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گزارش

و تمام شد 

جش��نواره امس��ال نيز به پايان رسيد. تمام 
س��عي و تالش بنده و دوس��تان عزيزم در 
س��تاد برگزاري جش��نواره بر اي��ن بود كه 
جش��نواره اي در خور نام عكاس��ان خبري 
كش��ور برگزار كنيم و اميدواريم كه بتوانيم 

قدمي كوچك برداشته باشيم. 

ده روز جشنواره امسال برگزار شد. خيلي ها 
ابتدا خرده گرفتند كه 10 روز زياد اس��ت. 
كس��ي حوصل��ه نمي كن��د 10 روز بياي��د. 
خودت��ان نمي توانيد برگزار كني��د و ... اما 
ش��كر خدا تا آخرين روز س��الن  برگزاري 
مراس��م پر بود و ش��رمنده همه دوستاني 
ش��ديم كه مجبور شدند س��رپا برنامه ها را 

دنبال كنند. 

در م��ورد س��اعت برگ��زاري ني��ز حرف و 
حديث هاي فراواني وجود داش��ت. خيلي ها 
مي گفتند دير وقت اس��ت كسي نمي آيد و 

در پايان خالف اين ماجرا ثابت شد. 

از تمامي دوستان عزيزم چه در ستاد اجرايي 
جشنواره چه كساني كه به هر نوعي كمك 
كردند تا جشنواره به اين خوبي برگزار شود 
ممنون . از داورها ، اس��اتيد ورك شاپ ها ، 
مس��والن ش��ركت حامي كه همه روزه در 
كارگاه ها بودند و دوربين هاي دوس��تان را 
به رايگان تعمير مي كردند از دوس��تانمان 
در ش��ركت بيم��ه نوين در تمام��ي داورها 
و اس��اتيد ورك ش��اپ ها را بيم��ه كردند ، 
از به��روز مهري عزيز كه قرار ش��د براي 
برنده ها چند ورك شاپ اختصاصي بگذارد 
و همه و همه ... مخصوصا از بهنازشيرباني 
و اله��ام صالح كه تم��ام زحمت اين بولتن 

روزانه به دوش اين دو عزيز بود ... 

در پاي��ان اميدوارم اين جش��نواره ها تداوم 
داش��ته باش��ند. چون با توجه به جشنواره 
چه��ارم واقعا عكاس��ان ما دوس��ت دارند 
بياموزن��د. وقتي مي آيند دو س��اعت تمام 
ايس��تاده ي��ك كارگاه را ن��گاه مي كنن��د، 
نكات مثبت را يادداش��ت مي كنند ... همه 
و همه نش��ان مي دهد كه عكاسان ما نياز 

دارند اما ... 

ب��از هم ممنون و به اميد جش��نواره پنجم 
دوربين.نت

احسان رافتي

امير حس��امی نِژاد  ع��كا س خبری را از 
ده س��ال پيش  از شهر قم شروع كرد و 
كارش را ب��ا خبرگزاری ه��ای مهر وبرنا 
ادام��ه  داد. حس��امی ن��ژاد در چهارمين 
جش��نواره  دوربين.نت با ده عكس نامزد 

بخش  خبری بود و در نهايت عنوان نفر  
برتر در بخش تك عك��س خبری را به 

خود  اختصاص داد.
حس��امی نژاد كه از جمله عكاسان فعال 
از  روز  آخري��ن  در  اس��ت  دوربين.ن��ت 

جش��نواره در گفت و گو با س��تاد خبری 
گفت:به زعم من جشنواره امسال دوربين 
.نت نس��بت به سال گذشته بسيار بهتر و 
موفق تر عمل ك��رد. هر چند كه عقيده 
دارم اين س��ايت هنوز جای كار بسياری 
برای پيشرفت های بعدی خواهد داشت. 
حس��امی ن��ژاد  برگ��زاری كارگاه ها با 
حضور اس��اتيد وچهره های شناخته شده 
عرص��ه عكس خب��ری بهتر م��ی تواند 
جوابگوی نياز عكاس��ان باشد و در ادامه 
گفت:امسال از كارگاه های آقايان بهروز 
مهری/رضا معطريان و حس��ين فاطمی 
يس��يار استفاده كردم .از آنها ياد گرفتم.و 
اين اقدام دوربين.نت در دعوت از اساتيد 
عكاس��ی خبری چيزی است كه شايد در 

ايران نظير ان را نداشته باشيم. 
حسامی نژاد كه همچنان به حذف برخی 
از عكس ها در جشنواره امسال اعتراض 
دارد گفت:به نظر من هيچ دليل موجهی 
برای اين عمل وجود ندارد. كاری كه به 
هنر و جايگاه ع��كاس به راحتی توهين 
می ش��ود.و م��ن هنوز نم��ی دانم علت 
حذف عكس ها چه بود . اميدوارم س��ال 

اينده شاهد چنين اقدامی  نباشيم.

امسال بهتر از پارسال بود
امير حسامی نژاد عكاس برتر تك عكس خبري جشنواره دوربين.نت


