
ــري دوربين  ــي خب ــنواره عكاس ــومين جش س
ــت كارگاه آموزشي-  دات نت با برگزاري هش
ــما  تخصصي از امروز و به مدت يك هفته رس

كار خود را شروع كرد.

ــنواره  ــومين جش ــتاد خبري س ــه گزارش س ب
ــان  ــي داري ــان رأفت ــت،  احس ــن دات ن دوربي
ــن مطلب گفت:  ــنواره با بيان اي دبير اين جش
ــد و  ــن دات نت با هدف رش ــنواره دوربي جش
ــري و بصري در حوزه  اعتالي فرهنگ تصوي
ــويق و ايجاد انگيزه براي  عكاسي خبري، تش
عكاسان نسل جوان كشور و تقدير از عكاسان 

و پيشكسوتان حوزه خبر برگزار مي شود.

ــنواره دوربين دات نت به مدت  وي افزود: جش
ــاه تا 23 آبان  ــه از تاريخ 18 آبان م ــك هفت ي
ماه امسال در دو فرهنگسراي رسانه و دانشجو 
ــته  ــدان به رش ــان و عالقه من ــان عكاس ميزب

عكاسي خبري است.

ــومين جشنواره  رافتي درباره نحوه برگزاري س
ــح داد: در طول ايام  ــت توضي ــن دات ن دوربي
ــنواره هشت كارگاه تخصصي با  برگزاري جش
حضور عكاسان برتر و اساتيد بنام آژانس هاي 
ــي مانند  ــاي داخل ــي و خبرگزاري ه بين الملل
ــوس، پوالريز،  ــرز، فوك ــيتدپرس، رويت آسوش

فارس و ... برگزار مي شود.

ــنواره دوربين دات نت ادامه  دبير سومين جش

نگاهي ديگر به آموزش
در جشنواره امسال 

ــامل كارگاه  ــي ش ــت كارگاه تخصص داد: هش
ــالمي  ــور وحيد س ــانه با حض ــالق در رس اخ
ــد و  ــيتدپرس، نق ــزاري آسوش ــكاس خبرگ ع
بررسي عكس هاي راه يافته به بخش مسابقه 
توسط حسن سربخشيان، كارگاه آموزشي نيوشا 

توكليان با موضوع عكاسي اجتماعي، است.

ــي  ــن نقد و بررس ــي همچني ــه رافت ــه گفت ب
ــوي  ــنواره از س ــالي به جش ــاي ارس عكس ه
ــان  ــمي عكاس ــين فاطمي و مهدي قاس حس
خبرگزاري هاي فارس و ايسنا،  كارگاه آموزشي 
ــط  جواد  ــي خبري توس مالتي مديا در عكاس
ــس WPN ، كارگاه  ــكاس آژان ــري ع منتظ
ــي خبري  ــي خالقيت بصري در عكاس آموزش
توسط مرتضي نيكوبذل عكاس آژانس رويترز،  
كارگاه آموزشي ارتباطات و تجربه در عكاسي 
خبري از سوي حميد فروتن عكاس خبرگزاري 
ــي سومين  ــنا از ديگر كارگاه هاي آموزش ايس

جشنواره دوربين دات نت است.

ــنواره،  ــاي دبير اين جش ــاس صحبت ه براس
پخش فيلم عكاس جنگ،  پخش فيلم منطقه 
ممنوعه، پخش فيلم استيو مك كوري عكاس 
ــنال جئوگرافيك، پخش فيلم كوتاه  مجله نش
ــه و نمايش  ــاخته بابك برزوي ــان س كارگردان
ــر  ــا از ديگ ــا كارگاه ه ــط ب ــاي مرتب عكس ه

برنامه هاي كارگاه هاي آموزشي است.

ــيده به دبيرخانه جشنواره  رافتي درباره آثار رس
ــتاد خبري اين جشنواره  دوربين دات نت به س
ــالم فراخوان تا پايان مهلت  گفت: از زمان اع
ــنواره  ــه دبيرخانه جش ــال، 344 عكس ب ارس
ــار، 60 عكس  ــد كه از اين تعداد آث ــال ش ارس
ــگاه راه  پس از انتخاب هيات داوران به نمايش

يافت.

ــالي، سه  وي با بيان اينكه از ميان 60 اثر ارس
عكس به عنوان عكس هاي برگزيده جشنواره 
ــت،  ــده اس ــوي هيات داوران انتخاب ش از س
اظهار داشت: در سومين جشنواره دوربين دات 
ــكاس برتر و دو  ــه ع ــت عالوه بر معرفي س ن
ــات داوران،  پنج  ــوي هي عكاس تقديري از س
ــنجي عكاسان خبري  عكاس براساس نظرس
ــانه هاي داخلي و خارجي،  پنج  ــاغل در رس ش
ــكاس برتر كه  ــه ع عكاس فعال اينترنتي، س
در طول سال گذشته فعاليت هاي ماندگاري را 
انجام داده اند، مورد تقدير و تشويق قرار خواهند 

گرفت.

ــال  ــژه از برترين عكاس خبري س ــر وي تقدي
ــاي صورت گرفته از  ــنجي ه ــاس نظرس براس
ديگر موضوعاتي بود كه دبير سومين جشنواره 

دوربين دات نت به آن اشاره كرد.

ــخ به اين پرسش كه چرا جشنواره  وي در پاس
در اولين تاريخ تعيين شده برگزار نشد، توضيح 
ــهريور  ــنواره در تاريخ دوم ش داد: قرار بود جش
ــود، اما به  ــدان برگزار ش ــاه در خانه هنرمن م
ــراي اختصاص  ــكالت ب دليل بروز برخي مش
ــوزه امام علي  ــالن هاي خانه هنرمندان و م س
ــنواره در تاريخ  و نبود همكاري هاي الزم، جش

اعالم شده برگزار نشد.   

ــتاد خبري،  رافتي در پايان گفتگوي خود با س
خاطرنشان كرد: برگزاري نمايشگاه عكس هاي 
ــراي  ــابقه در فرهنگس راه يافته به بخش مس
ــنواره و نمايش  ــاب جش ــاپ كت ــجو، چ دانش
عكس هاي راه يافته به بخش مسابقه به مدت 
ــنواره به نشاني  ــال در سايت ويژه جش يك س
www.doorbin.net از ديگر برنامه هاي 

اين دوره از جشنواره است.

احسان رافتي دبير سومين جشنواره عكس خبري دوربين.نت : افتتاح نمايشگاه 
عكس هاي راه  يافته 
به بخش مسابقه در 
فرهنگسراي دانشجو

ــه به بخش  ــگاه عكس هاي راه  يافت نمايش
ــنواره دوربين دات نت  مسابقه سومين جش

امروز افتتاح مي شود.
ــومين جشنواره  ــتاد خبري س به گزارش س
ــگاه امروز  ــن نمايش ــت، اي ــن دات ن دوربي
ــفق  ــاعت 16 در گالري ش ــان ماه س 18 آب
ــجو با حضور عكاسان  ــراي دانش فرهنگس

خبري برجسته كشور افتتاح خواهد شد.
ــس راه يافته به  ــگاه 60 عك در اين نمايش
بخش مسابقه از مجموع 344 عكس رسيده 

به دبيرخانه جشنواره نمايش داده مي شود.
ــگاه به مدت يك هفته  در طول  اين نمايش
ــنواره از ساعت 8 صبح تا  ايام برگزاري جش

18  ميزبان عكاسان و عالقه مندان است.
فرهنگسراي دانشجو در خيابان يوسف آباد، 

خيابان 21، پارك شفق واقع شده است.

برگزاري كارگاه آموزشي 
وحيد سالمي

ــكاس  ــالمي ع ــد س ــي وحي كارگاه آموزش
ــيتدپرس، 18 آبان ماه و  ــزاري آسوش خبرگ
ــنواره دوربين  ــان با  اولين روز از جش همزم

دات نت برگزار مي شود.
ــومين جشنواره  ــتاد خبري س به گزارش س
ــالمي عكاس  ــت، وحيد س ــن دات ن دوربي
ــت در  ــيتدپرس قرار اس ــزاري آسوش خبرگ
ــانه صحبت  اين كارگاه درباره اخالق در رس

كند..
كارگاه  ــن  اي در  ــت  اس ــرار  ق ــن  همچني
ــوع برگزاري  ــا موض ــاي مرتبط ب عكس ه
ــوي وحيد سالمي به نمايش  كارگاه نيز از س

گذاشته شود.
ــنواره دوربين دات نت با هدف  سومين جش
ــد و اعتالي فرهنگ تصويري و بصري  رش
ــويق و ايجاد  ــي خبري، تش در حوزه عكاس
ــل جوان كشور و  ــان نس انگيزه براي عكاس
ــان و پيشكسوتان حوزه خبر  تقدير از عكاس
ــه از تاريخ 18 تا 23 آبان  به مدت يك هفت
ــانه و دانشجو  ــراي رس ماه در دو فرهنگس

برگزار مي شود.

چه خبر از جشنواره ؟

اين دوره از جشنواره است.
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