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هشت نامزد بخش مسابقه 
دوربين. نت معرفي شدند

نشريه روزانه سومين دوره جشنواره عكس خبري دوربين . نت
شماره چهارم - سه شنبه 21 آبان ماه 1387 - رايگان

بازآفريني واقعيت

دبيرخانه سومين جشنواره دوربين دات نت،  نامزدهاي بخش مسابقه، اين 
جشنواره را  اعالم  كرد.

ــتاد خبري سومين جشنواره دوربين دات نت، عبدالحسين  به گزارش س
ــعاعي، حميد هراثي، مصطفي حقگو، فاخره خطيبي،   رضواني،  حنيف ش
روشن نوروزي، ايمان فرزين و احسان رافتي  به عنوان نامزدهاي بخش 

مسابقه اين جشنواره اعالم شدند.
در بخش مسابقه دوربين دات  نت از ميان نامزدهاي معرفي شده،  نفرات 

ــنواره را همزمان با مراسم  ــوم نشان طاليي و لوح تقدير جش اول تا س
اختتاميه دريافت خواهند كرد.

همچنين در اين بخش، از دو نفر نامزدهاي معرفي شده، تقدير به عمل 
خواهد آمد.

ــومين جشنواره دوربين دات نت چهارشنبه 22 آبان  مراسم اختتاميه س
ماه ساعت 19:30 در فرهنگسراي دانشجو برگزار مي شود.

در كارگاه عكاس خبرگزارى پوالريز عنوان شد

عكاسان خبرى، جهانى فكر كنند

بدون ترديد پيدايش عكاسي با ثبت واقعيت 
ــايد بي اغراق  ــاي به دنياي هنر نهاد و ش پ
بتوان گفت كه عكاسي تنها هنري است كه 
به عنوان شاهد عيني يك واقعه يا موقعيت 
مي توان به آن استناد نمود. عكاس خواسته 
ــت مطلق قرار  ــته در برابر واقعي يا ناخواس
ــم او خود  مي گيرد و رويداد نيز در برابر چش
را از دريچه دوربين  به درون مي كشاند و به 

ثبت خود مي پردازد.
ــا يك بعد از  ــك عكس دو بعدي تنه    ي
ــا تفاوتش در  ــم دارد، ام واقعيت موجود ك
گريزان بودن لحظه هاي واقعيت است كه 
ــكار نموده و  دوربين آن را در يك لحظه ش
براي همگان قابل دسترس مي كند وچون 
واقعيت گذراست لذا تكرار آن لحظه نيز بي 

مفهوم خواهد بود. 
به قول "سادا كيجي هارتمن" بايستي منتظر 
لحظه اي بمانيد تا موضوع خودش را به شما 
بنماياند. هانري كارتيه برسون نيز در همين 
زمينه اعتقاد دارد كه ضرباهنگ رويداد ها و 
لحظه ها ست كه مي تواند  در زمان فشردن 

شاتر لحظه قطعي را به وجود آورد.
ــه به واقعيت وفادار بوده  ــي هميش عكاس
ــاخه هايي از عكاسي  ــت. اگر زير ش و هس
توانسته اند دگرگوني هايي  را در ارائه تصوير 
ــا را در قالب نوگرائي ،  به وجود آورند و آنه
بازآفريني ،تكنيك و يا حتي با استفاده از فن 
آوري ديجيتال به فضايي فرا واقعي بكشانند 
و ذهن را براي آفرينش هر اثري به صورت 
سيال در آورند ، هيچگاه جوهره عكاسي زير 
سئوال نخواهد رفت و در واقع اساس و زير 
بناي هر كدام از عكسها واقعيتي است  كه 

وجود داشته است. 
ــي اين فرمها و عناصر ساختاري   در عكاس
نيستند كه جنبه هاي واقعي تصوير را عينيت 
مي بخشند  بلكه سنديت موضوع مبتني بر 
مشاركت ادراكي است كه اين احساس را در 
بيننده به وجود مي آورد. در اين زمينه همگام 
با پيشرفتهاي علمي و هنري به خصوص در 
ــوزه فن آوري ديجيتال ميدان تازه اي در  ح
عرصه عكاسي گشوده شده است كه هنرمند 
ــهاي  مي تواند رنگ و نور را بازيچه گردش
ذهن خود قرار دهد و در ارايه آثارش فراتر از 

بيان هاي محدود دست به نوآوري بزند



نشريه روزانه سومين
جشنواره عكس خبري
دوربين . نت

كارگاه آموزشي
نيوشا توكليان

ــى كنند و همين  ــكان و اجازه چاپ پيدا نم ام
ــان  ــه ديگر عكاس ــده  ك ــوع موجب ش موض
انگيزه اى براى گرفتن عكس خوب و خالقانه 

نداشته باشند.
فروتن كه فعاليت كارى خود را از سال 1378 
ــروع كرده است، اظهار  ــنا ش با خبرگزارى ايس
ــانه هاى كشور به نوعى  داشت: تا زمانيكه رس
ــتگى دولتى داشته باشند شاهد اين ركود  وابس
ــى خبرى  ــوزه تخصصى عكاس ــل در ح حداق

خواهيم بود. 
راهكار براى بهتر شدن وضع موجود  فرهنگ 
ــازى و تبليغات در سطحى گسترده به ويژه  س
ــا از اين طريق  ــت  ت ــانه ملى اس از طريق رس
ــگاه واقعى خود در  ــگ تصويرى به جاي فرهن

ميان عامه مردم برسد.
ــنا، در عكاسى  به گفته عكاس خبرگزارى ايس
ــل يكديگر  ــه و تحصيالت مكم خبرى تجرب
ــت و نمى توان يكى را بر ديگرى ارجحيت  اس
ــان خبرى با داشتن اين دو  داد، چرا كه عكاس
ــه موفقيت هاى بزرگى در  فاكتور مى توانند ب

سطح ملى و حتى بين المللى برسند.
ــنواره اى مانند  ــاره تاثير برگزارى جش وى درب
جشنواره دوربين دات نت در ايجاد انگيزه ميان 
عكاسان خبرى گفت: همواره بايد از برگزارى 
اينگونه جشنواره هاى خودجوش استقبال كرد. 
ــزارى هر چه  ــت براى برگ همچنين الزم اس
ــنواره اطالع رسانى گسترده ترى  بهتر اين جش

صورت بگيرد.

حميد فروتن؛ عكاس خبرگزارى ايسنا در گفتگو با ستاد خبرى سومين جشنواره دوربين.نت

عكاسى خبرى در ايران 
دچار ركود شده است

عكاسى خبرى در ايران طى چند سال اخير 
راكد شده و ديگر رقابت و خالقيت بين اين 

قشر از هنرمندان معناى واقعى خود را از 
دست داده است.

ــنواره  ــومين جش ــتاد خبرى س ــه گزارش س ب
ــكاس  ــن ع ــد فروت ــت، حمي ــن دات ن دوربي
ــنا) با بيان  ــجويان ايران( ايس خبرگزارى دانش
ــكل گيرى خبرگزارى  ــن مطلب گفت: با ش اي
ــزارى غيردولتى،  ــوان يك خبرگ ــنا به عن ايس
ــد  ــى خبرى ايجاد ش تحول بزرگى در عكاس
ــفانه اين روند ادامه پيدا نكرد و امروز  كه متاس

شاهد ركود در عكاسى خبرى هستيم.
ــل برخى اعمال و  ــفانه به دلي وى افزود: متاس
ــاى خوب  ــت، عكس ه ــاى نادرس مديريت ه
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اعالم نامزدهاي بخش 
عكاسان فعال اينترنتي 

دوربين دات نت
 نامزدهاي دو بخش عكاسان فعال در اينترنت 
ــن دات نت  ــال اعضاي دوربي ــان فع و عكاس

معرفي شدند.
به گزارش ستاد خبري سومين جشنواره دوربين 
دات نت، عكاسان فعال در بخش اينترنت شامل  
محمد خيرخواه،  آرش خاموشي، حميد سعيدي،  

حسن سربخشيان و مريم مجد هستند.
ــان معرفي شده  در اين بخش از ميان عكاس
يك نفر به عنوان عكاس برتر مورد تقدير قرار 

خواهد گرفت.
ــنواره،  اميد  ــزارش دبيرخانه اين جش بنا بر گ
وهاب زاده ، علي كاظمي ،  محمد تاجيك، احسان 
ــاي بخش  ــوروزي،  نامزده ــن ن رافتي، روش
عكاسان فعال اعضاي دوربين دات نت هستند 
ــز از ميان اين 5 عكاس  ــه در اين بخش ني ك

منتخب از يك نفر تقدير به عمل مي آيد. 

منطقه ممنوعه
به نمايش درآمد

ــومين  روز از برگزاري  همزمان با برگزاري س
جشنواره دوربين دات نت، فيلم منطقه ممنوعه 

به نمايش درآمد.
به گزارش ستاد خبري سومين جشنواره دوربين 
دات نت، فيلم منطقه ممنوعه درباره رضا دقتي 
از جمله عكاسان برتر دنيا در سالن شهيد آويني 

فرهنگسراي رسانه به نمايش درآمد.
ــت كه طى 25  ــا دقتى عكاس ايرانى اس رض
ــته وقايع بيش از 100كشور جهان  سال گذش
ــش خبرى قرار داده است.او تنها   را تحت پوش
ــت كه موقع فتح  عكاس خبرى در جهان اس
كابل  در سال 1992 در كنار احمد شاه مسعود 
فرمانده فقيد افغانستان وارد اين شهر شدوسالها 
 مسئوليت پخش كمك هاى جامعه جهانى از 
ــازمان ملل متحد در افغانستان را بر  طرف س

عهده  داشت. 
وي  با تأسيس بنياد فرهنگى "آيينه" در سال 
2001 در افغانستان موفق به آموزش  نوجوانان 
و جوانان افغانى در رشته هاى روزنامه نگاري، 
ــى تا  باالترين  ــي، فيلم بردارى وطراح عكاس

سطح حرفه اى شد. 
ــال ها در فرانسه زندگى مى كند ، با  او كه س
وجود دريافت جوايز متعدد بين المللى در زمينه 
ــى ، مدال ملى لياقت فرانسه( باالترين   عكاس
ــه) را به خاطر تالش  براى  ــان ملى فرانس نش
احقاق حقوق انسان ها در بسيارى از كشورها 

از آن خود كرد . 

نيوشا توكليان

عكس : محمد شاه حسيني

عكس : محمد شاه حسيني



گرفتن يك مجموعه عكس موثر، عكاس بايد 
ــوژه  ــراغ س ــا اطالعات كافى و ديد باز به س ب
برود. به گونه اى كه عكس ها  نوعى تجزيه و 

تحليل آن جامعه يا رويدادهاى موجود باشد.
ــكاس خبرى به  ــت ع وى همچنين معتقد اس
ــاهده گر وقايع بايد بتواند با گرفتن  عنوان مش
ــن آدم هاى بى  ــذار ذه ــس هاى تاثير گ عك
دغدغه  را كه از بسيارى از وقايع جامعه دورى 

مى كنند، تحت تاثير قرار دهد.
ــكاس، عكس  ــاس صحبت هاى اين ع براس
ــه گونه اى  ــا مجموعه عكس بايد ب ــرى ي خب

گرفته شود كه مخاطب را به فكر وادارد.
ــروزه در دنيا عكس هاى  وى با بيان اينكه ام
ــترى دارد، تاكيد كرد:  ــدار بيش ــاده تر طرف س
ــا به دنبال  ــرى حرفه اى در دني ــان خب عكاس
ــا در عين حال با  ــاده ام گرفتن عكس هاى س

نگاه نو و متفاوت هستند.
ــتند  ــان مس ــاره اينكه آيا عكاس ــان درب توكلي
ــراغ گرفتن  اجتماعى بايد با ذهنيت قبلى به س
ــخ داد: عكاس براى گرفتن  عكس بروند، پاس
مجموعه عكس مستند اجتماعى بايد مطالعات 

ــبت به سوژه  مورد نظر داشته باشد.  كاملى نس
اما براى كادربندى و گرفتن يك عكس خوب 
ــه وضعيت  ــه و با توجه ب ــه محيط رفت ــد ب باي
ــده اش  ــود و هدف مورد نظر و تعريف ش موج

اقدام به گرفتن عكس كند.
ــا انرژى كار كردن،  همچنين باهوش بودن، ب
ــق  ــم از طري ــال مفاهي ــى انتق ــتن تواناي داش
ــودن اعتماد به نفس از  گرفتن عكس و دارا ب
ويژگى هاى يك عكاس موفق خبرى است كه 

توكليان در اين كارگاه به آن اشاره كرد.
ــر صحبت هاى عكاس خبرگزارى پوالريز  بناب
ــا و افتخارات بين المللى  كه تاكنون تجربه ه
ــت، عكاسان بايد  ــيارى را كسب كرده اس بس
ــته، اما نبايد با  به توانايى هاى خود اعتماد داش

ادعاهاى كاذب ، مانع پيشرفت خود شوند. 
ــان اين كارگاه  ــت كه در پاي ــه ذكر اس الزم ب
ــه عكس هاى  ــدادى از مجموع ــان تع توكلي
ــى، ديويد گيلندز  ــا افندى عكاس آذربايجان رن
ــبوتذكى  ــكاتلندى و ميخاييل س ــكاس اس ع
عكاس روسى را به عنوان عكس هاى برگزيده 

و مطرح دنيا، براى حاضران نمايش 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

در كارگاه عكاس خبرگزارى پوالريز عنوان شد

عكاسان خبرى، جهانى فكر كنند
ــان خبرى بايد براى گرفتن يك عكس  عكاس
ــه و تحقيقات جامعى  خوب و تاثيرگذار،مطالع

نسبت به سوژه و جامعه خود داشته باشند.
ــنواره  ــومين جش ــتاد خبرى س ــه گزارش س ب
ــان" عكاس  ــا توكلي ــن دات نت، "نيوش دوربي
خبرگزارى پوالريز در سومين كارگاه جشنواره 
ــى  ــه با موضوع "عكاس ــت ك ــن دات ن دوربي
اجتماعى" در فرهنگسراى رسانه برگزار شد، با 
بيان اين مطلب گفت: با توجه به آنكه عكاس 
ــم بيناى جامعه است، بايد دايره مطالعات  چش
ــترش داده و در جريان  و تحقيقات خود را گس

كامل اخبار كشور خود و جهان باشد.
ــتند اجتماعى  وى افزود: عكاس خبرى و مس
ــه نبايد  ــت ك ــناس اس همانند يك جامعه ش
ــذرد، بلكه بايد  ــوژه ها بگ ــى از كنار س براحت
ــات روز جامعه خود و  ــبت به وقايع و اتفاق نس

دنيا كنجكاوانه عمل كند.
ــرى بايد جهانى  ــه توكليان عكاس خب به گفت

فكر كند تا بتواند در كار خود موفق باشد.
ــه درباره   ــزارى پوالريز در ادام ــكاس خبرگ ع
نحوه گرفتن مجوعه عكس توضيح داد: براى 

سيني  ]
س : محمد شاه  ح

[  كارگاه آموزشي نيوشا توكليان   - عك

عكس : مهسا فضلعلي

عكس : محمد شاه حسيني



doorbin.net

عباس كوثري متولد اسفند 1348 است و 
عكاسي را از سال 73 با عكاسي مطبوعاتي از 
روزنامه تهران تايمز آغاز كرده. وي هم اكنون 
به عنوان دبير سرويس روزنامه اعتماد مشغول 
به كار است و تا به امروز عكاسي خبري را به 
عنوان تنها حيطه  فعاليتش انتخاب كرده است .
كوثري از مهمانان حاضر در  سومين  كارگاه 
آموزشي جشنواره دوربين دات نت بود كه در 
حاشيه برگزاري اين كارگاه با وي به گفتگو 

نشستيم .

 بـه نظرشـما مهمترين وجه تمايـز حوزه 
عكاسـي خبري در ايران نسـبت به سـاير 

كشور ها در چيست؟
ــي خبري در  ــايد مهمترين وجه تمايز عكاس ش
ــورها ، رعايت نكردن  ــبت به ساير كش ايران نس

ــور كلي از  ــه ط ــت. ب ــتانداردهاي  كاري اس اس
ــري ،به دليل  ــا ارايه عكس خب ــه توليد ت مرحل
ــات با آن  ــي كه در حوزه مطبوع محدوديت هاي
ــي خبري با افت شديدي  مواجه هستيم، عكاس

مواجه است.
ــي  ــريات ما فقط به زبان فارس از طرفي نيز نش
منتشر مي شوند و همين موضوع موجب شده تا 
مطبوعات  ايران از مرزهاي كشور فراتر نرفته و 
تاثير گذاري آن نيز به مراتب كمتر است. به نظر 
ــي خبري در ايران نيازمند يك تحول  من عكاس
بزرگ است و اين تحول را خود عكاسان خبري 

بايد ايجاد كنند.
ــورمان  عكاسان خوب و  در حال حاضرما در كش
موفقي را در حوزه مطبوعات داريم ومي توان به 

آينده عكاسي خبري اميدوار بود.
 نظر شما راجع به برگزاري  جشنواره هايي 

با موضوع عكاسي خبري در ايران  چيست؟
ــاهد  ــران كمتر ش ــال دراي ــا به ح ــفانه ت متاس
ــات تخصصي مثل  ــا موضوع ــنواره هايي ب جش
ــنواره اي با موضوع  ــي خبري بوديم.جش عكاس
ــتان  ــت كاوه گلس ــي خبري بعد در گذش عكاس
ــال ادامه پيدا كرد.  ــه س ــد كه فقط س برگزار ش
ــنواره هايي با  ــاهد برگزاري جش و بعد  از آن ش
عنوان هاي مختلف بوديم كه هر كدام به داليل 
گوناگون ادامه  پيدا نكردند و در سال هاي ابتدايي 

متوقف شدند.
ــنواره جواني  است كه تا به  دوربين دات نت جش
حال افراد بسياري را با خود همراه كرده و اميدوارم 
سال هاي سال تداوم داشته باشد و قدم هاي مثبتي 

را در زمينه عكاسي خبري  بر دارد.
 همـان طور كه مي دانيـد دوربين دات نت 
در اين دوره از جشـنواره اقدام به برگزاري 
كارگاه هـاي آموزشـي  با موضوع عكاسـي 
خبري  كرده اسـت. نظر شـما راجع به اين 

كار گاه ها چيست؟
به نظر من چنين نشست هايي در كنار جشنواره ها  
بسيار مفيد  است به شرط آن كه از افراد حرفه اي 
و با تجربه نيز با توجه به هدف تعريف شده براي 
كارگاه ها دعوت شود. من به عنوان يك عكاس 

از اين كار گاه ها بسيار بهره بردم.
به هر حال بايد نتيجه اين برنامه را با نظرسنجي 
افرادي كه در اين كارگاه ها حضور پيدا مي كنند 
جويا شد، و من فكر ميكنم نتيجه مطلوبي در بر  

خواهد داشت.
 و سخن پاياني

ــنواره ،يك  ــرات مثبت اين جش ــي رغم  تاثي عل
ــايد انتخاب افراد معدودي  انتقاد كوچك دارم،ش
ــانيكه دراين  ــان برتر، براي كس به عنوان عكاس
جشنواره حضور پيدا مي كنند انگيزه خوبي باشد 
اما مطمئنا تمام عكس ها و به طبع آن عكاسان 
ــوند. از نظر من بايد تمام كارها ديده  ديده نمي ش
ــال  كار يك عكاس را نسبت  ــود. وبايد هرس ش
ــه كرد و  ــالهاي قبل مقايس ــه كارهايش در س ب
ــر قطعي داد. دوربين دات نت حركت خوب و  نظ
موثري را آغاز كرده است و اميدوارم روز به روز به 

هدفشان نزديك تر شوند.

جشنواره دوربين.نت
آغازي براي يك راه موثر

برنامه روزانه سومين 
جشنواره عكس خبري 

دوربين نت
سه شنبه 21 ابان

 ساعت 18 الي 20
نقد و بررسي عكس هاي ارسالي به جشنواره 

روند داوري توسط مهدي قاسمي عكاس 
ايسنا و حسين فاطمي عكاس خبرگزاري 

فارس به همراه پخش فيلم كوتاه
فرهنگسراي رسانه

 ساعت 20 الي 21
پخش فيلم استيو مك كوري

عكاس مجله نشنال جئوگرافيك
فرهنگسراي رسانه 

چهارشنبه 22 آبان

 ساعت 13 الي 15
كارگاه آموزشي جواد منتظري عكاس 

 World Picture خبرگزاري
Network به همراه نمايش عكس در 
مورد مالتي مديا در عكاسي خبري / رسانه

 ساعت 15 الي 17
كارگاه آموزشي حميد فروتن عكاس 

خبرگزاري ايسنا به همراه نمايش عكس 
در مورد ارتباطات و تجربه در عكاسي خبري 

فرهنگسراي رسانه

 ساعت 18 الي 19:30
نگارخانه شفق / فرهنگسراي دانشجو

 ساعت 19:30 الي 21
مراسم اختتاميه و اهداي جوايز 

سالن آمفي تئاتر فرهنگسراي دانشجو

 
 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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عكاسـي خبري در ايران نسـبت به سـاير 
كشور ها در چيست؟
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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

عباس كوثري در گفتگو با ستاد خبري سومين جشنواره عكس خبري

با حمايت و همكاري :
ب زاده ]

س : اميد وها
س كوثري - عك

[ عبا

اگر مى خواهيد يك عكاس بين المللى باشيد
بايد به يك زبان هاى بين المللى هم صحبت كنيد

www.olc.ir


