
  به نام خداوند بخشنده و مهربان

  گمبرون شهر یفراخوان اولين جشنواره رسانه ا

شهردار مديريت شنواره مطبوعات، خبرگزار یارتباطات و امور بين الملل  ها و  یبندرعباس اولين ج

ن روزنامه نگارا هيجشنواره از کل نيا رخانهيکند. دب یرا در استان هرمزگان برگزار م یخبر یها گاهيپا

ت دعو یليتحل یخبر یها گاهيها و پا یخبرنگاران، عکاسان مطبوعات و خبرگزار سندگان،ياعم از نو

در آورده  ريبه رشته تحر 1401سال  وريشهر  31 تيلغا 1400سال  وريکند تا آثار خود را که از شهر یم

 .داعالم شده به دبيرخانه ارسال کنن یاند براساس محورها و بخش ها

 

 جشنواره اهداف

 بندرعباس یمشارکت رسانه ها پيرامون اخبار شهردار شيرقابت مثبت و افزا جاديا *

  موجود در رسانه ها در توسعه شهربندرعباس یها تياستفاده ازظرف *

شنا * ستعدادها تيبا ظرف يیآ سانه ها یها و ا ز ا یريو بهره گ یکيمکتوب و الکترون یدرخشان در ر

 ها در توسعه شهر بندرعباس تيظرف نيا

 

 :موضوعات

  یشهر ستيز طيمح 

 سبز یتوسعه فضا -

 افتيپسماند و باز تيريمد -

 یطيمح ستيز یندگيآال -

 یو آبادان عمران

 تمام مهين یطرح ها-

 یشهر ازيمورد ن ديپروژه جد -



 یعمران یپروژه ها -

 کيهوشمند و الکترون شهر

 کيکترونو خدمات ال یارتباط یساخت ها ريز -

 شهروند هوشمند -

 یو کالبد شهر تيهو

 یو توسعه شهر یليطرح تفض -

 یشهر ینيبازآفر -

 و حمل و نقل کيتراف

 اتوبوس(-ی)تاکسیحمل و نقل عموم -

 شبکه معابر شهر -

 یشهروند فرهنگ

 مشارکت شهروندان -

 یاخالق و فرهنگ شهروند -

 یحقوق و مطالبات شهروند -

 سالم حاتيو تفر ینشاط اجتماع -

 یآشکار و پنهان شهر یها تيظرف یمعرف -

 یتوسعه گردشگر -

 :جشنواره یاصل یها بخش

به، گزارخ خبر تر،يت خبر،  شاان،يمي) عکس، انیريگزارخ تصااو ادداشاات،ي(، یلي)تحلیمصاااح

  ...(ینفوگرافيا

 :ژهيو بخش



 دوستدار کودک و شهر خالق بخش

 پارکها یفضا یاستاندارد ساز -

 کودک و مادراحداث پارک  -

 حداکثر سه اثر در هر بخش ارسال

 و مقررات شرکت در جشنواره ضوابط

 ،یمنطقه ا ،یسااراساار اتينشاار یندگيروزنامه نگاران شااا ل و آزاد اسااتان هرمزگان که در نما *

تان عال یخبر یها گاهيپا نيها و همچن یخبرگزار اي ی،محلیاساا ند،م یم تيف ند در ا یکن  نيتوان

 .جشنواره شرکت کنند

شود و در جشنواره شرکت داده خواهد  یم رخيو ارسال پستی پذ یآثار جشنواره به صورت حضور *

  شد

ض * سال آثار ب 3فقط  توانديم یهر متقا صورت ار سال نمايددر   رخانهيدب شترياثر در هر بخش ار

 .اهد نمودرا حذف خو یانتخاب و مابق یرا به صورت تصادف یافتيجشنواره آثار در

صاحب اثر در آن ق شوديم رفتهيپذ یآثار * سانه و نام  شره ر صفحه منت صل  شد. در  ديکه ا شده با

 .مهر و امضاء گردد رمسئوليمد ايتوسط سرپرست  ديصورت عدم درج نام اثر با

 .اعالم شده ارائه شود یکه در محورها شوديم رفتهيپذ یآثار *

 .دينما یم یمعرف دهياثر را به عنوان اثر برگز 3از موضوعات  کيداوران در هر  ئتيه *

قد مجوز و همچن * فا ها نيمطبوعات لغو مجوز شااده،  ادارات، امکان شاارکت در  یداخل یبولتن 

 .جشنواره را ندارند

 :زيجوا

 الير ونيليم 15به ارزخ  ینقد هيافتخار و هد پلمياول: د نفر

 الير ونيليم 10به ارزخ  ینقد هيافتخار و هد پلميدوم: د نفر

 الير ونيليم 5به ارزخ ینقد هيافتخار و هد پلميسوم: د نفر

 نفر 2 یبرا الير ونيليم 10به ارزخ  ینقد هيافتخار و هد پلمي: دژهيو بخش



 1401ماه  وريشهر 31 تيلغا رماهيت 15آثار از:  ارسال

 1401مهر ماه  18 تيمهر ماه لغا 11داوران:  اتيه یبررس

  1401مهر ماه 25برندگان: جينتا اعالم

 32244991-32242610: یتماس جهت هماهنگ شماره

 07632247680واتساپ:  قياثر از طر یارسال شماره

 :جشنواره ليميا آدرس

Gamberonshahr@gmail.com  

 نيارتباطات و امور ب تيريبندرعباس،مد یشااهردار ،ینيامام خم اباني: بندرعباس، خرخانهيدب آدرس

 بندرعباس یالملل شهردار

 گمبرون شهر یجشنواره رسانه ا نينخست رخانهيدب


