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در فضاي اجتماعي و سياسي فعلي و به دليل درگير 
شدن خبرگزاري ها با  اخبار روزمره اين مجموعه دچار 
ضعف مديريتي در بخش عكس خود هستند و به 
دليل كثرت خبرگزاري ها، سايت ها و فضاي ديگري 
كه براي انتشار عكس به وجود آمده نسبت به كيفيت 

كار در اين بخش اهميت چنداني داده نمي  شود.
اگرچه زبان تصوير و استفاده از قابليت هاي آن به 
عنوان عنصري با نفوذ، ماندگار و شگفت انگيز در 
عملكرد خبرگزاري هاي خارجي نمايان است اما با 
اين وجود خبرگزاري هاي داخلي همچنان درگير 
عكس هاي روزمره شده اند و در اين فضا عكاسان 
تازه كار با ارائه چند گزارش تصويري و  مطرح شدن 
آن در رسانه ها نسبت به كافي بودن تجربه خود و به 

عبارتي حرفه اي شدن باوري غلط مي شوند.
در همين فضا به دليل دغدغه فراوان و بسياري مسائل 
ديگر از اس��اتيد اين حوزه و پيشكسوتان با تجربه 
غافل ش��ده ايم و سراغ و حالي از آن ها نمي پرسيم 
و در بيشتر جريان  هاي خبري، كارگاه هاي عكاسي 
و نمايشگاه ها همواره تعدادي از عكاسان كه ازنظر 
خبري بيشتر مطرح هستند همواره حضور دارند و 

جاي اساتيد باتجربه خالي است.
چنانچه مسئوالن و مديران مجموعه هاي عكاسي 
و حتي خود عكاسان با علم و توجه نسبت به حوزه 
كاري خود و مس��ائل مهم آن توجه و اقدام كنند 

بسياري از مشكالت اين حوزه برطرف خواهد شد.

جای خالی اساتید با تجربه

       ب

پیشنهاد  سفرپیشنهاد  عکاسیپیشنهاد  نرم افزارپیشنهاد  کتاب
در جهت عکس

یوریک کریم مسیحی
8000 تومان

 ArcSoft PhotoStudio
Darkroom

ویرایش حرفه ای تصاویر

نمایشگاه خیمه خورشید
عکاسی از جاذبه های زیبا و دینی

همراه با چند نمایشگاه عکس و ...
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  دبيرخانه هفتمين جشنواره كشوری 
عكس فجر بندر ماهشهر اسامی داوران 

اين دوره را اعالم كرد. دكترمحمد ستاری، 
اسماعيل عباسی، محسن راستانی داوران اين 

دوره از جشنواره هستند. هفتمين جشنواره 
كشوری عكس فجر بندر ماهشهر با موضوع 

عكاسی مستند اجتماعی بهمن ماه امسال 
برگزار می شود و آخرين مهلت ارسال آثار ۲۰ 

دی ماه ۱۳۹۰است. 

  دو عكاس ايرانی به جمع برندگان 
نهايی مسابقه ی آنالين عكاسی »دنيا 

در حركت« كه از سوی آژانس فرانسوی 
توسعه برگزار شده بود، راه يافتند. رضا 

گلچين و پيمان بردبار، عكاسان ايرانی، 
در ميان برندگان جوايز اصلی اين مسابقه 

ديده می شود.

  مجموعه آثار عكاسی آيين های 
عاشورايی با عكس های سعيد محمودی 

ازناوه و بابک برزويه به مناسبت نخستين 
نمايشگاه فرهنگی هنری عاشورايی با 
عنوان »خيمه خورشيد« در قالب يک 

مجموعه ۲۰ كارت پستال در  ابعاد ۱۳×۲۰  
توسط مديريت فرهنگی هنری منطقه ۳ 

شهرداری تهران - فرهنگسرای ارسباران 
به چاپ رسيده است. 

  دوشنبه بيست و دوم آذر ۹۰ نمايشگاه 
عكس ساناز كاوه و بابک بردبار با عنوان 
»در اين سكوت حقيقت ما نهفته است« 

در گالری وصال شيراز افتتاح شد.

آذين حقيقي ۱۳ سال است كه عكاسي 
مي كند،  اما از سال 86 عكاسي خبري را 
هم  به طور حرفه اي شروع كرده، با اين 
وجود همچنان براي مستند اجتماعي و 

مستند خبري عالقه و روحيه بيشتري دارد 
و معتقد است كه با عكاسي خبري كه اين 
روزها شديدا دچار روزمرگي شده نمي توان 

به جايي رسيد و ترجيحا مستند خبري 
اهميت بيشتري دارد.  آذین حقیقی
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با چند نفر از دوستان از مدرسه اي كه 
براي عشاير گرگان بود و كودكان در يک 
اتوبوس درس مي خواندند عكاسي كرديم 
و بعد انتشار آن عكس ها شرايط تحصيل 
اين دانش آموزان در يک كانكس توسط 
آموزش و پرورش آن منطقه فراهم شود. 
همچنين عكس هاي مستندي از شرايط 

اجتماعي جامعه نيز گرفته و باز هم مي گيرم 
كه شرايط فعلي جامعه امكان انتشار آن ها 

را نمي دهد.

“مائده های زمینی” 
مریم زندی

نگارخانه ی شش
تا 28 آذر / 17 الی 20

دومین جایزه شید
نمایشگاه گروهی عکس

خانه هنرمندان / گالری نامی 
تا 30 آذر / 17 تا 21

سوگواره عکس عاشورایی
 دانشگاه شهید رجایی

 آزاد با رویکرد عاشورایی
ارسال تا : 30 آذرماه 13۹0

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

ارسال تا : 5 دی ماه 13۹0

فراخوانفراخواننمایشگاهنمایشگاه

پیشنهاد  خبر خوانی

حقيقي در سال هاي گذشته و هنوز 
هم تالش كرده دغدغه خودش يعني 

نشون دادن معضالت اجتماعي در 
عكس رو محقق كنه و مي گويد: تا 

به حال در چند مورد موفق بود و رفع 
برخي از آن ها شيريني زيادي براش به 

همراه داشته دارد. 



زنان و زندگی شهری
اداره کل امور بانوان شهرداری 

زن، کودک و زندگی شهری
ارسال تا : 22 دی ماه 13۹0

جشنواره هنرهای تجسمی فجر
وزارت ارشاد

در بخش های مختلف از جمله عکس
ارسال تا :  10 دی 13۹0 

عکاسی از سفره های حسینی
سایت لقمه 

موضوع سفره های نذری 
ارسال تا : 11 اسفند ماه 13۹0

دومین جشنواره گلستانه
موسسه گلستان علی )ع( 

موضوع کودکان خیابانی و ... 
ارسال تا : 15 اسفندماه 13۹0

فراخوان

پیشنهاد  شرکت در مسابقهسینمای خانگیپیشنهاد آلبوم موسیقیپیشنهاد  نمایشپیشنهاد فیلم

فراخوانفراخوانفراخوان

بدرود بغداد
کارگردان : مهدی نادری
19:30 / سینما آزادی

ریچارد سوم
کارگردان:  آتیال پسیانی 

 20000 تومان

نتیجه مذاکرات 
گروه کیوسک

-

سری جدید قهوه تلخ
کارگردان : مهران مدیری

2500 تومان

او در حال حاضر يک دوربين 
5D  canon  و  لنز 7۰ � ۲4 

دارد و خيلي هم نسبت به استفاده 
از لپ تاپ و گوشي هاي جديد 

پيگيري و اصراري ندارد.
در بيشتر موارد اينترنت تفريح اين 
عكاس تبريزي است اما پياده روي 

همراه با موزيک را دوست دارد.

او درعين حال معتقد است فضاي كار مستند 
اجتماعي بسيار سخت تر شده و مردم در 

مترو، اتوبوس، تاكسي و خيابان به دوربين 
مثل يک اسلحه نگاه مي كنند و نمي توان 

مثل گذشته  در اين حوزه كار كرد.

norimage. حقيقي  آژانس عكس
narphoto. و آژانس تركيه اي  com

net  و gettyimages.com را براي 
عكاسان خبري توصيه كرد. 

حقيقي معتقد است كه 
خبرگزاري هاي داخلي در حال 

حاضر در حوزه خبر و عكس خبري 
دچار روزمرگي و ركود شده اند و 
نمي توان عملكرد خوبي را براي 
آن ها در نظر گرفت اما در همين 

فضا باز هم خبرگزاري ايسنا و بعد 
از آن خبرگزاري مهر عملكرد خوبي 

داشته است. 

دوازدهمین دوساالنه ملی عکس ایران
شورای سياستگذاری

محمود شالويی رئيس شورا
اس��ماعيل عباس��ی، س��يدعباس ميرهاشمی، 
افش��ين ش��اهرودی، عليرضا كريمی صارمی، 
فرهاد س��ليمانی، مس��عود زن��ده روح كرمانی، 

عبدالرحيم سياهكارزاده اعضاء شورا
دبير دوساالنه: اسماعيل عباسی

دوساالنه در دو بخش برگزار می شود:
الف: عكاسی مستند / ب: عكاسی نوآورانه

هیئت داوران:
گروه الف، عكاس��ی مستند: نادر داودی، فرهاد 
سليمانی، جاسم غضبانپور، محمد غفوری، مجيد 

ناگهی
گ��روه ب، عكاس��ی نوآورانه: ش��هريار توكلی، 
افش��ين ش��اهرودی، كيارنگ عالئی، رومين 

محتشم، مهدی مقيم نژاد

گاهشمار:
مهلت ارس��ال آثار به پايگاه اينترنتی دوساالنۀ 
ملی عكس ايران تا ساعت 8 صبح روز دوشنبه 

8 اسفند ۱۳۹۰
داوری آثار: ۱۰، ۱۱و ۱۲ اسفند ۱۳۹۰

اطالع رسانی: ۱5 اسفند ۱۳۹۰
برگزاری نمايشگاه: ارديبهشت ۱۳۹۱



خیلي وقته نرفته ام

 خبري از اجراهاي خوب ندارم.

درخت زندگي از ترنس مالیک و اخیرا هم نما30 1

شنیده ام كه فیلم  "اسب حیوان نجیبي 

است" ارزش دیدن را دارد.
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موزیک
3 در حال حاضر و در این فصل كیش 

و مناطق جنوبي براي سفر و قشم 

سفربراي عکاسي مناسب است.
5

نمایشگاه
از برگزاري نمایشگاه هاي 

جدید خبر ندارم اما گالري» 
راه ابریشم«، »هما« و»هفت 

سمن« همیشه كارهاي خوبي 
رو به نمایش مي گذارن. 

وحدتي كه در سال هاي گذشته با دوربین هاي كنون كار كرده، دو سالي است كه همزمان با دوربین هاي ایسنا تغییر كرده، تجربه كار با فراغت

دوربین هاي نیکون را هم داره اما معتقده كه كار با این دو هیچ فرقي نداره و اگرچه ابزار تعیین كننده است اما عکاس باید بتونه با هر 

دوي این  دوربین ها كار كنه.وحدتي عضو تیم رسانه  هاي ایسناست و در پست دفاع راست، سه شنبه شب ها و پنجشنبه صبح تمرین 

دارن و این پنج شنبه هم در كمپ تیم ملي خواهند بود. 

خیلي اهلش نیستم اما كافه شمرون تو کافه7

باغ موزه ایرانی، خیابان فرشته، خیابان 

بوسنی و هرزگوین رو توصیه مي كنم.
کتاب6

خیلي بده اما خیلي 

وقته نخوندم.

روح ا...وحدتی
پیشنهادهای آخرهفته

با مسوولیت احسان رافتی / سردبیری معصومه اصغری

آخرهفته / راهنمای هفتگی دوربین.نت / اولین آژانس عکس خبری ایران 

خوردنی8
 اهل فست فود و غذاي بیرون 
نیستم و ترجیح مي دم توي 
خونه پیش همسرم غذا 

بخورم، نوع غذا هم خیلي برام 
فرق نداره.

تئاتر4
هر وقت حالش رو داشته باشم و بتونم فضاي بازار و تهران۹

میدان توپخونه رو پیاده مي رم و مي گردم.


