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این حرکت ،حرکت عشق و ایمان است؛ هم در آن ایمان و اعتقاد قلبى و باورهاى راستین ،تحریککننده و عملکننده است؛
هم عشق و محبّت« .رهبر معظم انقالب»

سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری اهوازدر راستای حفظ آیین های دینی و مذهبی در نظر دارد بمنظور ثبت و مستند سازی جلوه
های زیبای عشق و ارادت به اهل بیت در اربعین حسینی ،اولین یادمان ملی عشق و ایمان را با همکاری سازمان صدا و سیمای
خوزستان و سازمان بسیج رسانه ای استان برگزار می کند.



اهداف یادمان:

عش
ی
ق و ا مان "را با اهداف ذیل برگزار
سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری اهواز " اولین یادمان ملی
می نماید :

 اعتالی فرهنگ عاشورایی-

حفظ آئین های مذهبی

 ثبت لحظات پرشور عزاداری و سنت های حسینی

بخش های مختلف یادمان:

این یادمان در سه بخش با محوریت های زیر برگزارمی گردد :

الف :مبتدی :تلفن همراه و دوربین های کامپکت و خانگی
ب :حرفه ای :دوربین های دیجیتال و آنالوگ
پ :مطبوعاتی :عکس ،فیلم  ،خبر و گزارش نویسی

داوری آثار :
-

توسط اساتید و هنرمندان شاخص در حوزه عکاسی و فیلم سازی انجام خواهد شد .اصول زیباییشناسی و بهرهگیری از ویژگی و
قابلیتهای تلفن همراه در خلق آثار،مورد توجه گروه داوری قرار خواهد گرفت.

-

آثار ارسالی ابتدا توسط «هیئت انتخاب» آثار برای شرکت در یادمان گزینش خواهند شد و در صورت انتخاب برای شرکت در نمایشگاه
توسط «هیئت داوران» مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

شرایط ارسال اثر در بخش عکس:
–عکسهای ارسالی میتوانند رنگی یا سیاه و سفید باشند.
–هر هنرمند میتواند در هر بخش رقابتی 10 ،قطعه عکس (تک عکس) برای جشنواره ارسال کند .به صورت یک فایل  JPEGیا  GIFبا
حالت رنگی  RGBکه اندازه ضلع بزرگ آن ، Pixel 1024رزولوشن ) (DPIعکسها حداکثر  Pixel 72و حجم فایل ارسالی از 900کیلوبایت
تجاوز نکند
–عکس ها می توانند با نرم افزارهای تلفن همراه تا جایی ویرایش شوند که سندیت عکس مخدوش نشود.
–عکسهای ارسالی باید دارا حجم حداکثر  ۴مگابایت و فورمت  JPEGباشند.
–عکسهای ارسالی باید فاقد لوگو ،نوشته و تاریخ باشد.

شرایط ارسال اثر در بخش فیلم:
–فیلمهای ارسالی میتوانند در قالب مستند ،داستانی ،تجربی و پویانمایی باشند.
–آثاری که با استفاده از فیلمهای آرشیوی موجود در فضای مجازی ساخته شده باشند ،پذیرفته نمیشوند.
–کارگردان اثر (ارسال کننده) ،صاحب و تهیه کننده اثر خواهد بود.
–فیلمهای ارسالی ،میتوانند تدوین شده باشند.
–زمان فیلمهای متقاضی شرکت در بخش اصلی حداقل  ۳و حداکثر  ۷دقیقه است.
–هر هنرمند میتواند در هر بخش رقابتی ۳ ،فیلم برای جشنواره ارسال کند.
–وجود تیتراژ ابتدا و پایان برای هر فیلم الزم است.
–فیلمهای متقاضی حضور تاحجم ۵0مگابایت،ازطریقسایتجشنواره دریافت می گردد.

–فیلمهای متقاضی حضور باحجمباالتراز۵0مگابایتمیبایستپسازثبتنامدرسایتودریافتشناسههربررویحامل  DVDبه دبیرخانه جشنوارهتحویل یا
ارسال شود.
-

همه فیلم هایارسالیبایستیبهصورتفایلدیتاوبر روی رسانههایی مانند:

9HDD- Flash memory - Blue ray Disk - DVD (Data) - DVDو تنها با فرمتهای زیر به دبیرخانه جشنواره ارایه شوند:
فرمتهای قابل پذیرش:

۱

-سیستم عاملwindows

الف  -نرم افزارEdius:
Canopus HQ standard
DV Avi

-

-

ب -نرم افزارPremiere:
)MPEG۴ (H. ۲۶۴
MXF OP۱a
Microsoft Avi
۲

-

-

سیستم عاملMacنرم افزارهایFinalcutوPremiere:)XDCAM EX (۳۵Mb/s VBR

-

)MOV (H. ۲۶۴

-

بدیهی است به علت تراکم آثار ارسالی و محدودیت زمانی ،فایلهای معیوب ویا فرمتهای متفرقه به هیچ عنوان در مرحله انتخاب آثار شرکت داده
نخواهندشد.
توجه -۱ :نسخههای کپی شده به روی9DVD ، DVDو BLUE RAYبازگشت داده نمیشوند.
-۲کپی ارسالی جهت بازبینی عودت نمیگردد.
-۳نتیجه بازبینی از طریق جراید و سایتهای معتبر و سایت اختصاصی یادمان اعالم میشود؛ لذا به تماسهای تلفنی پاسخ داده نخواهد شد



مقررات یادمان:

-

عالقمندان برای شرکت در این یادمان می توانند عکس ،فیلم ،گزارش ،مستندهای کوتاه ،کلیپ و داستان کوتاه با موضوعات پیادهرویدر
مسیرعشق،موکبها،خردساالن،زائران ،جلوه های ویژه و…ازپیاده روی زوار امام حسین(ع) خود را به ایمیل Amcso@ahvaz.ir
ارسال و یا بصورت حضوری به دبیرخانه این سازمان مراجعه نمایند.

الزم به ذکر است تراز نور و کنتراست ،تنظیم و کنترل رنگ ،اعمال یا کاهش گرین ،تقویت شارپنس به شرط اینکه جنبه اسنادی آثار را
از میاننبرد در همه بخشها آزاد است.
 هرعکس باید در برگیرنده نام عکاس ،تاریخ عکاسی و محل یا موضوععکاسی باشد.عکس هایی که فاقد این مشخصات اند در جشنوارهشرکت داده نخواهندشد .
-

شرکت در بخش های مسابقه تابع شرایط سنی نیست و شرکت در این یادمان برای کلیه عموم آزاد می باشد.

-

آثار عودت داده نخواهد شد.

-

دبیرخانه جشنواره  ،شرکت کننده را صاحب اثر تلقی می کند .در صورت اثبات خالف آن در هر مرحله ،اثر حذف شده و
عواقب نیز متوجه ثبت نام کننده خواهد بود.

-

برگزارکننده مجاز است(با حفظ حقوق معنوی عکس) آثار منتخب را در سایت به نمایش درآورد و از آن در امور نمایشگاهی،
انتشاراتی ،اطالع رسانی و تبلیغاتی خود استفاده نماید.

-

آثار برگزیده در یک یا چند نمایشگاه به نمایش عمومی در می آید.

-

کلیه آثار برگزیده به همراه معرفی نفرات برتر بصورت یکجا در کتابچه عکس منتشر خواهند شد

-

–فیلمها و عکس های ارسالی باید مطابق با موازین اخالقی ،اسالمی وفرهنگی نظام جمهوری اسالمی ایران باشد .در صورت عدم تطابق
آثار ارسالی باموازین پذیرفته شده و قوانین جشنواره ،در هیچ یک از بخشهای جشنوارهپذیرفته نخواهند شد.

-

پوشه اصلی در لوح فشرده یا ایمیل باید با نام خانوادگی شرکت کننده نام گذاری شود /مثالً آقای مهدی حسینیMahdi /
Hosseini

تقویم جشنواره:


مهلت ارسال آثار۱۵ :آذر لغایت ۵بهمن ماه 9۴



نشانی دبیرخانه یادمان:
اهواز -خیابان اصلی ملی راه (خیابان شهید طباطبایی) -نرسیده به مجتمع فرهنگی تفریحی فجرسپاه-
سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری اهواز

هب امید حضور رپ مهراتن . . .

روابط عمومی و امور بین الملل

سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری اهواز

