طالیی هایجشنواره چهارم
معرفی شدند

جشنواره دوربین
هر سال گسترده تر
ازپارسال

«هر س��ال تصمیم می گیریم که سال
بعد ،جش��نواره برگزار نکنیم ،اما باز هم
جشنواره برگزار می کنیم».
«احس��ان رافت��ی» ،دبی��ر چهارمی��ن
جشنواره دوربین .نت در آیین اختتامیه و
مراس��م تقدیر از عکسها و عکاسان برتر
جش��نواره ،گفته های خود را این چنین
آغاز کرد .او علت این اتفاق را مشکالتی
که هر س��ال در برپایی جشنواره ،ایجاد
می ش��ود عن��وان و ح��ذف  22عکس
در جش��نواره امس��ال را ب��ه عنوان یک
مثال ملموس مطرح ک��رد .رافتی برای
حاضران در سالن کنفرانس فرهنگسرای
ارسباران دو خبر داشت .خبر اول ،افتتاح
بخش انگلیسی سایت دوربین طی هفته
های آینده و خبر دوم ،راه اندازی کلوپ
اعضای دوربین بود.
جشنواره دوربین.نت قرار بود تیر برگزار
ش��ود ،اما برگزاری آن ب��ه آبان موکول
ش��د .دبی��ر ای��ن جش��نواره ،برگزاری
انتخابات ریاس��ت جمهوری را علت این
تاخیر عنوان ک��رد و توضیح داد «:نمی
خواستیم به خاطر انتخابات در برگزاری
نمایش��گاه حساسیت ایجاد ش��ود ،اما با
این حال این اتفاق رخ داد».
رافتی ،جش��نواره امس��ال را گسترده تر
از جش��نواره های پیش��ین دانست و از
افزودن بخش های��ی مانند کاریکاتور با
موضوع عکس و فتوبالگ ها خبر داد.
وی همچنی��ن گفت :امس��ال ما بخش
فیل��م را نیز به جش��نواره اضافه کردیم
تا عکاس��ان را ترغیب کنیم که همیشه
عکس نگیرند و گاهی هم فیلم بگیرند.
البته صحبتهای احسان رافتی در همین
جا به پایان نرس��ید و او با میکروفن بی
سیم در طول برنامه توضیحات مختلفی
را در خصوص برگزیدگان ارائه کرد.
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ريز خبر

عصر روز گذش��ته بیس��تم آب��ان ماه آیین
اختتامیه چهارمین جشنواره عکس خبری
دوربین.نت ب��ا معرفی برترین های بخش
عکس خب��ری ،س��فر ،رس��انه ،انتخابات،
موبایل و کاریکاتور وتجلیل از اساتید ورک
شاپ ها و داورها و با الخره معرفی عکاس
برتر سال برگزار شد.
به گزارش س��تاد خبری چهارمین جشنواره
دوربین.نت در ابتدای این مراس��م (احسان
رافتی ) دبیر جش��نواره از اینک��ه بار دیگر
اهال��ی دوربین.ن��ت را در کن��ار یکدیگ��ر
می بیند ابراز خوش��حالی ک��رد و در ادامه

صحب��ت های��ش با ذک��ر رون��د برگزاری
جش��نواره از تمامی اساتید ورک شاپ ها و
داورها سپاسگزاری کرد.
در ادامه این مراس��م از آقایان حسین گل
محم��دی و بهروز مهری دو تن از داوران
حاض��ر در مراس��م تقدیر شد.حس��ین گل
محمدی دقایقی را سخنرانی کرد و در گفته
هایش دوربین.نت را یکی از جشنواره های
هنری بس��یار موف��ق و صمیمانه توصیف
ک��رد و گفت :به رغم اینکه این جش��نواره
کوچک وساده است اما صمیمیتی در ان به
چش��م می خورد که نشان دهنده اصالتش
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است.من به حضور در این جشنواره افتخار
م��ی کنم و امیدوارم که همیش��ه با اصالت
باقی بماند.
در بخشی دیگر از این مراسم که در سالن
فرهنگسرای هنر برگزاری می شد برگزیده
ه��ای بخش عکس موبایل معرفی ش��دند
ک��ه به ترتیب فائزه تقوا و فرش��اد پالیده و
سانازحاجی خانی رتبه های اول تا سوم را
به خود اختصاص دادند.
در بخ��ش بعدی ای��ن مراس��م بابائیان از
ش��رکت بیمه نوین و یکی ازاسپانسر های
جش��نواره گفت:من پانزده س��ال است که

