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 مقدمه

تر و زیباتر برگزار شدن یکی از بزرگترین رویدادهای ورزشی توان در جهت هر چه منظمهایی است که با انجام آنها میآید بایستهآنچه که در پی می
مدار در تمامی رویدادهای نواز در هازمان زرتشتی و الگویی باشد از برگزاری قانونهنجار و نظمی چشمای باشد از هازمان زرتشتی گام برداشت تا جلوه

 نگارند.کشند و مینواز را به تصویر میی چشمآید مگر با یاری آنان که این جلوهورزشی هازمان زرتشتی، که این مهم به دست نمی
های زیر را خواستاریم و پیشاپیش کنید، انجام بایستهمی الش که ما را در گسترش بازتاب این رویداد یاریدر این راستا از شما عکاسان و خبرنگاران پرت

 ی شما در رعایت و اجرای آیین نامه سپاسگزاریم.از همکاری صمیمانه
 

 : تعاریف1ماده 

گزاری پیکارهای دو ورزشی خارج از مارکار است که برای برهای ی مکان، مجتمع مارکار تهرانپارس و کلیهی برگزاری جاممحوطه: منظور از 1-1

 باشد.کنندگان میهای برگزارکنندگان و شرکتگیرد و نیز شامل خوابگاهمورد استفاده قرار می میدانی، شنا

 باشد.روز می، از زمان آغاز نخستین پیکار در هر روز تا زمان پایان آخرین پیکار در آن زمان برگزاری پیکارهامنظور از  :1-2

 باشد.از پیکارها می ، از زمان آغاز آیین گشایش تا زمان پایان آیین پایانی این دورهباختگانزمان برگزاری جام جانمنظور از  :1-3

 هد بود.باختگان از زمان آغاز نخستین پیکار خوادر صورت برگزاری شماری از پیکارها پیش از آیین گشایش، زمان برگزاری جام جان :1تبصره 

پیکارهای ورزشی هشتمین ی آنها در سی و هایی است که نماینده، تنها خبرگزاریزرتشتیجامعه ی های شناخته شدهخبرگزاریمنظور از  :1-4

تیرماه تا  18هایی که برای حضور در جام و پوشش خبری، درخواست کتبی خود را از تاریخ  جام جان باختگان فعال باشند. همچنین سایر خبرگزاری

 و با درخواست آنان موافقت گردیده است.ه به روابط عمومی اعالم نمود از طریق سایت جام جان باختگان ماهتیر 22

 

 باختگانی جام جان: خبرنگاران و عکاسان ویژه2ماده

های مربوطه به جام را از طریق سایت طی فرمخبرنگاران و عکاسان اعزامی خود  تیرماه 22تیرماه تا  18بایسته است هر خبرگزاری از تاریخ  :2-1

 باختگان معرفی نماید.به روابط عمومی جام جان

 وجود ندارد. معرفی شدهمحدودیتی در شمار خبرنگاران و عکاسان  :2تبصره

 باشند.ویژه میی عکس دار و پوشش شناخته شده و دارای کارت ویژه برای هر روزعکاس و خبرنگار  6از هر خبرگزاری در مجموع،  :2-2

 .استتن  6نیز در شمار این  باشدمستقر می در پایگاه کهمسئول بارگذاری خبر :3تبصره

توانند متفاوت با دیگر روزها باشند اما باید از افراد معرفی شده از سوی خبرگزاری در تاریخ مقرر اعالم اسامی عکاسان و خبرنگاران هر روز می :4تبصره

 اشند.خبرنگاران و عکاسان  ب

 

 : پایگاه خبرنگاران3ماده 

باختگان پایگاهی برای خبرنگاران جهت بارگذاری خبر در نظر گرفته شده است که خبرنگاران جهت کار با اینترنت از سوی روابط عمومی جام جان :3-1

 و استقرار، تنها مجاز به حضور در این مکان هستند.  

 در پایگاه مجاز می باشد. دارای کارت و پوشش ویژهتنها حضور خبرنگاران و عکاسان : 5تبصره 

 

 

 

ی اجرایی خبرنگاران و عکاسان همکیشنامهآیین  

 



 

 

 

 : اینترنت4ماده

های شناخته در اختیار خبرگزاری ، سرویس اینترنت پر سرعت و بدون محدودیت حجمیصورت امکانباختگان در از سوی واحد سایت جام جان: 4-1

 ی زرتشتی قرار خواهد گرفت .شده

به  در کل زمان برگزاری پیکارهاقرار گیرد،  ها( در اختیار خبرگزاریWirelessسیم )ی بیبرای استفاده از اینترنت در صورتی که مودم به گونه :4-2

 سیم دسترسی خواهد داشت.کامپیوتر از هر خبرگزاری به شبکه اینترنت بیدو تنها  (MAC Filterروش )

 باشد.باختگان نمیهیچ گونه مسئولیتی در قبال میزان سرعت و یا قطعی اینترنت برعهده کمیته برگزاری پیکارهای ورزشی جام جان :3-4

 مورد پرهیز شود.بایسته است جهت جلوگیری از کاهش سرعت اینترنت  از دانلودهای بی :1تذکر

 

 :  پوشش و کارت ویژه5ماده 

گیرد که بایسته است ای در اختیار خبرنگاران و عکاسان معرفی شده، قرار میباختگان ، پوشش و کارت ویژهجان از سوی روابط عمومی جام: 5-1

دار را به گردن ی عکسباختگان، پوشش ویژه را به تن داشته و کارت ویژهی برگزاری جام جانخبرنگاران و عکاسان در حال انجام وظیفه، در محوطه

های خاص خبرنگار و عکاس معرفی شده از خبرگزاری شناخته شوند. در غیر این صورت از حقوق تهیه خبر و عکس و ورود به مکانبیاویزند تا به عنوان 

 محروم خواهند بود.

 در کنار هم بایسته است و داشتن یکی از این دو به تنهایی، پذیرفته نیست.  کارت و پوشش ویژهبه همراه داشتن  :6تبصره 

معرفی باختگان ی جام جانه پوشش و کارتی برای کسانی که در زمان مقرر از سوی خبرگزاری به عنوان خبرنگار یا عکاس ویژههیچ گون :7تبصره

 شود.، در نظر گرفته نمیاندنشده

 

 نامه انضباطی و اخالقی ورزشی زرتشتیان ایران: اجرای آیین6ماده 

ی نامبرده  قابل اجرا در مورد خبرنگاران و اهالی مطبوعات نامهاخالقی ورزشی زرتشتیان ایران، آیینی انضباطی و نامهفصل اول آیین 3بنابر ماده : 6-1

 ، رفتار خواهد شد.«هاشورای انضباطی جام»نامه و تصمیمات آیین باختگان بنا برنرنگاران در جام جانیز بوده و در مورد تخلفات اخالقی خب

ی انضباطی و اخالقی ورزشی زرتشتیان ایران، بایسته است خبرنگاران موارد محرومیت از مصاحبه مطبوعاتی و نامهفصل سوم آیین 15بنا بر ماده  :6-2

 ای را رعایت نمایند.رسانه

 

 های خاص: رفت و آمد به مکان7ماده

 های موجود در مارکار غیرمجاز است.بام تمامی ساختمانآمد و شد عکاسان و خبرنگاران به پشت: 7-1

اشکوب ی عکس از این پیکارها با هماهنگی مسئول کمیته نامبرده به تنها مجازند در زمان برگزاری پیکارهای فوتبال، برای تهیه: عکاسان 8صرهتب

 پشت بام ضلع جنوبی زمین فوتبال راه یابند. نخست

  هنگام حضور مصدوم مجاز نمی باشد.                                              ی پزشکیورود عکاسان و خبرنگاران به کمیته: 2- 7

 رسانی به مصدومان خودداری کنند.است خبرنگاران و عکاسان از هرگونه ایجاد اختالل در امر امدادبایسته : 2تذکر

 نامه، روابط عمومی،نند ستاد برگزاری، جامهای اجرایی مای ورود به کمیتهخبرنگاران و عکاسان به هیچ عنوان اجازه :7-3

 ی مواد غذایی را ندارند.و بوفه برگزار کنندگانهای خوابگاه کمیته خبرنگاری،عکس،ی کمیته

 ی مربوطه ممکن است.ی مسئول کمیتهتنها با اجازه کنندگانشرکت هایی ورزشی و خوابگاهی کاری هر کمیتهورود به حوزه :7-4

 

 زمین ورزشی هنگام برگزاری پیکار ممنوع است.ورود به : 7-5

 کشی شده است.ی حصاری زمین ورزشی شامل تمامی محوطهمحدوده :9تبصره 



 

 های فوتبال و والیبال، تنها عکاسان دارای کارت و پوششدر صورت وجود جایگاه مشخص برای خبرنگاران در زمین :10تبصره 

 باشند.ویژه مجاز به ورود به این جایگاه می 

 باشد.عکاسی از پیکارهای شنای بانوان ممنوع می:7-6

 ی برگزاری جام، تنها در زمان برگزاری پیکارها مجاز است.حضور خبرنگاران و عکاسان در محوطه :7-7

 

 : آیین گشایش و پایانی8ماده 

 باشد.مجاز نمیدار و پوشش ویژه سی عکورود عکاسان به زمین برگزاری آیین گشایش و پایانی، بدون داشتن کارت ویژه :8-1

 تواند وارد زمین برگزاری آیین گشایش و پایانی شود.می عکاساز هر خبرگزاری تنها یک  :8-2

 به داخل زمین برگزاری آیین گشایش و پایانی مجاز نیست. خبرنگارانورود  :8-3

 پایانی مجاز نیست.مصاحبه با افراد در زمین و در زمان برگزاری آیین گشایش و : 8-4

 ممنوع است. ورود به پشت بام ضلع جنوبی زمین فوتبال، به هر نحوی در زمان برگزاری آیین گشایش و پایانی :8-5

ای که مزاحم مجریان، برگزارکنندگان و سخنرانان آیین گشایش و پایانی و اختالل در تمرکز حواس آنها شود، عکاسی از فاصله نزدیک به گونه: 8-6

 ع است.ممنو

ای باشد که در کادر دوربین فیلم برداران و عکاسان دیگر اختالل ایجاد بایسته است که عکاسی در زمین برگزاری آیین گشایش و پایانی به گونه :8-7

 نکند.

 

 ی خبر از پیکارها: عکاسی و تهیه9ماده 

 سالن و فضای باز مجاز نیست.، هنگام عکاسی از پیکارهای در حال اجرا در فالش دوربیناستفاده از  :9-1

از پیکارها  ی این دورههماهنگ کنندهو  دبیر کانون دانشجویان زرتشتیباختگان، تنها سخنگویان رسمی پیکارهای ورزشی جام جان: 9-2

راجعه کنند و از آوردن نام و سمت ی خبر معتبر، تنها به این دو شخصیت مهستند. بایسته است خبرنگاران برای انجام مصاحبه با برگزارکنندگان و یا تهیه

 دیگر برگزارکنندگان خودداری کنند.

 

جام  امین دوره پیکارهای ورزشی38کمیته برگزاری از سوی  1397تذکر و در تیر ماه  2تبصره و  10ماده،  9نامه در این آیین

-یک سال بدون تغییر الزم االجرا میزرتشتی ابالغ گردیده و  به مدت  جامعه یهای شناخته شدهباختگان به خبرگزاریجان

 باشد.

 
 

 

 


