
نفر اول  :فاطمه موسوی
با قصه شاهرخ و پریناز
نفر دوم بهناز جویبار
با قصه دیگ کهنه
نفر سوم ثریا سقزچی
با قصه انار خاتون
شایسته تقدیر مهین ریواز
باقصه پسر دروغگو
زنان و مردان
نفر اول لیلی همتی
با قصه شاه جهان

نفر دوم پارمیس منتخبی
با قصه وقت مالقات تمام شده
نفر سوم مریم ایمان پور
با قصه آش سنگ
شایسته تقدیر اسماعیل نمک شناس باقصه محمد حمال
شایسته تقدیر دنیا یارمحمدی
با قصه قدم یازدهم
شایسته تقدیر ریحانه کوثری مهر
باقصه درخت بخشنده
دختران و پسران
نفر اول مهدیس اخالقی
با قصه گل بلور و خورشید
نفر دوم سمانه موسوی
با قصه فرشته و ماه
نفر سوم نازنین هنرجو
با قصه دوست پرنده ها
شایسته تقدیر مبینا علی بابایی
باقصه ماه بود و روباه
شایسته تقدیر دل آسا حسنی
با قصه استخوان دردسر ساز
شایسته تقدیر مسیحا محمدی

با قصه ماه بود و پارسا
شایسته تقدیر سوگل باقری
با قصه سلیمه غرغرو
*اسامی منتخبان بخش آیینی و سنتی :
.مادربزرگها و پدربزرگها
-

زنان و مردان
نفر اول سیده معصومه شمسی
با قصه عمو نوروز و ننه سرما
دختران و پسران
نفر اول ستایش خوشانیان
با قصه دیو و کیکاووس
در پایان یادآور میشود طبق اصول مندرج در شیوهنامه رقابت مادربزرگها و پدربزرگها فقط در مرحله
استانی خواهد بود و همچنین در هر بخش ،تنها ٢نفر اول زنان و مردان ملی و آئینی سنتی و ٢نفر اول
دختران و پسران ملی و آئینی سنتی وارد رقابت منطقهای خواهند شد.

