به نام خداوند بخشنده و مهربان
فراخوان اولين جشنواره رسانه ای گمبرون شهر
مديريت ارتباطات و امور بين الملل شهرداری بندرعباس اولين ج شنواره مطبوعات ،خبرگزاری ها و
پايگاه های خبری را در استان هرمزگان برگزار می کند .دبيرخانه اين جشنواره از کليه روزنامه نگاران
اعم از نوي سندگان ،خبرنگاران ،عکاسان مطبوعات و خبرگزاری ها و پايگاه های خبری تحليلی دعوت
می کند تا آثار خود را که از شهريور سال  1400لغايت  31شهريور سال  1401به رشته تحرير در آورده
اند براساس محورها و بخش های اعالم شده به دبيرخانه ارسال کنند.

اهداف جشنواره
*ايجاد رقابت مثبت و افزايش مشارکت رسانه ها پيرامون اخبار شهرداری بندرعباس
*استفاده ازظرفيت های موجود در رسانه ها در توسعه شهربندرعباس
*آ شنايی با ظرفيت ها و ا ستعدادهای درخ شان در ر سانه های مکتوب و الکترونيکی و بهره گيری از
اين ظرفيت ها در توسعه شهر بندرعباس

موضوعات:
محيط زيست شهری
توسعه فضای سبزمديريت پسماند و بازيافتآاليندگی زيست محيطیعمران و آبادانی
طرح های نيمه تمام-پروژه جديد مورد نياز شهری

پروژه های عمرانیشهر هوشمند و الکترونيک
-

زير ساخت های ارتباطی و خدمات الکترونيک

-

شهروند هوشمند

هويت و کالبد شهری
-

طرح تفضيلی و توسعه شهری

-

بازآفرينی شهری

ترافيک و حمل و نقل
-

حمل و نقل عمومی(تاکسی-اتوبوس)

-

شبکه معابر شهر

فرهنگ شهروندی
-

مشارکت شهروندان

-

اخالق و فرهنگ شهروندی

-

حقوق و مطالبات شهروندی

-

نشاط اجتماعی و تفريحات سالم

-

معرفی ظرفيت های آشکار و پنهان شهری

-

توسعه گردشگری

بخش های اصلی جشنواره:
خبر ،تيتر ،مصاااح به ،گزارخ خبری(تحليلی) ،يادداشاات ،گزارخ تصااويری( عکس ،انيميشاان،
اينفوگرافی)...
بخش ويژه:

بخش دوستدار کودک و شهر خالق
-

استاندارد سازی فضای پارکها

-

احداث پارک کودک و مادر

ارسال حداکثر سه اثر در هر بخش
ضوابط و مقررات شرکت در جشنواره
*روزنامه نگاران شااا ل و آزاد اسااتان هرمزگان که در نمايندگی نشااريات سااراسااری ،منطقه ای،
اساا تانی،محلی يا خبرگزاری ها و همچنين پاي گاه های خبری ف عال يت می کن ند،می توان ند در اين
جشنواره شرکت کنند.
*آثار جشنواره به صورت حضوری و ارسال پستی پذيرخ می شود و در جشنواره شرکت داده خواهد
شد
*هر متقا ضی ميتواند فقط  3اثر در هر بخش ار سال نمايددر صورت ار سال آثار بي شتر دبيرخانه
جشنواره آثار دريافتی را به صورت تصادفی انتخاب و مابقی را حذف خواهد نمود.
*آثاری پذيرفته مي شود که ا صل صفحه منت شره ر سانه و نام صاحب اثر در آن قيد شده با شد .در
صورت عدم درج نام اثر بايد توسط سرپرست يا مديرمسئول مهر و امضاء گردد.
*آثاری پذيرفته ميشود که در محورهای اعالم شده ارائه شود.
*هيئت داوران در هر يک از موضوعات  3اثر را به عنوان اثر برگزيده معرفی می نمايد.
*مطبو عات لغو مجوز شااده ،فا قد مجوز و همچنين بولتن های داخلی ادارات ،ام کان شاار کت در
جشنواره را ندارند.
جوايز:
نفر اول :ديپلم افتخار و هديه نقدی به ارزخ  15ميليون ريال
نفر دوم :ديپلم افتخار و هديه نقدی به ارزخ  10ميليون ريال
نفر سوم :ديپلم افتخار و هديه نقدی به ارزخ 5ميليون ريال
بخش ويژه :ديپلم افتخار و هديه نقدی به ارزخ  10ميليون ريال برای  2نفر

ارسال آثار از 15 :تيرماه لغايت  31شهريور ماه 1401
بررسی هيات داوران 11 :مهر ماه لغايت  18مهر ماه 1401
اعالم نتايج برندگان 25:مهر ماه1401
شماره تماس جهت هماهنگی32244991-32242610 :
شماره ارسالی اثر از طريق واتساپ07632247680 :
آدرس ايميل جشنواره:
Gamberonshahr@gmail.com
آدرس دبيرخانه :بندرعباس ،خيابان امام خمينی ،شااهرداری بندرعباس،مديريت ارتباطات و امور بين
الملل شهرداری بندرعباس
دبيرخانه نخستين جشنواره رسانه ای گمبرون شهر

