در دانش��کده های هنری تدریس می کنم
و کمی با روحیه هنرمندانه عکاس��ان آشنا
هس��تم و احس��اس می کنم هر کدام از ما
در جامعه نس��بت به فرهنگ و هنر جامعه
مس��ئولیت هایی را بر عهده داریم و باید به
نوعی دین خود را به هنر ادا کنیم و حمایت
از جشنواره دوربین.نت خدمت کوچکی بود
ک��ه از عهده بیمه نوین برمیامد .بابائیان در
ادامه گفت:ش��رکت بیمه نوین هدیه ای را
برای داوان جشنواره در نظر گرفته است که
به انها تقدیم می شود.
ام��ا تجلی��ل از (مجتب��ی تکین)و(نعم��ت
شجاعی) که جش��نواره دوربین.نت امسال
با گرامیداش��ت یاد و خاطره این دو عکاس
برگزار ش��د یکی از بخش های این مراسم
ب��ود .ک��ه ابتدا ب��ا پخش کلیپ��ی از نعمت
ش��جاعی و س��پس نمایش دادن فیلمی از
مجتبی تکین و دعوت از خانواده های این
دو مرحوم و اعطای نشان یاد بود جشنواره
به خانواده این دو عزیز برگزاز ش��د .پخش
کلیپ��ی از جش��نواره چهارم عن��وان بخش
بعدی مراسم بود.
ب��ا پخش این کلی��پ مراس��م وارد بخش
حس��اس آن یعن��ی اعط��ای جوای��ز ب��ه
برگزی��دگان بخش های مختلف ش��د .بر
این اس��اس در بخش بخ��ش کاریکاتور
عل��ی آقایی به عنوان نف��ر اول و خانم ها
هانیه اخوت و مریم محدویان دوم و س��وم
شدند.
اما نفرات برگزیده بخش رس��انه که جوایز
انها توسط استاداسماعیل سلطانی اهدا شد
عب��ارت بودند از احمد صادق��ی نفر اول و
مهدی حاجی وند و مرتضی رفیع خواه و جواد
رزمی به طور مشترک عناوین دوم را کسب

کردند.
اما وحید سالمی بهروز مهری فرشاد پالیده
و محمد رضا رضا نیاازجمله اس��اتید ورک
شاپهای این دوره جشنواره بودند که لوحی
به رسم یاد بود به آنها تقدیم شد.اما بهروز
مهری دقایقی با حاضران در جلسه صحبت
کرد و گفت:من بسیار خوشحالم که در این
مراسم هس��تم .و امیدوارم زمانی برسد که
ما عکاسان خبری بتوانیم به راحتی واقیعت
های جامه را منعکس کنیم.
اعالم اسامی برترین های بخش فتوبالگ
که با حضور حس��ین گل محمدی یکی از
داوران جش��نواره برگزار ش��د.خانم فاطمه
بهبودی نف��ر اول و آقایان محمد تاجیک
و امین نظری دوم و سوم شدند.
در بخش س��فر ک��ه وحید س��المی عهده
داراعطای جوای��ز آن بود.علی جورابچی با
گرفتن نشان جش��نواره نفر اول وبه محمد
رضا رضا نیا به عنوان نفر دوم وس��وم این
بخش لوح تقدیر جشنواره اهدا شد.
در بخش انتخابات مصطفی حقگو و فاطمه
خاوه ای با کسب نش��ان طالی جشنواره
نفرات اول ش��ناخته شدند و نرگس امامی،

مر تضی
رفی��ع خواه رضا قره چلو و علی جورابچی
نفرات سوم شدند.
در بخش تک عکس خبری مرتضی رفیع
خواه و هادی آبیار شایس��ته تقدیر شناخته
شدند و امیر حسامی نژاد نفر اول و مصطفی
حقگو و ایمان فرزین دوم و سوم شدند.
اما در آخر چهارمین جش��نواره دوربین.نت
برترین عکاس س��ال خبری ک��ه با نظر
سنجی از  100عکاس شاغل در مطبوعات
انتخاب ش��ده بود .معرفی ش��د .و این فرد
کس��ی نبود جز حس��ین فاطم��ی که وی
ب��ه دلیل مس��افرت از طری��ق تلفن برای
حاضرین در سالن سخنرانی کرد .وی ضمن
ابراز تاسف از اینکه تمامی عکس های راه
یافته به بخش مس��ابقه اجازه نمایش پیدا
نکرده اند گفت:امیدوارم عکاسان خبری ما
در این��ده با ارامش بیش��تری کار کنند .در
این بخش به ترتیب وحید سالمی و بهروز
مهری نفرات دوم وس��وم برترین عکاسان
سال انتخاب شدند.
در پای��ان ایران مراس��م ه��م حاضرین در
سالن عکس یادگاری گرفتند.

امروز

پنج شنبه  21آبان
فرهنگسرای رسانه

ساعت 16
مستند حادثه هنوز ساخته سید محمود
اریب 21 /دقیقه
مستند یوش ساخته جعفر تکبیری،
 7دقیقه
مستند روایت معجزه ساخته امیر
کیاماری 18 ،دقیقه
ساعت 17
کارگاه آموزشی  ،HDRآرش حمیدی
ساعت 18
اسالیدشو عکسهای برتر ،بخش
جنبی انتخابات
ساعت 18.30
کارگاه آموزشی جواد منتظری /مولتی
مدیا در عکاسی ،به همراه پخش
مولتیمدیا
ساعت  :20روایت نزدیک ،عکسها
و خاطره ها ،امدادگر و شهید ،ساخته
محمد ذوالفقاری 20 ،دقیقه ،خاطرات
علی فریدونی
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