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معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه  آزاد ارس با همکاری انجمن فیلم و عکس ارس، 

»دومین جشنواره ملی عکس ارس« را با حضور عکاسان سراسر کشور برگزار می کند.

مقدمه:
منطقــه آزاد ارس محــدوده ای اســت از جغرافیــای آذربایجــان شــرقی کــه بــا وســعت 51000 هکتــار در شــمال 
غــرب ایــران واقــع شــده اســت و شــامل بخشــهایی از دوشهرســتان جلفــا و خداآفریــن میباشــد . ایــن محــدوده 
از طریــق ســازمان منطقــه آزاد ارس اداره میشــود .همجــواری ایــن منطقــه بــا دوکشــور جمهــوری آذربایجــان 
و ارمنســتان و نیــز جمهــوری خودمختــار نخجــوان  موقعیــت ژئواســتراتژیک آن را برجســته نمــوده اســت و بــا 
داشــتن قابلیــت ایجــاد ارتبــاط جــاده ای و ریلــی و نیــز قرارگرفتــن در مســیر جــاده ابریشــم دسترســی ایــران 
بــه بــازار 300 میلیونــی کشــورهای CIS و امــکان اســتفاده از پتانســیل کریدورهــای بیــن المللــی حمــل ونقــل 
را میســر ســاخته اســت . درحــال حاضــر منطقــه آزاد ارس صنعتــی تریــن منطقــه در بیــن مناطــق آزاد ایــران 
ــازار هــای جهانــی و منطقــه ای در جــذب ســرمایه گــذاری خارجــی و تولیــد و  ــا حضورفعــال در ب ــوده و ب ب
صــادرات کاالهــای صنعتــی و تبدیلــی نقــش ارزنــد ه ای در توســعه اقتصــادی کشــور ایفــا مینمایــد .شــهر جلفا 
مرکزمنطقــه آزاد تجاری-صنعتــی ارس میباشــد .ایــن شــهر بــا داشــتن مــرز مشــترک بــا جمهــوری نخجــوان 
پرترددتریــن مــرز مســافری ایــران پــس از فرودگاههــای تهــران میباشــد . جلفــا شهریســت ســاحلی در کنــار 
رود خروشــان و تاریخــی ارس )آراز(کــه در تالطــم تاریــخ کهــن و معاصــر ایــن ســرزمین شــکل گرفتــه اســت 
.روزگاری بــه عنــوان مرکزمهــم پــرورش کــرم ابریشــم بــوده و بیــش از صــد ســال اســت  در زمینــه گمــرک و 
بازرگانــی اهمیــت خــود را حفــظ نمــوده اســت .بــا داشــتن حمــام تاریخــی جلفا ، کلیســای ســنت اســتپانوس ، 
آبشــار آســیاب خرابــه ، کاروانســرای خواجــه نظــر ، پــل ضیــاء الملــک ، پــارک ســاحلی درنــا ، پارک کوهســتان 
و نیــز مراکــز تجــاری و بــازار هــای مــرزی بــزرگ و دیگــر مراکــر تفریحــی و گردشــگری یکــی از قطــب هــای 
توریســتی کشــور بــه شــمار مــی آیــد .تحلیــل شــرایط اقلیمــی TCI نشــان میدهــد کــه حداقــل 9 مــاه ســال 
واجــد شــرایط خــوب تــا عالــی از نظــر آســایش اقلیمــی بــرای گردشــگران در منطقــه فراهــم اســت .رود ارس 
ــوار ســبز رنگــی محــدوده منطقــه آزاد ارس را مزیــن نمــوده از کوههــای بینگــول ترکیــه  ــه صــورت ن کــه ب
سرچشــمه میگیــرد و بــا داشــتن 1072 کیلومتــر طوالنــی تریــن رود داخــل ایــران میباشــد .ایــن رودخانــه بــا 
داشــتن 805 جزیــره کوچــک و بــزرگ کــه در زبــان محلــی بــه آن شــام میگوینــد و نیــز قرارگرفتــن در مســیر 
کــوچ انــواع پرنــدگان ، غازهــای وحشــی ، تنجــه، آنقــوت و ســایر پرنــدگان آبــزی مامــن خوبــی بــرای پرنــدگان 
میباشــد . احــداث پلهــای آهنــی جلفــا، پــل شوســه جلفا)پــل چوبــی(، پــل خداآفریــن و نــوردوز و نیــز ســد 
ارس و ســد خداآفریــن اهمیــت ایــن رود خانــه را دو چنــدان کــرد ه اســت. ژئوپــارک ارس بــه عنــوان دومیــن 
ژئوپــارک خاورمیانــه و جنگلهــای ارس بــاران کــه از طــرف یونســکو عنــوان  ذخیــره گاه زیســت کــره را بــه خود 
اختصــاص داده  اســت ازجملــه ثروتهــای طبیعــی درداخــل ایــن محــدوده اســت وبا داشــتن گونه هــای مختلف 
و نــادر گیاهــی ، جانــوری و نیــز نمونــه هــای کــم نظیــر فســیلی از جملــه مراکــز مهــم گردشــگری علمــی و 

تحقیقــی  در ایــران میباشــد .
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بخش های جشنواره :
1-طبیعت و منظره: 

طبیعــت بکــر و زیبــای محــدوده منطقــه آزاد ارس: مناظــر طبیعــی، جنگل هــای ارســباران 
، منظــره) شــب و روز(، ژئوســایت هــای ژئوپــارک ارس و ...

2-حیات وحش: 
ثبــت گونــه های جانــوری، پرنــدگان، خزندگان، آبزیــان در زیســتگاه طبیعی شان)عکاســان 
عزیــز توجــه داشــته باشــند کــه عکاســی از حیوانــات در اســارت جــزو ژانــر حیــات وحــش 

ــوب نمیشود( محس
3- معماری و مناظر شهری : 

شامل معماری شهری، اماکن تاریخی و گردشگری ، المان های شهری 
4-ویژه )صنعت(: 

شــامل زیرســاخت هــای صنعتــی، خطــوط تولیــد، محصــوالت تولیــدی، فضاهــای عمومــی 
شــهرکهای صنعتــی و ...

آئین  نامه جشنواره:
شرکت همه عکاسان سراسر کشور در این جشنواره آزاد است. 	
ــان تولیــد عکس هــا  	 ــد در محــدوده منطقــه  آزاد ارس ثبــت شــده و زم عکس هــا بای

ــد در طــی ســه روز برگــزاری جشــنواره باشــد. )عکس هــای آرشــیوی از دور  ــز بای نی
مســابقه خــارج خواهنــد شــد.(

در بخــش طبیعــت اجــرای تمامــی تکنیــک هــا اعــم از پانورامــا، اچ دی آر، فوکــوس  	
اســتکینگ و ... بالمانــع اســت.

ــه  هــای  	 ــر جنب ــر و دســتکاری کــه ب ــه تغیی در ســایر بخــش هــای جشــنواره هرگون
اســتنادی عکــس خدشــه وارد کنــد پذیرفتــه نیســت. امــکان تغییــرات فقــط در حــد 
اصــالح رنــگ و نــور و بــرش عکــس بــوده و تغییــرات بیــش از حــدود تعییــن  شــده 

پذیرفتــه نیســت.
ثبــت نــام اولیــه  ی اینترنتــی بــرای تمامــی شــرکت  کننــدگان الزامــی بــوده و بــه هیــچ  	

عنــوان تمدیــد نخواهد شــد.
ــت  	 ــان درخواس ــه از می ــی، دبیرخان ــه اینترنت ــام اولی ــت ن ــت ثب ــام مهل ــس از اتم پ

 کننــدگان شــرکت در جشــنواره، اســامی40 نفــر از حائزیــن شــرایط حضــور در 
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جشــنواره را اعــالم خواهــد کــرد. گزینــِش عکاســان مدعــو، بر اســاس شــرح فعالیتهای 
ــد شــد. ــأت انتخــاب انجــام خواه ــان، توســط هی متقاضی

عکاسان مدعو به مدت پنج روز مهمان سازمان منطقه آزاد ارس خواهند بود. 	
ــه  	 ــه ب ــا توج ــو میباشــد و ب ــان مدع ــان عکاس ــط میزب ــزاری جشــنواره فق ــتاد برگ س

ــر  ــت ه ــدگان تح ــرکت  کنن ــایر ش ــکان س ــرش و اس ــود، از پذی ــای موج محدودیته
ــت. ــذور اس ــی مع عنوان

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 

ــود. ــد ب برخــوردار خواهن
ــوی  	 ــده و از س ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــای عکاس ــو توره ــان مدع ــی عکاس ــرای تمام ب

ــده اســت. ــده ش ــدارک دی ــور ت ــن منظ ــه ای ــی ب ــزاری خودروهای ــتاد برگ س
ــو(  	 ــان مدع ــرای عکاس ــط ب ــه  )فق ــوان کمــک  هزین ــال به عن ــون ری ــه میلی ــغ س مبل

پرداخــت خواهــد شــد.
برگزارکننــده حــق اســتفاده از آثــار راه  یافتــه را  بــرای مصــارف فرهنگــی و تبلیغــی را  	

داشــته و در صــورت عوایــد اقتصــادی حــق  التالیــف صاحــب  اثــر را خواهــد پرداخــت.
ــد. 	 ــد ش ــادر خواه ــنواره ص ــرکت در جش ــی ش ــو گواه ــان مدع ــی عکاس ــه تمام  ب

بــه هــر عکــس منتخــب هیئــت داوران  )بــه اســتثنای عکســهای حائــز رتبــه( مبلــغ 
ــنواره  ــب جش ــس منتخ ــی  عک ــف و گواه ــق التالی ــال ح ــد ری ــون و پانص ــک میلی ی

صــادر خواهــد شــد.
ــا دوربین هــای SLR انجــام گرفتــه و عکاســی هلــی  شــات پذیرفتــه  	 ــاً ب عکاســی صرف

نیســت و دبیرخانــه هیــچ مســئولیتی در قبــال تبعــات آن نــدارد.
ــه  	 ــس ب ــک  عک ــه ت ــر ده قطع ــد حداکث ــش می توانن ــر بخ ــدگان در ه ــرکت  کنن ش

ــه داد. ــش ارائ ــک بخ ــوان در ی ــط می ت ــس را فق ــر عک ــد و ه ــه دهن ــه ارائ دبیرخان
عکســهای هــر ســه بخــش در فولــدری جداگانــه، بــر روی DVD، الزامــاً بــا دو فرمــت  	

JPEG و 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. 	
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شیوه ی ثبت نام و مدارک الزم:
ثبت نام اولیه اینترنتی برای همه شرکت کننده ها الزامی است. 	
	  www.photo.arasfz.ir ثبــت  نــام اولیــه اینترنتــی بــا مراجعــه بــه آدرس اینترنتــی

و تکمیــل فــرم ثبــت نــام صــورت مــی گیــرد. 
ارائه اصل و کپی شناسنامه یا کارت ملی زمان ثبت  نام حضوری الزامی است. 	

شورای سیاستگذاری جشنواره:
یوســف داداش زاده، ســعید شــیرمحمدی، ولــی محمــود زاده، مرضیــه صفــری، خدایــار  	

قاســمی، بهــروز اســماعیلی، صابــر ســلیمی علمــداری، بیــوک راعــی شــجاعی، ســعید 
احمــد زاده، ســعید طاعتــی

هیئت انتخاب عکاسان مدعو:
بیوک راعی شجاعی،سعید طاعتی، حامدعظیمی، مرضیه صفری 	

هیئت داوران:
صادق میری، رومین محتشم، داریوش کیانی، ساسان نژادی، سعید احمد زاده 	

ستاد برگزاری جشنواره:
رییس ستاد جشنواره: دکتر یوسف داداش زاده 	
دبیر جشنواره: سعید شیرمحمدی 	
دبیر اجرایی: مرضیه صفری 	
دبیر هنری: صابر سلیمی علمداری 	
مسئول دبیرخانه : بیوک راعی شجاعی 	
طراحی و گرافیک : علی حسین خانی - حامد عظیمی 	

جوایز جداگانه بخش های طبیعت و منظره، حیات وحش، معماری: 
نفر اول: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 40 میلیون ریال 	
نفر دوم: دیپلم افتخار و مبلغ 30 میلیون ریال 	
نفر سوم: دیپلم افتخار و مبلغ 20 میلیون ریال 	

جایزه بخش ویژه ] اهدایِی مدیرعامل منطقه آزاد ارس[
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 50 میلیون ریال 	
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گاه  شمار جشنواره:
ثبت نام اینترنتی: 	

 چهارشنبه 20 بهمن 1400 تا پایان روز شنبه 20 فروردین 1401
اعالم اسامی منتخبین مدعو : روز شنبه، 27 فروردین 1401 	
ثبــت نــام حضوری شــرکت  کننــده هــای غیــر مدعــو)آزاد( : روز شــنبه،  17  	

اردیبهشــت 1401  )شــروع عکاســی بعــد از فرآینــد ثبــت نــام حضــوری در دبیرخانه( 
ثبــت نــام حضــوری و پذیرش شــرکت کننــده هــای مدعــو:  روز یکشــنبه 18  	

اردیبهشــت 1401  )شــروع عکاســی بعــد از فرآینــد ثبــت نــام حضــوری در دبیرخانه(
عکاسی:  19، 20 و 21 اردیبهشت 1401 	
تحویــل آثــار بــه دبیرخانــه:  از ســاعت 18 تــا 24 روز چهارشــنبه 21 اردیبهشــت  	

1401
داوری آثار:  روز پنج شنبه، 22 اردیبهشت 1401 	
اختتامیه و اهدای جوایز:  روز جمعه 23 اردیبهشت 1401 ساعت 16 	

ارتباط با دبیرخانه:
عالقه مندان شرکت در جشنواره، فرم ثبت نام اولیه را از طریق لینک

  www.photo.arasfz.ir 
تکمیل و ارسال نمایند.

اطالع رسانی رویدادهای جشنواره : 
www.arasfz.ir پرتال سازمان منطقه آزاد ارس

a@araspress : پیج اینستاگرام سازمان منطقه آزاد ارس
  p@photofilmaras :پیج اینستاگرام وکانال تلگرامی انجمن فیلم و عکس ارس

p@photoaras  .ارتباط با ما و کسب اطالعات بیشتر از طریق اکانت در تلگرام

آدرس دبیرخانه:
 آذربایجان شرقی - منطقه آزاد ارس -جلفا -میدان یاد بود- ساختمان مشاغل آزاد - دفتر 

انجمن فیلم و عکس ارس
کدپستی: 5441733571       شماره تماس: 04131351412


