


گردشــگری منطقــه  آزاد ارس بــا همــکاری انجمــن فیلــم و عکــس  معاونــت فرهنگــی، اجتماعــی و 

ارس، »اولیــن جشــنواره ملــی عکــس ارس« را بــا حضــور عکاســان سراســر کشــور برگــزار می کنــد.

مقدمه:

بــا وســعت 51000  کــه  آزاد ارس محــدوده ای اســت از جغرافیــای آذربایجــان شــرقی  منطقــه 

هکتــار در شــمال غــرب ایــران واقــع شــده اســت و شــامل بخشــهایی از دوشهرســتان جلفــا و 

ــا دوکشــور جمهــوری آذربایجــان و ارمنســتان  خداآفریــن مــی باشــد . همجــواری ایــن منطقــه ب

و نیــز جمهــوری خودمختــار نخجــوان،  موقعیــت ژئواســتراتژیک آن را برجســته نمــوده اســت . 

درحــال حاضــر منطقــه آزاد ارس صنعتــی تریــن منطقــه در بیــن مناطــق آزاد ایــران بــوده و بــا 

ــد و  ــی و تولی ــذاری خارج گ ــرمایه  ــذب س ــه ای در ج ــی و منطق ــای جهان ــازار ه ــال در ب حضورفع

ــی  ــا م ــور ایف کش ــادی  ــعه اقتص ــد ه ای در توس ــش ارزن ــی نق ــی و تبدیل ــای صنعت کااله ــادرات  ص

نماید.شــهر جلفــا مرکزمنطقــه آزاد صنعتــی - تجــاری ارس مــی باشــد .ایــن شــهر بــا داشــتن مــرز 

ــران پــس از فرودگاههــای تهــران  ــا جمهــوری نخجــوان پرترددتریــن مــرز مســافری ای مشــترک ب

کــرم ابریشــم بــوده، اهمیــت خــود را  کــه روزگاری بــه عنــوان مرکزمهــم پــرورش  مــی باشــد . جلفــا 

ــا  ــت .ب ــوده اس ــظ نم ــی حف ــت و بازرگان گمرک، تجارت،صنع ــه  ــته در زمین گذش ــال  ــد س در یکص

ــه  کشــور ب ــار متعــدد تاریخــی و طبیعــی، ایــن منطقــه یکــی از قطــب هــای توریســتی  داشــتن آث

کــه بــه صــورت نــوار ســبز رنگــی محــدوده منطقــه آزاد ارس را مزیــن  شــمار مــی آیــد.رود ارس 

کیلومتــر طوالنــی تریــن رود داخــل ایــران اســت. احــداث پلهــای آهنــی  نمــوده بــا داشــتن 1072 

جلفــا، پــل شوســه جلفا)پــل چوبــی(، پــل خداآفریــن و نــوردورو نیــز ســد ارس و ســد خداآفریــن 

ــارک  ــه عنــوان دومیــن ژئوپ ــارک ارس ب ــرد ه اســت . ژئوپ ک ــه را دو چنــدان  اهمیــت ایــن رود خان

کــره را بــه  گاه زیســت  کــه از طــرف یونســکو عنــوان  ذخیــره  ــاران  خاورمیانــه و جنگلهــای ارس ب

ــه ثروتهــای طبیعــی درداخــل ایــن محــدوده اســت. خــود اختصــاص داده  اســت ازجمل

گردشــگری منطقــه آزاد ارس بــا هــدف معرفــی هرچه بهتر و بیشــتر  معاونــت فرهنگــی اجتماعــی و 

کشــاورزی،تاریخ و طبیعــت و  گردشــگری، صنعــت،  توانمندیهــای ایــن منطقــه در حــوزه هــای 

... نخســتین جشــنواره ملــی عکــس ارس را برگــزار مــی نمایــد و امیــدوار اســت بــا تــداوم برگــزاری 

گامــی در جهــت ثبــت داشــته هــای  کشــور  و حضــور نخبــگان و هنرمنــدان برجســته عکاســی 

گاه ارزشــمند و ناشــناخته ایــران  کهــن بــوم برداشــته و بتوانــد ایــن ذخیــره  مــادی و معنــوی ایــن 

گردشــگران، هنرمندان، صنعتگــران، اهالــی علــم و دانــش و ... در  کانــون توجهــات  عزیــز را در 

ســطح جهانــی قــرار دهــد.



بخش های جشنواره :

1- طبیعت:

طبیعــت بکــر و زیبــای محــدوده منطقــه آزاد ارس: مناظــر طبیعــی، جنگل هــای ارســباران، 

حیــات وحــش، آســمان شــب و ...

کل محدوده منطقه آزاد ارس را شامل می شود( )عکسهای این بخش 

2- مستند: 

زندگــی بومــِی شــهری و روســتایی منطقــه آزاد ارس، مراســم و آئین هــا، مناظــر و چشــم  اندازهای 

کــن زیارتــی و  کوچــه  هــا و خیابانهــا، اما بافــت معمــارِی شــهری و روســتایی، میادیــن، بازارهــا، 

توریســتی و تمامــی نشــانه  هــا و نمادهــای مرتبــط بــا منطقــه  آزاد ارس

کل محدوده منطقه آزاد ارس را شامل می شود( )عکسهای این بخش 

3-ویژه )با محوریت شهر جلفا(:

همــه مــوارد مرتبــط بــا شــهر جلفــا از قبیــل پوشــش، فرهنــگ، اغذیــه، شــیوه های زندگــِی اقلیمی 

کــن  و اختصاصــی، توریسم،ژئوســایت هــا، شــهر و شــهروند، زندگــی شــهری، محیــط زیســت، اما

گردشــگری، نشــانه های شــهر ســالم و مدیریــت شــهری، صنایــع و واحدهــای تولیــدی مســتقر 

کــز تجــاری و تجــارت، نمادهــای شــهری  کشــاورزی، مرا در محــدوده شــهر جلفــا اعــم از صنعتــی، 

و دیگــر مــوارد منحصر بفــرد در رابطــه بــا شــهر جلفــا.  

از  بــه وســعت محــدوده منطقــه آزاد ارس دبیرخانــه در نظــر دارد هــر ســال یکــی  )بــا توجــه 

ــدوده  ــهای مح ــی بخش ــالهای آت ــرد و در س ــر بگی ــژه در نظ ــش وی ــوان بخ ــه عن ــا را ب ــدوده ه مح

خداآفریــن و قلــی بگلــو بــه عنــوان بخــش ویــژه مدنظــر خواهنــد بــود( 

آیین نامه  جشنواره

کشور در این جشنواره آزاد است. • شرکت تمامی عکاسان سراسر 

• عکس هــا بایــد در محــدوده منطقــه ی آزاد ارس ثبــت شــده و زمــان تولیــد عکس هــا نیــز بایــد در 

ج خواهنــد شــد( طــی ســه روز برگــزاری جشــنواره باشــد. )عکس هــای آرشــیوی از دور مســابقه خــار

کــه بــر جنبــه  هــای اســتنادی  کــدام از بخشــهای جشــنواره، هرگونــه تغییــر و دســتکاری  • در هــر 

کنــد پذیرفتــه نیســت. امــکان تغییــرات فقــط در حــد اصــاح رنــگ و نــور و  عکــس خدشــه وارد 

بــرش عکــس بــوده و تغییــرات بیــش از حــدود تعییــن  شــده پذیرفتــه نیســت.

ــوان  ــچ عن ــه هی ــوده و ب ــی ب ــدگان الزام ــرکت  کنن ــی ش ــرای تمام ــی ب ــه  ی اینترنت ــام اولی ــت ن • ثب

ــد. ــد ش ــد نخواه تمدی



درخواســت کنندگان  میــان  از  دبیرخانــه  اینترنتــی،  اولیــه  نــام  ثبــت  مهلــت  اتمــام  از  پــس   •

شــرکت در جشــنواره، اســامی 40 نفــر از حائزیــن شــرایط حضــور در جشــنواره را اعــام خواهــد 

ح فعالیتهــای متقاضیــان، توســط هیــأت انتخــاب  گزینــِش عکاســان مدعــو، بــر اســاس شــر کــرد. 

انجــام خواهــد شــد.

• عکاسان مدعو به مدت پنج روز مهمان سازمان منطقه آزاد ارس خواهند بود.

• ســتاد برگزاری جشــنواره فقط میزبان عکاســان مدعو میباشــد و با توجه به محدودیتهای موجود، 

از  اســکان  و ارائه خدمات مربوطه به ســایر شــرکت  کنندگان تحت هر عنوانی معذور اســت.

ســایر عکاســان متقاضــی شــرکت در مســابقه  میتواننــد بــه  صــورت آزاد در جشــنواره شــرکت 

کــرده و در این صــورت از شــرایط رقابتــی یکســان بــا عکاســان مدعــو برخــوردار خواهنــد بــود.

گرفتــه شــده و از ســوی ســتاد برگــزاری  • بــرای تمامــی عکاســان مدعــو تورهــای عکاســی در نظــر 

خودروهایــی بــه ایــن منظــور تــدارک دیــده شــده اســت.

• مبلغ دو میلیون ریال به عنوان کمک  هزینه  )فقط برای عکاسان مدعو( پرداخت خواهد شد.

ــرای مصــارف فرهنگــی و تبلیغــی داشــته و در  ــار راه  یافتــه را  ب • برگزارکننــده حــق اســتفاده از آث

ــر را خواهــد پرداخــت. صــورت عوایــد اقتصــادی حــق  التالیــف صاحــب  اث

گواهی شرکت داده خواهد شد. • به همه عکاسان راه  یافته در جشنواره 

• بــه هــر عکــس راه  یافتــه بــه بخــش مســابقه مبلــغ یــک میلیــون ریــال بــه  عنــوان حــق  التالیــف 

پرداخــت خواهــد شــد )بــه اســتثنای عکس هــای حائــز رتبــه(.

گرفتــه و عکاســی هلــی  شــات پذیرفتــه نیســت و  ــا دوربین هــای SLR انجــام  ــًا ب • عکاســی صرف

دبیرخانــه هیــچ مســئولیتی در قبــال تبعــات آن نــدارد.

ــه  ــه ارائ ــه دبیرخان کثــر 10 قطعــه تــک  عکــس ب • شــرکت  کننــدگان در هــر بخــش می تواننــد حدا

ــه داد. ــوان در یــک بخــش ارائ دهنــد و هــر عکــس را فقــط می ت

ــا دو فرمــت JPEG و  ــر روی DVD، الزامــًا ب گانــه، ب • عکســهای هــر ســه بخــش در فولــدری جدا

RAW ضبــط و بــه دبیرخانــه تحویــل داده خواهنــد شــد.

• چنانچــه فرمــت JPEG و RAW یــک عکــس باهــم همخوانــی نداشــته باشــند از مرحلــه داوری 

حــذف خواهنــد شــد.

• عکس های تمامی بخش ها می توانند به  صورت رنگی و یا مونوکروم باشند.

• شرکت در جشنواره به معنای پذیرش تمامی مقررات جشنواره است.

• تصمیم  گیری در رابطه با موارد پیش  بینی نشده بر عهده دبیرخانه است.



هیات داوران:

بخش طبیعت: 

مهدی سعادت، ساسان نژادی و سعید محمودی ازناوه 

بخش مستند و ویژه:

کریم متقی کیارنگ عایی،   اسماعیل عباسی، 

مسئولین جشنواره:

رییس ستاد جشنواره: دکتر یوسف داداش زاده

دبیر جشنواره: ابراهیم نصیری

دبیر اجرایی: صابر سلیمی علمداری

جوایز جشنواره:

گانه بخش های طبیعت و مستند:  جوایز جدا

- نفر اول: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 30 میلیون ریال

- نفر دوم: دیپلم افتخار و مبلغ 20 میلیون ریال

- نفر سوم: دیپلم افتخار و مبلغ 15 میلیون ریال

- تقدیر: لوح تقدیر و مبلغ 10 میلیون ریال

جایزه بخش ویژه ]اهدایِی آقای مهندس محسن نریمان، مدیرعامل منطقه آزاد ارس[:

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 40 میلیون ریال

شیوه ی ثبت نام و مدارک الزم:

کننده ها الزامی است. •  ثبت نام اولیه اینترنتی برای همه شرکت 

ــه آدرس اینترنتــیhttp://photo.arasfz.ir  و تکمیــل  ــا مراجعــه ب ــام اولیــه اینترنتــی ب • ثبــت  ن

ــام صــورت می گیــرد. فــرم ثبــت ن

کارت ملی زمان ثبت  نام و پذیرش حضوری الزامی است. کپی شناسنامه یا  •  ارائه اصل و 



گاه  شمار جشنواره:

• آغاز ثبت نام اینترنتی: دوشنبه 25 شهریورماه 1398

• آخرین مهلت ثبت نام اینترنتی: پایان روز شنبه  20مهر ماه 1398

• اعالم اسامی منتخبین مدعو: روز پنج شنبه 25 مهرماه 1398

کننده های غیر مدعو)آزاد(: روز دوشنبه  13 آبان ماه  1398 • ثبت نام حضوری شرکت  

کنندگان مدعو: روز سه شنبه 14 آبان ماه 1398 • ثبت نام و پذیرش شرکت 

• عکاسی: 15-16 و 17 آبان ماه

• تحویل آثار به دبیرخانه: از ساعت 18 تا 24 روز جمعه 17 آبان ماه 1398

• داوری آثار: روز شنبه 18 آبان ماه 1398

• مراسم اختتامیه و اهدای جوایز : روز یکشنبه 19 آبان ماه 1398 

ارتباط با دبیرخانه:

  http://photo.arasfz.ir عاقه منــدان شــرکت در جشــنواره، فــرم ثبت نــام اولیــه را از طریــق لینــک

کثر در مدت سه روز متقاضیان را نسبت به وصول اطاعات  تکمیل و ارسال نمایند. دبیرخانه حدا

و ثبــت  نــام اولیــه مطلــع خواهــد کرد.

اطالع رسانی رویدادهای جشنواره: 

www.arasfz.ir   پرتال سازمان منطقه آزاد ارس •

  i@photofilmaras  :کانال تلگرامی انجمن فیلم و عکس ارس گرام  و  • پیج اینستا

a@aras_honar  و a@pr.aras : گرام سازمان • پیج اینستا

a@photoaras کانت کسب اطالعات بیشتر در تلگرام:  ا ارتباط با ما و یا 

آدرس دبیرخانــه: اســتان آذربایجــان شــرقی - منطقــه آزاد ارس - جلفــا- میــدان یادبــود-

کــد پســتی: 5441733571 ســاختمان مشــاغل آزاد- دفتــر انجمــن عکــس ارس- 

شماره های تماس:   04131351912- 04131351412   


