هوالمصور

عكس عاشورا
امسال با وجود ويروس كرونا در كشور و نظر مقام معظم رهبري مدظله العالي محرم به صورت متفاوت و با شور و اشتياق
بيشتر برگزار خواهد شد تا به تمام جهانيان ثابت شود عشق به امام حسين)ع( چه در عزاداري ها و چه سيره عملي راه سيد
الشهدا )ع( خاموشي نداره و اين شور اشتياق مي بايست براي ثبت و ضبط در تاريخ به تصوير كشيده شود اين امر در هنر
عكاسي متبلور است هنري ديداري مستند و واقعيت گرا و در عين حال حقيقت گو كه مي توان اين روزها را براي آينده
گان به يادگار گذاشت از آنجاييكه عكاسي در حال توسعه است هنرمندان بيشماري در خراسان جنوبي به اين هنر مبادرت
مي ورزند و عامه مردم نيز در پس تغييرات در گوشي ها هوشمند در اين وادي گام نهاده اند و لحظات ناب را به تصوير مي
كشند  .پس مي شود فرهنگ اصيل عاشواريي و انقﻼبي مردم خراسان جنوبي با تاسي از منويات مقام عظماي وﻻيت امام
خامنه اي رهبر انقﻼب اسﻼمي را به تصوير كشيد .

اين مسابقه در دو بخش اصلي تك عكس حرفه ايي و موبايليدر قالب محورهاي زير برگزار ميشود
محورهاي مسابقه :
محور اول :محرم امسال رعايت پروتكل هاي بهداشتي و توجه به منويات مقام معظم رهبري در اين خصوص
محور دوم:كمك مومنانه و محرم با تاثير فرهنگ عاشورايي در كمك به همنوعان

آثاربخش اصلي:تكعكس :شامل تكعكسهايي است كه با يكي از محورهاي مسابقه مطابقت دارد و به صورت حرفه ايي بر
اساس ايين نامه به دبيرخانه تحويل مي گردد .
بخش دوم  :عكاسي با موبايل مي باشد كه عكس ها صرفا با اندازه اصلي موبايل مي باست ارايه گردد در صورت تشخيص
برگزار كننده بر اينكه عكس موبايلي نيست شركت كننده مورد نظر از تمام بخش هاي سوگواره و مسابقه حذف مي گردد
در اين بخش محورها اصلي اعﻼم شده از سوي ستاد برگزاري مي باشد

جوايز بخش اصلي جشنواره شامل:
 -١نفر اول:لوحتقدير،به همراه جايزه نقدي به مبلغ٦٠٠٠٠٠٠ريال
 -٢نفر دوم:لوحتقدير،به همراه جايزه نقدي به مبلغ  ٥٠٠٠٠٠٠ريال
 -٣نفر سوم:لوحتقدير،به همراه جايزه نقدي به مبلغ ٤٠٠٠٠٠٠ريال

جوايز بخش موبايلي
 -١نفر اول ٣٠٠٠٠٠٠ريال
 -٢نفر دوم  ٢٠٠٠٠٠٠زيال
 -٣سوم ١٥٠٠٠٠٠ريال

بخش ها جنبي بر اساس محورهاي جشنواره
بخش عكس مطبوعاتي يادمان استاد غﻼمعلي خالدي )خانه مطبوعات خراسان جنوبي(
نهايت هر عكاس سه عكس به اين بخش در محور هاي مسابقه مي تواند ارسال كند عكس ها مي بايست بر اساس ايين نامه
جشنواره باشد  .عكس اختصاصي اين بخش مي باشد ,و در ديگر بخش ها داوري نخواهد شد .ولي شركت كننده مي تواند
بر اساس آيين نامه در ديگر بخش ها شركت نمايد .در اين بخش سه جايزه با نظر هيت داوران اهدا مي گردد  .جوايز اين
بخش را خانه مطبوعات خراسان جنوبي اهدا مي كند در اين بخش شركت كنندگان مي تواند عكس مجزا عﻼوه بر عكس
ها بخش اصلي ارسال كنند .
عكس هايي مورد پذيرش است كه بر اساس محورها مسابقه باشد
بخش عكس نوشت )انجمن هنرهاي نمايشي خراسان جنوبي (
دراين بخش هر عكاس مي تواند سه عكس ارسال كند و براي هر عكس يك عكس نوشته و كپشن در بيان حس و حال اين
روزها مر تبط با عكس مربوطه را نهايت با دو يست و پنجاه كاركتر ارسال كند در اين بخش عكس هاي بايد منظبق با محور
ها اصلي مسابقه باشد  .و در ديگر بخش ها داوري نخواهد شد .ولي شركت كننده مي تواند بر اساس آيين نامه در ديگر
بخش ها شركت نمايد دراين بخش سه جايزه بانظر داوران اهدا خواهد شد  .جوايز اين بخش را انجمن هنرهاي
نمايشيخراسان جنوبي اهدا مي كند
در اين بخش شركت كنندگان مي تواند عكس مجزا عﻼوه بر عكس ها بخش اصلي ارسال كنند .
شركت كنندگان اين بخش مي بايست در كنار فرم اطﻼعاتي سوگواره عكس نوشته را با شماره عكس يك فايل ورد ارسال
كنند .
عكس هايي مورد پذيرش است كه بر اساس محورها مسابقه باشد

جايزه ويژه عكس عزاداري در بقاع متبركه
در اين بخش به بهترين اثر عزاداري در بقاع متبركه و امكا ن وقفي خراسان جنوبي يك جايزه در بخش موبايل و يك جايزه
در بخش اصلي با نظر هيات داوران اهدا خواهد شد  .جوايز اين بخش را توسط اداره كل اوقاف و امور خيريه اهدا مي كند

جايزه ويژه ميراث معنوي و ايين ها عاشواريي
اين جايز از سوي اداره كل ميراث فرهنگي خراسان جنوبي اهدا مي گردد  .در اين بخش چهار جايزه از سوي ا برگزار كننده
به ترتيب دو جايزه در بخش اصلي و دوجايزه در بخش موبايل بانظر هيت داوران اهدا مي گردد و مد نظر ايين هاي
عاشواريي و ميراث معنوي خراسان جنوبي در عزاداري ها مي باشد  .عكس ها مي بايست منطبق بر محور ها اصلي مسابقه
باشد .
جايزه ويژه فرمانداري بيرجند
در اين بخش چهار جايزه از سوي اين برگزار كننده به ترتيب دو جايزه در بخش اصلي و دوجايزه در بخش موبايل بانظر
هيت داوران اهدا مي گردد
جايزه ويژه اسيا پرواز وانجمن گردشگري پايدار و ميراث ماندگار خراسان جنوبي
در اين بخش چهار جايزه از سوي اين برگزار كننده به ترتيب دو جايزه در بخش اصلي و دوجايزه در بخش موبايل بانظر
هيت داوران اهدا مي گردد

جايزه ويژه گروه تجاري مهدي باقري
در اين بخش چهار جايزه از سوي اين برگزار كننده به ترتيب دو جايزه در بخش اصلي و دوجايزه در بخش موبايل بانظر
هيت داوران اهدا مي گردد .

جايزه ويژه بخش كمك مومنانه بسيج رسانه خراسان جنوبي
در اين بخش چهار جايزه از سوي اين برگزار كننده به ترتيب دو جايزه در بخش اصلي و دوجايزه در بخش موبايل بانظر
هيت داوران اهدا مي گردد .

جايزه ويژه صندوق كارآفرين اميد خراسان جنوبي
در اين بخش  ٨جايزه از سوي اين برگزار كننده به ترتيب  ٤جايزه تسهيﻼت  ٥ميليوني قرض الحسنه و  ٤جايزه نفيس اهدا
مي گردد

آييننامه :
شركت براي تمامي هنرمندان و عﻼقهمندان به عكاسي در اين مسابقه آزاد است.در اين مسابقه ،هر عكاس ميتواند حداكثر
 ١٠قطعه عكس در دوبخش حرفه ايي و موبايل و  ٣عكس در بخش ويژه در اندازه اصلي ارسال نمايد) .بديهي است
عكسهاي فاقد كيفيت و كراپ شده در مرحله داوري حذف خواهد شد(.
تصاوير بايد در استان خراسان جنوبي عكاسي تهيه شده باشدو در اندازه اصلي ارسال گردد .دريافت آثار از طريق ارسال به
دبيرخانه جشنواره به آدرس ايدي  @shokoh_eradatدر پيام رسانهاي ايتا ،بله  ،سروش و تلگرام در مهلت مقرر
امكانپذير است.عكسهاي ارسالي بايد مستند بوده و از هرگونه دستكاري كه جنبه استنادي عكس را مخدوش ميكند،
خودداري شود.عكسهاي ارسالي ،نبايد داراي امضاي عكاس ،تاريخ و يا هرگونه نشانههاي تصويري)پاسپارتو ،قاب ،واترمارك و
لوگو( باشند.
نامگذاري فايلهاي اصلي
آثار ارسالي مي بايست در محرم  ١٣٩٩عكاسي شده باشند .
عكس ها تمام بخش ها مي بايست به صورت فايل با باﻻترين كيفيت به ايدي مسابقه ارسال گردد .
عكس ها بخش هاي حرفه ايي با فرمت  JPEGارائه مي شوند و با مشخصات تعبيه شده به فضاي رنگي  sRGBتبديل مي
شوند .حداقل وضوح تصوير بايد  ٣٠٠پيكسل در هر اينچ ) (dpiباشد و كمترين ميزان سايز آن بايد  ٢٠٠٠پيكسل باشد
اطﻼعات تكميلي و اعﻼم نتايج از طريق سايتهاي  www.khabarvahonar.irو www.khj.farhang.gov.ir
عكس هاي بخش موبايلي مي بايست با حداكثر كيفيت دوربين موبايل ارسال گردد در صورت تشخص غير موبايلي بودن
عكس شركت كننده عكس شركت كننده در بخش موبايل و ديگر بخش ها جشنواره حذف خواهد شد

آثار ارسالي نبايد در مسابقه عكاسي ديگري شركت كرده باشند.تمام عكسها بايد داراي شرحباشند.
بهاينمعنيكهاطﻼعاتمربوطبهمشخصاتفرديعكاس ،شيوه تماس،مكانوزمانعكسبرداريونيزبخشهاي )اصلي ،موبايلي و يا ويژه

درج شده باشد(مسابقه درج شوند و اين مشخصات طي يه فايل ورد و نوشتاري به دبيرخانه همراه عكس ها ارسال
گردد.ارسال عكسها توسط شركتكننده بهمنزله اعﻼم مالكيت عكس است و برگزاركنندگان ،هيچگونه مسئوليتي در مورد
عدم رعايت مالكيت معنوي عكسها ندارند.
عكس ها هر بخش به نام فرد و گزينه بخش شركت داده شده به صورت مثال  kashsni mobailنام گذاري به صورت
ﻻتين گردد
دبيرخانه سوگواره  ،حق استفاده و در معرض نمايش قراردادن عكسهاي ارسالي به مسابقه را در كليه مكانها چه در داخل و
چه در خارج از كشور نشريات ،مطبوعات ،سايتهاي اينترنتي ،سايت برگزار كننده ايران و خراسان جنوبيو ...با حفظ حقوق
معنوي عكاسان براي خود محفوظ نگه ميدارند.
ارسال آثار بهمعناي پذيرش تمامي مقررات اين مسابقه ميباشد و تصميمگيري در مورد مسايل پيشبينينشده برعهده
برگزاركنندگان است.

دبير مسابقه :ابوالفضل حسن پور
داروان مسابقه دكتر محدعلي بيدختي – دكتر حقي و استاد احمد عابدي
داور بخش ادبي عكس نوشته محسن حسين زاده
دبير اجرايي :علي علي پور
مشاور فضاي مجازي و سايت  :حميد كاظمي تبار
مدير بخش توليدات تصويري  :مهدي ترابي
دبيرخانه و طراح گرافيكي  :ابوالفضل سورگي

مهلت ارسال آثار ٧ :مهرماه داوري آثار ٩ :مهرماه افتتاحيه نمايشگاه ١٧ :مهرماه ١٣٩٩

برگزار كننده :موسسه فيلم سازي نگاه
با حمايت اداره كل فرهنگ و ارشاد اسﻼمي خراسان جنوبي

حاميان:
استانداري خراسان جنوبي
فرمانداري شهرستان بيرجند
اداره كل اوقاف و امور خيريه خراسان جنوبي
اداره كل ميراث فرهنگي خراسان جنوبي
شركت آب و فاضﻼب خراسان جنوبي
دانشگاه علوم پزشكي شهرستان بيرجند
انجمن هنرهاي نمايشي خراسان جنوبي
خانه مطبوعات خراسان جنوبي
معدن فوﻻد پروده طبس
صندوق كارآفرين اميد خراسان جنوبي
آسيا پرواز
گروه تجاري مهدي باقري
انجمن گردشگري پايدار و ميراث ماندگار
بسيج رسانه خراسان جنوبي
كانون هنرمندان خراسان جنوبي
روزنامه امروز خراسان جنئبي
روزنامه آواي خراسان جنوبي
شركت زغال سنگ پروده طبس
صندوق كارآفريني اميد خراسان جنوبي
گروه تبليغاتي ابيرنگ
شركت چاپ هنر )آلما هنر(

