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ابراهیم صافی   

در این نوشتار کوتاه، هدف بازگویی سیاستگذاری های انجمن، 
اهداف و یا نحوه عضوگیری نیست. همه این موارد در سایت 
انجمن موجود است، بلکه بیشتر برآنم تا به اختصار بر حال و 

هوای این جریان فرهنگی نگاهی انداخته شود. 
از گرمترین نقطه روی زمین در دش��ت گندم بریان واقع در 
کویر لوت تا قله مرتفع، زیبا و همیشه در برف دماوند، از اولین 
ابزارهای سنگی در کشف رود مشهد تا جام حسنلو یا صنایع 
دستی گرانبهای امروزین،از نخستین عبادتگاه ها چون زیگورات 
چغازنبیل تا پرروح ترین مس��اجد دوره اسالمی مانند شیخ 
لطف اله و از اولین تمدن های بشری در کنارصندل جیرفت 
تا تخت جمشید و نقش جهان و کاخ گلستان همگی نشان از 
بزرگ ترین ویترین میراث فرهنگی کشور عزیزمان ایران است. 
هرچند عکاس��ی در این حوزه از تنوع قابل قبولی برخوردار 
است تا عکاسان زیادی را به خود جلب کند اما اولین فاکتور 
مهم در فعالیت در این حوزه تعهد و وظیفه شناس��ی نسبت 
به ساختارهای شناخته شده در حیطه آن است.  به نظر من 
میراث فرهنگی تعلق به شخص خاصی ندارد، گروه یا افراد 
محدودی را در بر نمی گیرد، حتی یک جامعه در س��طح 
شهر یا کشور نیز نمی تواند مدعی تصاحب آن باشد، بلکه 
میراث فرهنگی حتی در کوچک ترین سطح آن، متعلق به 
جامعه جهانی است. هر چند به میزان اهمیت و ارزش آن 
در شرایط رده بندی جهت ثبت و حفاظت قرار می گیرد، اما 
بر هر کسی این تکلیف است تا در حفظ آن کوشا باشد. 
بنابراین هر عکاس ذوق ورزی می تواند با حداقل امکانات 
خود به جهت شناسایی و ثبت این موضوعات بپردازد و در 
هر کجای میهن عزیزمان با وظیفه شناسی عالقه مندیش 
را به میراث به جا مانده و به سرعت در حال تغییر، به اثبات 
رساند. سازمان های مردم نهاد زیادی به خاطر این میراث 
غنی فعالیت دارند که انجمن عکاسان میراث فرهنگی 
نیز در جهت ثبت، حفظ و اش��اعه آن نقش بسزایی دارد. 
اعضای این انجمن با سال ها تجربه و دانش خود با عشق 
به طبیعت، حیات وحش، ابنیه تاریخی، آداب و رسوم مردم 
این سرزمین و سایر مقوالت شناخته شده فعالیت می کنند. 
امیدواریم به این خانواده بیافزایم و جامعه را به شناخت هر 

چه بیشتر پیرامون خود آگاه تر کنیم. 

اسماعیل عباسی با برشمردن بخش هایی از منشور اخالق 
روزنامه نگاری به بحث اخالق در کار حرفه ای عکاسان خبری 
اشاره کرد و اهمیت آن را تاجایی دانست که گاهی آنها را در 
بربار وجدان خود قرار می دهد. او همچنین گفت که دستکاری 

در عکس بزرگ ترین لطمه را به اعتبار عکاسی می زند.
به گزارش روابط عمومی انجمن عکاسان ایران، پنجمین روز 
برگزاری »ده روز با عکاسان« با سخنرانی اسماعیل عباسی، 
عکاسی پیشکس��وت و پانل »ادیتوریال عکس« عصر پنج 

شنبه، 26 دی در خانه هنرمندان برگزار شد. 
در ابتدای این مراس��م کاووس صادق لو، رئیس هیات مدیره 
انجمن مطبوعات ایران از حاضران خواست به احترام سالروز 
فوت بهمن جاللی و یاد حسین پرتوی و کاوه گلستان یک 
دقیقه بایستند و سکوت کنند. پس از آن اسماعیل عباسی در 
مورد »اخالق در عکاسی« به خصوص عکاسی مطبوعاتی 
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میراث فرهنگی، میراثی ماندگار 
ثروتی ملی وتمام نشدنی

رئیس هیات مدیره انجمن عکاسان میراث فرهنگی

شماره

صحبت کرد:»اخالق یکس��ری اصول و قوانینی اس��ت که 
برخالف قانون، به صورت مکتوب تدوین نش��ده است و به 
تصمیم گیری های افراد در شرایط خاص برمی گردد. در حرفه 
ما افراد، باید کامال حرفه ای باشند. بخش دوم کار ما به اخالق 
مربوط اس��ت که افراد باید تصمیم بگیرند در موقعیت های 
حساس چه تصمیمی بگیرند. گاهی حل کردن این مسئله، 
بیش��تر از خود عکاس��ی، عکاس را درگیر می کند و مسائل 

اخالقی گاهی عکاس را در برابر وجدان خود قرار می دهد.«
او افزود:»ی��ک جامعه دموکراتیک ب��رای تصمیم گیری به 
اطالعات درست نیاز دارد و عکاس و خبرنگار این اطالعات 
را در اختیار جامعه قرار می دهند مثل وقتی که می خواهیم رای 
دهی��م و این اطالعات از طریق عکاس و خبرنگار به جامعه 

منتقل می شود.«
ادامه در صفحه بعد

دستکاری عکس
خدشه به باور 180 ساله  

حقیقت گویی عکاسی است

اسماعیل عباسی:
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فیلم »یکی میان ما« به کارگردانی مهدی قربان پور در 
چهارمی��ن روز برگزاری برنامه »ده روز با عکاس��ان« به 

نمایش درآمد.
این فیلم س��اعت 18 روز پنج شنبه، 25 دی در بخشی 
از برنام��ه »ده روز با عکاس��ان« ک��ه به انجمن صنفی 
عکاسان مطبوعاتی ایران تعلق داشت. ساعد نیک ذات 
تصویربرداری و حسین هماوین تهیه کننده این اثر است 

که در سال 87 تولید شده است. 
»یکی میان م��ا« در مورد عباس ملکی عکاس عکس 
معروف »17 شهریور« است. ملکی در آن زمان عکاس 
روزنام��ه کیهان ب��وده و در این فیلم ضمن گفتگو با او، 
همکاران و افرادی که در میدان شهدا زندگی می کنند در 

مورد دشواری ثبت اتفاق های آن روز صحبت می کنند.
ملکی اولین بار در س��ال 1344 به عکاس��ی در روزنامه 
کیهان پرداخت و در س��ال 1368 بازنشس��ته شد. او روز 
هفدهم شهریور 57، مامور شد تا از تظاهرات میدان ژاله 

که بعدها به میدان شهدا تبدیل شد عکاسی کند.

س��ومین برنامه »ده روز با عکاس��ان« در ششمین روز 
برگزاری خود میزبان انجمن عکاس��ان خانه تئاتر ایران 

خواهد بود که 27 دی در خانه هنرمندان برگزار می شود.
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی انجمن عکاس��ان ایران، 
شش��مین روز برنامه »ده روز با عکاسان« که 27 دی در 
خانه هنرمندان برگزار می شود، به انجمن عکاسان خانه 
تئات��ر ایران اختصاص دارد. در نوبت ظهر این روز کارگاه 
»عکاسی مستند« از ساعت 13:30 الی 15:30 از سوی 
محمد غفوری برپا می شود و در نوبت عصر شهاب الدین 
عادل، عکاس نام آشنای ایرانی از ساعت 16:30 الی 18 

در مورد »عکاسی تئاتر« صحبت می کند. 
بعد از نمایش فیلم از س��اعت 18 الی 18:30 پانل »نشانه 
شناسی در عکاسی« با حضور دکتر فرزان سجودی و مهدی 

مقیم نژاد به عنوان کارشناس عکاس برگزار می شود.
در سومین دوره »ده روز با عکاسان« تمامی گالری های 
خانه هنرمندان ایران به طور همزمان به این برنامه تعلق 
گرفته اس��ت که به همین منظور گالری بهار به انجمن 
عکاسان ایران، گالری تابستان به انجمن صنفی عکاسان 
مطبوعاتی ایران، گالری نامی به انجمن عکاسان خانه تئاتر 
ایران، گالری میرمیران به انجمن عکاسان سینمای ایران، 
گالری پاییز به انجمن عکاسان میراث فرهنگی، گالری 
زمس��تان به انجمن عکاسان تبلیغاتی و صنعتی ایران و 
گالری ممیز به انجمن عکاس��ان انقالب و دفاع مقدس 

اختصاص داده شده است.

ادامه از صفحه قبل
عباسی سپس به منشور اخالق روزنامه نگاران اشاره کرد:»اصل 
اول این منش��ور می گوید حق مردم اس��ت که به اطالعات 
حقیقی دست پیدا کنند و اصل دوم می گوید بارزترین وطیفه 
روزنامه نگار این است که مطالب کافی در اختیار مردم قرار گیرد 
تا آنها به تصویری جامع از جهان دست پیدا کنند. به همین 
دلیل اس��ت که هر نوع بزرگ نمایی یا کوچک نمایی از خبر 
ممنوع است و تحریف عمدی هیچگاه قابل قبول نیست. حتی 

دادن بار مفهومی به گزارش ها ممنوع است.«
او با بیان اینکه بحث اخالق در فتوژورنالیسم و عکاسی مستند، 
بس��یار پررنگ است، عنوان کرد:»حکم کردن به خوب بودن 
چیزی به معنای ارزشگذاری اس��ت و با این کار وارد تقسیم 
بندی خیر و شر شده ایم. اخالق، قانون نیست و جز نکوهش 
و نکوداشت نمی تواند کاری انجام دهد، ضمانت اجرایی هم 
ن��دارد. وطیفه روزنامه نگار جس��تجوی واقعیت ها و انعکاس 
درست رخدادهاست و کار عکاس ثبت حقیقت بدون دخل و 

تصرف در ارزشگذاری است.«
این عکاس در ادامه درباره بالتکلیفی برخی از عکاس��اخان 
خبری گفت:»نکت��ه ای که در مورد عکاس��ان خبری وجود 
دارد، این اس��ت که تکلیفشان با خودشان مشخص نیست و 
نمی دانند عکاس خبری هس��تند یا عکاس هنری. منظورم 
قضاوت در مورد هیچکدام از این دو شاخه نیست اما هریک 
از آنها وظیف مشخصی دارند و اختالط این دو گرفتاری هایی 
را ایجاد می کند. برخی عکاسان خبری فکر می کنند عکاس 
هنری هستند درحالی که در کار خبری، وارد کردن هنر درست 

نیست.«
او در م��ورد واردکردن هنر در عکاس��ی خبری به ذکر مثالی 
پرداخت:»عکس��ی از زلزله یا سیل پاکستان دیدم. عکاس با 
دوربین سوپر واید از پایین و در کنار جنازه، آسمان آبی و ابرهای 
پنبه ای را ارائه کرده بود اما این عکس نه جنبه خبری داشت 
و نه فضای حزن و درد را نشان می داد بلکه با دیدن عکس، 
بیشتر شیفته فضا می شدید. این عکاس می تواند جای دیگری 

کار هنری کند.«
اسماعیلی سپس در مورد یکی دیگر از دغدغه های عکاسان 
خبری چنین توضیح داد:»این موضوع که آیا عناصر مزاحم را 
باید از عکس حذف کرد یا صحنه های هولناک را باید منتشر 
کرد از دغدغه های روزمره عکاس��ان است. این مسئله البته 
منوط به عکاسان نیست و همه مشاغل دیگر هم با آن روبرو 
هستند مثال رشته من در دانشگاه حقوق بود. در آن دوران فکر 
می کردم اگر موکلی به من مراجعه کند و متوجه ش��وم، قاتل 

است باید از او دفاع کنم یا نه؟ همین مسئله باعث شد رشته 
حقوق و علوم سیاس��ی را کناز بگذارم اما این نشان می دهد 

رشته های دیگر نیز درگیر چنین مسائلی هستند.«
به گفته عباسی کمبود وقت و کار زیاد امکان قضاوت عکاسان 
و خبرنگاران در مس��ائل اخالق��ی را کم می کند و به همین 
دلیل بهتر اس��ت آنها قبال در مورد برخی از مسائل اخالقی 
حس��اس، موضع خود را روشن کرده باشند. او سپس در مورد 
اینکه عکاس��ان هنگام مواجه با یک مسئله اخالقی باید به 
وطیفه انس��انی خود عمل کنند یا به ثبت لحظات بپردازند، 
مثالی زد:»در تظاهرات جنبش های مدنی به رهبری مارتین 
لوترکینگ، پلیسی درحال زدن یک مرد بود و عکاس به سراغ 
آن مرد رفت تا او را نجات دهد. لوترکینگ آن موقع به عکاس 

گفت تو کار انسانی خوبی کرد ولی تاریخ را به عقب بردی.«
او افزود:»این مس��ئله چنان حاد اس��ت که خیلی از عکاسان 
بع��د از مدتی دچار آس��یب های روحی و روانی می ش��وند و 
موسس��اتی برای درمان آنها تاسیس ش��ده است. نمونه این 
موض��وع را می توان در مورد کوی��ن کارتر یافت. عکس او از 
کرکسی که باالی س��ر یک کودک گرسنه ایستاده تا جان 
دهد، بسیار معروف شد. در این مورد کمی افسانه سرایی نیز 
شده است چون مسئله به آن حدی که گفته شد، نبود چون 
عکاس می توانست عکسش را بگیرد و بچه را به جایی ببرد 
که به او غذا بدهند. او اقرار کرده بود که منتظر مانده تا کرکس 
بال هایش را باز کند و گفته اینجاست که اشتباه کرده است. 
هرچند او برنده جایزه پولیتزر شد اما به دلیل انتقادهای زیادی 

که شد، نهایتا خودکشی کرد.«
عباس��ی همچنین گفت یکی دیگر از چالش های عکاسان 
خبری این است که تصاویری مانند صحنه های خودکشی، 
اعدام یا خش��ونت را منتش��ر کنند یا نه.  به اعتقاد او فضای 
مجازی در مقایسه با روزنامه این مزیت را دارد که در صورت 
انتشار چنین عکس هایی، اخطاری به بیننده بدهد تا او متوجه 

شود. 
عباس��ی در مورد یکی از نظریاتی که در این مورد وجود دارد، 
گفت:»ع��ده ای می گویند برای قضاوت ب��رای چاپ چنین 
عکس هایی، باید به این موضوع توجه کرد که خیر انتشار آن 
آثار فردی است یا گروهی و اگر سودمندی جامعه در چاپ آن 

وجود دارد، انتشار عکس اشکالی ندارد.«
او در بخش دیگری از صحبت هایش در مورد دستکاری هایی 
که در عکس ها صورت می گیرد، سخن گفت و به این مسئله 
اشاره کرد که جایزه ورلدپرس فتو به عنوان یکی از معتبرترین 
جایزه های عکاسی جهان قانونی دارد که دستکاری در عکس 

دستکاری عکس خدشه به باور
 180 ساله  حقیقت گویی عکاسی است

اسماعیل عباسی:
نمایش فیلم یکی میان ما

حضور عکاسان تئاتر 
در »ده روز با عکاسان«

»ده روز با عکاسان« روز پنج شنبه، 15 دی
با نام مرحوم بهمن جاللی آغاز شد



3

سیدمحمد بهشتی معتقد است که عکاسان باعث تربیت 
نگاه و چش��م مردم می ش��وند و لذا باید قبل از گرفتن 
یک عکس چشم خود را تربیت کنند. جناب سعدی در 
گلستان می گوید دو چیز طیره عقل است دم فرو بستن 
به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموش��ی. این به همه 
مربوط است به ویژه عکاسان. غیر از این دیدن به وقت 
ندیدن، شنیدن به وقت نشنیدن و این شامل هر چیزی 
است. س��عدی چون اهل ایجاز بوده فقط یکی را گفته 

است.
به گزارش ایلنا، سید محمد بهشتی، معمار و ردیس اسبق 
س��ازمان میراث فرهنگی با تعریف خود از هنر عکاسی 
افزود: در خالصه ترین تعریف، عکاسان کسانی هستند 
که به ما کمک می کنند نبینیم تا ببینیم و بیشتر قسمت 
اول اهمیت دارد. یک عکاس کمک می کند که ما خیلی 
مس��ائل را که مانع دیده ش��دن خیلی از مسائل دیگر 
می شود را نبینیم. وی با تفاوت قائل  شدن بین عکاس 
و کس��انی که دوربین به دست می گیرند، افزود: عکس 
را دوربی��ن نمی اندازد بلکه عک��س را عکاس می اندازد 
لذا باید س��عی کنیم ابتدا خوب ببینیم اما گاهی عکاس 
به ما کمک می کند تا نبینی��م، زمان هایی طوالنی که 
دیدنی نیستند برای ما که اهل تامل نیستیم؛ این زمان ها 
برایمان علی السویه است و عکاس کمک می کند که آن 
لحظه ای که دیدنی هست را ببینیم و جایی که نباید را 
نبینیم. کسی که نباید ببینیم را نبیینم تا کسی را که باید 

بینیم، بینیم.
بهشتی با تاکید بر اینکه عکاس چشم مخاطب را تربیت 
می کند، افزود: کار عکاس ها خیلی سخت است؛ زیرا اول 
خودشان باید ببینند و ریاضت بکشند که عکاسی باشند 
که نبینند، تا چیزی که باید دیده شود، پرده از جلوی روی 
خود بردارد و آشکار شود. اگر خود اهل دیدن نباشد طبعَا 
ب��ه ما خیلی کمک نمی  کند نبینیم یا ببینیم. عکاس ها 
ممکن است فکر کنند که عکس یک فن آوری است که 
اگر یک سری فرمول بلد باشیم می توانیم عکس های 
خوبی بیندازیم. در حالی که عکاس ابتدا باید چش��مش 

را تربیت کند.
وی با اش��اره به افزایش عکاس��ان گف��ت: امروز تعداد 
عکاسان جدی بسیار زیاد شده است و اگر مرتکب خطا 

شوند کار آن ها از طوفان کاترینا خطرناک تر می شود.

جایز نیست.
عباس در مورد تبعات دستکاری در عکس گفت:»لطمه اساسی 
دستکاری عکس نه به موضوع بلکه به باور 180 ساله ای است 
که در مورد حقیقت گویی عکاسی وجود دارد و دستکاری به 
عکس، بزرگ ترین لطمه را به اعتبار عکاسی می زند و مردم به 

مرور با دیدن یک عکس می گویند فتوشاپی است.«
در ادامه فیلم »یکی میان ما« به کارگردانی مهدی قربان پور 
پخش شد و پس از آن پانل »ادیتوریال عکس« با کارشناسی 
نادر داوودی و با حضور بهروز مهری، ساتیار امامی و مرتضی 

فرج آبادی برگزار شد.
نادر داوودی، عکاس شناخته شده در ابتدای این پانل گفت:»ما 
اینجا در مورد ادیتوریال یا انتخاب عکس صحبت می کنیم و 

اینکه این مرحله چگونه در رسانه های ایران انجام می شود.«
بهروز مهری، عکاس خبرگزاری فرانسه در توضیح این فرایند 
عنوان کرد:»خبرگزاری های بزرگ، دفاتر مختلفی در دنیا دارند. 
ما به شکل مستقل زیرنظر دفتر منطقه ای عمل می کنیم مثال 
ما زیرنظر دفتر خاورمیانه هس��تیم. این تقسیم بندی ها هم 
برحسب سیاس��ت صورت گرفته است. دفتر منطقه ای ما در 
قبرس است که بیشتر از 20 کشور را تحت کنترل دارد. روال 
کار هم معمولی است و خاص نیست. به ما نمی گویند که در 
مورد موضوع خاصی عکس بگیریم و مانند بیشتر رسانه ها به 

پوشش برنامه ها، خبرها و عکس های فیچری می پردازیم.«
او در مورد تصویری ک��ه از خبرگزاری های خارجی در ایران 
وجود دارد، کفت:»اینکه می گویند خارجی ها به ما می گویند 
چگونه کار کنیم، درست نیست. البته در بحث ادیت یا انتخاب 
عکس ممکن اس��ت تفاوت هایی با رسانه های ایرانی داشته 

باشیم.«
فرج آبادی، طراح گرافیک و دبیر عکس خبرگزاری ایسنا در 
ادامه به شرایط کاری در این رسانه اشاره کرد:»ایسنا به وسعت 
خبرگزاری های خارجی نیست. ایسنا و چهار خبرگزاری که با 
هم در رقابت هستند، روال عادی خبر را همچون روزنامه ها 
دارند همچون پوشش مراسم خبری یا اتفاق هایی که افتاده 
اس��ت. خبر از طریق یک س��رویس به ما داده می ش��ود یا 
خودمان متوجه می شویم. ما روزانه تعداد عکس های زیادی 
می گیریم اما همه آنها روی س��ایت قرار نمی گیرد و برخی 
از برنامه ها مانند نشست های خبری فقط برای عکس خبر 

اس��تفاده می ش��ود نه اینکه به عنوان یک مجموعه عکس 
نمایش داده شود.«

س��اتیار امامی، دبیر عکس روزنامه همشهری هم با شرحی 
از تاریخچه این رس��انه گفت:»بنظرم عکاسی در خبرگزاری 
راحت تر از روزنامه اس��ت چون خبرگزاری ها برای رسانه های 
دیگر تولید عکس می کنند و فعالیت گسترده تری دارند. روزنامه 
نیز برای استفاده از عکس خبرگزاری ها حق انتخاب دارد اما 
عکسی که عکاس روزنامه می گیرد حتما باید بدرد چاپ شدن 

بخورد.«
او همچنین به بخش��ی از مشکالت عکاسان اشاره کرد:»در 
گذش��ته عکاس��ی خبری در انحصار عکاس ب��ود اما امروزه 
هرجای دنیا، اتفاقی بیفتد، عکس در انحصار عکاس نیست و 
مردم از اتفاقات عکس می گیرند و منتشر می کنند. این مسئله 
بد است چون حضورمان محفلی شده و به جای اینکه در کنار 

هم قرار بگیریم در مقابل هم ایستاده ایم.«
در ادام��ه داوودی در مورد رس��انه هایی ک��ه دبیران عکس 
قدرتمندی دارند، گفت:»در کار دبیری عکس، مگنوم و ظهور 
مجله هایی مثل الیف و...بسیار تاثیرگذار بودند چون عکاس در 

انتخاب و چیدمان خبرها دخالت دارد.«
او در پاس��خ به صحبت های ش��رکت کنن��دگان پانل که از 
محدودیت در کارش��ان صحبت کردند، اظهار کرد:»در تمام 
رس��انه های دنیا، اعمال محدودیت هس��ت اما به روش های 
پنهانی تر. بهرحال ما گرفتار مجموعه ای از شرایط رسانه ای در 
ایران هستیم که عالوه بر اعمال فیلترینگ معمول در همه 
رسانه های دنیا، مشکلمان این است که در دوره های مختلف با 

فضاهای باز و محدود مختلف مواجه بوده ایم.«
داوودی در جمع بندی پانل گفت:»ما فاقد دبیری عکس در 
رس��انه های ایران هستیم. کار در خبرگزاری ها آسان تر است 
چون حجم انبوهی عکس دارند و اگر اش��تباهی هم صورت 
بگیرد، کمتر دیده می ش��ود ام��ا کار در روزنامه ها از این بابت 
سخت تر است. علیرغم تالش هایی که شده اماهنوز به دبیری 
عکس، توجهی نشده است و معموال سردبیرها فکر می کنند 
نیازی به دبیر عکس باتجربه ای ندارد. ما مدت هاس��ت بدنه 
گسترده و جوان شده عکاسی نمی بینیم که کار خاصی کرده 
باش��د و اگر هم کاری کرده اند، ما ندیده ایم چون احتماال در 

آرشیوهایشان باقی مانده است.«

عکاس باید ابتدا چشم 
خود را تربیت كند
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ممتاز به حساب می آیند - کشید.
متقاعد کردن شرکت های معتبر اروپایی برای اخذ نمایندگی 
رسمی کار آسانی نیست، اما از آن دشوارتر تغییر باورهای 
گاه اشتباهی است که مصرف کنندگان به آن خو گرفته اند. 
اطالعات اشتباه، موجب تصمیمات غلط و در نتیجه خرید 
بد خواهد شد. شرکت ان تی پی شاید تنها شرکت این صنف 
باشد که در راستای اطالع رسانی مستقیم، بی طرف و مستند 
در ش��هرهای مختلف کش��ور کارگاه ها و گردهماییهای 
رایگان برگزار می کند و در کنار آن امکان آزمایش و بررسی 

کاال را به شرکت کنندگان می دهد. 
در حال حاضر نوین تجارت پارس��یان نمایندگی رس��می 
پروفوت��و، کمبو، رودن اش��توک، اچ پی آرس��ی و کوپو را در 
ای��ران دارد. توجه به نیازهای عکاس ها، عرضه بهترین و 
مناسب ترین محصوالت، توجه و تعهد به ضمانت و خدمات  
بعد از فروش و اطالع رس��انی بی ط��رف و دقیق از اهداف 

اصلی نوین تجارت پارسیان است.
مختصری در مورد شرکای تجاری نوین تجارت پارسیان

پروفوتو: معروف به شرکت شکل دادن به نور، که در سال 
1۹68 میالدی در سوئد تاسیس شد. هدف اولیه آن عرضه 
بهترین ابزارهای نورپردازی عکاسی بود. پروفوتو در طول 
نزدیک به نیم قرن فعالیت، این هدف را پاس داشت و آن 
را چنان توسعه داد که اکنون نام پروفوتو به عنوان یکی از 

بهترین های صنعت زبانزد حرفه ای هاست.
طی��ف متنوع فالش ه��ای اس��تودیویی در انواع مختلف 
خازنی و یکپارچه، شکل دهنده های نور مختلف و متنوع، 
نرم افزارهای ارتباطی بین رایانه و فالش و تجهیزات مرتبط 
پروفوتو یکی از کامل ترین و مرغوب ترین سیس��تم های 

نورپردازی برای عکاسی در جهان را تشکیل می دهند.
کمبو: اولین دوربین فانوس��ی قطع ب��زرگ تمام فلزی  در 
سال 1۹46 ساخته شد. این دوربین اولین محصول شرکت 

کمبو هلندی بود. کمبو همیشه از امکانات و دانش مهندسی 
برای طراحی و تولید محصوالتش استفاده کرده است. امروز 
کارخانه کمبو با بهر ه گیری از آخرین دس��تاوردهای فناوری، 

محصوالتی با استانداردهای جهانی می سازد.
کمبو در حال حاضر دوربین های تکنیکال برای عکاسی سطح 
باال، لوازم و ابزارهای استودیویی، و تجهیزات ویدیویی تولید 
می کند. بوم های ویدیویی کمبو در ایران بسیار موفق بوده و 

به اصطالح »مشتری ناراضی ندارد«.
رودن اش��توک: در س��ال 1877 جوزف رودن اشتوک آلمانی 
شرکتی را پایه گذاشت که در طول 138سال فعالیت، تبدیل 
یکی از مش��اهیر دنیای اپتیک ش��د. امروزه رودن اش��توک 
سازنده بهترین لنزهایی است که می توان در بازار خرید و در 
ضمن فیلترهایی با کیفیت مشابه نیز تولید می کند. لنزهای 
رودن اشتوک در دست عکاس های بزرگ تصاویری اعجاب آور 
می سازند. رودن اشتوک در عین حال طراح و سازنده سیستم 
جدید شاتر الکترونیک )ای شاتر( نیز هست. رودن اشتوک در 
حال حاضر از زیر مجموعه های گروه کیوپتیک است و مثل 

گذشته به صورت خانوادگی اداره نمی شود.
اچ پی آر سی: اچ پی آر سی نام تجاری کیف های رزینی شرکت 
پالبر ایتالیا است. تمرکز اچ پی آر سی بر نوآوری، هم در زمینه 
تولی��د مواد و هم در طراحی جهت اس��تفاده کارب��ران از راه  
حل های بهینه برای محافطت، حمل و نقل و دسترسی آسان 
به تجهیزات اس��ت. با تعیین نوآوری در زمینه تولید مواد به 
عنوان اولویت نخس��ت، اچ پی آر سی موفق به اختراع و ثبت 
انحصاری ماده پوس��ته فوق سبک و س��خت شد. در حال 
حاضر از این ماده در تمام محصوالت این ش��رکت استفاده 
می شود پالبر نوآوری، احترام به سنت و خدمات به مشتری را 

استراتژی کاری خود می داند.
کوپو: کوپو با بیش از س��ی سال س��ابقه، یکی از سردمداران 
آس��یایی تولید لوازم نورپ��ردازی حرفه ای، انواع  س��ه پایه نور، 
گیره های تخصصی و ملحقات مربوطه است. کوپو همیشه 
در پی کیفیت و نوآوری است. به همین خاطر بخش تحقیق 
و توسعه کوپو همواره رابطه تنگاتنگی با عوامل پشت صحنه 
صنعت سینما، تلویزیون، عکاسی، تئاتر، سالن های کنسرت و 
گروه های نورپردازی داخلی داشته و دارد. بر پایه این ارتباطات، 
محصوالت کوپو به باالترین سطح استانداردهای بین المللی در 
زمینه کیفیت و مقاومت در شرایط سخت آب هوایی، رسیده اند. 
دریافت گواهینامه ها و استانداردهای مختلف، بیانگر رویکرد 

حرفه ای کوپه در زمینه طراحی و تولید محصوالتش است. 

معرفی كوتاه
شركت نوین تجارت پارسیان

شرکت نوین تجارت پارسیان، به اختصار ان تی پی، در سال 
1383 خورشیدی تاسیس شده است. داستان فراز و فرودهای 
ان تی پی جذابیت خاص خود را دارد: شرکت با واردات فالش 
اس��تودیویی و دیگر کاالهای مربوط به صنعت عکاس��ی و 
فیلم برداری، عمدتا ساخت کشور چین، کار خود را آغاز کرد. از 
آن جا که بنای موسسین شرکت بر صداقت، واردکردن کاالی 
قابل قبول، پاسخگوبودن و تاکید بر خدمات بعد از فروش بود، 
ظرف مدت کوتاهی بازار و مصرف کنندگان به محصوالت 

وارد شده توسط ان تی پی، روی خوش نشان دادند.
با تغییر مناس��بات حاکم ب��ر بازار و رش��د قارچ گونه واردات 
کاالهای نامعتبر، بنجل و بدون  شناسنامه نوین تجارت برآن 
شد که از بخش آشفته بازار رفته رفته خارج شود. این تصمیم 
آسانی نبود، علی الخصوص که شرکت خوشنام و محصوالت 
پرطرف��دار ب��ود. در اولی��ن گام ه��ای اجرای ای��ن تصمیم، 
گفت وگوی تجاری با چند شرکت معتبر و طراز اول جهانی 
آغاز و متعاقبا محصوالت چند برند اروپایی )از جمله پروفوتو و 
کمبو( به سبد محصوالت شرکت اضافه شد. در دوره ای پنج 
ساله ای ش��رکت به تدریج به سوی برندهای جهانی دنیای 
عکاسی رفت و دست از واردات کاالهای متوسط - که البته 
در مقایس��ه با بعضی از کاالهایی که امروزه در بازار عرضه 


