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ساعت دوازده  -سال اول  -شماره دوم  -یکشنبه  17شهریورماه 1392

هر روز خبر برگزیده شدن یکی از
عکاسانایرانیدرمسابقاتبینالمللی
به گوش میرسد .امیدواریم تعداد این
جوایز به برگزیدهها هر روز بیشتر و
بیشترشود

آخریناخبار نمایشگاه عکسهای صحنه پردازی شده مهدیا مصباحی با عنوان (عریان) از پنجشنبه  21شهریور 92در گالری آرتین مشهد گشایش می یابد /کانن سه جایزه  EISAرا دریافت کرد
نمایشگاهامروز

عکس  :هاشم شاکری  /ترجمه و تنظیم :کاوه بغدادچی  /این خبر در سایت عکاسی منتشر شده است

هاشم شاکری ،عکاس  ۲۵ساله ایرانی ،با مجموعهای مستند به
نام «شکستناپذیر» موفق به کسب عنوان شایستهی تقدیر در
یکی از بخشهای فستیوال عکاس ناشناختهی آسیا ( )IPAدر
سال  ۲۰۱۳شد.

ایسنا  :نمایشگاه عکسهای مهدی مریزاد با عنوان «همراه ماه» در متروی ولیعصر به نمایش
برپا شده است.
ای��ن عکاس درباره این نمایش��گاه و موضوع آن گفت :این نمایش��گاه حض��ور مبلغان دینی و
فعالیتهای اجتماعی آنها در مناطقی از چهار استان کردستان ،لرستان ،کهگیلویه و بویراحمد و
بوشهر در ماه رمضان امسال را نشان میدهد.
او دربارهی هدف خود از برگزاری این نمایش��گاه اظهار کرد :هدف از این نمایشگاه نشان دادن
فعالیتهای روحانیون به غیر از جنبهی مذهبی و دینی آن بوده اس��ت و بیش��تر ،فعالیتهای
اجتماعی آنان در طول تبلیغ و جذب جوانان و اهالی مناطق محروم به تصویر کشیده شده است.

مریزاد همچنین عنوان کرد :میخواستم این ذهنیت به وجود آمده در بین مردم که از یک روحانی
تنها به جنبهی معنوی او توجه میکنند را تغییر بدهم .بعد اجتماعی مبلغان دینی بسیار پررنگ و
قابل توجه است که در این مجموعه به خوبی دیده میشود.
این عکاس ادامه داد :روحانیون در این دوره که تکنولوژی به صورت گس��تردهتر در اختیار بشر
قرار گرفته است ،پا به پای مردم برای جذب آنان به دین و مذهب از تکنولوژی روز استفاده کرده
و حتی به سرگرمی و تفریحات جوانان ورود پیدا میکنند.
نمایشگاه «همراه ماه» از  13شهریور ماه به مدت یک هفته در ایستگاه متروی ولیعصر و پس از
آن در ایستگاه تجریش در معرض دید عموم قرار میگیرد.

در این مس��ابقهی آسیایی که در س��ه بخش عکاسی خیابانی،
گزارش تصویری و کتاب عکس آسیا برگزار میشود ،عکاسانی
از سراس��ر جهان با موضوع آس��یا به رقابت میپردازند .امسال
هاشم شاکری با مجموعه عکسی مستند دربار ه زندگی روزمره
مادربزرگ خود موفق به کس��ب عنوان شایستهی تقدیر داوران
در بخش گزارش تصویری شده است.
ای��ن عکاس ایرانی ،ک��ه به گفتهی خود از پنج س��ال پیش بر
روی این مجموعه کار میکند ،س��عی دارد تا تالش و استقامت
مادربزرگ  ۹۰سالهی خود را به تصویر بکشد که در حال حاضر
با یک بیماری مش��ابه آلزایمر دس��ت و پنجه نرم میکند و در
طول زندگی خود با مش��کالت زیادی از جمله مرگ ش��وهر و
دو فرزندش و حتی از  ۶س��ال پیش با مشکالت از دست دادن
قدرت تکلم و خواندن و نوش��تن روبرو بوده است ولی همچنان
امیدواران��ه زندگی میکند و نش��انی از تس��لیم ش��دن در برابر
مشکالت روزمره بروز نمیدهد.
در این بخش کی .ام .اس��د ،عکاس  ۳۰س��الهی بنگالش��ی ،با
مجموع ه عکسی دربارهی حادثهی مرگبار فروریختن ساختمانی
 ۸طبقه در حومهی داکا ،پایتخت بنگالدش ،است که به عنوان
کارگاه تولید لباس مورد اس��تفاده ق��رار میگرفت .تخریب این
س��اختمان در اثر عدم رعایت نکات ایمنی و استادندارهای الزم
در اردیبهشتماه  ۹۲باعث مرگ تراژیک  ۱۱۲۷کارگر شاغل در
آن شد و یکی از بدترین حوادث کار در جهان را رقم زد.
ادامه در نیم صفحه پایین

مولوی پالک ۸۳۱
گالري آتبين
گشایش  :جمعه  ۲۲شهریور از ساعت  ۴تا  ۹عصر
تا  ۲مهر 92
گالري آتبين
تهران ،خيابان وليعصر پايينتر از چهارراه پاركوي
كوچه خاكزاد
پالک 42

دردوربین.نت صدامین سفر  4روزه دوربین.نت به آذربایجان  26تا  29شهریورماه برگزار میشود  /نود و نه امین سفر یک روزه دوربین.نت به دشت آفتابگردانهای تاکستان پنجشنبه  21شهریورماه برکزار میشود  /داوری هشتمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت به زودی برگزار میشود
عکسهای برگزیده IPA

ایرانیهایافتخارآمیز

کی .ام .اسد

بازار فرش تهران  /حامد ملکپور /تسنیم

مجموع��های با نام «دومین فاجعهی بوپال» از آلکس ماس��ی (ایتالیا )۱۹۸۱ ،عکاس آژانس
عکس کوربیس موفق به کس��ب جایزهی دوم این بخش ش��د .مجموعه عکس ماس��ی به
فاجعهی انفجار در کارخانهی تولید مواد ش��یمیایی آمریکایی یونیون کارباید در حومهی شهر
بوپ��ال ،مرکز ایالت مادهاپرادش هند در آذرماه  ۱۳۶۳اش��اره دارد که با انتش��ار  ۴۰تن انواع
گازهای س��می بر فراز آسمان ش��هر سبب مرگ بیش از  ۲۵هزار نفر ،مصدومیت و معلولیت
تعداد بسیار بیشتری از اهالی شهر و همچنین آلودگی خاک و منابع آب منطقه شد به طوریکه
هنوز پس از س��الها از وقوع این فاجعه ،مردم محلی و به خصوص کودکان متولد شده پس
از آن حادثه با پیامدهای ناگواری همچون نقص عضو و بیماریهای مهلک درگیر هستند.

آلکس ماسی

امروز ایران

ماتیلده گاتونی ،فتوژورنالیس��ت زن ایتالیایی ،هم با مجموع ه عکس��ی دربارهی شرایط ناگوار
ی و درگیریهای مسلحانه رخ داده است
زندگی در سوریه که طی دو سال اخیر به دلیل ناآرام 

برندهی جایزهی سوم بخش گزارش تصویری شد .او در مجموعهی خود بر روی سرنوشت و
شرایط سخت زندگی زنان و کودکان سوری تمرکز کرده است که در اثر خشونتهای ناشی
از درگیریهای داخلی سوریه مجبور به مهاجرت ناخواسته به ترکیه و لبنان شدهاند.
بنیاد «عکاس ناشناختهی آسیا» بهار  ۲۰۱۰در سنگاپور بنیانگذاری شده و از آن زمان تاکنون
ضمن برگزاری مسابقهی عکاسی با هدف شناسایی و حمایت از عکاسی مستند و خیابانی با
موضوع زندگی در کش��ورهای آسیایی اقدام به سازماندهی کارگاههای آموزشی و تخصصی
عکاسی مس��تند ،انتشار کتابهای عکس و برپایی نمایشگاهها و سایر رویدادهای مربوط به
عکاسی خیابانی و مستند به خصوص در کشورهای جنوب شرق آسیا کرده است.
مجموعههای برتر را میتوانید در
سایت دوربین.نت ببینید

قالیباف شهردار تهران شد  /روحاله وحدتی  /ایسنا

اسامیراهیافتگانپنجمین
جشنواره زنان و زندگی شهری
ماتیلدهگاتونی

دبیرخانه پنجمین جش��نواره عکس زنان و زندگی ش��هری ،اسامی هنرمندانی که آثار آنها به
نمایشگاه پایانی این جشنواره راهیافته است را اعالم کرد:
محمدرضا علیمددی ( 5عکس)
احمد معینیجم ( 4عکس)
امین نظری و عبداهلل حیدری ( 3عکس)
محمد مهیمنی ،هادی عسگری ،احسان كمالی ،سیدحسین چراغی ،حامد نظری ،حسین حسینی
زاده و میالد حدادیان ( 2عکس)
مهدی خبره دست ،محمدصالح شریفی ،امیر اسدی ،احسان رسولی خورشیدی ،میالد افشاری،
م��ژده یونس مهاجر ،احمد فیاض ،آنیتا حس��ن علیزاده ،حمید اخالق��ی ،حمیده صولتی ،ناصر
گل نظری ،علی كریمی ،ابراهیم پیره ،س��تاره جراحی ،سمیرا ابراهیمی ،سعید پیراسته ،حسین
خسروی ،افشین میرزایی ،علی حسن علیزاده ،حامد پاشایی ،حمزه محمدحسینی ،ابراهیم علی

پور ،جواد عسگراوغلی ،سیدصادق حسینی ،جاوید تفضلی ،حسن رجبی نژاد ،مهدی جوادی شاد،
میثم مكارمی نیا ،مهناز میناوند ،مرضیه س��لیمانی ،مصطفی غالم نژاد ،سعیده عباسی ،صادق
س��وری ،مهدی عقیقی ،زینب گلوی ،مهدی قنواتی ،س��یده نیلوفر محمودیان ،یوسف اكبری
پایبندی ،جالل شمس آذران ،فواد اشتری ،شبنم راعی ،سامان عباسی ،معصومه فریبرزی ،قدیر
وقاری ،جابر غالمی ،حسین ساكی ،حمید سبحانی ،هاشم شاكری ،وحید قاسمی زرنوشه ،فرناز
مطلوبی ،میثم امانی ،مهدی حاجی وند ،عباس عزیزپور ،امید شكری ،سروش جوادیان ،فرشید
تیغه ساز ،عرفان كوچری ،علی فتحی زهرایی و علیرضا صمدی ( 1عکس)
مراس��م معرفی برگزیدگان و اهدای جوایز این جشنواره ،ساعت  10صبح روز یکشنبه بیست و
چهارم شهریورماه در محل باغ موزه قصر برگزار خواهد شد.
نمایشگاه پایانی مجموعه جشنوارههای تسنیم ،ساعت  10صبح روز سهشنبه نوزدهم شهریور ماه
 1392در باغموزه قصر افتتاح میشود و تا  29شهریور ادامه خواهد داشت.

تشییع پیکر آیت اهلل طاهری  /حجت اهلل عطایی  /مهر

ساعت دوازده دوربین.نت  /اولین آژانس عکس خبری ایران
زیر نظر شورای سردبیری
ساعت دوازده در روزهای پر خبر عکاسی ساعت 12نیمهشب منتشر میشود.

هاشم شاکری

س بهdoorbin.net@gmail.com
ارسال اخبار ،یادداشت ،مطلب و عک 

پارچه بافی سنتی (توبافی)  /مجتبی گرگی  /فارس

