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برگـزاریجشـنوارهماکوگـرامدرمـردادمـاه97بهطـورتصادفـی،مصـادفشـدبـانامگـذاریروزجهانـیگردشـگری)روز27

سـپتامبرهـرسـال-5مهـر(توسـطسـازمانجهانـیگردشـگری)UNWTO(به»گردشـگریوتحـولدیجیتـال«.اهمیت

فناوریهـایدیجیتـالوفضـایمجـازیدرگردشـگریبـرکسـیپوشـیدهنیسـتوایـنفرصـتبـزرگومهـمرابـرایایجاد

محتـوایبـاکیفیـت،بکـر،خالقومانـدگارفراهـممیکند.هدفاصلیجشـنوارهسـفرنگاریماکوگـرامنیزشناسـاندنظرفیت

هـایجامعـهمحلـی،ایجـادخودبـاوریواعتمـادبـهنفـسبـرایخلـقآثـاروترویجتولیـدمحتـوادرفضـایمجازیبـاایجاد

شـرایطرقابـتسـالمبـود.جمـعکـردنودورهـمآوردنسـفرنگارانتأثیرگـذاروصاحبایـدهدرفرصـتکوتاهیکـهبتواندبه

شناسـاندنمناطـقکمتـرشـناختهشـدهوبکرکمـککند.

اهمیـتایـنموضـوعبـهانـدازهایاسـتکـهتحقیقـاتعلمـیمعتبـرمختلفـیدردنیـانیـزبـهموضـوعاثـر»تأثیرگـذاران«

)Francesca(شـبکههایمجـازیدرگردشـگریپرداختهانـد.بـرایمثـال،طبقتحقیقاتفرانسسـکاماگنـو)influencers(

وبـهنقـلاز)Freberg,Graham,McGaughey&Freberg,2011(،تأثیرگـذارانشـبکههایمجـازینوعجدیدیاز

حمایتگـرانمسـتقلتعریـفمیشـوندکـهدیدگاهمخاطبـانراازطریـقوبـالگ،توئیتهاوسـایرابزارهایشـبکههایمجازی

شـکلمیدهنـد.آنهـابـهعنـوانرهبـراننظـرشـناختهشـدهوقادرنـدتـااثـرمحتـوا)تولیـدشـده(رابادریافـتوانتقـالبه

دیگـرانافزایـشدهند.

بـاتوجـهبـهایـنموضـوع،هـدفاصلـیگردهمایـیدرماکوایـنبودتـاازقـدرتوابزارهـایدیجیتـالبـرایتولیـدمحتوابه

بهینهتریـنشـکلممکـناسـتفادهشـود.بیشـک،ایـنرویـدادبـدوننقـصوخطـانبـود،اماهمـهتالشبـرآنبودتـاجامعه

محلـیماکـوبتوانـددرجهـتشناسـاندنپتانسـیلهایمیـراثوگردشـگریخـودقدمهـایاولیهمهمیبـردارد.

پیشگفتار
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گاهشمارجشنواره
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سازی دبيرخانه تهران و پس از آماده تصویب شد و 97سال  تير ماه 17جشنواره ماکوگرام پس از تفاهم با سازمان منطقه آزاد ماکو در 
بر اساس جدول زماني باال فرآیندهای مختلف جشنواره  ، مرداد 24تاریخ  با مسئوالن استاني در  هماهنگيسایت و جلسه اندازی وبراه

 انجام شد.

 

 

 

کنند به رشته تحریر در ميبينند و حس ميچه را ميگر سفرهای خود هستند، آناین یک فراخوان است برای آنها که روایت
ه آزاد ماکو، واقع در یکي منطق !ای نزدیک، آیندهندکنثبت ميبرای مسافران آینده و دهند دوربين جای مي آورند، در قاب

های افسانهاش و های تاریخي ایران با طبيعتي متفاوت و کمتر دیده شده، با حال و هوای شهرهای مرزیترین گذرگاهاز مهم
شما هم دعوتيد به رقابت با بزرگان سفرنگاری  کنيد، لذت ببرید و روایت کنيد...پایانش ميزبان شماست تا ببينيد، لمس بي

 های اجتماعي.ایران در فضای مجازی و شبکه

جشنواره شمارگاه  

تير 25  

رتي 31   

ثبت نام               
کنندگانشرکت  

مرداد 3و 2   

مرداد 4   

برای انتخاب  داوری  مرحله اول 
کنندگان نهایيشرکت  

ن مرحله اولاعالم منتخبا مرداد 8    

مرداد 13  

وجيه افتتاحيه و ت
انکنندگشرکت  

مرداد12   

  یيبرندگان و عوامل اجراتقدیر از اختتاميه و 

کوپایان و بازگشت از ما  

کنندگان و رقابت شرکت
  فرآیند داوری رقابت اصلي

2 

 فراخوان ثبت نام

جشـنوارهماکوگـرامپـسازتفاهـمبـاسـازمانمنطقـهآزادماکـودر17تیـرمـاهسـال97تصویـبشـدوپسازآمادهسـازی

دبیرخانـهتهـرانوراهانـدازیوبسـایتوجلسـههماهنگـیبـامسـئوالناسـتانیدرتاریخ24مرداد،براسـاسجـدولزمانی

بـاالفرآیندهـایمختلفجشـنوارهانجامشـد.
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فراخوانثبتنام

ایـنیـکفراخـواناسـتبـرایآنهـاکـهروایتگرسـفرهایخـودهسـتند،آنچـهرامیبینندوحـسمیکنندبـهرشـتهتحریردر
میآورنـد،درقـابدوربیـنجـایمیدهنـدوبرایمسـافرانآیندهثبتمیکننـد،آیندهاینزدیـک!منطقهآزادماکـو،واقعدریکی
ازمهمتریـنگذرگاههـایتاریخـیایـرانبـاطبیعتـیمتفاوتوکمتردیدهشـده،بـاحالوهوایشـهرهایمرزیاشوافسـانههای
بی-پایانـشمیزبـانشماسـتتـاببینید،لمسکنیـد،لذتببریـدوروایتکنید...شـماهمدعوتیدبـهرقابتبابزرگانسـفرنگاری

ایـراندرفضـایمجازیوشـبکههایاجتماعی.

هدف: شناساییومعرفیظرفیتهایگردشگریمنطقهآزادماکوازطریقابزارهایفضایمجازی

ماکو  گرام چیست؟ 
دریـککالم،مـامیخواهیـمدرمـدتیـکهفتـهماکـورابـهدنیانشـاندهیموبـرایایـنکارازابزارهـایرایجایـنروزهاکمک

م. ی گیر می
رسانههایمجازشرکتکننده:
-وبالگ)انگلیسیوفارسی(

-اینستاگرام)انگلیسیوفارسی(
-فیسبوک)فقطبرایبخشانگلیسی(

آئین نامه جشنواره:
شرایط عمومی

é شرکتدرحوزههایمختلفجشنوارهمحدودیتسنیندارد.

é حضوردرجشنوارهبرایافرادحقیقیوحقوقیآزاداست.

é شرکتکنندگانمیتواننددرهرسهبخشوبالگ،اینستاگراموفیسبوکدرمسابقهشرکتکنند.

é حقاستفادهازآثارتولیدشدهدرطولجشنواره)متن،عکسوفیلم(برایمنطقهآزادماکوومجلهگیلگمشمحفوظاست.

بخش وبالگ
é موضوعوبالگدریکیازحوزههایسـفر،گردشـگری،عکاسـی،محیطزیسـت،حیاتوحش،صنایعدسـتی،غذا،تاریخوآداب

ورسـوماقوامایرانوجهانباشـد.
é نویسندهوبالگ،بایدمؤلفاثرباشدونهتنهامنتشرکنندهآن.
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é هرفردمیتواندحداکثربایکوبالگدرجشنوارهثبتنامنماید.
é وبالگفعالباشدبدینمعنیکهدرسهماهگذشتهحداقلسهمطلبمرتبطباگردشگریوسفردرآنتولیدشدهباشد.

بخش اینستاگرام
é موضـوعصفحـهاینسـتاگرامدریکیازحوزههایسـفر،گردشـگری،عکاسـی،محیطزیسـت،حیـاتوحش،صنایعدسـتی،غذا،

تاریـخوآدابورسـوماقـوامایرانوجهانباشـد.
é صفحهاینستاگراممعرفیشدهبایدعمومی)public(باشد.

é صفحهاینستاگراممعرفیشدهبایدحداقل1000دنبالکننده)follower(داشتهباشد.

é صاحبصفحهاینستاگرام،بایدمؤلفاثرباشدونهتنهامنتشرکنندهآن.

é هرفردمیتواندحداکثربایکصفحهاینستاگرامدرجشنوارهثبتنامنماید.

بخش فیسبوک
é موضـوعصفحـهفیسـبوکدریکـیازحوزههایسـفر،گردشـگری،عکاسـی،محیطزیسـت،حیاتوحـش،صنایعدسـتی،غذا،

تاریـخوآدابورسـوماقـوامایرانوجهانباشـد.
é صفحهفیسبوکمعرفیشدهبایدحداقل100مخاطب)follower(داشتهباشد.

é هرفردمیتواندحداکثربایکصفحهفیسبوکدرجشنوارهثبتنامنماید.
é صاحبصفحهفیسبوک،بایدمؤلفاثرباشدونهتنهامنتشرکنندهآن.

é محتوایمنتشرشدهدرفیسبوکبایدبهزبانانگلیسیباشد.

شیوه انتخاب شرکت کنندگان در مرحله اول
وبـالگ،صفحـاتاینسـتاگراموفیسـبوکپـسازثبتنامدرجشـنواره،مـوردارزیابـیاولیهقرارگرفتـهوازمیـانثبتنامکنندگان،
برگزیـدگانبـهمرحلـهاصلیجشـنوارهراهمییابنـد.برگزیدگانبهمـدت6روزمیهمانمنطقـهآزادماکوخواهندبودودرمسـابقه

اصلیشـرکتخواهندکرد.

تسهیالت در نظر گرفته شده برای برگزیدگان مرحله اول
-بلیترفتوبرگشتهواپیماتهرانبهماکو

-اقامتدرروستاهایبومیماکوهمراهصبحانه

مسابقه اصلی:
برگزیدگاندرروزاولسـفرخودبهمنطقهآزادماکو)دوشـنبه8مردادماه(،درجلسـهتوجیهیشـرکتکردهوباجزئیاتشـرکت
درمسـابقهآشـنامیشـوند.سـفرنگارهاهـرروزودرطـولگشـتوگـذارخوددرگـوشچپگربهایـرانازطبیعت،تاریـخ،آدابو
رسـوم،خـوراکومـردمروایـتخواهنـدکردوباثبتعکـس،فیلم،تصاویرزندهو...اینخطهازکشـوررابـهمخاطبانخودمعرفی

میکننـد.)نـکاتفنـیوتکنیکیمرتبطباجشـنوارهدرجلسـهتوجیهیارائهخواهدشـد.(
شیوهانتخاببرگزیدگانجشنواره:

-منتخبهیأتداوران
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درروزپایانـیجشـنوارههیـاتداورانبـراسـاسشـاخصهایتعییـنشـده،محتوایتولیدشـدهتوسـطشـرکتکنندگاندرطول
روزهـایجشـنوارهرابررسـیو3برگزیـدهنهایـیراتعییـنخواهدکرد.

-منتخبمردمی
رأیگیـریایـنبخـشدروبسـایتجشـنوارهانجـامخواهدشـدوبهترینبالگرهاواینسـتاگرامرهاتوسـطکاربرانفضـایمجازی

برگزیدهخواهندشـد.
-منتخبمحتوایانگلیسی

اینبخشبهبالگرهاواینستاگرامرهاو)فیسبوکرهای(انگلیسیزباناختصاصداردکهبهصورتمجزاداوریخواهندشد.
-بومی-منطقهای

منظـورازبومـی،سـاکنانمنطقـهآزادماکواسـتکـهروایتهایمحلیخودراازشـهروروستایشـاندرفضایمجازیمنتشـرمی
کننـد.ایـنبخـشنیزبهصـورتمجزاداوریخواهدشـد.

آمارثبتنام

 
 
 

کنندگان در طول شده، محتوای توليدشده توسط شرکت های تعييندر روز پایاني جشنواره هيات داوران بر اساس شاخص
 د کرد.برگزیده نهایي را تعيين خواه 3و روزهای جشنواره را بررسي 

 منتخب مردمی -

سایت جشنواره انجام خواهد شد و بهترین بالگرها و اینستاگرامرها توسط کاربران فضای مجازی در وبگيری این بخش أیر
 برگزیده خواهند شد.

 منتخب محتوای انگلیسی -

 بوکرهای( انگليسي زبان اختصاص دارد که به صورت مجزا داوری خواهند شد.بالگرها و اینستاگرامرها و )فيس این بخش به

 ایمنطقه –بومی -

های محلي خود را از شهر و روستایشان در فضای مجازی منتشر منظور از بومي، ساکنان منطقه آزاد ماکو است که روایت
 کنند. این بخش نيز به صورت مجزا داوری خواهد شد.مي
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 پ

 

بت نامآمار ث  

نفر 258  224  

 31 سه بخش رقابت

3 

استان 24   

%46تهران   

% 57ها سایر استان      

سنی یبازه  
سال 46 -20  

209 15 

2 

3 

29 
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فرآیندداوریمرحلهاول-بیانیهداوران
مرحلـه اول داوری جشـنواره ماکوگـرام بـه منظـور انتخاب افراد برای حضـور در منطقـه آزاد ماکو و تولید محتـوا در فضاهای مجازی 

و شـبکه های اجتماعـی در تاریـخ دوم مـرداد 1397 از سـاعت 18 تـا 24 در دبیرخانـه تهـران )دفتـر فصلنامـه گیلگمـش( بـا حضور 

سـرکار خانـم "سـتایش فرجـی"، و آقایـان "پژمـان نوروزی"، "شـهاب چراغـی"، "حسـین عبدالهـی" و "آرش نورآقایی" و برخـی از افراد 

گـروه اجرایـی به انجام رسـید. 

گزارش عملکرد دبیرخانه
é طراحی جشنواره

é رایزنی و هم فکری با مدیران و مسؤوالن منطقه آزاد ماکو برای اجرایی کردن طرح جشنواره

é زمان بندی اجرای جشنواره

é تبیین آئین نامه جشنواره

é ایجاد دبیرخانه در تهران و ماکو

é طراحی پوستر و فراخوان حضور برای شرکت در جشنواره

é طراحی وب سایت، صفحه فیسبوک و صفحه اینستاگرام جشنواره

é تبلیغ جشنواره

é انتخاب مدرسان برای بخش آموزشی بوم گردي منطقه آزاد ماکو

é انتخاب داوران برای جشنواره سفرنگاری ماکوگرام

é طراحی مرام نامه حضور در جشنواره برای شرکت کنندگان

é برنامه ریزی برای ایجاد تسهیالت مورد نیاز برای برگزاری هرچه بهتر جشنواره 

گزارش عملکرد داوری
é آمار نهایی ثبت نام کنندگان در جشنواره: 258 نفر

é اینستاگرام: 224 نفر

é وبالگ و وب سایت: 31 نفر

é فیسبوک: 3 نفر

é تعداد مشارکت از استان ها: 24 + منطقه آزاد ماکو 

é سهم مشارکت از تهران %43

é سهم مشارکت از شهرستان ها %57 

é بازه ي سنی مشارکت کنندگان در جشنواره: 20 تا 46 سال

é متقاضی زبان فارسی در جشنواره )اینستاگرام(: 209 نفر

é متقاضی زبان انگلیسی در جشنواره )اینستاگرام(: 15 نفر

é متقاضی زبان فارسی در جشنواره )وبالگ(: 29 نفر

é متقاضی زبان انگلیسی در جشنواره )وبالگ(: 2 نفر

é طبـق قانـون جشـنواره همـه کسـانی که در فیسـبوک شـرکت می کردند می بایسـت به زبان انگلیسـی بنویسـند. باالتر گفته شـد 
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کـه تعـداد  3  نفـر برای فیسـبوک ثبت نـام کردند. 

روند داوری
é در قـدم اول همـه مشـخصات صفحات اجتماعی همه شـرکت کنندگان مورد بررسـی قـرار گرفت تا با آئین نامه جشـنواره، اطالعیه 

و فراخـوان مطابقـت داشـته باشـد. در ایـن مرحلـه، اگر فردی نتوانسـته بود شـرایط حضـور در جشـنواره را احراز کند بـرای قدم دوم 

نشد.  انتخاب  داوری 

é ارزیابی با در نظرگرفتن چندین شاخص انجام شد:

é فقط تعداد "فالوورها" و "الیک ها" مالک قرار داده نشد، هرچند که به عنوان یکی از معیارها مد نظر داوران قرار گرفت. 

é ثبـات فعالیـت شـرکت کننده ها در شـبکه های اجتماعـی مورد بررسـی قرار گرفت. عـدم فعالیت مسـتمر از مواردی بـود که امتیاز 

برخـی از شـرکت کننده ها را کاهش  داد. 

é انسـجام مطالـب، هماهنگـی عکـس و تصویـر، زیبایـی تصویـر و روایـی بـودن متـن، اسـتفاده از فیلـم، وجود کپشـن، اسـتفاده از 

"هشـتگ" از بقیـه مـواردی بـود کـه مـورد نظـر هیـأت داوران قـرار گرفت. 

é از زمـان فراخـوان تـا زمـان داوری مهلـت داده شـد تـا صفحه هـای خصوصـی بـه صفحه هـای عمومـی تبدیـل شـود. برخـی از 

شـرکت کنندگان ایـن موضـوع را مـورد غفلـت قـرار دادنـد و از جشـنواره خـارج شـدند. 

é داورها به هر صفحه بین 1 تا 5 نمره دادند و نهایتا بر اساس آن انتخاب  نهایی صورت گرفت. 

é داوارن سـعی کردنـد بـا اسـتفاده از معیارهـا، صفحـات نادرسـت بـا تعـداد فالوورهـای تقلبی را تشـخیص دهند و مقدار مشـارکت 

خواننـدگان بـا هر پسـت را مـد نظر قـرار دهند. 

é قابـل ذکـر اسـت کـه معیارهای "الیو" و "اسـتوری" مد نظـر قرار نگرفت، هرچنـد این معیارهـا در مرحله دوم جشـنواره مورد توجه 

داوران خواهـد بود. 

é سیسـتم ارزیابـی وب سـایت و وبـالگ نیـز بـر اسـاس زیبایـی، فعالیت مسـتمر، متن  خوانـی، تعـداد سـفرنامه  ها و مرتبط بـودن با 

موضوعـات جشـنواره انجام شـد. 

é شـرکت کنندگان بومی/محلـی )اهـل منطقـه آزاد ماکـو( مـورد ارزیابی قـرار گرفتند ولـی برای باالبردن مشـارکت بومـی، داوران با 

سـختگیری کمتـری رأی خـود را برای ایـن افراد صـادر کردند. 

é صفحـات بسـیاری وجـود داشـت که عکس های عالی داشـتند، امـا مالک انتخـاب داوران فقط عکـس نبود. اگر صفحـه ای بیش از 

حـد از عکس هـای اینترنتی اسـتفاده کـرده بود، نمـره منفی گرفت. 

é بعضـی از افـراد تخصـص ویـژه ای )از جمله طراحی، فعالیت ماجراجویانه، عکاسـی از آسـمان شـب، پرنده نگری و ...( داشـتند که یا 

بـه طـور جداگانه بـرای حضور در جشـنواره در نظر گرفته شـدند یا امتیـاز مثبت گرفتند. 

é برخـی از افـراد بـدون انتخـاب داوران برای جشـنواره در نظر گرفته شـدند تـا با مدیریت دبیرخانـه به تولید محتوایـی بپردازند که 

بـرای معرفی ماکو، مفید باشـد. 

الزم به ذکر است که برای حضور این افراد از سهمیه مسابقه استفاده نشد. 

é سیاسـت انتخـاب بـر ایـن اسـاس بود که افـراد تـازه وارد هم بتوانند در این جشـنواره شـرکت کنند و بـرای تولید محتـوا در آینده 

انگیـزه داشـته باشـند. بـه همیـن دلیل برخـی از افراد با تعداد فالوورهای بسـیار کنار گذاشـته شـدند تا افـرادی که به تازگی شـروع 

کرده انـد ولـی بـه مبانـی مرتبـط بـا روحیـه جامعه محلـی و توسـعه پایـدار در عرصه گردشـگری دقـت کرده انـد، فرصت حضـور در 

جشـنواره را بیابند.  
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نکته 
é تقریبـا می تـوان گفـت کـه معیارهـای داوری بـرای کسـانی که بـه ماکو سـفر و در جشـنواره شـرکت می کنند، همیـن معیارهای 

داوری اولیـه  اسـت بـه اضافـه معیارهـای دیگری کـه در جلسـات توجیهی بـه شـرکت کنندگان توضیح داده خواهد شـد. 

é شـرکت کنندگان در جشـنواره و عالقه منـدان به مشـارکت در انتخـاب برگزیده مردمی، بـرای اطالع از ادامه فرآیند جشـنواره لطفا 

به سـایت etravelgram.ir و صفحه اینسـتاگرام maku.gram  مراجعه کنند. 

در آخر:
é اگـر شـخصی در ایـن داوری انتخـاب نشـده اسـت، بـه هیچ وجـه به معنی این نیسـت کـه از افرادی که انتخاب شـده اند اسـتعداد 

یـا توانایـی کمتـری دارد. فقـط بـه ایـن معنی اسـت که بـر اسـاس معیارهای برگـزاری ایـن جشـنواره و داوری )که حتما بی  اشـتباه 

نبـوده اسـت( تطابق کمتری داشـته اند. 

با آرزوی پیروزی و بهروزی برای همه

هیأت داوران جشنواره سفرنگاری ماکوگرام
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داوری مرحله اول- منتخبان نهایی کشوری/محلی در جشنواره ماکوگرام  - 4 مرداد 97
استانوضعیتبخش رقابتانتخاب شدهوبالگ.آی دینام خانوادگیردیف

تهرانمنتخب داورانوبالگکشوریafracamp.irاحسان موسوی1
البرزمنتخب داورانوبالگکشوریsafarbedigarsu.blogfa.comرضا عاشوری2
تهرانمنتخب داورانوبالگکشوریghasedak.infoهانیه رحمتی3
تهرانمنتخب داورانوبالگکشوریtravestyle.comمتین لشکری4
تهرانمنتخب داورانوبالگکشوریwww.irandeserts.comمحسن ادیب5
آ.شرقیمنتخب داورانوبالگکشوریiran-behesht.mihanblog.comمجید فقیری بیرامی6
هرمزگانمنتخب داورانوبالگکشوریalikoo.irعلی رضائی7
تهرانمنتخب داورانوبالگکشوریzhuk.irمهران منصوری8
البرزمنتخب داورانوبالگکشوریdocharkhehmag.irمحمد مهدی خاکبان9
تهرانمنتخب داوراناینستاگرامکشوریEhsanbashirganjiاحسان بشیرگنجي10
مازندرانمنتخب داوراناینستاگرامکشوریAlinikiiiعلي نیکخواه11
فارسمنتخب داوراناینستاگرامکشوریNafissisسروش نفیسی12
تهرانمنتخب داوراناینستاگرامکشوریPeynorouziحمیدرضا نوروزی13
آ.غربیمنتخب داوراناینستاگرامکشوریRahnavardphotographyمهدی رهنورد14
یزدمنتخب داوراناینستاگرامکشوریre_nikoooریحانه نیکوکاران15
تهرانمنتخب داوراناینستاگرامکشوریomidgholamalipourامید غالمعلی پور16
قممنتخب داوراناینستاگرامکشوریreza.aliaslرضا علی اصل17
تهرانمنتخب داوراناینستاگرامکشوریPanteagholamiپانته آ غالمی18
تهرانمنتخب داوراناینستاگرامکشوریsoheil.szسهیل سرگلزایی19
گیالنمنتخب داوراناینستاگرامکشوریArashlanddآرش محمدی20
هرمزگانمنتخب داوراناینستاگرامکشوریAbedinicyrusسیروس عابدینی21
البرزمنتخب داوراناینستاگرامکشوریemad__nematollahiعماد نعمت اللهی22
تهرانمنتخب داوراناینستاگرامکشوریHyrcangirlمحدثه مهیمنی23
تهرانمنتخب داوراناینستاگرامکشوریlooking.for.shangri_laمهدی فاضل بیگی24
تهرانمنتخب داوراناینستاگرامکشوریSepidehsharbafسپیده شعرباف25
تهرانمنتخب داوراناینستاگرامکشوریSoorsheenمحمد اعجازی26
تهرانمنتخب داوراناینستاگرامکشوریtravel_diary_of_usطه ولی زاده27
مازندرانمنتخب داوراناینستاگرامکشوریmr.nvb_mini_touristنواب محمدی28
خراسان رضویمنتخب داوراناینستاگرامکشوریamir71abامیر عباسی فر29
کردستانمنتخب داوراناینستاگرامکشوریebrahim_alipoorابراهیم علی پور30
تهرانمنتخب داوراناینستاگرامکشوریJmohsenjمحسن جعفری31
تهرانمنتخب داوراناینستاگرامکشوریmostafazahedi62مصطفی زاهدی32
تهرانمنتخب داوراناینستاگرامکشوریnarcise.kzmنرگس کاظمی فرد33
خراسانمنتخب داوراناینستاگرامکشوریrahimrashidi_عبدالرحیم رشیدی34
تهرانمنتخب داوراناینستاگرامکشوریs.bagheriradسعید باقری راد35
تهرانمنتخب داوراناینستاگرامکشوریmina.moazeniمینا موذنی36
تهرانمنتخب داوراناینستاگرامکشوریSinasiavسینا سیاوشان37
تهرانمنتخب داوراناینستاگرامکشوریarezu5kآرزو کرد38
تهرانمنتخب داوراناینستاگرامکشوریNedaghodratpanahندا قدرت پناه39
تهرانمنتخب داوراناینستاگرامکشوریMototouristکوروش علیزاده40
گیالنمنتخب داوراناینستاگرامکشوریk1kianianمحمد خلیلی41
بوشهرمنتخب داوراناینستاگرامکشوریPhoto.jamaliمحمد جمالی42
یزدمنتخب داوراناینستاگرامکشوریmehdizade_samanehسمانه مهدی زاده43
تهرانمنتخب داوراناینستاگرامکشوریaminkarimi87امین کریمی44



گزارش نوشتارى جشنواره سفرنگاری ماکوگرام )مستندنگاری(12

مازندرانمنتخب داوراناینستاگرامکشوریMaytabمهتاب میرطاهری45
تهرانمنتخب داوراناینستاگرامکشوریSahraznصحرا زنگنه نژاد46
خراسان رضویمنتخب داوراناینستاگرامکشوریnavaei_maryamمریم نوائی صدیقی47

تهرانمنتخب داوراناینستاگرامکشوریehsan_bzاحسان باقرزاده48
اصفهانمنتخب داوراناینستاگرامکشوریhadi.oliaeeمحمد هادی اولیایی49
تهرانمنتخب داوراناینستاگرامکشوریNiloofar_Rezabandehlooنیلوفر رضابنده لو50
تهرانمنتخب داوراناینستاگرامکشوریsin.alef.noonسهند اشتر نخعی51
فارسمنتخب داوراناینستاگرامکشوریMoloud_aziziمولود عزیزی52
آ.غربیمنتخب داوراناینستاگرامکشوریbagher_moharramiباقر محرمی53
تهرانمنتخب داوراناینستاگرامکشوریhiva_mojiriهیوا مجیری54
یزدمنتخب داوراناینستاگرامکشوریNartiteeاقامتگاه نار تی تی55
فارسمنتخب داوراناینستاگرامکشوریparhami_traditional_houseسروش پرهامی56
تهرانمنتخب داوراناینستاگرامکشوریMettikaaمهدی اکبرزاده57
تهرانمنتخب داوراناینستاگرامکشوریShahroozesmailiشهروز اسماعیلی58
تهرانمنتخب داوراناینستاگرامکشوریParisabajelanپریسا باجالن59
تهرانمنتخب داوراناینستاگرامکشوریmoslem.irannezhadمسلم ایران نژاد60
تهرانمنتخب داوراناینستاگرامکشوریAmirshqامیر شاهچراغیان61
تهرانمنتخب داوراناینستاگرامکشوریeskandari_majid_مجید اسکندری62
تهرانمنتخب داوراناینستاگرامکشوری_houriii_هوریه رحیمی63
تهرانمنتخب داوراناینستاگرامکشوری_Negaralizadeh_نگار نظرعلیزاده64
تهرانمنتخب داوراناینستاگرامکشوریSaharmarcoسحر رضایی کمال آباد65
تهرانمنتخب داوراناینستاگرامکشوریGolchehreگلچهره آرین66
اصفهانمنتخب داوراناینستاگرامکشوریAlisakatraعلی دشتبانزاده ایرانی67

فهرست شرکت کنندگان منتخب محلی
ماکومنتخب داورانوبالگمحلیshawarshan.irامید رضا قهرمانزاده1
ماکومنتخب داوراناینستاگراممحلیbina.newsمختار سلمانی2
ماکومنتخب داوراناینستاگراممحلیMakupicهادی محمودزاده3
ماکومنتخب داوراناینستاگراممحلیShokranehrezazadehشکرانه رضازاده4
ماکومنتخب داوراناینستاگراممحلیAkbarrefahiاکبر رفاهی5
ماکومنتخب داوراناینستاگراممحلیmaku_azerbaijanرشید زینالزاده6
ماکومنتخب داوراناینستاگراممحلیzahra.khalilpourrزهرا خلیل پور7
ماکومنتخب داوراناینستاگراممحلیHojat_pamحجت پام8
ماکومنتخب داوراناینستاگراممحلیaqdm_photographyمحرم حسن اقدم9
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جلسهتوجیهیپیشازسفر-خانهوارطان
پیـش از سـفر بـه ماکـو، روز شـنبه 6 مـرداد 97 در جلسـه ای که به منظور پرسـش و پاسـخ قبل از سـفر شـرکت کنندگان نهایی در 

خانـه وارطـان برگـزار شـد، نکات فنـی و مالحظات مربوط به حضور و شـرکت در جشـنواره به منتخبان نهایی توضیح داده شـد. پس 

از توضیحـات نحـوه حضـور در رقابت، قالب مسـابقه ها، شـرکت کنندگان مرامنامه و مالحظات جشـنواره را نیـز امضا کردند.

خانه وارطان-توضیحات فنی جشنواره
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فعالیتتیماجرایی

خالصه ای از فعالیت های انجام شده در دبیرخانه های تهران و ماکو در بازه ي کمتر از یک ماه به شرح ذیل است:

17/04/97شروع پروژه ماکوگرام/ تصویب پروژه1

18/04/97برنامه ریزی های اولیه2

19/04/97فایل های مستندنگاری/پوستر/پاورپوینت...3

19/04/97تبلیغات در فضای مجازی- ایجاد صفحه رسمی ماکوگرام  4

20/04/97اعالم فراخوان رسمی5

21/04/97طراحی پوستر 6

22/04/97النچ وب سایت 7

24/04/97نشست با مسئوالن استانی منطقه آزاد ماکو8

25/04/97شروع ثبت نام9

01/05/97جلسه تیم اجرایی و پیشارزیابی ثبت نام کنندگان10

2/05/97شروع داوری مرحله اول11

3/05/97اعزام تیم دبیرخانه تهران برای استقرار در ماکو12

04/05/97انتشار فهرست منتخبان و بیانیه اول داوران13

06/05/97جلسه توجیهی در خانه وارطان14

06/05/97هماهنگی نهایی برای پرواز رفت به ماکو15
06/05/07دوره آموزش بوم گردي 16
08/05/97افتتاحیه، پذیرش، توجیه نهایی و استقرار شرکت کنندگان در اقامتگاه ها17

12/05/97تا 9شروع رسمی رقابت در فضای مجازی و وبالگها18

12/05/97تا10فرآیند داوری مرحله دوم19

10/05/97برنامه ریزی اختتامیه، اهداي تقدیرنامه ها و جوایز20

12/05/97نشست با خبرنگاران 21

13/05/97بدرقه شرکت کنندگان، پرواز برگشت و پایان جشنواره22
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جشنوارهماکوگرام:ازشروعتاپایان
جشـنواره ماکوگـرام در یـک دوره کوتـاه مـدت، فشـرده و با فعالیـت بیـش از 26 روز و میانگین فعالیت 8 سـاعت در روز بـه ازای هر 

نفـر از گـروه اجرایـی برگزار شـد. همچنیـن از روز 3 تا 14 مـرداد 97 نیز گروه اجرایـی محلی در کنار برگزارکننـدگان فعالیت تقریبا 

شـبانه روزی را بـرای مدیریـت ایـن رویـداد از ابتـدا تـا انتهـا انجـام داده اند.  جـدول ذیل آمـار کلی فعالیـت، تعداد شـرکت کنندگان، 

دسـته بندی و سـایر اطالعـات مهـم  را نشـان می دهد:

آمار و ارقام جشنواره
مجمـوع نهایـی شـرکت کنندگان در رقابـت ماکوگـرام 63 نفر بود.  بر اسـاس تقسـیم بندی جغرافیایی، ۹ نفر بومی منطقـه ماکو، 54 

نفـر از نقـاط مختلف کشـور و 1 شـرکت کننده خارجی در بخش های مختلف جشـنواره ماکوگـرام حضور یافته و در جریان جشـنواره 

بـه تولیـد محتـوا پرداختنـد.  بـا پایـان رقابـت در روز جمعه مـورخ 12 مـرداد 97 هشـتگ )#( ماکوگـرام: ۸۷۷ مرتبه، ماکـو را باید 

 دیـد: 2746 مرتبـه، ماکوگـردی: 479 مرتبـه، ماکوگرافی: 444 مرتبـه، makugram 582 بـار،  :visit maku حدود 503 مرتبه و

trip to maku به تعداد 438 مرتبه در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته شد.

 عـالوه بـر ایـن 10 وبـالگ، 52 صفحـه اینسـتاگرام و ۱ صفحه فیسـبوک برای معرفی ماکو در سـطح کشـور و حتی خارج از کشـور 

فعـال شـدند. در هفته برگزاری جشـنواره، شـرکت کنندگان در ایـن رویداد به معرفـی جاذبه های طبیعی، تاریخـی و فرهنگی منطقه 

بـا اولویـت بوم گـردي پرداختنـد. جاذبه هایـی هماننـد حضـور لک لک هـا، منشـورهای بازالتـی، قره کلیسـا، باغچـه جوق، روسـتاهای 

هاسـون، خـوک و درویش کنـدی، دره رند و آبشـارهای ماکو، موسـیقی محلی )عاشـیق(، فولکلـور و زبان محلی و... را سـوژه خود قرار 

دادنـد کـه ایـن رونـد منجر به ایجـاد موج رسـانه ای در راسـتای معرفی جاذبه هـای منطقه آزاد ماکو شـد.

اختتامیه و برندگان
پـس از بررسـی محتواهـای تولیـد شـده در فضای مجازی )اینسـتاگرام، فیسـبوک( و وبالگ هـای شـرکت کنندگان، در فرآیند داوری 

مرحلـه دوم در دو بخـش کشـوری و بومـی افراد برگزیده انتخاب شـدند:

53نفرکشوری،9نفربومیو1نفرخارجیتعدادشرکتکنندگانحضوریافتهدرجشنواره)بعدازحذفانصرافدهندگان(

11نفرگروهاجراییتهران

16نفرکشوریومحلیتعدادخبرنگار

5نفرداوران

گروهاجراییبومیشاملرانندگان،روابطعمومیسازمانمنطقهآزاد،کادراجرایی،
روستاهایاقامتو...

41نفر

5نفرداورانجشنواره

7نفرصخرهنوردوعکاسشب

4نفرمهمانویژه

155نفرمجموعکل

حدود 260 ساعتتعداد کل ساعت فعالیت انجام شده 

26 روزتعداد روز پروژه
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رتبه/بخشبرگزیدگان کشوری 

)emad__nematollahi( اول- اینستاگرامعماد نعمت اللهی

)travel_diary_of_us ( دوم- اینستاگرامطه ولی زاده

)parisabajelan( سوم- اینستاگرامپریسا باجالن

))irandeserts.com  اول- وبالگحمسن ادیب

رتبه/بخشبرگزیدگان خبش بومی

)Shokranehrezazadeh( نفر اول بومی/ وبالگشکرانه رضازاده

)shawarshan.ir( نفر دوم بومی/اینستاگرامامید قهرمان زاده

رتبهامتیازتعداد رایتعداد پستنفرات برتر مشارکت مردمی

اول 2156623صحرا زنگنه نژاد

دوم1115429سعید باقری راد

سوم337151رضا عاشوری

در بخـش مشـارکت مردمـی نیـز خانـم صحـرا زنگنه نـژاد )sahrazn( بـا توجه به کسـب آرای بیشـتر بـه عنوان منتخـب  این 

بخـش انتخـاب شـد. در جـدول زیـر خالصـه ای از آمـار مربوط بـه رأی گیری مشـارکت مردمـی را مشـاهده می کنید:

اختتامیه جشنواره- سالن پارک امام خمینی منطقه آزاد ماکو، مرداد 97  



17 گزارش نوشتارى جشنواره سفرنگاری ماکوگرام )مستندنگاری(

همچنیـن در رقابـت مربوط به محتوا به زبان انگلیسـی از نگاه داوران کسـی حائز رتبه برتر نشـد، امـا خانم ها محدثه مهیمنی و متین 

لشـکری از ایـران و آقـای فدریکـو بوکارتی)ایتالیـا( شایسـته تقدیر شـناخته شـدند. در پایان با تقدیـر از جامعه و مشـارکت کنندگان 

محلـی، گـروه اجرایـی تهـران و منطقـه آزاد، مهمانان و شـرکت کنندگان جشـنواره ماکوگرام به پایان رسـید. نکته جالـب این رویداد 

بارندگـی ناگهانـی و شـدیدي بـود کـه در قالـب فعالیت گروهي، شـرکت کنندگان این مراسـم را مدیریـت کردند و با انتقال به سـالن 

پـارک امـام خمینـی ماکـو، اختتامیـه به شـکل مطلوبی به پایان رسـید. روز شـنبه 13 مرداد 97 پس از پنج روز رقابت از سـه مسـیر 

ماکـو، خوی و تبریـز به خانه خود بازگشـتند. 

در اختتامیه جشنواره بیانیه دوم داوران نیز توسط "پژمان نوروزی" خوانده شد:

" بـه نـام خداونـدی کـه زیبایی هـا و طبیعـت را آفریـد تـا در آنهـا بـه تدبیر گـردش کنیـم و بیاموزیـم، لذت ببریـم و زندگـی کنیم. 

امشـب ماکو، ماکوی زیبای باسـتانی میزبان مراسـم اختتامیه جشـنواره ی سـفرنگاری ماکوگرام اسـت. این نخسـتین حلقه از زنجیره 

بزرگـی اسـت به نـام "ای.تراول گرام")سـفرنگاري الکترونیکـي(. ای. تراول گـرام )etravelgram( پروژه ای اسـت برای رونق بخشـیدن 

بـه گردشـگری کشـورمان، امـا نـه از راه ایجاد سـخت افزارهای  شناخته شـده ای چـون راه و سـاختمان  و نه از راه تبلیغات مرسـوم.

)برعکـس( مـا نخسـتین حلقـه ایـن مهـم را نشـانه گرفته ایـم و آن تولیـد محتوا اسـت. محتـوای جـذاب، متنـوع، دانش محـور و در 

دسـترس. ای.تراول گـرام  بـا درک اهمیـت و جایـگاه بسـته های اینترنتـی و شـناخت قدرت مدیاهـای مختلف نویـن همچون عکس ، 

فیلـم، مالتی مدیـا، پادکسـت )podcast( و سـایر مدیاهـای مدرن، جشـنواره ماکوگـرام را طراحی کرد تا با تولید محتوا و شناسـاندن 

اختتامیه جشنواره- سالن پارک امام خمینی منطقه آزاد ماکو، مرداد 97  
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ایـن  نقطـه کمتـر شـناخته شـده کشـور به عالقه مندان سـفر و مسـافران، چرخ گردشـگری منطقه را به سـهم خـود تـکان داده و در 

حرکت شـتابناک آینده ي آن سـهیم شـود.

پـس از ثبـت نـام و انتخـاب جمـع بزرگـی از بالگرها و اینسـتاگرامر های ایران،  فهرسـت نهایی مسـافران ماکو منتشـر شـد و آنها در 

طـول سـه روز گـردش در ماکـو و مناطـق حومـه، بـه تولید محتوای جـذاب و خـالق پرداختند و آن را منتشـر کردند. بـه نوعی نام  و 

آوازه ی ماکـو را بـر سـر زبان هـا انداختنـد کـه بازتـاب آن را در همین سـه روز از گوشـه و کنار ایـران و جهان دیدیم و شـنیدیم.

در طول این سـه روز، داوران جشـنواره در کل 37 سـاعت به داوری مشـغول بودند. داوری چنین جشـنواره ای که برای نخسـتین بار 

تجربـه مي شـد، امـری به غایت مشـکل بود:

 تنـوع موضوعـات گردشـگری کـه مـورد عالقـه شـرکت کنندگان بود و تنـوع سـاختار متفاوت مدیاهـا، ابزارهـا و تکنیک هـای مورد 

اسـتفاده شـرکت کنندگان و مهمتـر از همـه کیفیـت بـاال و نزدیکـی سـطح آنهـا کار داوری را دشـوار کرده بـود. از سـوی دیگر دقت 

وسـواس گونه ی داوران و کمال طلبـی آنهـا ایـن سـختی را دو چنـدان کـه نـه، )بلکـه( صـد چنـدان می کرد.

و در نهایـت، اکنـون خوشـحال و خرسـندیم کـه بـا افتخـار و بـا همـه ی کاسـتی ها و ضعف هایی کـه حتمـا وجـود دارد، می توانیم از 

فرآینـد داوری رضایـت داشـته و دفـاع کنیـم. فرآینـدی کـه علی رغـم سـلیقه شـخصی داوران، کّمـی )عددی( شـده و بـا معیارهای 

مشـخصی بـه همـه شـرکت کنندگان نمـره و رتبـه داده شـد و در نهایت برگزیـدگان این جشـنواره تعیین شـدند.

الزم اسـت بـاز تأکیـد کنیم که قریب به اکثر شـرکت کنندگان سـطح کیفی شـگفت آوری داشـته و محتواهای بسـیار باارزشـی تولید 

کردنـد کـه اکنـون بـه عنوان دسـت مایه ای گرانبها بـرای فردای ماکـو وجـود دارد و نویدبخش روزهای درخشـان ایـن منطقه خواهد 

بـود. و اکنـون، با افتخار برگزیدگان جشـنواره ی سـفرنگاری ماکوگـرام را معرفی کنیم.

یکـی از اهـداف اصلی جشـنواره سـفرنگاری ماکوگرام، آموزش و توسـعه نیروی انسـانی جامعه محلـی بود که با برنامه ریزی مدرسـان 

شـناخته شـده کشـوری در حـوزه بوم گـردي این هدف دنبال شـد. محتوای آموزشـی این دوره ویـژه افراد بومی و محلـی، صاحبان و 

عالقه منـدان اقامتگاه هـای بوم گـردي در شهرسـتان ماکو و روسـتاهای تابعه بود. 

بازگشت شرکت کنندگان از ماکوبازگشت به تهران- اختتامیه جشنواره
13 مرداد 97 )عکس: حوریه رحیمی(
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تاریخ برگزاری: 6-7-8 مرداد ماه 97 - سالن اجالس ساختمان مرکزی سازمان منطقه آزاد ماکو

سرفصل آموزشی دوره

آموزشبومگردی
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اساتیددوره

وبسایت

کارشناس ارشد بازاریابی گردشگری و مدیرعامل آکادمی گردشگری ایران

اشکانبروج

تسهيلگر اکوتوریسم پایدار و مدیر آموزش موسسه آوای طبیعت پایدار

نیماآذری

تسهيلگر اکوتوریسم  پایدار و مدیر آموزش موسسه آوای  طبیعت پایدار

افسانهاحسانی

عضو هیأت مدیره انجمن اقامتگاه های بومگردی ایران و مدیر مجموعه بوم گردی 
خانه هاى نقلی و رضوانیان کاشان

اکبررضوانیان

Etravelgram.ir :صفحه اصلی
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رکابزنیوپوینت)تعييننقاط(مسیرماکو

ایجاد حساب کاربری 
برای شرکت در جشنواره مشارکت مردمی

بخش پست های منتشر شده 
توسط شرکت کنندگان

علیرضا ظفری در صفحه اینستاگرام خود، 
مسیرهای رکابزنی مربوط به ماکو را با هشتگ "سفر 
به ماکو"  به صورت کلیپ و عکس منتشر کرد که در 
صفحه بعد مشاهده می کنید:

یکـی دیگـر از فعالیت هـای جنبـی جشـنواره ماکـو،  تهیـه نقشـه کوله گـردی و مشـخص کـردن مسـیرها، اقامتگاه ها، رسـتوران ها و 

جاذبه هـای گردشـگری شهرسـتان ماکـو بـود. بـه همیـن منظـور، علیرضا ظفـری کوله گـرد و رکابزن شناخته شـده که امتیاز بسـیار 

باالیـی در گوگل مـپ )نقشـه گـوگل( دارد، از حـدود 10 روز قبـل از شـروع جشـنواره با رکابزنـی دوچرخه محیط زیسـتی گیلگمش 

بـه تهیـه نقشـه کوله گـردی ویـژه این منطقه اقـدام کـرد.  وی در طول رکابزنـی خود از مسـیرهای مربوط بـه منطقه آزاد، بـازرگان، 

چالـدران، روسـتاهای مجـاور و... بازدیـد داشـت و محـل آنها را در نقشـه گوگل ثبت کرده اسـت.
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ماکوگرامدررسانهها

منطقه آزاد ماکو در نظر دارد ظرفیت های گردشگری این خطه را شکوفا کند

اشتغال زایی با فرهنگ +تصاویر

اسـم »ماکـو« تقریبـا به گـوش همه مان خـورده، اما شـاید اولین مفهومی کـه با خودش مـی آورد، منطقه 

آزاد بودنـش اسـت؛ »منطقـه آزاد ماکـو« ایـن امتیـازی اسـت کـه مجـاورت و هم مـرزی با عـراق نصیبش 

کـرده، امـا داشـته های ذاتـی خـودش هـم کـم نیسـت؛ داشـته های گردشـگری اش؛ جاذبه هـای طبیعـی 

و تاریخـی اش؛ ظرفیت هایـی کـه بـه همـان انـدازه منطقـه آزاد بـودن، می توانـد بـرای ماکـو درآمدزایی و 

ارزآوری داشـته باشد.

 ماکوگرام؛  جشنواره سفرنگاری منطقه آزاد ماکو و نشریه گیلگمش

انتشار: ۲۰/۰۴/۱۳۹۷ ساعت: ۶:۴۷ بعد از ظهر

منطقه آزاد گردشـگری ماکو در اسـتان آذربایجان غربی و نشـریه گیلگمش جشـنواره سـفرنگاری ماکو را 

بـرای شناسـاندن ایـن بخش از سـرزمین ایران به گردشـگران داخلـی و خارجی برگـزار می کنند.

 جزئیات جشنواره سفرنگاری ماکوگرام

۲۱ تیر ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۹ اجتماعی خانواده و جوانان محیط زیست نظرات

منطقـه آزاد ماکـو، واقـع در یکـی از مهم ترین گذرگاههای تاریخـی ایران با طبیعتی متفـاوت و کمتر دیده 

شـده، بـا حـال  و  هـوای شـهرهای مـرزی اش و افسـانه های بی پایانـش میزبـان شماسـت تا ببینیـد، لمس 

کنیـد، لـذت ببریـد  و روایت کنید. 

اهالی سفر به ماکو دعوت شدند / ماکو گرام برای روایت جاذبه های یک منطقه ناشناخته

جشـنواره گردشـگری و سـفرنگاری بـا عنـوان »ماکوگـرام« بـا هـدف معرفـی ظرفیت هـای گردشـگری و 

سـرمایه گذاری ماکـو برگـزار می شـود. مهم تریـن هـدف برگـزاری ایـن جشـنواره، شناسـایی و معرفـی 

ظرفیت هـای گردشـگری منطقـه آزاد ماکـو از طریـق ابزارهـای فضـای مجـازی اسـت.

تصاویر / آغاز جشنواره سفرنگاری ماکوگرام

اسـتان ها < آذربایجـان غربی - جشـنواره گردشـگری و سـفرنگاری با عنـوان "ماکوگرام" با حضـور ۶۰ نفر از 

فعـاالن گردشـگری و خبرنـگاران گردشـگری و میـراث فرهنگی با هـدف معرفی ظرفیت های گردشـگری 

ماکـو آغاز بـکار کرد.

جشنواره سفرنگاری ماکوگرام با حضور 60 فعال گردشگری آغاز شد

ارومیه- ایرنا- جشـنواره سـفرنگاری ماکوگرام با حضور 60 نفر از فعاالن و خبرنگاران گردشـگری و میراث 

فرهنگی از سراسـر کشـور در ماکو آغاز به کار کرد.
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فراخوان جشنواره سفرنگاری ماکوگرام

2018 July 16 ۱۴:۴۶ - ۱۳۹۷ کد خبر: ۸۱۶۹۹۱ تاریخ انتشار: ۲۵ تیر

ایـن یـک فراخـوان اسـت بـرای آنهـا که روایت گـر سـفرهای خود هسـتند، آنچـه را می بیننـد و حس می 

کننـد بـه رشـته تحریـر در می آورنـد، در قـاب دوربیـن جـای می دهنـد و ثبـت می کننـد برای مسـافران 

آینـده، آینـده ای نزدیک.

جشنواره سفرنگاری ماکوگرام

بعد از جشـنواره بالگ نویسـی قشـم که سـال ۱۳۹5 برگزار شـد، این بار بالگرها و اینسـتاگرامرهای سـفر 

بـه منطقـه آزاد ماکـو خواهنـد رفت تـا بتوانند پرده از اسـرار زیبایی و شـگفتی های این منطقـه زیبا که در 

شـمال غربی تریـن نقطه مرزی ایـران قـرار دارد، بپردازند.

آغاز جشنواره سفرنگاری ماکوگرام

جشـنواره گردشـگری و سـفرنگاری بـا عنـوان “ماکوگـرام” بـا حضـور ۶۰ نفـر از فعـاالن گردشـگری و 

خبرنـگاران گردشـگری و میـراث فرهنگـی بـا هدف معرفـی ظرفیت های گردشـگری ماکو آغاز بـکار کرد.

سیریدرایران
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داورانجشنواره

سفرنامه نویس/ راهنمای متخصص طبیعت¬گردی و مدرس اکوتوریسم

شهابچراغی

جهانگرد و سفرنامه نویس/ نفر اول جشنواره سفرنگاری قشم )1395( 

حسینعبداللهی

پژوهشگر خوراک/ داور ملی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

ستایشفرجی

راهنمای گردشگری/ عضو شورای سیاست گذاری فصلنامه گیلگمش

آرشنورآقایی

مجری تلویزیون/ پژوهشگر حوزه دانش و سفر

پژماننوروزی
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نگاهیبهجشنواره

معرفی برنامه های اجرایی ماکوگرام- جلسه با مسؤوالن

جلسه هماهنگی با مسؤوالن استانی قبل از برگزاری جشنواره
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نشست خبري دکتر سلیمانی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با خبرنگاران

نمونه آثار تولید شده- پریسا باجالن

ساج قاورماسی )غذای محلی ماکو(- اثر نرگس کاظمی فرد
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سازمانهاوگروههایاجراییجشنواره

گروه اجرایی شهرستان ماکو
سازمان منطقه آزاد ماکو

)معاونت ها و بخش های محترم: مدیریت امور مالی – 

روابط عمومی و امور بین الملل- مدیریت پشتیبانی )رانندگان 

بخش ترابری و نقلیه(- مدیریت حوزه مدیرعامل- 

دفتر اندیشه کده توسعه- دبیرخانه- مدیریت امور فرهنگی، 

هنری و آموزشی- مدیریت اجتماعی، سالمت و ورزش- 

مدیریت توسعه گردشگری- اداره کل حراست- 

مدیریت فرودگاه- دبیرخانه شورای تأمین و مدیریت امور 

شهری و روستایی(.

فرمانداری منطقه آزاد ماکو

شهرداری منطقه آزاد ماکو

نیروی انتظامی شهرستان ماکو و بازرگان

پلیس راهنمایی و رانندگی ماکو و بازرگان

دهیاران و اقامت گاه های روستاهای محترم منطقه به ویژه 

روستاهای هاسون، خوک، چاوگون، کوسج و درویش کندی

بخشداری پلدشت، شوط و بازرگان

هنگ مرزی ماکو

سپاه پاسداران انقالب اسالمی منطقه آزاد ماکو

رسانه های محلی ماکو

گروه آفرود ماکو

شرکت هواپیمایی سپهران

گروه درخت کاری ماکو

دفتر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ماکو 

é با پوزش از تمامی سازمان ها و یا افرادی که ممکن 

است اسامی شان فراموش شده باشد.

گروه اجرایی تهران
فصلنامه میراث و گردشگری گیلگمش

)مسعود سلمان زاده- خشایار حاجی سید جوادی- 

محمدگایینی- سلماز پروین- مینا کامران- نسیم معماریان- 

غزاله کوثری- شقایق علیزاده – مجتبی گهستونی- 

مرضیه لرکی – محمد جهانگیری- آرش نورآقایی- 

وحید فرجی جبه دار(

آکادمی گردشگری ایران

)اشکان بروج(

توسعه دهنده وب سایت ای تراول گرام

Etravelgram.ir

)امیر سبزی(
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برگزارکنندگان


