
  حسن سربخشيان 
ــت حركتهاي مستقلي  وقتي قرار اس
ــنواره دوربين دات نت سه  نظير جش
ساله شوند و مهمتر اينكه تداوم چنين 
ــوي خود عكاسان باشد  تالشي از س
ــد ناديده  ــران نمى توانن آنوقت ديگ

بيانگارندش!  
ــت كم  ــع خودتان را دس ــه جم اينك
ــراي اثبات وجود  ــد و بدانيد ب نگيري
خويش كاري بيشتر از چكاندن دگمه 
شاتر دوربينتان وجود دارد و آن همانا 
استقامت در راهيست كه به آن ايمان 
ــد كه نتيجه آن بخش مهمي از  داري
ــور را تغيير  ــي اين كش ــد عكاس رون

خواهد داد. 
ــن دات نتيها به عبارتي خود را  دوربي
بر ديگران تحميل مي كنند با نشان 
ــان و  دادن حركت رو به جلو خودش
ــي در روزگاري كه  چنين حركت هاي
براحتي نمي شود حقوق از دست رفته 
حرفه اي خود را بدست آريم غنيمت 

است. 
ــمي از انجمن  ــرا اس ــم چ ــي دان نم
عكاسان مطبوعات در ليست برنامه ها 

نيست!
شايد بخاطر اين كه شما عضو انجمن 
ــما دعوت  ــده اند يا ش ــتيد نيام نيس

نكرده ايد!
ــت همان  ــر صورت اينجا درس در ه
ــت تخصصي  ــت كه حرك جايي اس
حرفه اي مان مي طلبد تا ضمن طرح 
ــات حرفه اي به تثبيت صنفي  مطالب

نيز بيانديشيم.
ــداد برنامه هاي متنوع در روزهاي  تع
ــنواره مي طلبيد تا يك  برگزاري جش
برنامه براي مطالبات صنفي و تعامل 
ــتر با مراكز مرتبط با عكاسي و  بيش
ــا در نظر گرفته  ــنايي اعضا با آنه آش

شود. 
انتظار دومم در اين نوشته را از معناي 
سايت دوربين دات نت گرفته و بيان 

مي كنم. 
ادامه در صفحه دو

يادداشت روز

سومين جشنواره عكاسي خبري دوربين دات نت عصر روز گذشته 
با حضور تعداد زيادي از عكاسان و عالقه مندان در فرهنگسراي 

رسانه و دانشجو افتتاح شد.
به گزارش ستاد خبري سومين جشنواره دوربين دات نت، اين جشنواره با 
هدف رشد و اعتالي فرهنگ تصويري و بصري در حوزه عكاسي خبري، 
تشويق و ايجاد انگيزه براي عكاسان نسل جوان كشور و تقدير از عكاسان 

و پيشكسوتان حوزه خبر برگزار مي شود.
در طول هفته برگزاري جشنواره(18 تا 23 آبان)، هشت كارگاه تخصصي با 

حضور عكاسان برتر و اساتيد بنام آژانس هاي بين المللي و خبرگزاري هاي 
داخلي مانند آسوشيتدپرس، رويترز، فوكوس، پوالريز، فارس و ... برگزار 
مي شود. همچنين همزمان با افتتاح سومين جشنواره دوربين دات نت،  
نمايشگاه عكس هاي برگزيده راه يافته به بخش مسابقه در نگارخانه شفق 

فرهنگسراي دانشجو آغاز به كار كرد.
 الزم به ذكر است كه مراسم اختتاميه اين جشنواره چهارشنبه 22 آبان ماه 
ساعت 19:30 در سالن آمفي تئاتر فرهنگسراي دانشجو با معرفي برترين 

عكاسان خبري برگزار خواهد شد.

نشريه روزانه سومين دوره جشنواره عكس خبري دوربين . نت
شماره دوم - يك شنبه 19آبان ماه 1387 - رايگان

سومين جشنواره دوربين .نت افتتاح شد
با استقبال عكاسان خبري

نمايشگاه عكس خبري 
دوربين.نت افتتاح شد
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ــان  ــد 1358 از عكاس ــي، متول ــين فاطم حس
ــال 83 به عكاسي خبري  جواني ست كه از س
ــغول است. وي تا به امروز موفق به كسب  مش
ــي و بين المللي همچون مدال  افتخارات داخل
نقره هفتاد و سومين مسابقه عكس بين المللي 
ــالي  ــدال ط ــكا 2006، م ــون آمري ويلمينگت
ــاهي شيمبون  ــابقه عكس بين المللي آس مس
ــاي 2005 و 2006، جزو 40  ــال ه ژاپن در س
ــرز و 100 عكاس  ــال رويت ــكاس خبري س ع
خبري سال AFP در سال 2006، مدال برنز 
ــابقه عكس خبري بين المللي چين 2008  مس
و همچنين برنده 25 جايزه داخلي و ... شده از 
داوران سومين جشنواره عكس خبري دوربين 

دات نت مي باشد.
گفتگوي مختصري با وي انجام داده ايم كه در 

ذيل مي خوانيد:

 به نظر شـما مهمترين تفاوت عكاسـي 

داوري جشنواره
تجربه ي خوبي بود

خبري در ايران نسـبت به سـاير كشورها 
چيست؟

همانطور كه مي دانيد در حال حاضر ايران جزو 
كشورهاي خبرساز دنياست. اما متأسفانه وقتي 
ــري انعكاس جهاني پيدا مي كند تا حدودي  خب
ــت و  ــارغ از عكس هاي جذاب و حرفه اي س ف
ــت تا عكس. اين اتفاقي است  ــتر خبر اس بيش
ــي خبري در ايران با آن روبرو است.  كه عكاس
ولي با وجود خبرگزاري ها، پيشرفت اين شاخه 
ــيار چشمگير بوده و به نظر من  از عكاسي بس
نسل جديد عكاسان خبري، بسيار خوب پيش 
ــل اميدوار  مي روند و مي توان به آينده اين نس

بود.

 بـه اعتقـاد بعضـي از اسـاتيد در حـال 
بـا ورود نسـل جديـد عكاسـان  حاضـر 
خبري، رشـد خوبي را به لحاظ كمي شاهد 
بوديـم امـا كيفيت عكس ها تا حـدودي با 

اسـتانداردهاي جهانـي فاصلـه دارد، نظر 
شما در اين مورد چيست؟

ــكاس خبري  ــل كه يك ع ــايد به اين دلي ش
ــي كند تا بر  ــت چندين سال عكاس ممكن اس
حسب اتفاق بتواند رويداد متفاوتي را ثبت كند. 
در حال حاضر در دنياي عكاسان خبري سالها 
ــتان كار مي كنند.  بر روي يك موضوع يا داس
ــي خبري ايران بسيار كم  اتفاقي كه در عكاس
ــگاه بدبينانه ي  ــد. از طرفي هم ن ــش مي آي پي
ــي خبري  ــاتيد به حوزه ي عكاس بعضي از اس
ــت.  ــا حدودي آن را تحت تأثير قرار داده اس ت
ــياري از آنها معتقدند نسل جديد عكاسان،  بس
ــت كه با دوربين ديجيتال رشد كرده،  نسلي س
ــا در حال  ــد قبول كرد، دني ــه باي در صورتي ك
پيشرفت و هنر عكاسي نيز روز به روز در حال 

نو شدن است.

 برگـزاري جشـنواره هايي بـا موضـوع 
عكاسـي خبري تا چه حد به پيشرفت اين 

شاخه از عكاسي كمك مي كند؟
ــاهد  ــال در ايران كمتر ش ــا به ح ــفانه ت متأس
ــي  ــنواره هاي تخصصي عكاس ــزاري جش برگ
ــنواره نقطه ي عطفي براي  بوده ايم و اين جش
عكاسي، به خصوص عكاسي خبري محسوب 
مي شود. و اميدوارم سال به سال بهتر و پربارتر 

شود.

 به عنوان يكي از داوران اين دوره، سطح 
عكس ها را چطور ارزيابي مي كنيد؟

ــس داوري  ــا، ح ــي عكس ه ــان ارزياب در زم
نداشتم؛ چرا كه همه ي ما هم نسالن همديگر 
ــايد بتوان گفت راجع به عكس ها  هستيم و ش
ــفانه، هر سال نوعي تكرار  نظر مي داديم. متأس
ــدوارم در  ــود كه امي ــا ديده مي ش در عكس ه
ــال هاي بعد با موضوعات متنوع تري روبرو  س
شويم، اما در كل عكس ها قابل قبول و داوري 

اين جشنواره براي من تجربه خوبي بود.

يادداشت روز

نشريه روزانه سومين
جشنواره عكس خبري
دوربين . نت

كارگاه آموزشي
وحيد سالمي

ادامه از صفحه اول

ــته و نه خيلي  ــال گذش ــر از 10 س در كمت
سالهاي دور حتي باور وجود چنين پيشرفتي 
در عرصه عكاسي مطبوعاتي كه متاثر از بكار 
گيري تكنولوژي ديجيتال است اگر نگوييم 

غير ممكن بلكه دشوار مي نمود. 
پس با بهر ه گيري از فضاي مجازي ( نت) 
كه دنياي رسانه اي را متحول ساخته است 
ــال تثبيت كاركرد  ــا تواني مضاعف به دنب ب
حرفه اي عكاسي باشيد تا مجبور نباشيد بابت 
عكس هايي كه ميگيريد و خواهيد گرفت به 
خاطر كج سليقگي برخي به انتخابي غير از 

آنچه دوستش داريد شويد. 
و بدانيد كه فضاي رسانه اي بر خالف تصور 
ــه هايي با تيراژ زير  ــده اي محدود روزنام ع

50000 در روز نيست!
ــانه اي و ارتباطات اگر  امروزه در عرصه رس
ــي بين المللي  ــوري داراي روزنامه هاي كش
منطبق با استانداردهاي جهاني كه در چندين 
ــند جايي براي  ــور به چاپ برسند نباش كش
ــد روزنامه نگاران و خبرنگاران و به طبع  رش

عكاسان آن وجود نخواهد داشت. 
امروزه اگر با تحوالت بوجود آمده در عرصه 
عكاسي مطبوعاتي آشنا نباشيم ادامه روند رو 
ــدمان دچار ركود خواهد شد. بهمين  به رش
منظور بهره گيري از امكان تهيه مولتي مديا

ــب صدا و تصوير) براي جوابگويي به  ( تركي
قشر عظيم مخاطبان اينترنتي نشريات يكي 

از راههاي پيشرفت تلقي مي گردد. 
ــره  ــا به ــي AP ب ــي حت ــن زمان در چني
ــتم     سيس  (MNN) ــكان   ام از  ــري  گي
ــور  ــه منظ ب multimedia newsرا  
ــتركين  ــال اخبار آني  براي مش امكان ارس
ــت تا در  تلفنهاي همراه راه اندازي كرده اس
سريعترين زمان ممكن بتواند  به مشتريان 

خود سرويس دهد. 
و اين شرايطي است كه پيش رويمان است 
ــتر با  ــد ضمن همراهي بيش ــس مي طلب پ
ــته ارتباطات و مطالعه هر چه بيشتر در  رش
رشته هاي مرتبط  با عكاسي  خود را به  نقطه 

مطلوب برسانيم. 
به اميد آن روز 

حسين فاطمي؛ يكي از اعضاي هيات داوران جشنواره سوم:

عكس :
محمد تاجيك

عكس :
محمد تاجيك

عكس :
اميد وهاب زاده



در تالش هستند تا واقعيت هاي مسائل مختلف را 
به مخاطبان خود منتقل كنند. 

عكاس خبرگزاري آسوشيتدپرس با اشاره به اين 
موضوع كه تعهد و پايبندي در اخالق رسانه اي به 
صداقت يك عكاس يا خبرنگار بستگي دارد، اظهار 
داشت: نزديك شدن عكاس به سوژ ه  موردنظر و 
نوشتن يك زيرنويس صادقانه براي عكس  از 
ديگر شرايط گرفتن يك عكس خوب خبري است. 
از بين بردن مفهوم عكس در فتوشاپ از ديگر 
موضوعاتي بود كه سالمي به آن اشاره كرد و گفت: 
عكاسان يا اديتورهاي خبرگزاري ها يا روزنامه ها بايد 
بگونه اي عكس را در فتوشاپ تصحيح كنند كه 

مفهوم عكس به طور كلي از بين نرود. 
وي به عكاسان خبري حاضر در كارگاه پيشنهاد داد 
تا از گرفتن عكس هاي ساختگي دوري كرده و از 
خلق موضوعات براي گرفتن عكس خوب اجتناب 
كنند، چرا كه در اينگونه عكس ها هيچ واقعه اي 
اتفاق نيافتاده است. البته در برخي موارد كه واقعه اي 

اتفاق افتاده و عكاس خبري زمان را براي گرفتن 
عكس از دست داده است، مي تواند با تكرار آن 

صحنه عكس خود را بگيرد.
وحيد سالمي ادامه داد: همچنين عكاسان خبري 
گاهي اوقات ممكن است عكس هايي بگيرند كه 
چندان منطبق با عرف جامعه نيست و نمايش 
صداقت  عدم  نوعي حس  به  عكس ها  اينگونه 

عكاس را به مخاطب منتقل  مي كند.
ادامه  در  آسوشيتدپرس  خبرگزاري  عكاس 
صحبت هاي خود،  همدردي كردن عكاسان را با 
افراد آسيب ديده در حوادث و وقايع تلخ را يكي از 
مهمترين اصول اخالقي و انساني عكاس خبري 
معرفي كرد و اظهار داشت: به عنوان مثال عكاسان 
در هنگام وقوع حوادثي مانند زلزله يا سيل بايد با 

افراد بازمانده احساس همدري كند.
وي در پاسخ به سوال يكي از شركت كنندگان 
كارگاه درباره اينكه آيا عكاس خبري ناظر يك 
واقعه است يا قاضي، توضيح داد: وقتي عكاس در 
يك واقعه حضور پيدا مي كند به معني آن است كه 

رويداد را به نوعي قضاوت مي كند.
آموزشي-  كارگاه  پايان   در  گزارش،   اين  بر  بنا 
خبرگزاري  عكاس  رسانه،  در  اخالق  تخصصي 
از  مجموعه اي  نمايش  ضمن  آسوشيتدپرس 
كنندگان،  شركت  بــراي  را  خود  عكس هاي 

توضيحاتي را نيز ارائه داد.

ــي امروز  1 - كيفيت برگزاري كارگاه آموزش
چگونه بود؟

عالي  خوب  متوسط  ضعيف  

ــنواره سوم چگونه  2 - كيفيت برگزاري جش
است؟

عالي  خوب  متوسط  ضعيف  

ــما از ميان عكسهاي  3 - عكس منتخب ش
راه يافته به نمايشگاه كدام شماره است؟

............. - 1

............. - 2

............. - 3

4 - نفرات پيشنهادي شما به عنوان مدرس 
ــي دوره هاي بعد چه  براي كارگاه هاي آموزش

كساني هستند؟
.......................... - 1
.......................... - 2
.......................... - 3

5 - نظر شما براي بهبود كيفيت اين جشنواره 
در سال بعد چيست؟

نظرسنجي

لطفا قسمت زير را با مطالعه پر كنيد و به 
راهنماهاي حاضر در سالن تحويل دهيد.

از اينجا بريده شود
از اينجا بريده شود
از اينجا بريده شود

نام و نام خانوادگي : 
رسانه : 

شماره تماس : 

نشريه روزانه سومين
جشنواره عكس خبري

دوربين . نت

عكس :
ايمان فرزين

عكاس خبرگزاري آسوشيتدپرس در كارگاه اخالق در رسانه عنوان كرد:

صداقت اصلي ترين شرط
يك عكس خبري

و  كه صداقت، تعهد  است  خبري كسي  عكاس 
پايبندي به اصول اخالقي را در ثبت وقايع رعايت 

كند.
به گزارش ستاد خبري سومين جشنواره دوربين 
خبرگزاري  عكاس  سالمي"  "وحيد  نت،  دات 
آسوشيتدپرس در كارگاه آموزشي اخالق در رسانه 
كه در اولين روز از  جشنواره در فرهنگسراي رسانه 
برگزار شد، با بيان اين مطلب گفت: صداقت يكي 
از مهمترين ابزارهاي عكاسي خبري به حساب 

مي آيد.
وي با اشاره به رسانه هاي كشورهاي صنعتي و 
پيشرفته افزود: صداقت به مراتب در رسانه هاي 
كشورهاي صنعتي بيشتر از كشورهاي در حال 
امر  اين  داليل  از  يكي  مي شود.  ديده  توسعه 
آن است كه رسانه هاي كشورهاي صنعتي بايد 

هزينه هاي نشر و توزيع خود  را تأمين كنند.
به گفته سالمي، رسانه هاي كشورهاي صنعتي براي 
جذب مخاطب و خريد روزنامه هايشان از سوي آنها 

عكس :
ايمان فرزين

عكس :
ايمان فرزين

افتتاح نمايشگاه
عكس جشنواره سوم



doorbin.net

مرتضى نيكو بذل متولد 1353 است و كار 
عكاسى خود را با روزنامه ها و هفته نامه هاى 

ايرانى به صورت عكاس آزاد شروع كرده است. 
وى كه فارغ التحصيل رشته عكاسى خبرى 
است، كار حرفه اى خود را با عكس گرفتن 

براى روزنامه خليج امارات متحده عربى شروع 
كرد و از سال 1999،  براى خبرگزاري رويترز 

عكاسى مى كند.
در حاشيه جشنواره دوربين دات نت گفتگويى با 

وى انجام داديم كه در ذيل مى خوانيد.

 اوضاع عكاسى خبرى در ايران را چطور 
مى بينيد؟

دهه  دو  به  نسبت  ايران  در  خبرى  عكاسى 
با  و  است  داشته  چشمگيرى  پيشرفت  قبل 
ايجاد خبرگزارى هاى جديد در كشور فرصت 
شده  ايجاد  زيادى  افراد  براى  كردن  عكاسى 
است. همچنين با توجه به استقبال خبرگزارى 
هاى  عكس  برخى  خريد  براى  خارجى  هاى 
عكاسان  ميان  خوبى  رقابت  داخلى،  عكاسان 
هاى  خبرگزارى  اگر  كه  است  شده  ايجاد 
و  كرده  رعايت  را  اى  حرفه  قواعد  نيز  داخلى 
فروش عكس هاى عكاسان خود  به  نسبت  
در  و  بيشتر شده  رقابت  اين  قطعا  كنند  اقدام 
به معنى  آن موقع است كه عكاسى خبرى،  
واقعى خود پيشرفت خواهد كرد. اما متاسفانه در 
حال حاضر خبرگزارى هاى داخلى عكس ها را 
با كيفيت باال روى سايت خود گذاشته و همه 
روزنامه ها به راحتى از آن استفاده مي كنند. اين 
موضوع تنها موجب دلسرد شدن عكاسان شده 
و آنها مجبورند به منابع درآمدى ديگرى براى 

خود فكر كنند.

 بسيارى معتقدند كه عكاسى خبرى نبايد 
به عنوان يك شاخه از رشته عكاسى تدريس 
شود. بلكه خود يك رشته تحصيلى است. با 
اين اوصاف  آيا مى توان تعريف جداگانه اى 

از عكاسى خبرى داشت؟
عكس خبرى خوب عكسى است كه به بهترين 
شكل از نظر شرايط فنى، كادر و زيبايى شناسى، 
خبرى  عكاس  شود.  گرفته  عكاس  توسط 
با  اين موضوعات و در عين حال  از  اگاهى  با 
دقت و سرعت بايد عكس خود را بگيرد. دنياى 
امروز دنياى سرعت و ديجيتال است و عكاس 
خبرى بايد بتواند عكس خود را با سرعت زياد 
به آژانس يا روزنامه اى كه سفارش كار گرفته 
است برساند. در غير اين صورت ممكن است 
و  نگيرد  قرار  استفاده  مورد  گاه  هيچ  عكسش 
يا روزنامه از عكس عكاسان ديگر  آن آژانس 

استفاده كند. 
 در حال حاضر عكاسى خبرى در دانشگاه ها 
به عنوان واحد درسى گذرانده مى شود. آيا 
و  رشد  در  تواند  مى  آكادميك  تحصيالت 
اعتالى عكاسى خبرى نقش موثرى داشته 

باشد؟
به حرفه اى شدن  آكادميك  تحصيالت  قطعاً 
كند.  مى  زيادى  بسيار  خبرى كمك  عكاسان 
اما واحدهاى درسى كه هم اكنون در دانشگاه ها 
تدريس مى شود بسيار كليشه اى است. ضمن 
آنكه برخى اساتيد دانشگاهى كه واحد عكس 
خبرى را تدريس مى كنند، خود عكاس صنعتى 
هستند. اين در حالى است كه در تمامى دانشگاه 
از  يكى  خود  خبرى  عكاسى  استاد  دنيا،  هاى 
حساب  به  خبرى  عكاسان  ترين  سرشناس 
مى آيد. همچنين تدريس عكاسى ديجيتال در 

به عنوان يك واحد  دانشگاه هاى كشور خود 
عكاس  كه،  چرا  است،  ضرورى  بسيار  درسى 
خبرى بايد به روز باشد و با تمام تجهيزات و 

امكانات به روز نيز آشنا باشد.
فرهنگ  بودن  غالب  دليل  به  متاسفانه   
شفاهى به فرهنگ تصويرى، عامه مردم از 
ديد بصرى چندان خوبى برخوردار نيستند. 
پيشنهاد شما براى باالبردن درك تصويرى 

جامعه چيست؟
تصويرى  بردن درك  باال  راه  تنها  نظر من  به 
ادامه  به فكر  تنها  جامعه صنعتى كه مردم آن 
از  ها  عكس  كه   است  آن  هستند  زندگى 
محافل خصوصى به مكان هاى عمومى مانند 
ايستگاه هاى مترو و ايستگاه هاى اتوبوس راه پيدا 
كنند. به عنوان مثال  مى توانم بگويم، بسيارى از 
عكاسان هنرمند در پاريس برخى عكس هاى خود 
راروي در و ديوار خيابان ها نمايش مى دهند. اگر 
اين اتفاق نيز در ايران رايج شود، چشم مردم به 
ديدن و گرفتن عكس عادت مى كند. در مجموع 
معتقدم كه فرهنگ بصرى مردم بايد به سمتى 
برود كه بدانند حتي، نداشتن يك عكس يادگارى 

به معنى از دست رفتن بخشى از تاريخ است.
 آقاى نيكو بذل هم اكنون عكاسى در كدام 

حوزه در ايران موفق تر است؟
من فكر مى كنم در شرايط فعلى كه ترس مردم 
از دوربين كمتر شده ، عكاسى اجتماعى موفق 
تر از عكاسى سياسى است. عكاسى سياسى در 
ايران به دليل برخى محدوديت ها چندان نتوانسته  
موفق باشد. اين در حالى است كه عكاس وظيفه 
اجتماعى،  سياسى،  از  اعم  وقايع  تمام  كه  دارد 
فرهنگى و ... را براى ثبت در تاريخ به تصوير 
بكشد. متاسفانه يكى از مشكالت عمده عكاسان 
خبرى در ايران آن است كه عكاس در حين انجام 
ماموريت كارى اش  شخصيت حقيقى دارد نه 

شخصيت حقوقى.
مانند جشنواره  برگزارى جشنواره هايي   
اندازه مى تواند در  دوربين دات نت تا چه 

ارتقاى عكاسى خبرى ايران موثر باشد؟
برگزارى جشنواره و ايجاد رقابت ميان عكاسان 
هاى  ويژگى  از  يكى  است.  بوده  موثر  همواره 
جشنواره امسال آن است كه كارگاه هاى تخصصى 
نيز برگزار مى شود. در هيچ جشنواره عكاسى به 
صورت همزمان كارگاه تخصصى برگزار نشده و 
اين خود مى تواند امتياز ويژه جشنواره امسال به 
حساب بيايد. در چنين  كارگاه هايى، هم قدرت 
تجزيه و تحليل افراد از يك عكس افزايش پيدا 
مى كند و هم فرصتى است كه عكاسان تجربيات 

خود را به ديگران منتقل كنند.

كارگاه هاى تخصصى عكاسى
 فرصتى براى انتقال تجربيات است

برنامه روزانه سومين 
جشنواره عكس خبري 

دوربين نت

يك شنبه 19 آبان
 

 ساعت 18 الي 20
نقد و بررسي عكس هاي راه يافته

به بخش مسابقه با حضور حسن سربخشيان
عكاس خبرگزاري آسوشيتد پرس

فرهنگسراي رسانه 

 ساعت 20 الي 21 
پخش فيلم "عكاس جنگ" جيمز ناكتوي

فرهنگسراي رسانه 

 
دوشنبه 20 آبان 

 ساعت 15 الي 16:30
كارگاه آموزشي نيوشا توكليان

عكاس خيرگزاري پوالريز 
در مورد عكاسي اجتماعي

به همراه نمايش عكس
 فرهنگسراي رسانه 

 ساعت 16:30 الي 17:30 
پخش فيلم "منطقه ممنوعه"

در مورد رضا دقتي

 
 فرهنگسراي رسانه : بلوار كشاورز / 

نرسيده به ميدان ولي عصر / طبقه اول

 فرهنگسراي دانشجو و گالري شفق: 
يوسف آباد / خيابان سيدجمالدين 

اسدآبادي/خيابان 21 / بوستان شفق
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نشريه روزانه سومين دوره جشنواره عكس خبري دوربين . نت
تحريريه : طيبه نصرالهي ، نرگس محمدي ، بهناز شيرباني

عكس :محمد تاجيك، اميد وهاب زاده ، محمد شاه حسيني ،  مهسا فضلعلي،  ايمان فرزين
فني : امير سميع داريان    هنري : عباس رجب سلماني

عكاس خبرگزارى رويترز در گفتگو با ستاد خبرى سومين جشنواره دوربين دات نت


