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شمارش معكوس براي انتخاب 

عكاس برترسال

نشريه روزانه سومين دوره جشنواره عكس خبري دوربين . نت
شماره پنجم - چهار شنبه 22 آبان ماه 1387 - رايگان

چيزي به اسم فاجعه

ــده از ميان  ــاس نظرسنجي انجام ش ــال براس نامزدهاي عكاس برتر س
عكاسان شاغل در مطبوعات و رسانه ها ، معرفي شدند.

به گزارش ستاد خبري سومين جشنواره دوربين دات نت،  امروز عصر، 22 
آبان ماه همزمان با برگزاري مراسم اختتاميه جشنواره، عكاس برتر سال 

نيز معرفي خواهد شد.
ــد نيك پور عكاس  ــن دات نت، جاوي ــنواره دوربي ــومين جش دبيرخانه س
خبرگزاري برنا، حسن سربخشيان عكاس خبرگزاري AP، مهدي قاسمي 
ــنا ،  محمد خيرخواه عكاس  ــان خبرگزاري ايس ــي عكاس و آرش خاموش

ــان خبرگزاري  ــن قائدي عكاس خبرگزاري  UPI، ، جواد مقيمي و حس
فارس ، سجاد صفري عكاس خبرگزاري مهر و ابوالفضل امان اهللا عكاس 
روزنامه گل را به عنوان نامزدهاي بخش عكاس برتر اعالم كرده است..

قرار است در اين بخش به عكاس برتر سال تنديس طال و به نفرات دوم 
و سوم نشان طالي جشنواره و لوح تقديري اهدا شود.

ــت كه عكاس برتر سال براساس نظرسنجي انجام شده  الزم به ذكر اس
ــاغل در مطبوعات و رسانه هاي داخلي و خارجي،  از ميان 120 عكاس ش

انتخاب مي شود.

تجليل از دو پيشكسوت عكاسي ايران 

 پيام برازجاني
در مورد عكاسى خبرى حرف و حديث بسيار 
ــت و تعاريف هم بيشتر.اساسا عكاسى  اس
خبرى در جهان عكاسى در بين صاحبنظران 
هميشه موضوعى چالشى بوده و بارها و بارها 
عكسهايى در دنيا توليد شده و يا در جشنواره 
هاى مطرح برنده جوايز و مقام شده اند كه 
ــاى فراوانى به وجود  پيرامون آنها بحث ه
آمده است.عكاسى ايران نيز بخشى از اين 
دايره است.اماآنچه مسلم است و از نظر من 
مبرهن اينكه عكاسى خبرى در كشورمان 
ــت كه من مى خواهم فقط  دچار بحران اس
ــاى حاكم بر اين مقوله بپردازم و  به بحرانه
راهكارها شايد بماند وقتى ديگر با صاحب 

نظرانى زبده تر.
عكاسى خبرى در ايران على رغم وجود جريان 
گسترده مطبوعات و خبرگزارى ها و سايتهاى 
مختلف متاسفانه موجودى است عقب مانده از 
اطالعات روز دنيا و از نظر من غير رقابتى با 
وضعيت موجود در جهان حاكم.البته مقاطعى 
بوده كه عكسهايى و نه خود عكاسى خبرى 
ــب كرده كه  ــور در جهان رتبه اى كس كش
بيشتر بخاطر اهميت و گستردگى موضوع و 
يا شايد عمق فاجعه هاى پيش آمده بوده و نه 

مزيتهاى يك عكس.
ــود دانش فراگير و همچنين منابع  عدم وج
ــورت مكتوب و يا  ــى چه به ص علمى كاف
ــت كه  ــى غير مكتوب اولين عاملى اس حت
ــى خبرى در ايران از آن رنج مى برد. عكاس

ــتردگى مطبوعات و رسانه باعث  اتفاقا گس
شده كه عكاسى خبرى در كشورمان جاى 
ــى مطبوعاتى صرف بدهد  خود را به عكاس
ــطه تالش انفرادى  و در زمانهايى كه بواس
يك عكاس موضوعى فراتر از خواسته يك 
مطبوعه توليد شده يا ديگران از كنار آن به 
سادگى گذشته اند و يا بدليل غير كاربردى 
بودن در مطبوعات و رسانه ها مجال مطرح 
شدن نداشته اند.و اين عامل دومى است كه 
عكاسى را بايد از آن نجات داد يعنى بوجود 
ــار و ارايه  آمدن يا آوردن مجالى براى انتش
ــر ار موضوعات  ــهايى كه اتفاقا فرات عكس

مطرح در سطح عوام جامعه است.
ادامه در صفحه 2

همزمان با برگزاري مراسم اختتاميه سومين جشنواره دوربين دات نت، 
از دو پيشكسوت عكاسي ايران تقدير مي شود.

ــومين جشنواره دوربين دات نت، در مراسم  به گزارش ستاد خبري س
اختتاميه اين جشنواره كه عصر امروز برگزارمي شود، از محسن شانديز 
ــي تجليل ويژه به عمل  ــوتان عكاس و محمد صياد به عنوان پيشكس

خواهد آمد.
ــون خبرنگاران را  ــت كه همكارى با كان ــد صياد متولد1326 اس محم
ــروع كرد. همكارى با روزنامه آيندگان از 1350 تا  ــال 1348  ش از س

1357، همكارى با خبرگزارى آسوشيتد پرس در سال 1980 ميالدى 
ــوابق اين  ــن طبس از ديگر س ــه خاطر عكس هاى واقعه طوفان ش ب
ــت. همچنين وي اولين عكس طوفان شن را به تمام دنيا  عكاس اس

ارسال و برنده جايزه بهترين عكاس خاورميانه شد. 
ــانديز متولد 1331 از مشهد است. وي فعاليت هاي  محسن وفائى ش
عكاسي خبري را از سال 1354 با خبرگزاري پارس شروع كرده است. 
ــس كوربيس از ديگر فعاليت هاي  ــران نيوز و فعاليت در آژانس عك اي

مطبوعاتي شانديز به شمار مي رود.

حسن سربخشيانجوادمقيميحسن قائديمحمدخيرخواه

ابوالفضل امان الهآرش خاموشيمهدي قاسميجاويد نيك پور



نشريه روزانه سومين
جشنواره عكس خبري
دوربين . نت

نشست نقد و بررسي
عكس هاي ارسالي به جشنواره دوربين.نت

ــت. اما در ايران نه تنها روز عكاس به ثبت  اس
نرسيده حتي توجه كافي و حمايت هاي الزم از 

عكاسان به ويژه عكاسان خبري نمي شود.
ــنواره  ــر برگزاري جش ــاره تاثي ــي درب خاموش
ــان  خبري  ــت در ميان عكاس ــن دات ن دوربي
خاطرنشان كرد: برگزاري چنين جشنواره  هايي 
ــط عده اي از جوانان بسيار خوب و  آن هم توس
موثر است و نبايد با سنگ اندازي هاي بي مورد، 

انگيزه آنها را از بين برد.
به گفته عكاس خبرگزاري ايسنا،  در حال حاضر 
ــران همانند يك مرداب  ــي خبري در اي عكاس
ــنواره هايي  ــت و برگزاري چنين جش راكد اس

ــرفت عكاسي در  مي تواند زمينه اي براي پيش
جامعه مطبوعاتي كشور شود.

وي از برگزاري كارگاه ها با موضوعات مختلف 
ــومين جشنواره دوربين  همزمان با برگزاري س
ــت: برگزاري اين  ــتقبال كرد و گف دات نت اس
ــاني كه در آژانس هاي  كارگاه با حضور عكاس
ــغول به كار هستند، قطعا  مختلف خارجي مش
ــه  آنها تجربيات  ــد، چراك ــي تواند موثر باش م
خود را درحوزه هاي مختلف به عكاسان منتقل 

مي كنند.
ــي درباره داوري اين دوره از جشنواره  خاموش
ــابقات امري  ــد: داوري در همه مس ــادآور ش ي
ــت و نبايد در كار داوري قضاوت  سليقه اي اس
ــاليق آنها ايراد گرفت و جشنواره  كرد يا از س
ــنواره ها مستثني  ــاير جش دوربين.نت نيز از س

نيست.

عكاس خبرگزاري ايسنا در گفتگو با
ستاد خبري سومين جشنواره دوربين 

دات نت پيشنهاد داد:

روز عكاس
در تقويم كشور

ثبت شود

نامزد عكاس برتر سال به مسووالن فرهنگي 
ــكاس در تقويم  ــنهاد داد تا روز ع ــور پيش كش

كشور ثبت شود.
ــنواره دوربين دات  ــومين جش ــزارش س به گ
ــي عكاس خبرگزاري ايسنا  نت،  آرش خاموش
ــال گفت: متاسفانه  و كانديداي عكاس برتر س
ــچ امكانات و  ــان در ايران از هي صنف عكاس
ــت  ــتند. اين در حالي اس مزيتي برخوردار نيس
ــاي مختلفي به نام  ــور روزه كه در تقويم كش

هنرمندان به ثبت رسيده است.
ــرفته دنيا،  ــورهاي پيش وي افزود: در همه كش
ــده  ــكاس معرفي ش ــوان روز ع ــه عن روزي ب

سيني  ]
س : محمد شاه ح

شنواره - عك
ش خاموشي در كارگاه هاي ج

[ آر

ادامه از صفحه اول

نكته سوم همانا وجود عالقه مندان بسيار است 
ــيل درونى  ــن حوزه.اين عامل كه پتانس در اي
عكاسى خبرى را در كشورمان بسيار باال برده 
ــده باعث بوجود آمدن  در كنار دو نكته ذكر ش
ــان جوان و با انرژى اما  طيف وسيعى ازعكاس
سرگردان در عكاسى شده است كه مثالى است 
ــكرى با نيروهاى زياد اما بى فرمانده  مانند لش

و راهبر.
همه اين موارد خبر از آينده اى نا اميد كننده مى 
دهد واين نكته چهارم خطرناكتر از همگى است 
يعنى در زمانى كه از عمر كارى عكاسان خوب 
كنونى بگذرد شايد هيچ عكاس تربيت شده اى 
نتوان يافت كه بكار آيد و با حضورش حفظ آبرو 
ــت به دهان  ــتعدادى دس كند و بايد به اميد اس
ماند و يا اتفاقى بسيار بزرگ رخ دهد كه عكسى 
ــود و عكاسى  خوب يا بد در اين ميان مطرح ش

جانى تازه يابد.
ــم اضافه كنيد  ــن صفحه پر تالط حال به اي
ــى و على الخصوص  ــاد ناچيز در عكاس اقتص
ــى خبرى را.وقتى منابع كافى مالى در  عكاس
گردش نباشند طبيعتا رغبتى براى حضور هم 
نخواهد بود و پس از مدتى خيل عالقه مندان 
، اگر در عكاسى بمانند به شاخه اى ديگر مى 
ــى خبرى تنها تر  گروند و در اين ميان عكاس
ــم به بعد ديگر  از تنها خواهد ماند.از نكته شش
ــور  ــذارى كلى در فرهنگ يك كش ــدف گ ه

است.
ــت. نكته هفتم ،نبود مديريت در اين عرصه اس

هنوز بعد از گذشت سالها بوجود آمدن عكاسى 
ــن همه عكاس  ــران و حضور اي ــرى در اي خب
متاسفانه هيچ سازمان دولتى و خصوصى بوجود 
ــى مديريت راهبردى و تنبيين  نيامده كه تواناي
استراتژى را براى عكاسى خبرى داشته باشد.و 

چرا اينگونه است؟
بنظر مى رسد هنوز دولتمردان و صاحبان رسانه 
ــور به ارزش عكس به عنوان يك رسانه  در كش
ــتقل پى نبرده اند و شايد نمى خواهند باور  مس
ــانه ها شايد  ــى مانند ديگر رس كنند كه عكاس
مثل سينما تاثيرگذار است.زمانى كه آنها به اين 
نكته دريابند به شكل طبيعى سازمانى بوجود مى 
ــتفاده و بودجه اى براى مديريت و  آيد براى اس
صاحبنظرانى براى تشخيص كيفيت و آموزشى 
براى پيشرفت و رسانه اى براى انتشار و اين يعنى 

آرزوى عكاسى خبرى ايران.
وقتى اين آرزو به حقيقت پيوست باقى قضايا خود 

به خود حل خواهد شد.

عكس هاي ارسالي به جشنواره دوربين.نت

عكس : مهسا فضلعلي

عكس : ايمان فرزين
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ــنواره دوربين دات  توضيح داد: روند داوري جش
ــالي  ــكل بود كه عكس هاي ارس نت به اين ش
ــان داده  ــور كامپيوتر به داوران نش از روي مانيت
ــپس داوران هر كدام راي خود را  ــد و س مي ش
ــاب تعدادي  ــس از انتخ ــي كردند و پ ــت م ثب
ــده به  ــاره عكس هاي انتخاب ش ــس، دوب عك

داوري گذاشته مي شد.
ــمي،  در تمامي  ــاي قاس ــاس صحبت ه براس
ــابقه ها عكس هاي روي زمين چيده شده  مس
ــر كدام راي خود را روي برگه ها مي  و داوران ه
ــند، اما چون در اين جشنواره هيچ عكس  نويس
ــور به بازبيني  ــيد، مجب چاپي به دبيرخانه نرس

CD عكس هاي ارسالي شديم.
همچنين محمد خيرخواه به عنوان يكي ديگر از 
ــنواره با بيان اينكه راي دادن به  داوران اين جش
آخرين عكس هاي انتخاب شده بسيار مشكل 
ــه عكس برتر از  ــت: انتخاب س بود، اظهار داش
ميان چهار عكس نهايي، بسيار سخت شده بود 
و داوران نمي توانستند كه يكي از عكس ها را 

حذف كنند.
ــاي هنري  ــي از عكس ه ــل انتخاب برخ دلي
ــوال  ــنواره س با توجه به معيار خبري بودن جش
ــمي عكاس  يكي ديگر از حاضران بود كه قاس
ايسنا،  اين پرسش را اينگونه جواب داد: برخي از 

ــتند اما با خواندن  عكس ها به ظاهر خبري نيس
ــس (caption)، مي توان خبري بودن  زيرنوي

آن عكس را احساس كرد.
وي درباره ضرورت برگزاري جلسه نقد و بررسي 
ــا پس از داوري با حضور هيأت داوران  عكس ه
ــزاري چنين  ــخصاً با  برگ ــان كرد: ش خاطرنش
ــي با حضور داوران بسيار  ــات نقد و بررس جلس
موافق هستم و در اين جلسات است كه داوران 

مي توانند از رأي هاي خود دفاع كنند. 
ــه اكثريت  ــنواره اي ك ــمي در جش به گفته قاس
شركت كنندگان آن عكاسان جوان هستند،  بايد 
فرصتي ايجاد شود تا عكس هاي آنها همزمان با 
ديده شدن مورد نقد قرار بگيرد، اين كار موجب 
ــع نقاط ضعف  ــه نفس و رف ــش اعتماد ب افزاي

عكاسان جوان مي شود. 
ــت با اظهار  ــنا در پايان اين نشس ــكاس ايس ع
ــنواره دوربين دات نت  ــدواري بر اينكه جش امي
ــد، گفت:  ــري در ايران باش ــد عكس خب برآين
ــنواره امسال به  ــنجي انجام شده در جش نظرس
ــتانه نباشد،  ــاس روابط دوس ــرط آنكه براس ش

مي تواند تاثيرگذار باشد. 
ــت  ــان اين نشس ــت در پاي ــر اس ــه ذك الزم ب
ــين فاطمي از جنگ چند روزه  عكس هاي حس

گرجستان براي حاضران نمايش داده شد.

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 نشست بررسي عكس هاي ارسالي
 به جشنواره دوربين.نت

نقد فرصتي 
براي مطرح 
شدن عكاسان

ــي عكس هاي ارسالي به  ــت نقد و بررس نشس
ــد داوري آن  ــن دات نت و رون ــنواره دوربي جش
ــكاس خبرگزاري  ــين فاطمي ع با حضور حس
ــمي عكاس خبرگزاري ايسنا  فارس، مهدي قاس
و محمد خيرخواه عكاس خبرگزاري UPI  به 
عنوان داوران اين دوره از جشنواره شب گذشته 

در فرهنگسراي رسانه برگزار شد.
به گزارش ستاد خبري سومين جشنواره دوربين 
ــت عكس هاي  ــت،  در ابتداي اين نشس دات ن
ــال شده به جشنواره به عكاسان و حاضران  ارس

جلسه به نمايش درآمد.
ــين فاطمي، در پاسخ به سوال يكي  سپس حس
از حاضران درباره اينكه آيا خبر در روند انتخاب 
ــته يا نه، گفت: با توجه به  عكس ها تاثيري داش
ــنواره دوربين دات نت به عنوان يك  آنكه جش
جشنواره عكس خبري است قطعاً ويژگي خبري 
ــي از معيارهاي انتخاب هيأت  بودن عكس يك

داوران بوده است.
ــان اينكه اين  ــزاري فارس،  با بي عكاس خبرگ
جشنواره سفارشي نبوده است،خاطرنشان كرد: 
ــالي زياد بود و  تنوع موضوع در عكس هاي ارس
تالش داوران در انتخاب عكس ها، خبري بودن 

آنها بوده است.
ــمي يكي ديگر از داوران حاضر در  مهدي قاس
ــش گفت:  ــخ به اين پرس ــت در پاس اين نشس
اولويت انتخاب داوران در جشنواره دوربين دات 
نت با عكس هاي خبري بود. اما با توجه به آنكه 
ــت زمان تبديل به عكس  عكس خبري با گذش
مستند مي شود بنابراين برخي عكس هاي مستند 
كه مطابق با ويژگي هاي يك عكس خوب باشد 

نيز مورد تاييد داوران قرار گرفت.
ــنواره ها  ــر اينكه در تمامي جش ــا تاكيد ب وي ب
ــليقه اي است،  ــابقه ها داوري تا حدي س و مس
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عكس : مهسا فضلعلي

عكس : ايمان فرزين



doorbin.net

حسن سربخشيان ازشاخص ترين عكاسان 
خبرى ايران است كه توانسته با دقت و 
تيزبيني خود لحظات تاريخي را به ثبت 

برساند.سربخشيان كه متولد 1347 است از 
20 سال پيش عكاسى را با يك دوربين قطع 
متوسط مارك لوبيتل شروع كرد و از هشت 

سال پيش، پس از تحصيل در رشته عكاسى 
وآغاز همكارى با خبرگزاري آسوشيتدپرس، 

به نوعي فعاليت هاي بين المللي خود را شروع 
كرد. وي تاكنون موفق شده است تا جايزه 
برگزيده مسابقه عكس سال ايران در سال 

1374 را دريافت كند. همچنين سربخشيان 
تاكنون برنده  سه دوره جايزه عكس جشنواره  

مطبوعات كشور در سالهاى 1378، 1379 
و 1381، برنده اول مسابقات عكس گفتگو 

1382، برنده جايزه ى مسابقه عكس مطبوعاتى 
كاوه گلستان 1383 شده است.

اين هنرمند همچنين موفق به چاپ 
كتاب هايي همچون كتاب "نبض زمان" با 

پنج گزارش كلى ايران، المپيك آتن، عراق، 
افغانستان و حج، و  فرهنگ و آيين هاى 

اجتماعى تمدن بزرگ ايرانى، شده است.
 عكاسـى خبـرى در ايران چـه جايگاه و 

موقعيتى در جهان دارد؟ 
ــوال بايد بگويم  ــخ به اين س ــفانه در پاس متاس
ــيار مهم  كه على رغم رخ دادن رويدادهاى بس
ــى و اقتصادى در  ــى، فرهنگ ــى، اجتماع سياس
كشور ما، عكاسى خبرى چندان پيشرفت نكرده 
است و روز به روز نيز وضعيتمان بدتر مى شود. 
البته بايد بگويم ظرفيت و پتانسيل بسيار خوبى 
در ميان جامعه عكاسى ايران وجود دارد و حتى 
ــان  ــان نيز به عنوان عكاس برخى از اين عكاس
ــده اند اما از اين  ــناخته ش مطرح بين المللى ش

ظرفيت و پتانسيل به خوبي استفاده نمي شود.
 بـه نظر شـما داليـل پيشـرفت نكردن 

عكاسى خبرى ايران چيست؟ 
ــتقل، نبود حمايت هاي  نداشتن مطبوعات مس
ــودن تيراژ  ــري،  باال نب ــان خب ــي از عكاس كاف
ــدم توجه به  ــي و ع ــت حزب ــا، فعالي روزنامه ه
ــان خبري از  ــب، برخوردار نبودن عكاس مخاط
ــق فروش عكس هاي  منابع درآمدزايي از طري
ــود و كم بودن امنيت جاني و رواني  از جمله  خ

داليل پيشرفت نكردن عكاسي خبري در ايران 
است. من فكر مي كنم تا زمانيكه  درآمدزايي در 
حوزه عكاسي براي عكاسان ايجاد نشود،  شاهد 
ــي به ويژه عكاسي خبري در  تحولي در عكاس

ايران نخواهيم بود.
 به عنوان كسي كه چندين سال است كه 
در آژانس هـاي بين المللي  فعاليت مي كنيد، 
تفاوت عكاسـان خبري ايران با عكاسـان 
ساير كشورها به ويژه كشورهاي پيشرفته 

چيست؟
ــان و آژانس هاي  ــه عكاس ــال حاضر هم در ح
ــمت دنياي رسانه اي رفته و در  خبري دنيا به س
درجه اول مخاطب شناسي مي كنند. نكته اي كه 
متاسفانه از سوي عكاسان خبري و حتي مديران 
رسانه ها ناديده گرفته شده است. درحال حاضر 
ــانه هاي دنيا عكس ها يا فيلم هاي خود را به  رس
ــتركان  صورت مولتي مديا براي مخاطب و مش
خود ارسال مي كنند. عكاس خبري بايد به روز 
ــا تكنولوژي هاي جهاني  ــد و در عين حال ب باش

آشنا بوده و در كار خود از آن استفاده كند.
 در صحبت هايتـان،  بـه نبود حمايـت  از 
عكاسان خبري، به عنوان يكي از معضالت 
اين شغل اشاره كرديد. حمايت از عكاسان 

خبري بهتر است به چه صورت باشد؟
در حال حاضر خبرگزاري هاي بسياري در كشور 
ــوي ديگر دانشجويان  ــده است. از س ايجاد ش
ــيار افزايش يافته و اين خود  ــته نيز بس اين رش
ــت. خبرگزاري ها يا روزنامه ها  اميدواركننده اس
مي توانند با جذب اين دانشجويان فرصت تجربه 
كردن را در اختيار آنها قرار داده و از سوي ديگر 
ــان به عكاسان،  ــوژه هاي موردنظرش با ارائه س
حمايت كننده مالي آنها شده تا عكاسان سوژه ها 

را درقالب پايان نامه به دانشگاه ها ارائه دهند.
 در پايـان مـي خواهم نظراتـان را درباره 

برگزاري جشنواره دوربين دات نت بدانم.
ويژگي جشنواره دوربين دات نت، خودجوش و 
ــتقل بودن آن است. اما بايد برگزاري چنين  مس
جشنواره اي تداوم داشته باشد تا نتيجه و هدف 
ــال آينده به  مورد نظر برپاكنندگان آن در 10 س

ثمر بنشيند. 

برگزاري جشنواره دوربين.نت
بايد  سال هاي سال تداوم داشته باشد

برنامه روزانه سومين 
جشنواره عكس خبري 

دوربين نت
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

پنج شنبه 23 آبان

 ساعت 18 الي 19:30
كارگاه آموزشي مرتضي نيكوبذل عكاس 
خبرگزاري رويترز به همراه نمايش عكس

در مورد خالقيت بصري در عكاسي خبري/ 
فرهنگسراي رسانه 

ساعت 19:45 الي 20
پخش فيلم كوتاه 10 دقيقه اي كارگردانان؛ 

ساخته بابك برزويه
با حضور كارگردان فيلم / فرهنگسراي رسانه

ساعت  20 الي 21:30
كارگاه آموزشي اميد صالحي عكاس آژانس 

فوكوس به همراه نمايش عكس
در مورد روايت گويي در عكاسي/ 

فرهنگسراي رسانه
 

 فرهنگسراي رسانه : بلوار كشاورز / 
نرسيده به ميدان ولي عصر / طبقه اول

 فرهنگسراي دانشجو و گالري شفق: 
يوسف آباد / خيابان سيدجمالدين 

وداسدآبادي/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 خبرگزاري آسوشيتد پرس در گفتگو با خبرنگار سومين جشنواره عكس خبري

با حمايت و همكاري :
س : ايمان فرزين ]
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اگر مى خواهيد يك عكاس بين المللى باشيد
بايد به يكي از زبان هاى بين المللى هم صحبت كنيد

www.olc.ir


