در آنجا عكاسي كنم.
**به عنوان یک عکاس طبیعت ،برای کسانی که دوست دارند
هایی داری؟
این شاخه را جدی دنبال کنند چه توصیه
*عکاس���ی منظره و طبیعت ،فقط سفر به طبیعت و عکاسی از مناظر
های مختلف است که
زیبا نیس���ت .عکاسی طبیعت ،جهانی از دانستنی
باید آموخت .عکس منظره انتقال کل زیبایی طبیعت به بیننده است که
عکاس باید اول خود آن زیبایی را لمس کند و بشناسد تا بتواند قاب مناسبی
از آنرا ثبت کرده و به مخاطب منتقل کند .دانس���تن تکنیک و دانش و علم
عکاسی فقط یک روی قضیه است .به نظر من این حس و عشق عکاس هست
که باعث جذب بیننده می شود .عکاس باید با عشق عکاسی کند.
**در كنسرتها هم عكاسي ميكنيد ،بهترین کنسرتی که از آن
عکاسی کردهاید ،کدام است؟
هایی که در طول سال
*سالها در جشنوارههای موسیقی فجر و کنسرت
برگزار می شود به عنوان عکاس حضور داشتم و هرکدام برایم خاطره انگیز
ها برای کنسرت شهرام ناظری و گروه رستاک است.
است .بهترین عکس
**قصد برگزاری نمایشگاه عکس را ندارید؟
*چراخیلی پیشنهاد برای برپایی نمایش���گاه عکس دارم.اما واقعیتش
بدلیل مش���غله کاری تابحال این اتفاق نیفتاده.در س���ال  97با کمک
دوس���تانم که در خارج ازکش���ور حضور دارند در باشگاه ایرانیان دبی،
های گردشگری
دورتموند آلمان و گرجستان نمایش���گاه عکس جاذبه
ها
ایران را برگ���زار میکنیم و در حال حاضر در حال تکمیل این عکس
هستم.
**غیر از دنیای خبرنگاری چه شغلی دارید؟
*رس���انه و مطبوعات درآمد آنچناني برای قشر خبرنگار ندارد .من در سالهای فعالیتم در حوزه مطبوعات و رسانه
نگاهم اقتصادی نبوده اس���ت و چون عاشق کار خبرنگاری و عکاسی بودم و تا به االن در این عرصه فعالیت دارم.
وقتی وارد عرصه خبرنگاري ش���وید دیگر نمی توانید آن را ترک کنید .من بارها آمدم که این حرفه را كنار بگذارم
اما نتوانستم!
های
در کنار فعالیت خبرنگاری من کارمند جمعيت هالل احمر جمهوري اس�ل�امي ايران هس���تم که فعالیت
ها
بشردوس���تانه دارد .االن خیلی از همکارهای خبرنگارم بعد از سالها فعالیت در رسانهها به سمت روابط عمومی
سوق پیدا کردند .متاسفانه در مطبوعات كشورمان هيچ امنیت شغلی ندارید!
 **رهاورد شما از سفرهای خارجی هالل احمر به حج و عتبات چه بوده است؟
*من به واسطه کار خبرنگاری که سالهاست مشغول به آن هستم توانستم به عنوان
خبرنگار و عکاس به سفرحج و عتبات عالیات (عراق ،سوریه و عربستان) اعزام شوم
و عکس���هاي زيادي را در این سفرها ثبت کنم .اگر حمل بر خود ستايي نباشد آثار
زيبايي را ثبت كردم...
درعربس���تان ،عکاسی ممنوع است .سیستم عربس���تان در این زمینه به سه بخش
تقس���یم میشود .بخش اول که حکومت اس���ت .بخش دوم که پلیس است و اصال
در مورد عکاس���ی و فیلمبرداری دخالت نمیکند و گروه س���وم که سازمان امر به
معروف و نهی از منکر است.هرکس���ی که عکسی میگیرد یا فیلمبرداری میکند با
هزار مش���کل و دررفتن از دست ماموران امنیتی این کار را انجام داده است .خیلی
اند،
از عکاس���ان ایرانی که به سفر حج می روند درحین گرفتن عکس ،دستگیر شده
کتک خوردهاند و این اتفاق هم برای من در مسجد النبی و مسجد الحرام افتاده که
در حین عکاسی بامشکل مواجه شدم.
در عتبات عالیات عکاسی خیلی راحتتر است .چون با مکاتبه ای که با تولیت حرمین
امام حس���ین(ع) و ابوالفضل العباس (ع) انجام می شودبرای عکاس مجوزی به اسم
(کارت باج) یا همان کارت عکاسی صادر می شود و با خیال راحت می توانید عکاسی
کنید .من در سفرم به حج و عتبات توانستم که چندین هزار فریم عکس ثبت کنم.
**عضو سازمانهاي جهاني خبرنگاري هم هستيد؟
نگاران یا به طور
*من از س���ال  1383به عضویت فدراس���یون بینالمللی روزنامه
مختص���ر "آی اف جی"(IFJ)) كه بزرگترین س���ازمان دربرگیرنده روزنامهنگاران
در جهان است در
آمده ام و از مهرماه
امس���ال به عنوان
یک خبرنگار بین
المللی که کارت
خبرن���گاری آن
از کش���ور بلژیک
برایم ارسال شد،
همکاری دارم.
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