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برای دریافت
اطالعات
دوربین.نت
بارکدخوان
گوشیهمراه خود
را روی عکس
مقابل قرار دهید

جمعه  25آذرماه

آخرهفته  /راهنمای هفتگی دوربین.نت  /اولین آژانس عکس خبری ایران  /سال اول  /هفته چهارم

جای خالی اساتید با تجربه
رئوف محسني

آخر این هفته با

در فضاي اجتماعي و سياسي فعلي و به دليل درگير
شدنخبرگزاريهابا اخبارروزمرهاينمجموعهدچار
ضعف مديريتي در بخش عكس خود هستند و به
دليلكثرتخبرگزاريها،سايتهاوفضايديگري
كهبرايانتشارعكسبهوجودآمدهنسبتبهكيفيت
كار در اين بخش اهميت چنداني داده نميشود.
اگرچه زبان تصوير و استفاده از قابليتهاي آن به
عنوان عنصري با نفوذ ،ماندگار و شگفتانگيز در
عملكرد خبرگزاريهاي خارجي نمايان است اما با
اين وجود خبرگزاريهاي داخلي همچنان درگير
عكسهاي روزمره شدهاند و در اين فضا عكاسان
تازهكار با ارائه چند گزارش تصويري و مطرح شدن
آن در رسانهها نسبت به كافي بودن تجربه خود و به
عبارتيحرفهايشدنباوريغلطميشوند.
درهمينفضاب هدليلدغدغهفراوانوبسياريمسائل
ديگر از اس��اتيد اين حوزه و پيشكسوتان با تجربه
غافل ش��دهايم و سراغ و حالي از آنها نميپرسيم
و در بيشتر جريانهاي خبري ،كارگاههاي عكاسي
و نمايشگاهها همواره تعدادي از عكاسان كه ازنظر
خبري بيشتر مطرح هستند همواره حضور دارند و
جاياساتيدباتجربهخالياست.
چنانچهمسئوالنومديرانمجموعههايعكاسي
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.

روحا...وحدتی
آذینحقیقی

پیشنهاد کتاب

در جهت عکس
یوریککریممسیحی
 8000تومان

پیشنهاد نرم افزار
ArcSoft PhotoStudio
Darkroom
ویرایش حرفه ای تصاویر

پیشنهاد عکاسی

نمایشگاهخیمهخورشید
عکاسی از جاذبههای زیبا و دینی
همراه با چند نمایشگاه عکس و ...

پیشنهاد سفر

سفربهابیانه
دی ماه
برگزارکنندهدوربین.نت

مون

مه

پیشنهاد خبرخوانی

دبیرخانه هفتمین جشنواره کشوری
عکس فجر بندر ماهشهر اسامی داوران
این دوره را اعالم کرد .دکترمحمد ستاری،
اسماعیل عباسی ،محسن راستانی داوران این
دوره از جشنواره هستند .هفتمین جشنواره
کشوری عکس فجر بندر ماهشهر با موضوع
عکاسی مستند اجتماعی بهمن ماه امسال
برگزار میشود و آخرین مهلت ارسال آثار ۲۰
دی ماه ۱۳۹۰است.

نمو
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حقيقي در سالهاي گذشته و هنوز
هم تالش كرده دغدغه خودش يعني
نشون دادن معضالت اجتماعي در
عكس رو محقق كنه و ميگويد :تا
به حال در چند مورد موفق بود و رفع
برخي از آنها شيريني زيادي براش به
همراه داشته دارد.

دو عکاس ایرانی به جمع برندگان
نهایی مسابقهی آنالین عکاسی «دنیا
در حرکت» که از سوی آژانس فرانسوی
توسعه برگزار شده بود ،راه یافتند .رضا
گلچین و پیمان بردبار ،عکاسان ایرانی،
در میان برندگان جوایز اصلی این مسابقه
دیده میشود.
مجموعه آثار عکاسی آیینهای
عاشورایی با عکسهای سعید محمودی
ازناوه و بابک برزویه به مناسبت نخستین
نمایشگاه فرهنگی هنری عاشورایی با
عنوان «خیمه خورشید» در قالب یک
مجموعه  ۲۰کارت پستال در ابعاد ۲۰×۱۳
توسط مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۳
شهرداری تهران  -فرهنگسرای ارسباران
به چاپ رسیده است.
دوشنبه بیست و دوم آذر  ۹۰نمایشگاه
عکس ساناز کاوه و بابک بردبار با عنوان
«در این سکوت حقیقت ما نهفته است»
در گالری وصال شیراز افتتاح شد.

نمایشگاه

“مائدههایزمینی”
مریمزندی
نگارخانهیشش
تا  28آذر  17 /الی 20

آذين حقيقي  13سال است كه عكاسي
ميكند ،اما از سال  86عكاسي خبري را
هم به طور حرفهاي 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 نميتوان
به جايي رسيد و ترجيحا مستند خبري
اهميت بيشتري دارد.

با چند نفر از دوستان از مدرسهاي كه
براي عشاير گرگان بود و كودكان در يك
اتوبوس درس ميخواندند عكاسي كرديم
و بعد انتشار آن عكسها شرايط تحصيل
اين دانشآموزان در يك كانكس توسط
آموزش و پرورش آن منطقه فراهم شود.
همچنين عكسهاي مستندي از شرايط
اجتماعي جامعه نيز گرفته و باز هم ميگيرم
كه شرايط فعلي جامعه امكان انتشار آنها
را نميدهد.

نمایشگاه

فراخوان

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

سوگوارهعکسعاشورایی
دانشگاه شهید رجایی
آزاد با رویکرد عاشورایی
ارسال تا  30 :آذرماه ۱۳۹۰

فراخوان

سوگـواره ملی  ۷۲راوی آسمان
حوزه هنـری استان خراسان جنوبی
موضوعاتپیرامونحماسهعاشورا
ارسال تا  5 :دی ماه ۱۳۹۰

پیشنهادفیلم

بدرودبغداد
کارگردان  :مهدی نادری
 / 19:30سینما آزادی

پیشنهاد نمایش

ریچاردسوم
کارگردان :آتیالپسیانی
 20000تومان

سینمایخانگی

پیشنهادآلبومموسیقی

سری جدید قهوه تلخ
کارگردان  :مهران مدیری
 2500تومان

نتیجهمذاکرات
گروهکیوسک
-

پیشنهاد شرکت در مسابقه

دوازدهمین دوساالنه ملی عکس ایران
شورای سیاستگذاری
محمود شالویی رئیس شورا
اس��ماعیل عباس��ی ،س��یدعباس میرهاشمی،
افش��ین ش��اهرودی ،علیرضا کریمی صارمی،
فرهاد س��لیمانی ،مس��عود زن��ده روح کرمانی،
عبدالرحیم سیاهکارزاده اعضاء شورا
دبیر دوساالنه :اسماعیل عباسی
دوساالنه در دو بخش برگزار میشود:
الف :عکاسی مستند  /ب :عکاسی نوآورانه

او درعين حال معتقد است فضاي كار مستند
اجتماعي بسيار سختتر شده و مردم در
مترو ،اتوبوس ،تاكسي و خيابان به دوربين
مثل يك اسلحه نگاه ميكنند و نميتوان
مثل گذشته در اين حوزه كار كرد.

حقيقي معتقد است كه
خبرگزاريهاي داخلي در حال
حاضر در حوزه خبر و عكس خبري
دچار روزمرگي و ركود شدهاند و
نميتوان عملكرد خوبي را براي
آنها در نظر گرفت اما در همين
فضا باز هم خبرگزاري ايسنا و بعد
از آن خبرگزاري مهر عملكرد خوبي
داشته است.
فراخوان

زنان و زندگی شهری
ادارهکل امور بانوان شهرداری
زن ،کودک و زندگی شهری
ارسال تا  22 :دی ماه ۱۳۹۰

حقيقي آژانس عكس norimage.
 comو آژانس تركيهاي narphoto.
 netو  gettyimages.comرا براي
عكاسان خبري توصيه كرد.
فراخوان

جشنوارههنرهایتجسمیفجر
وزارت ارشاد
دربخشهایمختلفازجملهعکس
ارسال تا  ۱0 :دی ۱۳۹۰

او در حال حاضر يك دوربين
 5D canonو لنز  70ـ 24
دارد و خيلي هم نسبت به استفاده
از لپتاپ و گوشيهاي جديد
پيگيري و اصراري ندارد.
در بيشتر موارد اينترنت تفريح اين
عكاس تبريزي است اما پيادهروي
همراه با موزيك را دوست دارد.

فراخوان

عکاسیازسفرههایحسینی
سایتلقمه
موضوعسفرههاینذری
ارسال تا  11 :اسفند ماه ۱۳۹۰

فراخوان

دومینجشنوارهگلستانه
موسسهگلستان علی(ع)
موضوع کودکان خیابانی و ...
ارسال تا  15 :اسفندماه ۱۳۹۰

هیئت داوران:
گروه الف ،عکاس��ی مستند :نادر داودی ،فرهاد
سلیمانی ،جاسم غضبانپور ،محمد غفوری ،مجید
ناگهی
گ��روه ب ،عکاس��ی نوآورانه :ش��هریار توکلی،
افش��ین ش��اهرودی ،کیارنگ عالئی ،رومین
محتشم ،مهدی مقیمنژاد
گاهشمار:
مهلت ارس��ال آثار به پایگاه اینترنتی دوساالنۀ
ملی عکس ایران تا ساعت  ۸صبح روز دوشنبه
 ۸اسفند ۱۳۹۰
داوری آثار۱۱ ،۱۰ :و  ۱۲اسفند ۱۳۹۰
اطالعرسانی ۱۵ :اسفند ۱۳۹۰
برگزاری نمایشگاه :اردیبهشت ۱۳۹۱

30نما1

آخرهفته  /راهنمای هفتگی دوربین.نت  /اولین آژانس عکس خبری ایران
با مسوولیت احسان رافتی  /سردبیری معصومه اصغری

درخت زن
دگي از ترنس م
الیک و اخيرا هم
شنيد
هام كه فيلم "اس
ب حيوان نجيبي
است" ارز
ش ديدن را دارد.

روحا...وحدتی
پیشنهادهای آخرهفته

2
موزیک

در
حال حاضر و در اين فصل كيش
و
مناطق جنوبي براي سفر و قشم
براي عكاسي مناسب است.

خيلي وقته نرفتهام
خبري
از اجراهاي خوب ندارم.

خيلي اهلش نيستم اما كافه شمرون تو
باغ موزه ایرانی ،خیابان فرشته ،خیابان
بوسنی و هرزگوین رو توصيه ميكنم.

از برگزاري نمايشگاههاي

جديد خبر ندارم اما گالري«

هر وقت حال
ش رو داشته باشم و
بتونم فضاي بازار و
ميدان ت
وپخونه رو پياده م 
يرم و ميگردم.

10

فراغت

به آهنگهاي سنتي ع
القه دارم .بسته به حال و
هوام آهنگهاي محمد
رضا و همايون شجريان،
فرهاد ،ساالر عقيلي و يا
عليرضا قرباني رو گوش
م 
يدم ،ص
داشون رو دوست دارم.

3
4
سفر
تئاتر
5
7
 8نمایشگاه کتاب6
کافه
خوردنی
9
تهران
ت فود و غذاي بيرون
س

اهل ف
يدم توي
نيستم و ترجيح م 
نه پيش همسرم غذا
خو
وع غذا هم خيلي برام
بخورم ،ن
فرق نداره.

راه ابريشم»« ،هما» و«هفت

سمن» هميشه كارهاي خوبي

خيل

ي بده اما خيلي
وقتهنخوندم.

رو به نمايش مي گذارن.

وحدتي كه در سالهاي گذشته با
دوربينهاي كنون كار كرده ،دو سالي است كه همزمان با دوربينهاي ايسنا تغيير كرده ،تجربه كار با
دوربينهاي نيكون را هم داره اما
معتقده كه كار با اين دو هيچ فرقي نداره و اگرچه ابزار تعيين كننده است اما عكاس بايد بتونه با هر
دوي اي 
ن دوربينها كار
كنه.وحدتي
عضو تيم رسانههاي ايسناست و در پست دفاع راست ،سهشنبه شبها و پنجشنبه صبح تمرين
دارن و اين پنجشنبه هم در كمپ تيم ملي خواهند بود.

