
 
 بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر 

 (1400)سال    موزه عکسگزارش پروژه  

 موزه عکس 

 امینه سادات قاسم زاده تسهیلگر پروژه:  

 ریال   186.834.825هزینه پروژه:  

 و ورثه مرحوم صمدی با اهدای وسایل   1399خانم فاطمه صمدی و سوده سپرده بانکی  حامی مالی:  

  جدید بنیاد در خانه قدیمی صمدی مستقر شده است و بخشی از خانه به عنوان اولین عکاسخانه شهر دراز آنجا که دفتر  

  منظور حفظ هویت فرهنگی بنا، موزه عکس در سه اتاق راه اندازی است، قرار شد که به    مورد استفاده بوده  1318سال  

ای اهدای لوازم قدیمی عکاسی منعقد شد و از طرف  بنیاد سپهر و ورثه مرحوم صمدی بر  شود. لذا تفاهم نامه مشترکی بین

 .  دیگر پروژه ای برای جمع آوری عکس های قدیمی اجرا شد

فروردین ماه با دو داوطلب خانم ها محدثه داشگران مقدم و الهه خطیب زاده در رابطه با آماده سازی موزه      20در تاریخ  

را با وسایل عکاسی قدیمی مناسب سازی کنند و این کار    صحبت شد که عکس های قدیمی را جمع آوری و فضای موزه

را با کمک همکاران بنیاد انجام دادند. قبل از این جلسه نیز یکی دیگر از داوطلبان بنیاد، آقای جواد مختاری با انتشار یک  

 فراخوان تعدادی عکس از اشخاص و اماکن معروف قاین جمع آوری کرده بود. 

هم زمان با روز جهانی    1400اردیبهشت ماه    28ردیبهشت ماه به طول انجامید و در روز سه شنبه  ا  27آماده سازی موزه تا  

اولین فرهنگی  و میراث    خانه  مکان   در  «صمدی   غالمعلی  مرحوم  عکس   موزه»قائنات    شهرستان  خصوصی  یموزه  موزه 

  عمرانی  معاون   فرهادی   آقایان   حضور  با   سپهر  توانمندسازی   و  فرهنگی   توسعه   بنیاد  گذاری   سرمایه   با   و   صمدی   قدیمی 

  شهرستان  فرماندار   کریمی   استان،  دستی   صنایع   و  گردشگری  فرهنگی،  میراث   کل   مدیر  رمضانی،  جنوبی  خراسان  استاندار

 . گرفت  قرار برداری  بهره و افتتاح  مورد شهرستانی  و  استانی  مدیران  از  نفر چند و

 : افتتاحیه موزه عکس 69تصویر شماره  



 

 است.موجود    عکاسی و خبرنگاری   قدیمی مربوط به  وسیله  و  دستگاه  20  و  قدیمی  عکس   قطعه  100  از  بیش  عکس  موزهدر  

 

 عکاسی   قدیمی مربوط به   : وسایل 70تصویر شماره  

  ثبت  به 30594 شماره به شهرستان قاینات تاریخی  آثار فهرست در  1390 سال در  صمدی   قدیمی  خانه است  ذکر  به الزم

  سپهر   بنیاد   اعتبار  میلیارد ریال  2  و    فرهنگی میراث  ریالی   میلیون  500میلیارد و    2  اعتبار  با   گذشته  های   سال   در   و   رسیده

 .است شده  تجهیز و مرمت تملک، 

بهمن ماه، و نیز مجوز فعالیت مجموعه داری موزه عکس با عنوان »مجموعه    5مجوز »موزه عکس مرحوم صمدی« در تاریخ  

در پی صدور مجوز »موزه عکس مرحوم صمدی«، این موزه  صادر شد.   1400لوی دوم« در آذرماه دوربین دوره پهنگاتیو و 

ماه سال   بهمن  از همشهریان و همنوردان    1400از  زیادی  تعداد  و میزبان  آغاز کرده  را  فعالیت خود  به صورت رسمی 

 عالقمند بوده است. 

 مجموعه ی نگاتیو و دوربین دوره پهلوی دوم   و   مرحوم صمدی : پروانه فعالیت موزه عکس  71  ویر شماره ا تص 

 


