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 آنچه در این بولتن می خوانید:

 -ابیانه، روستای قرمز
 -عکاسی در حرکت

  نتایج مسابقه کاپا پاسیفیک 
 - فراخوان سیزدهمین مسابقه سالیانه کلوب عکس کارون 2019 

 - نتایج دوازدهمین دوره مسابقه سالیانه کلوب عکس کارون 2018 



 فهرست مطالب 

  
جهت باال بردن کیفیت محتوای  بولتن، به حمایت شما نیازداریم.شما می 

توانید با ارسال مطالب خود که می تواند شامل تجربه ها، ایده ها، نظرها 
و خبرها در حوزه عکاسی باشد ما را یاری کنید. مطالب ارسالی پس از 

 بررسی و تایید توسط گروه، در بولتن منتشر خواهد شد. 

نحوه فرستادن مطالب و عکس ها 

- عکس های ضمیمه با  فرمت جی پی جی، آر جی بی 300 دی پی آی  
 فرستاده شود.  

-  فایلهای خود را به صورت زیر نام گذاری کنید. نام عکاس ، عنوان 
عکس و فرمت باید درج شود: 

- لطفا شماره  تماس خود را در ایمیل ارسالی  نوشته شود. 

زمان فرستادن مطالب 

هر زمان که مایل بودید می توانید مطالب را ارسال کنید ولی توجه 
داشته باشید که بررسی و ویرایش مطالب زمان بر است و بایستی 

مطالب قبل از انتشار بولتن به دست ما برسد. مهلت ارسال مطالب: 

- بولتن زمستان تا  15 آبان ماه

 لطفا مطالب خود به آدرس سردبیر بولتن عکس کارون، لیال محمدی 
بفرستید؛ 

leyla.m (at) caroun (dot ) com

JohnSmith-MyHouse.jpg

کلوب عکس  کارون ، تبلیغات 
فعالیتهای فرهنگی هنری و 
آموزشی شما را می پذیرد. 

جهت کسب اطالعات بیشتر  
تماس بگیرید. 
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 پذیرش آگهی

 نحوه ارسال مطالب و عکس ها برای بولتن

عکس جلد



امروزه ثبت  اکثر وقایع خانوادگی – مهمانی ها و گاهی مراسم ها توسط گوشی 

های هوشمند صورت می گیرد و این نوع عکاسی برای کسانی که می خواهند 
عکاسهایشان را در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذارند بی دقدقه ترین راه 

است.
با نرم افزارهای موجود بر روی گوشی ها،  به سادگی می توان عکس را اصالح  
و یا تغییراتی که الزم است بر روی عکس انجام داد. نیازی به انتقال عکس ها به 

کامپیوتر نخواهید داشت تا به وسیله نرم افزارهایی چون فتوشاپ و الیت روم کار ایدیت عکس را انجام دهید. 
جنبه مثبت بارز دیگری که در عکاسی با موبایل وجود دارد قابل دسترس بودن همیشگی آن است. اگر عکاسی شغل شما 
نباشد به جرات می توان گفت که عکاسی با دوربین تان فقط در آخر هفته و یا زمانی که در سفر هستید انجام پذیر است. 
ولی گوشی هوشمند شما همیشه در دسترس و همراه شماست و این باعث می شود بارها و بارها در روز از آن استفاده 

کنید و دید عکاسی خود را با گرفتن عکس های بی شمار تقویت کنید.  
ولی  آیا کیفیت عکسی که با یک گوشی هوشمند گرفته می شود با عکس مشابه که توسط  دوربین حرفه ای و یا حتی 

نیمه حرفه ای گرفته می شود واقعا همسان هستند؟ 
در این مقاله گذری خواهیم داشت بر متفاوت عکس های دوربینهای کامپکت نیمه حرفه ای  و عکس های گرفته شده 

توسط گوشی های هوشمند. 
اولین تفاوت ناشی از ابعاد سنسور دوربین ها می باشد.سنسور بزرگتر نویز کمتر و رنگ های عمیق تر در عکس ثبت 
شده به ما خواهد داد در صورتی که این مقوله در دوربین های تعبیه شده در گوشی ها به دلیل سایز کوچک خود گوشی 

قابل تامل می باشد. 
حال به بررسی برخی تفاوت عکس های ثبت شده با دوربین های نیمه حرفه ای  و گوشی های هوشمند می پردازیم. 

عکاسی از مناظر با نور مناسب 
اگر قصد چاپ عکس را نداشته باشیم، تفاوت چندانی بین عکس های گرفته شده از مناظر در نور مناسب نخواهیم داشت 

و یا بسیار ناچیز خواهد بود.دلیل آن این است که  سنسور تعبیه شده در گوشی های امروزی قادر به ایجاد عمق میدان 
 وسیعی هستند و همچنین نویز کمی دارند.

عکاسی در فضاهای بسته
در رستوران یا خانه که منبع نور شما المپ های اطراف شماست به شرط این که با دروبین و با فرمت جی پی جی 

گرفته شود تفاوت چندانی با عکس گرفته شده توسط گوشی هوشمند شما نخواهد داشت. زمانی که از فالش استفاده کنید 
در هر دو مورد عکس هایی با وضوح و روشنایی بیشتر خواهید داشت.

  عکاسی یا موبایلگرافی
 لیال محمدی، دبیربولتن
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عکاسی از فواصل دور
با تغییر لنزدوربین خواهید توانست  زوم بیشتری می توان روی سوژه داشت و در عین حال همه جزییات را هم در 
عکس مشاهده کرد ولی در مقوله عکاسی با گوشی های هوشمندی مثل آیفون 7 پالس با وجود دو لنز تنها می توان

تا دو برابر زوم کرد و برای زوم بیشتر ناچار هستید از زوم دیجیتال استفاده کنید که تاثیر قابل توجهی بر کیفیت عکس 
شما خواهد گذاشت. 

عکاسی پرتره 
دوربین های اس ال آر قادرند با تار کردن پس زمینه  به دلیل عمق میدان قابل کنترل توسط شما، سوژه  مورد نظر را 

بیشتر جلوه دهند. گوشی های هوشمند در گذشته چنین قابلیتی نداشتند ولی گوشی آیفون 7 با همراه شدن با این قابلیت 
توانست این محدودیت را در مورد عکاسی پرتره از بین ببرد ولی همچنان رنگ و جزییات پوست  در عکس های گرفته 
شده با دوربین های نیمه حرفه ای  بیشتر از گوشی های هوشمندی چون آیفون 7 می باشد. زمانی که عکس های را در 

 ابعاد 100 در صد مقایسه کنید کامال متوجه تفاوت ها خواهید شد.

    
 

عکاسی با دوربین حرفه  ای         
نتیجه گیری

عکاسی با گوشی های هوشمند به دلیل قابل دسترس بودن به صورت دایم و تنظیم به صورت خودکار برای عموم بی 
دغدغه ترین و کم هزینه ترین روش است ، البته چنان چه تصمیم به چاپ عکس بگیریم  قطعا بهترین گزینه دوربین 

های نیمه حرفه ای  خواهند بود. در حقیقت، هدف، نتیجه و همچین بودجه در نظر گرفته شماست که می تواند در انتخاب 
روش ثبت لحظات شما ایفای نقش کند. 

بولتن شماره 15 صفحه 4



بولتن شماره 15 صفحه 5

 ابیانه، روستای قرمز
 مسعود سهیلی

»ابیا« نام پرنده ای مهاجر است. زمستان ها را در شمال آفریقا، هند، سری النکا و شمال ایران 
به سر می  برد. بهار و تابستان را در آسیا و اروپا، از ژاپن تا ایرلند پرواز می  کند. در قاره 

آمریکا، تابستان ها در جنوب کانادا، و زمستان ها را در خلیج مکزیک می  گذراند. ابیا در فصل 
زمستان در زمین های پست جنگلی  شمال ایران به وفور دیده می  شود، و گاه در جنوب ایران، 

 در خوزستان، فارس و بلوچستان. 

به فاصله کمتر از ساعتی از شهر کویری کاشان، در چهل کیلومتری نطنز، در منطقه ای کوهستانی، روستائی سرد سیر، 
با خاک قرمز رنگ، خانه های خشتی قرمز با دیوار های بلند، مردمانی خونگرم را که با یکی  از گویش های مرکزی 

 ایران، صحبت می  کنند، را پناه داده است: ابیانه! 

در مسیر کوهستانی به طرف ابیانه، هیچ روستایی به رنگ خاک معمول ایران نیست؛ از دشت که وارد منطقه کوهستانی 
شوی، خانه ها کرم، زرد و آخرین آن ها، ابیانه، در بن بست این منطقه مرتفع، قرمز است. دنیایی  است متفاوت: سنگ 

 قبر ها هم مثلثی شکل است... 

تا همین چند دهه قبل، ابیانه جاده ای نداشت. از دشت که می  گذشتی، فقط کوه نوردان و عکاس ها بودند که به این نقاط 
می  رفتند، و گردشگری مثل امروزه روز عمومی نشده بود؛  در حقیقت عکاسان بودند که این روستا را به مردم ایران 

 معرفی  کردند. دیر زمانی  نیست که پای ایرانیان به ابیانه گشوده شده است. 



اگر چه تا کنون بررسی  اساسی  در خصوص تاریخ آن صورت نگرفته است، روستای کهن ابیانه، بقایایی از زمان 
ساسانیان، از جمله دو آتشکده را در دل  خود حفظ کرده است. در طی  تمام پانزده قرن حمله اقوام عرب، ترک، 
مغول، تاتار، افغان... به ایران، ابیانه و روستا های مجاور، که در منطقه کوهستانی صعب العبور قرار داشتند، 

 دست نخورده باقی  ماندند: زرتشتی. پوست روشن و چشم رنگی ! 

 نژاد آنان دست نخورده باقی  ماند. به ابیانه که وارد شوی، گویی به روستائی در آلمان رسیدی. دنیایی است  ! 
با کشاورزی، باغداری و اندکی  دامپروری امرار معاش می  کردند. هم چون جوامع کهن )اقتصاد بسته( دیگر 

نیاز های زندگی  را نیز خود تهیه می  کردند .چرخ ریسندگی و ابزار ابتدایی بافندگی برای لباس... لباس خاص خود 
 را دارند، رنگین و سنگین. 

با روند سریع مهاجرت در چند دهه اخیر، جوانان ابیانه هم روستا را ترک کردند: تهران یا نیویورک! تهرانی ها، 
 گه  گاهی  آخر هفته ها، با ماشین سمند شان، برای دیدن پدر بزرگ و مادر بزرگ، سری به ابیانه می  زنند. 

به جز انگشت شماری خانواده، که در حاشیه روستا مشغول کشاورزی هستند، بقیه پیر زن های چشم سبز، یا پیر 
مرد های چشم خاکستری اند، که با فروش آنچه که داشتند و دارند )برگه، لباس محلی، وسایل و ابزار قدیمی ...(، با 

 کمک بستگان خارج از روستا و جدیدا با درآمد توریسم زندگی  را سر می  کنند. 
 بازدید کنندگان شهر ی، روستای متروکه ابیانه را در روز های آخر هفته احیا می  کنند. 
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در دهه اخیر، سازمان میراث فرهنگی ، روستا را نسبتا باز سازی کرده است .کوچه ها به سبک سنتی  فرش شده اند، 
 نمای ابنیه مجددا کاهگل شده است، هتلی ساخته شده، و رستورانی  و فروشگاهی... 

 دیدنی  است! 
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 ضمن خوش آمدگویی به اعضا جدید کلوب عکس

  کارون؛

   اما پیترسون )سوری ، کانادا(

آرمین معصوم آبادی ) تهران ، ایران(

الهام بیژند )ترکیه(

مهتاب صدر )ونکوور، کانادا(

 امیدواریم اعضای جدید گروه با نظرات و

 پیشنهادات خود ما را در پیشبرد اهداف گالری

 همراهی کنند .  شما می توانید نظرات و

 پیشنهادات  خود را از طریق ایمیل با ما در میان

 بگذارید.

Leyla.M@caroun.com   

آعضای جدید
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شاید برای شما نیز پیش آمده باشد، برای رفتن به محل خاصی در قطار یا اتوبوس  
و یا حتی هواپیما به سر می برید، ناگهان با  منظره ای خاص یا اتفاقی که در حال 
رخ دادن است روبرو می شوید و به ذهنتان می رسد که این مناظر را به تصویر 

بکشید اگر چه بسیاری این نوع عکاسی را نمی پذیرند و در بیشتر مواقع عکسهای 
در حال حرکت، به وضوح و شفافیت عکس هایی نخواهند بود که در شرایط ایده 
آل گرفته شده اند ولی من به هیجان آن عالقه مندم. ارزش یک بار امتحان کردن 

را دارد. در این مقاله تجربه خود درزمینه عکاسی در حرکت را با شما درمیان می 
گذارم.  

  بــرای کســب ایــن تجربــه بــه ناچــار بایــد همــواره ســنگینی دوربیــن را بــر دســت و 
گــردن تحمــل کــرد کــه مبــادا ســوژه ای از دســت بــرود.

زمانــی کــه دوربیــن بــه دســت در ســفر هســتید بنــا بــه شــرایط جــوی آن روز فیلتــر مناســب را نصــب کنیــد وســعی کنیــد 
دیافراگــم و شــاتر در بهتریــن تنظیمــات خــود قــرار بگیرنــد. 

هــوای ابــری وســرد، بــرج هــا و آســمان خــراش هایــی کــه گویــی طبقــات باالیــی آن توســط ابرهــا بلعیــده شــده بــود، پلــی بــا 
پایــه هــای ضربــدری شــکل و در هــم تنیــده  بــر روی دریاچــه ای بــا آب نــه چنــدان شــفافش و مســافری چمــدان بدســت در 

حــال گــذر از روی پــل، گویــی تمامــی ایــن عناصــر از قبــل منتظــر شــکار شــدن بودنــد.
در مســیر شــانگهای بــه پکــن، مناظــر زیبایــی از جلــوی چشــمان بــه ســرعت مــی گذشــت. قطــار ســریع الســیری کــه بــا 

ســرعتش فرصــت تصمیــم گیــری و انتخــاب المــان هــا را از عــکاس مــی گرفــت.
وایت باالنس رو روی هوای ابری تنظیم کردم و ایزو رو روی 100 گذاشتم .

فیلتــر ND  در ایــن مواقــع بهتریــن انتخــاب اســت . و عکاســی  بــا فرمــت raw   بــه شــما امــکان ویرایــش مجــدد  بــدون 
کــم شــدن و یــا از بیــن رفتــن کیفیــت عکــس را در فوتوشــاپ را بــه شــما خواهــد داد. 

همانطــور کــه مــی دانیــد فیلتــر ND کاهــش دهنــده نــور اســت کــه باعــث وارد شــدن کمتــر نــور بــه داخــل لنــز میشــود. پــس 
میتــوان دیافراگــم را بازتــر کــرد تــا عناصــر روشــن ماننــد آســمان و ابــر هــا نســوخته و بقیــه اجــزای تاریــک هــم تاریکتــر 
نشــوند. البتــه نــوع Graduated ایــن فیلتــر کــه تیرگــی  آن از کــم بــه زیــاد بــا شــیب مالیــم تغییــر میکنــد و قابــل تنظیــم 
اســت مناســب تریــن گزینــه اســت. در خریــد ایــن فیلتــر هــا بایســتی دقــت بســیاری داشــته باشــیم زیــرا ممکــن اســت پاییــن 

بــودن کیفیــت آن حتــی رنــگ هــارا تغییــر داده و ازکیفیــت عکــس بکاهــد.

 برخــالف آلودگــی هــوا و آســمان ابــری، صحنــه هــای زیبایــی را بــه تصویــر کشــیده بــودم و آن را هــم مدیــون بارانــی بــودم 
کــه شــب قبــل باریــده بــود. وقتــی عکــس هــا را در برنامــه فتوشــاپ کنــار هــم مــی چیــدم چنیــن تصاویــری شــکل گرفــت.

 که من به آن می گویم کشیدگی زمان!

عکاسی در حرکت، رامین معصوم آبادی
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ــد  ــان باقــی نمــی گــذارد، نمــی توانی ــی بــرای فکــر کــردن در مــورد انتخــاب ســوژه هــا را برایت عکاســی در حرکــت مجال
منتظــر چنــد المــان در کنــار هــم  باشــید، بایــد شــاتر دوربیــن را پشــت ســرهم بفشــارید و در نهایــت ممکــن اســت نتیجــه آن،  
مجموعــه ای خاطــره انگیــز و یــا حتــی اثــری کامــال هنــری باشــد کــه البتــه آن هــم بســته بــه مهــارت شــما در اســتفاده از نــرم 

افزارهایــی ماننــد فوتوشــاپ اســت. 
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این مسابقه در غرب کانادا در کویکیتالم با شرکت 17 کلوب و 151 عکس برگزار شد.از هر کلوب 10 عکس با 10 
شرکت کننده داشت.عکسها توسط چهار داور از انجمن عکاسان کانادا مورد نقد و بررسی قرار گرفت.در مسابقه حضور 

- آلن بارگن  از کلوب عکس سوری 
- بتی اندرز از وست ونکوور، کلوب عکس سینیورها

- نل لینوبل از جامعه عکاسان نورت شور
- ول دیویدسون از جامعه عکاسان برنابی 

 Eagle Ridge Bible Fellowship, 1160 Lansdowne نمایشگاهی از مجموعه کارها در سالن ژیمناستیک
Drive, Coquitlamبرگزار شد.  

امتیازها بر مبنای 40 می باشد.
کارهای برگزیده شرکت کنندگان از کلوب عکس کارون به شرح زیر می باشد:

- آرمین معصوم آبادی برای کار با عنوان »تمیز«، 26.5 امتیاز
- آروین بیگدلی برای کار با عنوان “جستجو«، 32 امتیاز

- لیال محمدی برای کار با عنوان »افتادن قطره«، 28 امتیاز
- نفیسه سعادتی برای کار با عنوان »از بد تا بدتر«، 27 امتیاز

- سعید مومنی برای کار با عنوان »یک پنجره،نه داستان«، 28.5 امتیاز
- زهره همراز برای کار با عنوان »مسافر کشتی«، 27.5 امتیاز

نتایج مسابقه کاپا پاسیفیک 2018

- نفیسه سعادتی،  »از بد تا بدتر«
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آرمین معصوم آبادی ، »تمیز«
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سعید مومنی، »یک پنجره،نه داستان«
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زهره همراز، »مسافر کشتی«
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برندگان:
- مایک وودینگ برای کار با عنوان »جغد بزرگ طوسی« ، 36 امتیاز، برنده مدال طال، کلوب عکس ویکتوریا

- میشل بردفوت، برای کار با عنوان »پرهای نرم من« 35 امتیاز، برنده مدال نقره، کلوب عکس لنگلی
- بتی جانسون برای کار با عنوان »مسجد بزرگ، ابوظبی« 34.5 امتیاز، برنده مدال برنز، کلوب هنری عکس 

ابسفرد 
کارهای برگزیده: 

- ریچارد ویبیر برای کار با عنوان »فین سالق- مجموعه تاریخی« ، 34 امتیاز، کلوب عکس ویکتوریا
- فیل دایر برای کار با عنوان “چرخه طبیعت« ، 34 امتیاز، کلوب هنری عکس ابسفرد

- ریک جابینویل برای کار با عنوان “رز«، 34 امتیاز، کلوب هنری عکس کملوپس 
- آنا هال برای کار با عنوان »پروانه خانمها« ، 34 امتیاز، کلوب عکس سوری

- آلبرت تسای برای کار با عنوان “گذر زمان ازبکی« 33.5 امتیاز، ونکور غربی کلوب عکس سینیورها 
- نورا کوربت برای کار با عنوان “گل ادریس آبی« 33.5 امتیاز، جامعه عکاسان نورت شور 

 برای مشاهده کارهای برنده ها و منتخبین لطفا روی آدرس وب سایت کاپا کلیک کنید. 
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فرا خوان مسابقه
کلوب عکس کارون، عضو انجمن 
عکاسان کانادا، سیزدهمین مسابقه/

نمایشگاه سالیانه خود را در ونکوور 
کانادا برگزار می  نماید. عکاسان، 

حرفه ای و اماتور از سراسر دنیا ، 
می  توانند در این مسابقه شرکت کنند.

شرکت کنندگان باید عضو کلوب 
عکس کارون باشند یا بشوند و 

عضویت آن ها تا پایان دسامبر 2019 
اعتبار داشته باشد. عکس ها توسط یک 

هیئت داوری، مرکب از سه عکاس 
منتخب کلوب عکس کارون، داوری 

می  شوند و نظر آنان نهایی است.
راهنمای کامل ثبت نام عضویت در 
کلوب به انگلیسی  و فارسی  در وب 
سایت کلوب به آدرس زیر موجود 

است : عضویت
کلوب عکس کارون حق انتشار 

عکس ها را به هر شکل و در هر 
جا خواهد داشت )مجله، بولتن، وب 

سایت، اسالید شو...(، ولی  کپی رایت 
عکس متعلق به عکاس است. اسالید 

شو )با موسیقی( از عکس ها تهیه 
می  شود

تمام عکس ها باید "عنوان" داشته 
باشند. عکس "بدون عنوان" پذیرفته 

نمی  شود. عکس های ارائه شده در 
مسابقات قبلی  نیز مجاز به شرکت 

مجدد نیستند
هر عکاس می  تواند 4 عکس ارائه 

نماید. پس از ارسال عکس نمی  توانید 
آن را عوض کنید.

نمایشگاهی از عکس های برندگان،. 
منتخب و دیگر از عکس ها در گالری 

کارون در کانادا برگزار می  شود. 
شرکت کنندگان باید هم زمان شرکت 

در مسابقه، مطابق مقررات گالری 
کارون، برای شرکت در نمایشگاه نیز 

اقدام کنند. فرم شرکت در نمایشگاه 

 سیزدهمین مسابقه سالیانه کلوب عکس کارون، کانادا 2019
گروهی گالری از روی وب سایت 

گرفته، پر شده و امضا شود، و همراه 
با عکس ها ارسال شوند : فرم

ین یک مسابقه عکاسی هنری 
و موضوع آن تقریبا آزاد است. 
عکس هایی  با موضوع طبیعت، 
حیات وحش، تصویری، پرتره، 

معماری، طبیعت بی  جان، آبستره، 
ورزشی، عکاسی سفر و کلوز آپ ... 
پذیرفته میشوند. از ارسال عکس های 
خانوادگی، خبری، مذهبی  ، سیاسی 

خود داری کنید؛ مردود اند
نمایشگاه دیجیتالی دائمی از عکس های 

برنده و منتخب در وب سایت گالری 
کارون ساخته می  شود. 

تمامی مقررات مندرج در این متن باید 
توسط شرکت کنندگان رعایت شود. 

کسانی که مقررات را مراعات نکنند 
از دور مسابقه و بدون هیچ اخطاری 

حذف می  شوند، حتی اگر بین برندگان 
باشند، و جایزه به نفر بعدی تعلق 

می  گیرد و هیچ هزینه ای هم مسترد 
نمی شود

این فرا خوان در مدت برگزاری 
نمایشگاه، بدون هیچ اعالم مجدد، 

تغییراتی خواهد داشت. شرکت کنندگان 
می  بایستی راسا و مجددا به آن مراجعه 

کنند
مسابقه

شرکت کنندگان باید عکس های خود 
را در ابعاد 30 در 40 یا 30 در 45 
سانت چاپ و همراه یک فایل دیجیتال 
به همان ابعاد ارسال کنند. امکان چاپ 

عکس و قاب، به هزینٔه عکاس، در 
ونکوور نیز هست

آخرین تاریخ ارسال عکس: عکس ها باید 
قبل از 8 شهریور 1398 به وقت کانادا در 

گالری کارون باشند.

عکس هایی  که دیرتر برسند از 
نمایشگاه حذف می  گردند و هزینه آن 
نیز مسترد نمی  شود. فرم شرکت در 
مسابقه برای هر عکس جداگانه پر 

شده و پشت قاب با نوار چسب کاغذی 
چسبانده شوند. فرم شرکت در مسابقه 

برای هر عکاس یکبار پر شده و 
همراه عکس ارسال شود

جوایزبرندگان: 
نفر اول:

مدال طالیی انجمن عکاسان کانادا / 
گواهی نامه کلوب عکس کارون

برگزاری یک نمایشگاه آنالین انفرادی 
در وب سایت گالری کارون )12 

عکس با یک موضوع( به مدت دو 
هفته ؛ فرم نمایشگاه در نوامبر 2019 
توسط برنده تکمیل و به کلوب عکس 

کارون ارسال شود. فرم در وب 
سایت به این آدرس موجود است: فرم 

نمایشگاه
نفر دوم: 

مدال نقره کلوب عکس کارون / 
گواهی نامه کلوب عکس کارون

برگزاری یک نمایشگاه آنالین انفرادی 
در وب سایت گالری کارون )10 

عکس با یک موضوع( به مدت یک 
هفته ؛ فرم نمایشگاه در نوامبر 2019 
توسط برنده تکمیل و به کلوب عکس 

کارون ارسال شود. فرم در وب 
سایت به این آدرس موجود است: فرم 

نمایشگاه
نفر سوم: 

مدال برنز کلوب عکس کارون / 
گواهی نامه کلوب عکس کارون
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کار های منتخب: 
هفت عکس منتخب "لوح تقدیر" کلوب عکس کارون را دریافت می  نمایند.

جوایز در روز افتتاحیه نمایشگاه اهدا می  شود. هر یک از شرکت کنندگان می  توانند فقط یک جایزه به دست آورند. 

هزینه شرکت در مسابقه
مسابقه 50 دالر

هزینٔه شرکت در نمایشگاه 100 دالر
هزینه نقد یا چک، و یا توسط پای پال در اینترنت همراه عکس ارسال می  شود. تسهیالتی برای پرداخت ایران نیز هست

برای پرداخت در کانادا، مالیات به این هزینه ها اضافه می  شود. 
نمایشگاه

نمایشگاهی از عکس های شرکت کنندگان در گالری کارون در دسامبر 2019 برگزار می  شود.
فرم شرکت در نمایشگاه و هزینه گالری همراه با عکس ها باید به گالری کارون رسیده باشد : فرم

عکس هایی  که دیرتر برسند، از نمایشگاه حذف می  گردند و هزینه آن نیز مسترد نمی  شود
کلوب عکس کارون هیچ گونه مسولیتی در قبال گم شدن یا آسیب دیدن عکس ها یا قاب ها ندارد. عکس ها بایستی در 

آخرین روز نمایشگاه توسط شرکت کننده تحویل گرفته شوند، و یا هزینه پست و استرداد آن هنگام تحویل عکس پرداخت 
شود. کلوب عکس کارون ده روز پس از اتمام نمایشگاه عکس ها را نگاه می  دارد و بعد از آن هیچ گونه مسولیتی ندارد

سوال و جواب
می  توانید با ایمیل کلوب یا تلفن گالری تماس بگیرید

CPC2011 )at( Caroun )dot( comا

فرم هر عکس برای شرکت در مسابقه
فرم شرکت در مسابقه

راهنمای آماده کردن فایل های دیجیتال برای مسابقه
عضویت در کلوب عکس کارون

آدرس پستی
PO Box 37514

RPO Lonsdale East
North Vancouver, BC

 Canada, V7M 3L7
همین االن میتوانید عکس های خود را برای مسابقه ارسال نمایید! موفق باشید! و نفر اول! 
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نتایج دوازدهمین دوره مسابقه سالیانه عکس کلوب کارون2018

دوازدهمین دوره مسابقه سالیانه عکس کلوب کارون در ماه اکتبر برگزار شد . عکس ها توسط »کارل ها«،  »هنری 
شنل«  و »اسماعیل فراهانی« از انجمن عکاسان کانادا  داوری شد. 

کارل ها اسماعیل فراهانی  هنری شنل 

مسعود سهیلی ،دبیر کلوب عکس کارون
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 برندگان مسابقه به شرح زیر انتخاب شدند :

نفر اول: زهره همراز از کانادا، برای عکس » راز« ، مدال طالی کاپا و برگزاری
دو هفته نمایشگاه مجازی به صورت انفرادی 

  
نفر دوم: کاوه رسولی از ایران، برای عکس »خانه خاطره ها«، مدال نقره کلوب عکس کارون و برگزاری یک هفته 

نمایشگاه مجازی به صورت انفرادی 

 نفر سوم: دانیال سهیلی از کانادا، برای عکس »خنک شدن«، مدال برنز کلوب عکس کارون 

دوعکس نیز، به عنوان عکس های برتر انتخاب  و لوح تقدیر کلوب عکس کارون دریافت  کردند. همچنین نمایشگاهی  
از عکس های شرکت کننده در مسابقه  درماه دسامبر برگزارشد و در مراسم افتتاحیه نمایشگاه دبیر کلوب عکس کارون، 

مسعود سهیلی جوایز و لوح تقدیر برندگان و منتخبین را اهدا کرد.عکس های منتخب به شرح زیرعالم شدند؛

 ایمی پیترسون از کانادا برای عکس »انعکاس« لوح تقدیر کلوب عکس کارون
 لیال محمدی از کانادا، برای عکس  »روزنه« لوح تقدیر کلوب عکس کارون

جهت کسب اطالعات و جزییات بیشتر می توانید به وب سایت فارسی و انگلیسی کلوب مراجعه فرمایید. 
 امیدواریم برنده مسابقه بعدی ، شما باشید !
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نفر اول: زهره همراز برای عکس » راز« ، مدال طالی کلوب عکس کارون 
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نفر دوم: کاوه رسولی  برای عکس »خانه خاطره ها«، مدال نقره
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 نفر سوم: دانیال سهیلی، برای عکس »خنک شدن«
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ایمی پیترسون برای عکس »انعکاس«

لیال محمدی  برای عکس  
»روزنه« 
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 گالری کارون برای نمایش آثار هنرمندان محلی و بین ا لمللی در فستیوال کرال 2019 )دوم و سوم مارچ( از هم اکنون ثبت نام می  نماید

 مشخصات کارها
 کلیه آثار هنری پذیرفته می  شود و موضوع آزاد است

 اندازه کارها: حداکثر 90در 90 سانت یا 100 در 80 سانت
 کارها می  باید آماده نصب روی دیوار با یک سیم پشت جهت آویزان کردن باشد

 غیر از کار روی بوم، بقیه کارها باید قاب شده باشند. در کارهای ارسالی با پست باید از پلکسی گالس به جای شیشه استفاده شود

 تعداد کار ها
 اعضا گالری حداکثر سه کار

 غیر عضو یک کار

 روش کار 
 تعدادی از کار خود را جهت تصویب و انتخاب همراه با رزومه و درخواست شرکت درفستیوال با ایمیل به گالری ارسال نمائید

Crawl at Caroun dot com 

 بعد از تصویب، کار خود را به آدرس صندوق پستی گالری پست کنید
Masoud Soheili 
PO Box 37514 

RPO Lonsdale East 
North Vancouver, BC 

Canada, V7M 3L7 

 فرم گالری پر شده )مشخصات هنرمند و کار( و امضا شود؛ بعد با ایمیل یا پست ارسال شود. فرم در وب سایت گالری در آدرس زیر هست
 فرم گالری

 شرکت در فستیوال برای عموم آزاد است
 اولویت شرکت در این فستیوال با اعضا گالری است، که قبال حد اقل در یک نمایشگاه گالری شرکت کرده اند

 هزینه 100 دالر 
 هزینه ارسال و برگشت کار به عهده هنرمند است 

 اسامی شرکت کنندگان در بروشور فستیوال ذکر شود

 آخرین مهلت تصویب، پرداخت و ارسال کار: 1نوامبر2018 
 کار ها باید تا قبل از 1 فوریه 2019 در گالری باشند

 تمام کارهای نمایشگاه در یک گالری دایمی در وب سایت گالری به نمایش گذاشته می  شود 
 کارهای ارسالی که شرایط فوق را نداشته باشند به نمایش گذاشته نمی شوند و هزینه پرداخت شده مسترد نمی شود 

هزینه می  تواند نقد، با چک یا آنالین پرداخت شود

فراخوان فستیوال کرال 2019، نورت شور 
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با توجه به هزینه های سنگین پست برای برگزاری نمایشگاه و با در نظر
گرفتن بیننده های بیشتر نمایشگاههای اینترنتی، گالری کارون از سال 2017 اقدام

به برگزاری نمایشگاههای اینترنتی کرده است. هر ماه پنج نمایشگاه اینترنتی
برگزار می شود و مدت هر نمایشگاه دو هفته است. در هر نمایشگاه فقط ده اثر به
نمایش گذاشته می شود. از هم اکنون می توانید درخواست خود را با فرم و مدارک

مربوطه ارسال نمائید
هنرمندان باید عضو گالری کارون شوند. برای اطالعات کامل، به صفحه

عضویت گالری مراجعه شود.
هر یک از اعضا یک صفحه شامل رزومه، بیوگرافی، پرتره هنرمند و تصویر

12 اثر را در وب سایت خواهد داشت.
کارهای نمایشگاه، همراه با اطالعات کامل هر اثر، با ایمیل به گالری ارسال

میشوند
فرم گالری پر شده و هزینه های مربوط پرداخت میشود
پس از انجام این کار ها، زمان نمایشگاه مشخص میشود

تصاویر کار ها
آثار باید توسط هنرمند عکاسی و ادیت شوند. رنگ و کنتراست عکسها تنظیم
شده و با حجم کم، مناسب برای وب سایت، آماده نصب در نمایشگاه به دست

گالری برسد. اندازه تصاویر
اندازه عرض 1400 پیکسل برای تصویر افقی

اندازه ارتفاع 1040 پیکسل برای تصویر عمودی
JPG, High Resolution

تصاویر باید به ترتیبی، که مایلید در نمایشگاه باشند، شماره گذاری شوند.
هر تصویر دیجیتال از آثار به شرح زیر نامگذاری شوند. این مشخصات به

انگلیسی نوشته شوند
اسم هنرمند، عنوان اثر، مدیا (مثل رنگ روغن روی بوم)، ابعاد (عرض،

ارتفاع و عمق)، قیمت پیشنهادی، مثل
.JohnSmith-BeautifulScenery-OilOnCanvas40-x30x1x- $ 300 01

JPG 01
فرم گالری

فرم گالری را بخوانید. فرم یک فایل پی دی افت در وب سایت است. از آن
پرینت بگیرید و به انگلیسی آن را پر کنید و امضا نمائید (هزینه ها در فرم

مشخص شده است)  را همراه با مدارک خود به گالری ارسال نمائید
نمونه نمایشگاه اینترنتی 

 نمایشگاه مجازی اینترنتی گالری کارون
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موضوع: آزاد
این مسابقه در 23 فوریه 2019 در کوکیتالم برگزار می  شود. حضور کلیه اعضا کلوب در این مراسم آزاد است. 

)ورودیه 8 دالر(
مدال های طال نقره و برنز به سه نفر اول، و 7 لوح تقدیر به 7 کار بعدی داده می  شود

در همان روز، نمایشگاهی در محل داوری درکوکیتالم، از کلیه عکس ها بر گذار می  شود
اگر عضو کلوب نیستید و مایلید در مسابقه شرکت کنید، میتوانید از راهنمای عضویت در وب سایت استفاده نمائید: 

عضویت
انجمن عکاسان کانادا و کلوب عکس کارون مجاز است عکس های دریافتی را به هر شکل و در هر کجا منتشر نماید 

)روزنامه، مجله، آلبوم، بولتن، کتاب، اینترنت، اسالید شو...(، ولی  کپی رایت عکس ها متعلق به عکاس می  باشد.

کلوب عکس کارون می  تواند با 10 عکس از 10 عکاس عضو در این مسابقه شرکت کند
موضوع مسابقه آزاد است

عکس ها می  توانند سیاه و سفید یا رنگی  باشند
اندازه عکس بعالوه حاشیه دور حد اکثر 16 در 20 اینچ )40 در 50 سانیی متر( باشد

حاشیه دور )مات( می  تواند سیاه یا سفید باشد. اندازه پشت به پشت آن 16 در 20 اینچ باشد؛ کوچکتر یا بزرگتر قابل قبول 
نیست

نصب مقوای پشت برای حمل و نقل راحت و سالم ماندن الزامی است. اندازه پشت به پشت آن 16 در 20 اینچ باشد؛ 
کوچکتر یا بزرگتر قابل قبول نیست

مشخصات زیر در کنج سمت راست باال پشت تمام عکس ها باید ذکر شود )به انگلیسی (
عنوان

نام و آدرس عکاس
کلوب عکس کارون

آدرس کلوب

عالمت کپی رایت، اسم، امضای عکاس... نباید روی عکس باشد
عکس هایی  که قبال در مسابقات سالیانه چاپ عکس انجمن عکاسان کانادا، منطقه پاسیفیک، شرکت کرده اند، نمی  توانند 

مجددا ارسال شوند. انتخاب نهایی عکس ها با برگزار کننده است

عکس ها باید تا روز 25 ژانویه 2019 تحویل کلوب عکس کارون داده شوند
علیرغم مراعات کامل برگزار کنندگان، هیچ گونه مسولیتی در خصوص آسیب به عکس یا گم شدن آن را ندارند

انتخاب عکس ها
اعضا کلوب عکس کارون عکس های خود را به شرح زیر برای مسابقه ارسال کنند

 مسابقه سالیانه چاپ عکس انجمن عکاسان کانادا، منطقه پاسیفیک 2019
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هر یک از اعضا 10 فایل دیجیتال )1400در 1040 پیکسل( با ایمیل ارسال کنند. عکس ها مطابق راهنمای آماده کردن 
عکس برای مسابقه دیجیتال ارسال شوند: راهنمای آماده کردن عکس

هزینه شرکت در مسابقه )10 دالر( همراه این عکس ها ارسال شوند: قابل پرداخت در کانادا، ایران و یا از طریق پی  پال 
در سایت کارون: پی  پال

عکس های دیجیتال و هزینه آن حد اکثر تا تاریخ  25 ژانویه 2019 باید به کلوب عکس کارون رسیده باشد
بر گذار کننده یا هیاتی مرکب از اعضا 10 عکس از 10 عضو )به عالوه 5 عکس ذخیره( را انتخاب می کند

عکس های انتخاب شده باید تا روز25ژانویه 2019 به شرح فوق چاپ و تحویل کلوب عکس کارون داده شوند
در صورت تاخیر 10 عکس اول، از عکس های ذخیره برای مسابقه ارسال می  شوند

اعضا خارج از ونکوور نیز می  توانند کار خود را چاپ و ارسال کنند؛ امکان چاپ و آماده کردن عکس در اینجا هم 
هست؛ برای اطالعات بیشتر تماس بگیرید

شرکت کنندگانی که مقررات را رعایت نکنند، بدون هیچ گونه اطالعی از دور مسابقه حذف شده و هزینٔه پرداختی مسترد 
نمی  شود.

کلوب عکس کارون هیچ گونه مسئولیتی در مقابل گم شدن یا آسیب دیدن عکس ها و قاب ها ندارد.
عکس ها باید در آخرین روز نمایشگاه، توسط شرکت کننده تحویل گرفته شوند و یا هزینٔه پست و استرداد آن ها هنگام 

تحویل عکس پرداخت شود. کلوب عکس کارون ده روز پس از اتمام نمایشگاه عکس ها را نگاه میدارد و بعد از آن هیچ 
گونه مسئولیتی ندارد

نمایشگاه نمایشگاهی از عکس های شرکت کنندگان در مسابقه در گالری کارون بر گذار می  شود.
عالقمندان میتواند، هم زمان و مطابق مقررات گالری عکس خود را برای نمایشگاه ارسال نمایند.

فرم شرکت در نمایشگاه در وب سایت گالری قابل دسترسی  است: فرم شرکت در نمایشگاه
شرکت درنمایشگاه اجباری نیست.

آدرس کلوب عکس کارون:
Masoud Soheili

Caroun Photo Club

PO Box 37514, RPO Lonsdale East

North Vancouver, BC

Canada, V7M 3C7

سوال و جواب:
می  توانید با ایمیل کلوب یا تلفن گالری تماس بگیرید:

CPC2011 (at) Caroun (dot) com
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