
  عکسجشنواره آنالین راخوان اولین ف  " 

در استقبال از  شهر زشت وزیبابا محوریت 

 

 
 

  :فرمایند امام جعفر صادق )ع( می

وند رد آن از  همان روزی است  روز نوروز،                                                   بیاورند.  هب امامان علیهم السالم ایمان و  او  اهی هب فرستادگان و حجت ندهند و  او قرار   و چیزی را شریک  را بپرستند او   پیمان گرفت ات    بندگان که خدا

  ...نوروز نخستین روزی است که خورشید رد آن طلوع کرد                                                            

 

 
زندگی نوینی را رقم می زند. فصل با طراوتی که متوازن با ظهور خود کم کم ار سرآغاز فصل هاست که با عشق و طراوت وشادابی خود ـخجسته فصل به

 می پوشند و به طبیعت سالم می دهند. زـرفته زمستانی با پشت سرگذاشتن فصل زمستان سب اران به خود سبزینه می گیرند و درختان به خوابـکوهس

 اهواز یگرامی در فضای شهر شهروندان تصاویر، مفتخر است پذیرای اهواز فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری سازمان 1400 نوروزستاد استقبال از 

 .باشد

 

مدن شهری پدیده های شهری مدرن نظیر خیابانها و بزرگراه های شلوغ، مسائل ترافیکی، آپارتمان نشینی، فضاهای سبز شهری و ... که در مسیر تکوین ت

سان امروزی به وجود آمده اند می تواند محیط بهتر و مناسب تری را برای زندگی انسان فراهم کند منوط به اینکه به معضالت و تبعات جدید و نیازهای ان

 منفی موجود در مسیر اجرای قوانین نیز توجه کافی شود.

 

گذار در عرصه مدیریت شهری و ارتقاء فرهنگ شهرنشینی در سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اهواز به عنوان یکی از نهادهای فعال و تاثیر 

در بخش عکس با هدف استفاده از پتانسیل جامعه هنری و به طور خاص  این مقوله نیز ورود کرده و با برگزاری اولین فراخوان آنالین عکس من و شهر بهار

و با استفاده از بکارگیری کلیه توان و امکانات موجود، در راه نیل به مقصود که از نگاه شهروندان و عکاسان شهر اهواز، تالش میکند به این مهم پرداخته 

 همانا تالش برای توسعه فرهنگ شهروندی است اقدامات مفید و موثری انجام دهد.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  : بخش های جشنواره –الف 

 

 بخش ویژه: -1

مکان های تاریخی اهواز، اماکن مذهبی، نماهای داخلی و بیرونی مساجد، تکایا و زیارتگاه  اعم از :زیبایی ها و جاذبه های گردشگری و تاریخی شهر اهواز       

ی اختصاصی شهر، ها، بناهای تاریخی، خانه های قدیمی، پل های شهر، معاصر و مدرن اهواز، فرهنگ، آداب وشیوه های زندگی اقلیمی استان، نمادها و المانها

 محیطی، سیمای شبانه و بستر رودخانه کارون و ... نگاه خالقانه به نورپردازی

 

 حوزه شهروندی با موضوعات :-2

 حمل و نقل ترافیک -1

 فضای سبز شهری -2

 پسماندمدیریت  -3

 ایمنی و آتش نشانی -4

 ازدحام مردم در محل حوادث -5

 عدم رعایت حق تقدم در رانندگی -6

 عبور و مرور عابرین پیاده در خیابان -7

 بوق زدن و آلودگی صوتی -8

 زباله در خیابان و معابرریختن  -9

 تفکیک زباله تر و خشک از مبداء -10

 استفاده نامناسب از سطل زباله بزرگ در خیابانها -11

 حفظ و نگهداری فضای سبز -12

 حریق در فضای سبز -13

 کاشت و نگهداری درختان -14

 مبلمان شهری -15

 استفاده نامناسب از مبلمان پارکی -16

 عدم استفاده از سکوهای نشیمن و استفاده از چمن -17

 شهری و شهرنشینیمنظر  -18

 فرهنگ آپارتمان نشینی -19

 نمای آپارتمانها، مساجد، اماکن تاریخی و مذهبی -20

 

 "باشند شهر بهارتوانند در این راه، شریک می شهروندانتمامی  "

 
************ 

 :جشنواره شرایط و مقررات  -ب
 

 .عکاسی )آماتور و حرفه ای( آزاد استشهر و شرکت برای تمامی عالقه مندان به  (1

 .عکس در دو بخش می باشد 20عکس در هر بخش و جمعا  10هر عکاس مجاز به ارسال  (2

 .عکس های ارسالی نباید دارای امضا، نشان، پاسپارتو، حاشیه، قاب، لوگو و هر گونه نشانه تصویری باشد (3

به مقداری که به اصل اثر خدشه وارد نسازد، قابل قبول هیچ گونه دستکاری در عکس پذیرفته نمی شود . ویرایش عکس در حد تصحیح کادر بندی و تصحیح رنگ  (4

 .است

 . جنبه اسنادی عکس باید حفظ شده باشد و هیچ گونه استفاده از تمهیداتی مانند کالژ پذیرفته نیست (5

کامل عکاس و تلفن تماس، به مگا بایت به همراه رزومه  2پیکسل و با حداکثر حجم  2000و در طول ضلع بزرگ  Jpeg بخش عکسها بایست در فرمتهر دو در  (6

 .ارسال شوند (man.shahr1400@yahoo.com) آدرس پست الکترونیک جشنواره

 

 

 



 

 

 

ل ارسال برای ارسال عکسهای برگزیده، از صاحبان آثار دعوت می شود حداکثر در مدت سه روز پس از اعالم پیامکی سایز اصلی عکس را با توضیحات کام توضیح:

 .نمایند

 

ر را در ارسالی باید متعلق به عکاس باشند و در صورت اثبات خالف آن ، عالوه بر حذف از تمام بخش های جشنواره ، پیگیری قانونی از طرف صاحب اثعکس های  (7

 .پی خواهد داشت و در این خصوص سازمان هیچگونه مسئولیتی را نمی پذیرد

 

 .ملی انجام خواهد شد و جوایز این بخش به صورت جداگانه لحاظ گردیده است داوری در این بخش در دو بخش عکاسان بومی و عکاسان :1تبصره 

 .جوایز بخش بومی فقط شامل حال عکاسان کالنشهر اراک و جوایز ملی فقط شامل حال عکاسان غیر بومی خواهد بود: 2تبصره 

 2000باشند. )ضلع بزرگ داوران عکس ها را به صورت دیجیتال داوری خواهند کرد. بنابراین آثار ارسالی باید از کیفیت مناسبی حتی پس از کاهش اندازه، برخوردار  (8

 پیکسل(

 .وع مربوطه استبخشی برای جلب توجه عمومی بیشتر به موضبرانگیزی و الهامشناسی، نگاه خالق، چالشمعیار داوری آثار، زیبایی (9

 .حضور برگزیدگان در روز اختتامیه جشنواره الزامی است (10

 نام ذکر با …مجاز است از عکسهای پذیرفته شده در سایر موارد مانند چاپ کتاب، بروشور، تبلیغات محلی و  هوازسازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ا (11

 .کند استفاده اثر صاحب

 .شرایط و مقررات بوده و تصمیم گیری در مورد مسائل پیش بینی نشده بر عهدۀ برگزار کننده استارسال آثار به معنای پذیرش  (12

 .در صورتی که فرآیند ثبت نام و ارسال آثار مطابق شرایط فراخوان نباشد، امکان شرکت در داوری برای عکسها وجود ندارد (13

 .شد نمایشگاه آثار برگزیده همزمان با مراسم اختتامیه برگزار خواهد (14

 به کلیه شرکت کنندگانی که آثارشان به نمایشگاه راه یافته، گواهی شرکت در جشنواره اعطاء می گردد. :1تبصره 

ریال به عنوان حق التالیف اعطاء خواهد  1.000.000 در ازای هر اثر راه یافته به جشنواره ، مبلغبه کلیه شرکت کنندگانی که آثارشان به نمایشگاه راه یافته،  :2تبصره 

 شد. الزم بذکر است این تبصره شامل منتخبین جشنواره و تقدیر شدگان نمی گردد.

 

 :نحوه ارسال و انتشارتصاویر -پ

 man.shahre1400ه پیج اینستاگرام ب و یا ارسال  09166928101 ارسال تصاویر به شماره واتس آپ -1

  man.shahre1400 مشاهده تصاویر ارسالی در پیج اینستاگرام  -2

 

 :گاه شمار جشنواره -پ

 فرهنگی، اجتماعی و ورزشیسازمان 1400 نوروز کمیته فضاسازی شهری دبیرخانهبه  30/11/99 لغایت 01/11/99مهلت تحویل آثار: از تاریخ 

 01/12/99لغایت  30/10/99داوری آثار : 

 02/12/99اعالم اسامی منتخبین از طریق سایت: 

 از طریق سایت متعاقباً اعالم خواهد شد.:  مراسم تجلیل از برگزیدگان جشنواره وافتتاح نمایشگاه

 

 تصاویر:بررسی  -ج

 .آثار رسیده در یک مرحله انتخاب و داوری خواهد شد

 

 : جــوایز -چ

  ریال 10.000.000 و هدیه نقدی به مبلغ افتخارلوح  بخش هااثر برتر در هر یک از  سه  -1

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

   : جشنوارهاعضاء  -ه
مدیرعامل سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری معاون شهردار اهواز و  /حجت االسالم والمسلمین سیدعلی جزایری :جشنواره  رئیس

 اهواز

 مریم نیک رو دبیر و مدیر اجرایی:

 ، محمد علی چمن، مریم نیک رووالمسلمین سیدعلی جزایریحجت االسالم  شورای  سیاستگذاری:

 ، محمد علی چمنمریم نیک رو علی جزایری، حجت االسالم والمسلمین سید: جشنوارههیات داوران 

 

 

 

 :برگزارکننده

 شهرداری اهواز فرهنگی، اجتماعی و ورزشیسازمان 

 6134973493کدپستی   -  ورزشی فرهنگی، اجتماعی وسازمان  -پشت بازار میوه و تره بار سابق -بلوار آیت اهلل بهبهانی -اهوازنشانی: 

 061 -322643789  : کستلف                   061 -322643789     :نتلف                  061 -32264379     :نتلف        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پر مهرتان . . . حضور به امید

 
 

 

 
 و ورزشی شهرداری اهواز، اجتماعی سازمان فرهنگی


