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محسن سعیدی

قم ش��هری با ساختار سیاسی مذهبی بسیار ویژه  
می باشد که  به علت وجود حرم پر برکت حضرت 
معصومه )س( و مسجد مقدس جمکران یکی از مراکز 
مهم خبری کشور به شمار می رود، هر ماه تقریبا چند 
مراس��م ویژه دارد و اخبار و عکس های  آن نیز در 

خبرگزاری های مهم کشور پخش می شود.
حال با این دید به عکاسی در شهری بنگرید که 

همه چیزش با شهرهای دیگر تفاوت دارد
 شاید عکاسی در قم هم مثل شهرهای دیگر ساده 
به نظر برسد اما وقتی دوربین به دست  در خیابان 
به راه می افتی  تا یک مستند اجتماعی خوب جمع 

آوری کنی اصال ساده به نظر نمی رسد .
یک��ی از متفاوت ترین برنامه های این ش��هر را 
می توان مراسم عمامه گزاری طالب حوزه علمیه  
بی��ان نمود آیین��ی که فقط در چن��د عید بزرگ 
همچون عید غدیر، مبعث و 13 رجب  به دست 
چند تن از مراجع بزرگ برگزار می شود  و طالب 
حوزه علمیه در این مراسم مفتخر به پوشیدن لباس 

روحانیت می شود. 
در این مراس��م ها که برخی از ش��خصیت های 
حوزوی و مسؤوالن استانی و خانواده های طالب 
نی��ز حضور دارند  تعدادی از طالب حوزه علمیه 
قم در حضور مراجع تقلید جش��ن تلبس خود را 
برگ��زار می کنند . ضمن اینکه هماهنگ کردن 
این مراس��م ها که به طور وی��ژه  در چند روز از 
سال برگزار می شود بسیار سخت است عکاسی 
در چنین مراس��می ضمن اینکه لذت  بسیاری 
زیادی دارد سخت هم هست البته اگر به چشم 
عکاسی خبری نگاه کنیم و چند شات ساده برای 
ارسال گزارش بزنیم زیاد سخت به نظر نیایید اما  
به عنوان یک عکس مستند شاید از چند مراسم 
عمامه گزاری فقط بتوان چند تک عکس خوب 

گرفت  و... 

قم شهری خاص برای عکاسی

       ب

پیشنهاد  سفرپیشنهاد  عکاسیپیشنهاد  نرم افزارپیشنهاد  کتاب
جشن حنابندان 
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  پیشکسوت  عکاسی ورزشی ایران جمعه 
شب در سن ۸3 سالگی در تهران دارفانی 

را وداع گفت. مرحوم اسماعیل زرافشان، که 
باسابقه ترین  عکاس ورزشی ایران بود، از 

مدتی پیش با بیماری های ناشی از کهولت 
سن دست و پنجه نرم می کرد. او شب گذشته 

در حالی که به تازگی از بیمارستان مرخص 
شده بود به دلیل وخامت حالش دوباره به 

بیمارستان امام حسین)ع( منتقل شد ولی به 
دلیل نارسایی قلبی درگذشت.

  اولین نمایشگاه تخصصی و گروهی 
عکس سفره های حسینی با اجرای یک 

پرفورمنس و خاطره خوانی در خانه هنرمندان 
به کار خود پایان داد.

  دو سال از شروع فعالیت سایت عکس 
آنالین بعنوان رسانه تخصصی عکاسی 

گذشت. عکس آنالین 1۵ آذر 13۸۸ همزمان 
با چهارمین سالگرد شهادت اصحاب رسانه 

در سانحه سی 13۰، راه اندازی شده و هدف 
اساسی خود را تولید محتوای تخصصی 

پیرامون عکاسی به زبان فارسی قرار داده بود.

  داوری  آثار رسیده به مسابقه جشنواره 
سراسری عکس راه و بی راه ، با داوری 
افشین شاهرودی . میر صفی اندیکالیی 
. مهدی معصومی گرجی  انجام شد و  

منتخبین  این جشنواره اعالم  شد.از مجموع 
1۵۰۰  عکس رسیده  و 1۵۵ عکاس ، ۶3 
عکس از ۴۲ عکاس  منتخب  نمایشگاه  

شده  است.

عسگري پور عکاسي را از سال 7۸ و از 
هنرستان آغاز کرده و به صورت تجربي 
و حرفه اي ازسال ۸۴ با خبرگزاري مهر 
ادامه داده و همچنان نیز با م���هر در 

خبرگزاري مهر باقي مانده و معتقد است 
که عکاسي خبري اگرچه براي بسیاري از 
عکاسان پس از چندسال کار جذابیت خود 

را از دست مي دهد اما براي او همچنان 
پس از 1۰ سال کار جذابیت خود را حفظ 
کرده و او همچنان با شوق کار مي کند.  مجیدعسگریپور

نمو
ن

مه مو

او که در فرصت هاي خالي پیش آمده نیز 
به عکاسي مستند خبري در حوزه هاي 

مختلف و عکاسي سفر مي پردازد، اضافه 
کرد: خیلي ها پس از یکسال کار در این 
حوزه خسته مي شوند و سختي هاي کار 

آنها را به عقب مي راند اما من هنوز در این 
حوزه با عالقه کار مي کنم. 

این عکاس خبري معتقد است مجموعه 
عکاسان خبري خبرگزاري هاي دیگر 

تبدیل به مجموعه اي از دوستان و 
همکاراني براي او شده اندکه نمي تواند 

یکي را به دیگري ترجیح بدهد چرا که با 
همه آنها در این ده سال دوست شده و با 
آنها زندگي کرده است. آنها را مجموعه اي 
باسابقه و حرفه اي مي داند که در کنار آنها 

توانسته کار خبري خود را ادامه دهد. 

“مائده های زمینی” 
مریم زندی

نگارخانه ی شش
تا 28 آذر / 17 الی 20

»خلق عالم«  عکس های عاشورایی
نمایشگاه گروهی عکس

گالری آتبین
تا 21 آذر / 17 تا 21

لحظه های عاشورایی جنوب کشور 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 

شهرستان ارسنجان
ارسال تا : 6 دی ماه 1۳۹0

سوگـواره ملی 72 راوی آسمان
حوزه هنـری استان خراسان جنوبی
موضوعات پیرامون حماسه عاشورا

ارسال تا : 5 دی ماه 1۳۹0

فراخوانفراخواننمایشگاهنمایشگاه

پیشنهاد  خبر خوانی



فراخوان ساالنه عکس ایران 
موسسه آبرنگ

دو بخش »مستند« و »فوتومونتاژ«
ارسال تا : 15 دی ماه 1۳۹0

چهارمین جشنواره عکس مشهد 
مدیریت امور هنری شهرداری مشهد

در چهار بخش 
ارسال تا :  15 دی 1۳۹0 

عکاسی از سفره های حسینی
سایت لقمه 

موضوع سفره های نذری 
ارسال تا : 11 اسفند ماه 1۳۹0

دومین جشنواره گلستانه
موسسه گلستان علی )ع( 

موضوع کودکان خیابانی و ... 
ارسال تا : 15 اسفندماه 1۳۹0

فراخوان

پیشنهاد  شرکت در مسابقهپیشنهاد  فوتبالپیشنهاد آلبوم موسیقیپیشنهاد  نمایشپیشنهاد فیلم

فراخوانفراخوانفراخوان

سعادت آباد 
به کارگردانی مازیار میری

لیال حاتمی، حامد بهداد، مهناز افشار

خشکسالی و دروغ
نویسنده  و کارگردان: محمد یعقوبی 

قیمت 20000 تومان

مدارا
شهرام شکوهی

قیمت 2000 تومان

رئال مادرید - بارسلونا
ساعت : 00:30 

یکشنبه 20 آذرماه

این عکاس خبري معتقد است 
در شرایط فعلي محدودیت 
زیادي در فضاي کار خبر و 

عکاسي خبري وجود دارد و این 
مساله به عنوان دغدغه جدي 

عکاسان خبري مطرح است.

وي اضافه کرد: از بین لوازم عکاسي کیف 
و سایر وسایل با مارك Loprow را 

ترجیح مي دهم. این عکاس خبري از گوشي 
خود با مارك سامسونگ و لب تاپش 
با مارك Dell راضي است و علیرغم 

اینکه مي گویند نسبت به جهت گیري هایي 
فوتبالي چندان حساس نیست اما بیشتر به 
سوي پرسپوليسي ها گرایش دارد و در 

بازي دربي امروز نیز پشت دروازه استقالل 
مي نشیند و عکاسي خبري مي کند. 

 1D عسگري پور در حال حاضر با
canon و دو لنز 3۵ � 1۶ 

و ۲۰۰ � 7۰ که معموال براي 
عکاسي خبري استفاده مي شود کار 

مي کند و هنوز پس از پنج سال 
استفاده از این مارك آنها را ترجیح 

مي دهد. 

برای جشنواره تئاتر عکس بفرستيد
هیات داوران مس��ابقه عکس تئاتر س��ی امین 

جشنواره تئاتر فجر معرفی شدند
همزمان با انتشار فراخوان مسابقه عکس تئاتر، 
هیات داوران این مسابقه از سوی دبیرخانه سی 
امین جش��نواره بین الملل��ی تئاتر فجر معرفی 

شدند.
هیات داوران بخش مسابقه عکس این جشنواره 
را س��یف اهلل صمدیان، حبیب رضایی و مسعود 
پاکدل تش��کیل خواهند داد و این هیات از ۲۸ 
آذرماه به ارزیابی آثار رس��یده به دبیرخانه تئاتر 

فجر خواهند پرداخت.
الزم به یادآوری اس��ت تمامی عکاسان  برای 
حضور در مسابقه عکس تئاتر سی امین جشنواره 
بین المللی تئاتر فجر تا ۲۶ آذر ماه مهلت دارند 
با ارسال آثار برای حضور در جشنواره تئاتر فجر 
اق��دام کنند. همچنین نمایش��گاه آثار منتخب 
عک��س تئاتر از 1۰ تا ۲۲ بهمن ماه همزمان با 

سی امین جشنواره تئاتر فجر برپا خواهد شد.
عالقمندان برای حضور در این جش��نواره می 
توانند با مراجعه به س��ایت جش��نواره و مطالعه 
فراخوان مسابقه عکس؛ نسبت به ارسال آثار به 
دبیرخانه سی امین جشنواره تئاتر فجر به نشانی؛ 
خیابان حافظ، خیابان رودسر، ابتدای خیابان به 

آفرین، پالك ۴، طبقه ۴، واحد 1۲ اقدام کنند.
 برای دریافت اطالعات بیشتر به سایت جشنواره 

تئاتر فجر www.fitf.ir  مراجعه کنید.



اهلش نيستم ، چند بار هم توصيه و پيشنهاد 

شده اما نرفتم.

سينماي ايران رو پيگيري نمي كنم نما30 1

مگر اينکه فيلم خيلي خاص و 

جذابي  باشه كه ترغيب بشه برم. 

اما »نيمه شب در پاريس« كه 

آخرين فيلم وودي آلنه رو پيشنهاد 

مي كنم . عالوه بر اون چند تا فيلم از 

پك كامل فيلم هاي تيم برتون هنوز 

مونده كه نديدم و مي خوام وقت 

بذارم و اونها رو ببينم، اين فيلم ها 

رو به خاطر فضاي فانتزي توش 
دوست دارم.
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موزیک
۳ چون اكثر عکاس هاي براي تاسوعا و عاشورا سفر رفتن 

عمدتا خسته اند و بهتر توي خونه پيش خانواده بمونن و 

استراحت كنن و حسابي بخوابن و بعد هم اگر خواستن 

صبح زود جمعه برن دربند و به سمت هتل »اوسون« حركت 

كنن و از عدسي هاي اين هتل و منظره زيبايي كه تهران از 

بالکن اونج داره لذت ببرن. 

سفر
5

نمایشگاه
تا جايي كه خبر دارم 

اين هفته افتتاحيه خاصي 
نداريم اما از 11 آذر 

نمايشگاه عکس گروهي 
با نگاهي متفاوت به 

عاشورا در گالري »آتبين« 
برپا شده كه تا 22 آذر 

ادامه داره.

 آخر هفتشون رو اگر به هيچ كدوم از اين كارها نگذشت براي ديدن و ارتباط با دوستان قديمي و بودن فراغت

كنار خانواده بذارن و دور هم جمع باشن چون محيط فعلي جامعه مجازي و فضاي facebook آدمها و 

دوستان و خانواده ها رو از هم دور كرده و ارتباط چشمي و صميمانه رو كم و حذف كرده. 

 يه پيشنهاد يه خورده گرون اينه كه پنج شنبه شب برن خوردنی7

به رستوران »مفتار« در خيابان خردمند شمالي و يه فيله 

استيك آبدار با سس قارچ  فلفل سفارش بدن، قبل از اون 

هم مي تونن يه سر به كافه »پراگ« توي برج سامان در 

بلوار كشاورز بزنن و همراه با موزيك يه قهوه بخورن. اما 

يه پيشنهاد ارزون اينه كه برن  ساندويچي »عمو شاپور« 

تقاطع خيابون فلسطين و بلوار كشاورز و از ساندويچ كثيف 

اونجا لذت ببرن و بعدش باز هم مي تونن برن همون كافه 

پراگ و چاي بخورن و از موسيقي لذت ببرن.

کتاب6
 اخيرا كتاب 
»كلمات عکاسي« 

ژيل مورا از 
انتشارات حرفهـ  

هنرمند رو خوندم 

كه خيلي خوبه .

علیرضاصوتاکبر
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