
 
 بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر 

 ( 1400کارباش )سال    عکس  مسابقهگزارش پروژه  

 

 مسابقه عکس کارباش 

 تسهیلگر پروژه: امینه سادات قاسم زاده 

 ریال   203.386.920هزینه پروژه:  

 زاده و خانم امینه سادات قاسم زاده حامیان مالی: آقایان سید حبیب اهلل میری، سید ناصر نوربخش، علی تقی زاده، ابراهیم تقی  

مسابقه عکس کارباش با هدف توسعه و ترویج کسب و کار و کارآفرینی و با موضوع تصاویری از تالش صاحبان کسب و کار  

 آغاز شد.  1400آبان    29و افراد توانمند صاحب ایده و نیز نگاه هنری و خالقانه به کسب و کارهای قدیمی و بومی در تاریخ  

در    1400دی ماه    10آذر ماه و پس از تمدید مهلت، تا تاریخ    30ارسال عکس برای شرکت کنندگان، تا سه شنبه  مهلت  

اثر قابل قبول    108خانم( و    38آقا و    19نفر )  57نظر گرفته شد. در این مسابقه که در سطح استانی برگزار شد، تعداد  

 دریافت شد. 

یرجند، سید ضیا شمسی از قاین و سید حبیب اهلل حاجی آقامیری از تهران، که  داوران مسابقه، آقایان ایمان بهدانی از ب

روزه داوری و نتایج مسابقه که شامل اسامی    10جزو عکاسان خوب، با تجربه و همراه ما بودند. عکس ها در بازه ی زمانی  

 شد.   از سوی داوران به بنیاد اعالم 1400بهمن ماه  9نفر از برگزیدگان بود، در تاریخ  3

 اثر برگزیده ی نمایشگاهی نیز توسط داوران انتخاب و آماده چاپ شد. 16نفر برتر مسابقه،  3عالوه بر اعالم 

 : عکس های نفرات برگزیده در مسابقه استانی عکس کارباش   54تصاویر شماره  



 نمایش عموم گذاشته شد.این آثار توسط داور محترم، آقای میری ویرایش و چاپ و سپس توسط بنیاد به 

 : پوستر فراخوان شرکت در مسابقه استانی عکس کارباش   55تصویر شماره  

 

، به مدت یک هفته، با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان  1400اسفندماه    7نمایشگاه عکس کارباش در تاریخ  

نمایشگاه با حضور جمعی از همنوردان بنیاد و هنرمندان شهرستان  قاینات و در محل »نگارخانه باران« برگزار شد. افتتاحیه  

 و نیز داوران مسابقه آقایان بهدانی و شمسی برگزار شد. 

 : پوستر اطالع رسانی برگزاری نمایشگاه آثار برگزیده مسابقه استانی عکس کارباش   56تصویر شماره  



 

 تفکیک جنسیت : تعداد افراد شرکت کننده در مسابقه عکس به  49جدول شماره 

 مرد  زن 

 درصد تعداد  درصد تعداد 

38 67 19 33 

 

 : تعداد  افراد شرکت کننده در مسابقه عکس به تفکیک شهر محل سکونت 50جدول شماره  

 درصد  تعداد  نام شهر  ردیف 

 21 12 بیرجند  1

 72 41 قاین  2

 3 2 سرایان  3

 2 1 اسفدن  4

 2 1 فردوس 5

 100 57 5 جمع 

 

 : فراوانی موضوع عکس های ارسالی 51شماره  جدول  

 درصد  تعداد  موضوع  ردیف 

 33 19 مشاغل خانگی زنان  1

 26 15 کسب و کارهای محلی  2

 12 7 کسب وکارهای بومی  3

 25 14 کسب و کارهای قدیمی  4

 4 2 سایر کسب وکارها  5

 100 57 جمع 

 

 برگزیده مسابقه در نمایشگاه عکس کارباش مشخصات مربوط به عکس های  :  52جدول شماره  

 ردیف  نام عکاس  شهر  موضوع عکس 

 1 احسان محمودی  بیرجند  کسب و کارهای بومی 

 2 محمود گوهری  قاین )روستای کره(  مشاغل خانگی زنان 

 3 سید محمدرضا مظلوم زاده  قاین  کسب و کارهای بومی 

 4 سید مهدی نوربخش  قاین  کسب و کارهای بومی 

کارهای قدیمی کسب و   5 فرزانه مصطفایی بیرجند  

 6 محدثه یوسفی قاین  مشاغل خانگی زنان 

 7 زینب اصغری  قاین) روستای شیرمرغ(  مشاغل خانگی زنان 



 8 عارفه دبیری قاین)روستای بیناباج(  کسب و کارهای محلی 

 9 نرگس زراعتکار قاین)روستای کره(  کسب و کارهای بومی 

 10 مرضیه مشعوف  قاین)روستای تیغدر(  کسب و کارهای قدیمی 

 11 محمود طالبی قاین  کسب و کارهای محلی 

 12 حدیثه جمیلی فرد قاین )روستای اکبریه(  مشاغل خانگی زنان 

 13 میالد محمدی  بیرجند  کسب و کارهای محلی 

 14 سارا حیدری  بیرجند  کسب وکارهای قدیمی 

 15 فهیمه حسن پور  قاین  کسب و کارهای قدیمی 

 گزارش دستاورد ها 

 انتظاراتی که بنیاد از برگزاری مسابقه استانی عکس کارباش داشت؛ شامل موارد زیر است:

 ایجاد آگاهی کامل نسبت به فرصت های کسب و کار -

 ایجاد شناخت کافی نسبت به بازار کار و اکوسیستم کسب و کار و کارآفرینی -

 حاشیه شهر و روستاتقویت اعتماد به نفس بانوان مستعد مناطق   -

 ایجاد انگیزه در جوانان برای ورود به بازار کسب و کار -

 شناخت بیشتر فرصت های کسب و کار -

بنیاد در جریان برگزاری اولین مساابقه اساتانی عکس کارباش، تا حد زیادی به این اهداف نزدیک شاد. بازدید کنندگان از 

محلی به صاورت یکجا خیلی لذت برده و معتقد بودند که تعدادی از نمایشاگاه، از دیدن تصااویر کساب و کارهای بومی و 

کساب و کارها را فراموش کرده بودند و این نمایشاگاه باعش شاده مجددا به یاد بیاورند که چه کساب و کارهایی در زمان  

از پدربزرگ خود را   قدیم در جریان بوده و تا امروز نیز ادامه داشاته اسات. به طور مثال، یکی از شارکت کنندگان ما عکسای

ارسااال کرده بود که جزو عکس های برگزیده قرار گرفت و در زمان بازدید از نمایشااگاه نیز خیلی مورد توجه ایشااان واقع 

شاد. بنا بر گفتگویی که با نفر اول مساابقه، آقای محمودی و نیز دو نفر از عکاساان عکس های برگزیده انجام شاد، ایشاان  

ز قبل به موضاوعات مربوط به کساب و کارهای محلی بپردازند و ساعی کنند با عکاسای، نقشای در  تصامیم داشاتند » بیشاتر ا

 احیای تعدادی از این کسب و کارهایی که در مسیر فراموشی هستند، ایفا کنند.«  

 نمایشگاه آثار برگزیده مسابقه استانی عکس کارباش   :  57تصاویر شماره  


