فراخوان اولین جشنواره تخصصی

شهر و رسانه

شهرداری تبریز "اولین جشنواره تخصصی شهر و رسانه" را برای دستیابی به نظرات نمایندگان افکار عمومی و در راستای
تکریم اصحاب رسانه و ارباب جراید برگزار می کند.
قالب آثار:
 -1خبر
 -2گزارش
 -3گفت وگو
 -4یادداشت و سرمقاله
 -5عکس
 -6کاریکاتور
 -7اینفوگرافی-موشن گرافی
 -8طنز مکتوب
 -9ویدیو
محورهاي آثار ارسالی :
 -1آموزش شهروندی (اخالق ،حقوق و تکالیف شهروندی ،فرهنگ شهرنشینی و )....
 -2حمل و نقل عمومی (اتوبوسرانی ،مترو ،تاکسیرانی ،پایانه های مسافری ،گسترش حمل و نقل ترکیبی و)...
 -3محیط زیست (فضای سبز ،آلودگی هوا ،مدیریت پسماند ،بهداشت محیط ،ساماندهی حیوانات بالصاحب و)...
 -4بازآفرینی شهری (ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی ،احیای بافت فرسوده ،توانمندسازی و ایجاد امکانات رفاهی در
سکونتگاه های غیررسمی و غیرایمن و)...
 -5آسیب های اجتماعی (کودکان کار و خیابانی ،اعتیاد ،آسیب های زنان و گروه های آسیب پذیر و )...و مشارکت
اجتماعی در رفع آسیب ها
 -6گردشگری (تبریز ،2118معرفی ظرفیت های گردشگری تبریز و)...
 -7خدمات شهری (تبریز ،شهر همیشه تمیز)
 –8فرهنگ ،هنر و ورزش (انعکاس رویدادها و ظرفیت های فرهنگی ،هنری و ورزشی ،معرفی ظرفیت ها ،چهره ها و
الگوهای موفق این حوزه)
 -9شهر ایمان و غیرت (تبریز ،اولین پایتخت تشیع ،تکریم مقام شامخ شهدا ،فرهنگ دفاع مقدس ،ارزش های انقالب
اسالمی ،و)...

بخش ویژه:
 نقد برتر مدیریت شهری(جایزه ویژه شهید مهدی باکری) آتش سوزی بازار تبریز(سرای دو دری) پیاده روی اربعین (روایت سفر عشق) -نقش نظام بانکی در تحقق شهر هوشمند

جوایز جشنواره:
 نفرات برتر بخش موضوعی (قالب های خبر ،گزارش ،گفتگو ،یادداشت و سرمقاله):جایزه برگزیده02 :میلیون ریال به همراه تندیس ویژه جشنواره
 نفرات برتر بخش حرفهاي ( قالب های عکس ،کاریکاتور ،اینفوگرافی و موشن گرافی ،طنز و ویدیو) با لحاظ تماممحورهای جشنواره:
جایزه برگزیده02 :میلیون ریال به همراه تندیس ویژه جشنواره
 نفرات برتر بخش ویژه (تمام قالب ها و محورها): نقد برتر مدیریت شهری31 :میلیون ریال جایزه نقدی به همراه نشان ویژه شهید مهدی باکری آتش سوزی بازار تبریز21 :میلیون ریال جایزه نقدی به همراه تندیس ویژه جشنواره پیاده روی اربعین21 :میلیون ریال جایزه نقدی به همراه تندیس ویژه جشنواره -نقش نظام بانکی در تحقق شهر هوشمند21 :میلیون ریال جایزه نقدی به همراه تندیس ویژه جشنواره

مقررات جشنواره:
 -1آثاری میتوانند در جشنواره شرکت کنند که در بازه زمانی  96/9/13تا  98/8/31تولید و در رسانه های مورد تایید
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی منتشر شده باشند.
 -2اصل مطلب منتشر شده باید تا زمان مقرر به صورت دستی به دبیرخانه جشنواره واقع در اداره کل ارتباطات و امور
بین الملل شهرداری تبریز به نشانی خیابان آزادی ،چهارراه ابوریحان ،شهرداری مرکز ،طبقه اول ،واحد امور رسانه
(شهریارنیوز) تحویل داده و رسید دریافت شود.
 -3هر شرکتکننده میتوانند حداکتر  3اثر در هر محور جشنواره و در مجموع  9اثر در قالب هاي مختلف به
دبیرخانه جشنواره ارسال نماید.
 -4به همراه آثار مکتوب ،ارائه فایل آثار به صورت  wordیا  pdfدر قالب لوح فشرده الزامی است.
 -5فایل قالب های عکس ،کاریکاتور ،اینفوگرافی و موشن گرافی با پسوند tiffیا  jpgو با وضوح  dpi 311و حداقل در
ابعاد  21×25سانتی متر در قالب لوح فشرده به همراه نسخه چاپی اثر به دبیرخانه تحویل داده شود.
-6آثار ویدیوئی با وضوح  721و فرمت  AVIیا  MPG4در قالب لوح فشرده پذیرش می شود .حداکثر زمان آثار
ویدیوئی 11دقیقه در نظر گرفته شده است.
 -7اصل آثار مورد قبول است و در صورت نبود آن کپی اثر با امضاء و مهر رسانه مورد پذیرش خواهد بود .آثار مربوط
رسانه های برخط نیز باید با تأیید باالترین مقام خبرگزاری و پایگاه خبری در استان ارائه شود.
 -8آثار بدون نام صاحب اثر یا آثاری که با نام مستعار چاپ شده باشد در مرحله نهایی داوری نیازمند تأیید مدیر مسئول
آن رسانه است.

زمانبندي اجرایی جشنواره:
انتشار فراخوان98/7/25 :
مهلت دریافت آثار :پایان وقت اداری روز 98/8/31

