
  محمد خيرخواه
ــايد بتوان در هر جامعه ي هنري  ش
ــت در كار،  ــالق و صداق ــد از اخ بع
ــوزش صحبت كرد،  ــوع آم از موض
موضوعي كه در كشور ما و حتي در 
دانشگاه هاي ما؛ در مقايسه با كشور 
هاي ديگر به ندرت انجام ميگيرد و 
ــود.  به آن كمتر اهميت داده مي ش
ــدان ما كه  ــتر اوقات هنرمن در بيش
ــند، يا اصًال  ــه درجات عالي ميرس ب
مدرك آكادميك ندارند، و يا مدرك 
آكادميك آنها مربوط به فعاليتي كه 

در جنبه هاي هنري دارند، نيست.
ــومين دوره ي  از اين رو بود كه در س
ــنواره ي عكس خبري دوربين. جش

نت تصميم گرفتيم آموزش را براي 
هنرمندان عكاس كشورمان نسبت 
به سالهاي گذشته پر اهميت تر جلوه 
ــات بهترين هاي  ــا انتخاب دهيم و ب
ــي خبري و مطبوعاتي ايران،  عكاس
ــه موضوعات  ــا ب ــن كارگاهه در اي
مختلفي كه عكاسان ما مدام با آنها 
ــم از: اخالق در  ــر و كار دارند، اع س
ــانه، بررسي عكس هاي خبري،  رس
ــي روند  ــي، بررس ــي اجتماع عكاس
داوري، مالتي مديا در هنر عكاسي، 
ارتباطات و تجربه، خالقيت بصري 
در عكاسي خبري و در نهايت روايت 

گويي عكس بپردازيم. 
ــه در  ــي ك ــر معضل ــي ديگ از طرف
ــري و  ــاي هن ــنواره ه ــان جش دام
ــي مطبوعاتي ما  ــاً عكاس مخصوص
ــودن اين فعاليت  افتاده، ادامه دار نب
ــه گاه از لحاظ  ــت. به طوري ك هاس
ــات موضوعات  ــي اوق ــادي، گاه م
ــر از همه،  ــي و نگران كننده ت سياس
ــديد  كار جمعي را بر نتابيدن، به تش
اين موضوع انجاميده است. حال ما 
ــمندانه، فعال و پر شور  حضور هوش
ــت را به فال  ــعور اس كه همراه با ش
ــد داريم كه  ــي گيريم و امي نيك م
ــن در جامعه ي  ــام حركاتي چني انج
ــاخه  ــه ويژه در ش ــي ما ب مطبوعات
عكاسي خبري،  فصل جديدي را در 

كنار هم رقم بزند.

يادداشت روز

سومين جشنواره عكس خبرى،  در اقدامى ويژه با همكارى تعميرگاه 
مركزى دوربين، امكان تعمير رايگان دوربين عكاسان شركت كننده در 

كارگاه هاى آموزشى- تخصصى اين جشنواره را ايجاد كرده است.
تعميرگاه  نت،  دات  دوربين  خبرى سومين جشنواره  ستاد  گزارش  به 
مركزى دوربين طى تعامل با اعضاى برگزارى اين دوره از جشنواره، 
اعالم كرده است كه تعمير رايگان دوربين هاى عكاسى افرادى كه 
حداقل در شش كارگاه  از مجموع هشت كارگاه تخصصى اين جشنواره 

حضور داشته باشند را بر عهده مى گيرد.
دوربين دات نت در پايان اين دوره از جشنواره وسايل تعميري تمامى 

افراد شركت كننده را كه حداقل در شش كارگاه آموزشى حضور داشته 
باشند را به صورت رايگان تعمير خواهد كرد.

بنا بر اين گزارش، دارندگان جايزه ويژه جشنواره  به مدت يك هفته 
از مزاياى تعمير دوربين و تعويض قطعات، نصب adjust، سرويس 
و  شده  برخوردار  رايگان  صورت  به   ... و  سيموس  سرويس   ،ccb
همچنين اين افراد به مدت يك سال نيز  مى توانند تنها براى تعمير 
به  رايگان  به صورت  استثنا تعويض قطعات)  به   ) دوربين هاى خود 
تعميرگاه مركزى دوربين به نشانى خيابان جمهورى- نرسيده به حافظ- 

ساختمان آلومينيوم- طبقه 11 مراجعه كنند.

جايزه ويژه دوربين.نت 
به اعضاى شركت كننده در كارگاه هاى عكاسى

نشريه روزانه سومين دوره جشنواره عكس خبري دوربين . نت
شماره اول - شنبه 18آبان ماه 1387 - رايگان

يك مرد عراقي در حال كمك به يكي از حادثه ديدگان حمله تروريستي در شهر بغداد است.
در حالي كه نفر دوم اين حادثه در آتش مي سوزد - تيرماه 86/ سيروان عزيز / رويترز

آموزش؛نياز عكاسان
سومين دوره جشنواره عكس خبري دوربين.نت آغاز شد 


