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رئیس شورای اسالمی شهر رفسنجننن   

درب ره دلیل استعف ی شهردار بی   کنرد  

سی سی ک ری از سوی شورا نبوده و بجن ی 

وارد بحث ه ی  شورا از روز اول این بود که

و از انتخ ب شنهنردار و سی سی نشود 

عملکردش ک مال واضح است که شنورا و 

 شهردار به دنب ل رویکرد ک ری بوده است.

به گزارش شایوردنیوز، حجت االسالم  لال ال  

هاشمیان بیان کرد: همواره همفکری و همراه  

در شهرداری و شورای شهر است و کامم تعامل 

و ارتباط نزدیک وجالود داشال اله و شالورا و 

شهرداری در همه برنامه ها با هم سهیم بودنال  

و کوچک ترین اخ مف  تا امروز بین شهردار و 

الضای شورا و ح   کارکنان شهرداری وجالود 

 ن اش ه است.

وی تصریح کرد: توقال  داریالم امالیال  مالرد  

های سیاس  تب یل نکننال   رفسنجان را به بحث

و بگذارن  امی ی که به واسطه لم کرد شورا و 

شهرداری به مرد  رفسنجان برگش ه، روزبه روز 

بیش ر تقویت شود و این سرمایه اج مال  را از 

 دست ن هیم.

وی گفت: کار را فارغ از بحث های جالنالاحال  

دنبال کرده ایم، زیرا اگر شورا مال  خالواسالت 

جناح  لمل کن ، شهردار را جناح  ان الاالا  

م  کرد نه اینکه فردی را ان اا  کالنال  کاله 

 معروف به جناح مقابل است.

امید مردم رفسنجان را تبدیل به  
 های سیاسی نکنند بحث

علی هاشمیان  
درباره دلیل  

شهردار    استعفای 
 بیان کرد: : 



 هفته نامه  فرهنگی اقتصادی شایورد 
   8911 تیرماه    81 چهارشنبه  

 2 صفحه  /   891 سال پنجم/ شماره  
shayvardnews.ir 

  

 
 
 

مدیر ع مل شرکت ملی صج یع مس ایرا  
گفت  در کج ر فع لیت ه ی اقتص دی، در 

را تنجنهن    شرایط سخت و بحرانی مردم
کنه این افتخ ر است نخواهیم گذاشت و 

 برای مردم ک ر می کجیم.
 

به گزارش شایوردنیوز، اردشیر سع  محمال ی 
در آئین اف  اح ناس ین نمایشگاه مال یالریالت 
بحران پ افن  غیرلامل امال اد و نالجالا  و 

های تاصص  در مکان نمایشکاه بین   نشست
الم    جنو  شرق در کرمان بیان کالرد: از 

های  که در بحران کرونا هالمالواره از   دس گاه
هیچ تمش  فروگذار نبوده ان  از جم ه هالمل 
احمر، دانشگاه های ل و  پزشک  و .... که در 
راس ای به ر کردن شرایط بالحالران کالرونالا 
تمام  تمش خود را به کار گرف ه ان ، تشکالر 

 . و ق ردان  م  کنم
 

ریالزیالهالای مال یالریال ال    وی افزود: با برنامه
توانس یم کن رل این بیماری را باله شالکالل 
مناسب م یریت کنیم و با م یریت و برنالاماله 

را کن رل کنیالم   بود کرونا  م ون قادر خواهیم
 گس رده آن شویم.  و مان  شیوع

سع  محم ی ادامه داد: در راس ای کمک باله 
دسال الگالاه  ۵دانشگاه ل و  پزشک  کرمالان 

ون یمتور ثابت خری اری کردیم و همچنالیالن 
کمک های نق ی برای مبارزه با بیماری کرونا 

 به این دانشگاه اه اء ش .
وی در مورد ساخت و تجهیز بالیالمالارسال الان 
بحران در رفسنجان گفت: مج م  مال  در 

تا االوابال  را بالا   ۵۵رفسنجان بیمارس ان 
پزشک  راه ان ازی   تمام  امکانا  و تجهیزا 

اس فاده م    کرده است و در حال حاضر از آن
شود که دو هف ه آین ه با حضور مسئالولالیالن 

 مورد بهره برداری قرار خواه  گرفت.
تالاال الاالوا  بالا  ۵۵وی افزود: در شهربابک 

تمام  امکانا  و تجهیزا  پزشکال  فالراهالم 

 ش ه است.
سع  محم ی خاطر نشان کرد: همچنین در 
تمام  روس اهای اطراف سرچشمه بس ه های 

کنن ه،  ژل، ماسک   به اش  ، مواد ض لفون 
و .... توزی  ش  تا شرایط ایمن  برای زن گال  

 شود.  به ر مرد  در این شرایط فراهم
با  ۸۹سع  محم ی خاطر نشان کرد: در سال 

نیرو و بالا بالرگالزاری  ۵۵۵برگزاری آزمون  
نالیالرو در   ۰۵۵آزمون  دیگر در شهریورماه 

جذ  خواه  ش  کاله   مج م  م  سرچشمه
اداماله   به طور م نالاو   این آزمون  امی واریم

پی ا کن  و از نیروی جوان برای بالازگشالایال  
 ج ی  اس فاده خواه  ش .  معادن

م یر لامل شرکت م   صنای  مال  ایالران 
حوزه مسئولیت های اج مال  م  را بسیالار 
مهم برشمرد و تصریح کرد: در حوزه ورزش، 

روس ا و مناطق سراسر اس ان چالمالن   ۰۵در 
های مصنول  اح اث کرده ایم. امالیال واریالم 

فوتبال م  هم در لیگ برتر حضور پیال ا   تیم
 کن .

م   مال  ایالران   شرکت صنای   م یر لامل
گفت: این شرکت در سال گالذشال اله رکالورد 

هزار تن م  کات ی را رقم زد و  ۵۵۵تولی  
هزار تن م  کالاتال ی  ۵۹۵امسال از میزان 
 لبور خواهیم کرد.

اردشیر سع  محم ی بیان کرد: ذخالایالر و  
معادن خوب  در اس ان کرمان کشف شال ه و 

معالادن   سر فصل ج ی ی برای بازگشای  این
آغاز ش ه است. برای ایالجالاد اشال الوالال و 

ها در اسال الان   بازگشای  معادن ج ی  و طرح
  ۵۰۵می یالارد و  ۵از   کرمان، ال باری بیش

هزار می یارد تومالان   ۵۵یورو به اضافه   می یون
 هزینه خواه  ش .

وی با بیان اینکه صالادرا  مال  در سالال 
 ۰برابر ش ، بیان کالرد: در   و نیم ۵گذش ه 

درصال   ۵۵ماهه ناست امسال این صادرا  
 افزایش پی ا کرده است. ۸۹نسبت به سال 

سع  محم ی با بیان اینکه در زمان شالیالوع 
کرونا با مرد  هس یم و این اف اار بالرای مالا 

هالای   است، افزود: م  در کنار فالعالالالیالت
از جم اله کالرونالا   اق صادی در شرایط بحران

هم ل  را اجرا م  کن  و در شرایط سالاالت 
را تنها ناواهیم گذاشت و به زودی از   مرد 

این بحران لبور خواهیم کرد و امالیال  اسالت 
مرد  روزهای رنگ ، قشنگ و زیبا ببیننال  و 
آرزوی سمم   برای همه از خ اون  مسئ الت 

 داریم.
 

***** 
 

بشردوستانه در هر نقطه از   اقدامات
 دنیا بدون نگاه سیاسی است

 
  هالل احمر اسنتن    جمعیت  مدیر ع مل

کرم   در ادامه آئین افتت ح نم یشنان ه 
مدیریت بحرا  پدافجد غیر ع مل امداد و 

  اصلی این نه د نن ت  نن ت گفت  فع لیت
در بشردوست نه   اقدام ته  و   انس    ج  

 هر نقطه از دنی  بدو  نا ه سی سی است.
 

فمح بیان کرد: ام اد و نجا  ابعاد ما  الفال  
دارد. امروز بین فرد آموزش دیال ه امال اد و 

ن ی ه تفاو  وجود دارد   نجا  و فرد آموزش
به خالود هالم باله   زیرا فرد آموزش دی ه هم

آموزش م  دهال  کاله در   خانواده و دیگران
بروز حوادث چه واکنش  داش ه باشنال    زمان

آسیب را ببینن  در حال  که فالرد   تا کم رین
آموزش ن ی ه در حوادث فقالط راه فالرار را 

 م  کن .  ان اا 
وی خاطر نشان کرد: آمادگ  دیگر جمعالیالت 

آمادگ  همراه با   همل احمر این است که این
برای ام ادگران اجالرا   های تاصص   آموزش

ها   هزار داوط ب همه حادثه  ۰۵شود. بیش از 
را پوشش م  دهن  و در خط مق   پالوشالش 

 حوادث هس ن .
انالقالم  اسالممال    فمح گفت: رهبر معظم

ها و   همل احمر با دیگر سازمان  فرمودن  فرق
  کمک رسان مربالوط باله فالوریالت  موسسا 

آماده باش دارنال  تالا   هاست و همیشه حالت
ح ما بای  حفظ   موثر و کارگشا باشن  که این

 شود.
از   فمح لنوان کرد: ام ادگران در هر زمانال 

شب و روز، کوه و دشت، جاده، سیل، زلزله و 
به سرلت خود را برای ام اد و نالجالا    غیره

جان بشر م  رسانن  و زمان  لبان  را بر لب 
م  نشان  که جان کس  را نجا  دهالنال  و 
زمان  غصه دار م  شون  که تکه هالای پالاره 

 افراد را در حوادث بر دوش بگیرن .  پاره ب ن
کرمان   همل احمر اس ان  جمعیت  م یر لامل

های م  و گل گهر سیرجان   افزود: از شرکت
و گهر زمین تشکر و ق ردان  م  کنیالم کاله 
همواره پش یبان نیروهای امال ادی بالوده و 
  هس ن . در حوادث  که ام ادگران در سالیالل
های خوزس ان، آق قم، حوادث کرمانشالاه و 

  بنگالاه  های این  کرمان حضور داش ن  با کمک
 های اق صادی بوده است.

 
ونا  وس کر رفتار ما باید در برابر ویر

 عوض شود
 

پزشکی کنرمن     علوم  رییس دانشا ه
رفت رمن   را بحرا  کرون  گفت  ب ید در 

و هم   عوض کجیم ت  هم ک ر را ادامه دهیم
 . ب  این بیم ری مق بله کجیم

 
حی رضا رشی ی نژاد ببان کرد: از ابال ال ای 

کرونا به همه مرد ، کالادر درمالان و   شیوع
مسئولین در دنیا شوک وارد ش  و همه آن را 
  ج ی م  گرف ن  و همه افراد خود را سهیالم

باله   م  دانس ن  و برای مبارزه با این بحالران
آم ن  و به لحاظ معنوی و مادی کالادر   می ان

 درمان و قشر آسیب پذیر را پش یبان  کردن .
وی با بیان اینکه وظیفه ما لم یا  درمالانال  

هر بحران  به طب  منحصر به فعالیالت   بود اما
بالر   خاص نیست و از له ه آن  یک سازمان

نم  آی ، گفت: م  ط ب  هالماله مسالئالوالن 
همراه  کنن  که در نال الیالجاله   اداری و مرد 

 . م  شود به پیروزی نائل شویم  بالث
رشی ی نژاد تصریح کرد: با توجه به اینکه در 
شرایط بحران کرونا چرخ زنال گال  و چالرخ 

های اداری، اج مال ، سالیالاسال  و   فعالیت
اق صادی بای  بچرخ  این مسئ ه نبالایال  باله 
فراموش  سپرده شود و مسائل به اش   بای  

درصد صادرات مس نسبت به سال  ۰۲در سه ماهه نخست امسال  مدیر عامل شرکت ملی 
 صنایع مس ایران:

 آگهی مفقودی
  412/2/41714/2با کد   8701/87پروانه بهره برداری یک واحد مرغ گوشتی به شماره 

به نام محمد اسماعیل شریف آباد علی اکبری فرزند یدا... مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

 ساقط است.

 آگهی مفقودی
           112/2/41714/7باا کاد  11-4/74پروانه تاسیس یک واحد مرغ گوشتی به شمااره 

به نام محمد اسماعیل شریف آباد علی اکبری فرزند یدا... مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

 ساقط است.
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 شود.  رلایت
هالای بالهال اشال ال     وی توصیه کرد: پروتکل

رلایت شود هرچه سات گیری شود به نفال  
رف ار ما بای  در برابر ویروس کرونا   همه است

تا ک  بالایال  ایالن   لوض شود و مع و  نیست
شرایط را تحمل کرد بحران کرونا مضالف بالر 
مسائل و مشکم  دیگر ش ه و راه  جز صبر 

به اش   نالیالسالت و بالایال    و رلایت نکا 
رف ارمان را لوض کنیم تا هم کالار را اداماله 

 . و هم با ویروس کرونا مقاب ه کنیم  دهیم
رئی  دانشگاه ل و  پزشک  کرمان با اشالاره 

است که شیوع بیمالاری   به اینکه ترسمان این
خاطرنشان کرد: در ابال ال ا در  بیش ر شود، 

شیوع ویروس مواجه نبودیالم   کرمان با بحران
باله ویالژه   کالرمالان  در حال حاضر اس ان  اما

منطقه جنو  اس ان از بحران ش ی  ویالروس 
رنج م  برد لذا با رلایالت فالاصال اله گالذاری 

به اش   بای  از ابال الم و   اج مال  و نکا 
 . شیوع این ویروس ج وگیری کنیم
ها و بنگاه های   رسی ی نژاد ادامه داد: شرکت

اق صادی در این شرایط در مقاب ه با ویالروس 
کرونا حمایت های شایس ه ای ارائه کردن  که 
جای تق یر دارد به خصوص شرکت م ، گل 

پزشک  را   گهر و گهر زمین که دانشگاه ل و 

 در باش زیرساخ ها حمایت و تقویت کردن .
ناس ین نمایشگاه م یریت بحران پال افالنال  
غیرلامل ام اد و نجا  در مکان نمالایشالگالاه 
بین الم    جنو  شرق در کرمان با حضالور 
سع  محم ی م یر لامل و انارک  محالمال ی 
رئی  هیا  م یره شرکت م   صنای  مال  
ایران، احم ی م یر مج م  م  سرچشالماله 
رفسنجان و جمع  از مسئولین اس ان اف  الاح 

 ش .
تیرماه برای اولیالن  ۴۱تا  ۴۱این نمایشگاه از 

م الر  ۱۵۵۵بار در اس ان در مساح   بالغ بر 
نشالسالت  ۰شرکت بالا  ۱۵مرب  و با حضور 

تاصص  با رلایت پروتکل های به اش   زیر 
 نظر دانشگاه ل و  پزشک  کرمان برگزار ش .

 
***** 

 

مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران در آیین 
ونمایی از دو محصول دانش بنیان دانشگاه  ر

شرکت ملی صنایع مس از شرکت  ولیعصر رفسنجان:
های دانش بنیان و نخبگان حمایت 

 خواهد کرد
 

مدیر ع مل شرکت ملی صج یع مس ایرا  
گفت  منموعه مس از ک رگ هه ی س خت 
قطع ت و تنهیزات، شرکت ه  و ک رخ نه 

که بتوانجد من  را از دانش بجی   ه ی 
واردات بی نی ز کججد و اشتغ ل ایننن د 
کججد و م نع خروج ارز بشوند، حمن ینت 

 خواهیم کرد.
 

با حضور اردشیر سع  محم ی م یرلامالل و 
انارک  محم ی رئی  هیا  م یره شالرکالت 
  م   صنای  م  ایران و جمع  از مسئولالیالن

محصول دانش بنالیالان،  ۵اس ان و شهرس ان 
دس گاه تصفیه و ض لفون  کنن ه هوا و طرح 
تولی  نانو پودر م  در دانشگاه ولیعصر )لج( 

 رفسنجان رونمای  ش .
 

اردشیر سع  محم ی در آیین رونمای  از دو 
محصول دانش بنیان دانشگاه ولیعصر )لالج( 
رفسنجان بیان کرد: شرکت م   صنای  مال  
به لنوان یک  از صنالایال  بالزرش کشالور از 
شرکت های دانش بنیان و نابگان حمالایالت 
خواه  کرد و این سیاست به لنوان برنامه ای 
مهم در دس ور کار قرار دارد و از طرح هالا و 

 ای ه های نو حمایت م  کن .
 

وی افزود: بایس   با برگزاری ج سا  فن  و 
م   نیازهای خود را به این شرک الهالا بالیالان 
کنیم و اگر ضعف  باش  بایس   نقاط ضالعالف 
را م نظر قرار داد و این موضوع را به لالنالوان 
یک نگاه برون سازمان  م  نظر داشت تالا بالا 
سرمایه گذاری ب وانیم از دانش روز دنالیالا در 
جهت کاهش هزینه ها اس فاده کنیم و بهالره 
وری را افزایش دهیم و مانال  خالروا ارز از 
کشور بشویم و بیش از گذش ه بای  باله ایالن 

 تر لمل کنیم. حوزه توجه کرد تا موفق
 

ح محصول دانش بنیان پودر مس: تن  ۷در صورت حمایت قادر به تولید  مجری طر
 پودر مس در ماه هستیم 

 
رض  رننبر توتویی منری طرح تولید ن نو 
پودر مس بی   کرد  تکجولوژی تولید ن نو 

کشور در دننین   ۲پودر مس در اختی ر 
آرمن     است و شرکت ن نو فج ورا  ثمین

در مرکز رشد دانشا ه ولیعصر رفسجن   
درصند  ۰۱موفق به تولید این پودر بن  

 است. قیمت تم م شده جه نی 

در   توتوی  گفت: م  یک  از مهم رین ف زا 
صنعت است و اس ان کرمان مه  معادن باله 

م  دانش بنیالان   ویژه م  است و نانو پودر
و پالودر   دس   م  است  ترین صنعت پایین
باکال الریالالال  دارد کاله   این ف ز خواص آن  

شرکت ما در بهمن ماه سال گذش ه توانسالت 
 به این تکنولوژی دست یاب .

 
پالودر   افزود: هر یک کی و گر   رنجبر توتوی 

دالر ارزش ریالالال   ۰۵۵۵تا  ۴۵۵۵  نانو م 
دارد و محصول  است که با به الریالن بالرنال  

  م  کن  در حالال  نانو در دنیا برابری  تولی ا 
از این پودر تولی  کالرده   کی وگر  ۱۵۵حاضر 

تن  ۰ایم که در صور  حمایت قادر به تولی  
 از این ماده در ماه هس یم.

 
 ۸۸/۸۸این محصول   وی تصریح کرد: خ وص 
درص  است و کاربری های م ع د این  ۴۵۵تا 

  محصول در صنای  الک رونیک و ریزپالردازنال ه
ها، م الورژی پودر و قطعه سالازی، صالنالایال  

باک الریالال، صالنالایال    ما  ف به لنوان آن  
 داروی ، کشاورزی و ... است.

 

رنجبر توتوی  بیان کرد: موارد مصرف آن هالم 
در تولی  پارچه و البسه های پزشک  مالانالنال  
ماسک و گان، تولی  لعا  کاش  و سرامیالک، 

هالای غالذایال ،   تجهیزا  پزشک ، مکالمالل
کارخانجا  جوهر رسانا و .... اسالت ضالمالن 

دالر در بازار آن را  ۵۵۵اینکه م  توانیم زیر 
 لرضه کنیم.

 
محصول دیگری که از آن رونالمالایال  شال ، 
دس گاه تصفیه و ض لفون  کنن ه هواست که 
با توجه به نیاز کشور در زمینه تالجالهالیالزا  
تصفیه و ض لفون  کنن ه هوا به ل ت شیالوع 
بیماری های ویروس  و تنفس  مانن  آنف وآنزا 
و کرونا شرکت دانش بنیان پمسما تصالفالیاله 

به طراح  و   دانشگاه ولیعصر رفسنجان اق ا 
ارایه محصول  برای حل این مشالکالل کالرده 
است که قادر است هوای محیالط باله ویالژه 
محیط های ش وغ را ض لفون  و هالر گالوناله 

را نالابالود و   ویروس و باک ری و میالکالرو 
غیرفعال کن . این دس گاه دارای ویژگ  های  
همچون ل   ایجاد حساسیت، ل   پاش گاز 
اوزون و مواد مضر در مالحالیالط و دیالگالر 

 . ویژگیهاست

 افزایش پیدا کرده است ۸۹درصد صادرات مس نسبت به سال 
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وژه های عمرانی به فعالیت  های فرهنگی نگاه ویژه ای شده است در کنار پر

از چشنم دخنتنرا  ” جشجواره عکس 
تنلیل از عنکن سن   ب  تقدیر و “  ببیجیم

برتر و عوامل اجرایی جشجواره به کن ر 
 خود پ ی   داد.

به گزارش شایوردنیوز، دبیر دومین جشنالواره 
در اخ  امیه “  از چشم دخ ران ببینیم” لک  

این جشنواره بیان کرد: با رویکرد شورای شهر 
هالای  و شهرداری در این دوره به فالعالالالیالت

فرهنگ  نگاه ویژه ای در کنار پالروژه هالای 
لمران  ش ه است و ح   فراتر از کالارهالای 
لمران ، فعالیت های فرهنگ  انجا  گالرفال اله 

 است.
از چشالم دخال الران ” ساج ه دهقان  افزود: 

پر نشاط و پرشور و بالا اسال القالبالال “  ببینیم
گس رده لکاسان به پایان رسالیال . در ایالن 
جشنواره از داوران مرد رفسنجان  اما برگزی ه 

 کشوری اس فاده ش .
دهقان  خاطر نشان کرد: به ایالن جشالنالواره 

 ۸۰اثر از سراسر کشور ارسال ش  که  ۴۵۵۵
لکاس به نمایشگاه راه پی ا کرد که  ۱۰اثر از 
لکاس برتر در دو باش ویالژه و اصال ال   ۹

 معرف  ش .
وی به برگزاری نمایشگاه در فضالای بالاز بالا 
رلایت پروتکل های به اش   اشاره کالرد و 

از چشالم دخال الران ” گفت: نمایشگاه لک  
تالیالرمالاه  ۵۵تا  ۴۹در گذر بنفشه از “  ببینیم

برپاست که لمقمن ان م  توانالنال  از ایالن 
 نمایشگاه لصرها بازدی  کنن .

 
عضو شورای اسالمی شهر رفسنجان در جشنواره 

سعی شده است که عدالت در  عکس دختران گفت:
 فضاهای شهری رعایت شود

 
عضو شورای اسالمی شهر رفسنجننن   
گفت  تالش بر این است که در تصمنینم 

حضور ب نوا  را پررناتر ه ی شورا،  گیری
و از دغدغه ه ی آنه  آگن ه داشته ب شیم 

 ب شیم.
تیرمالاه در  ۴۹وحی ه نوری لصر چهارشنبه 

از چشالم ” آئین اخ  امیه جشنواره م   لک  
بیان کرد: با توجه به اینالکاله “  دخ ران ببینیم

نیم  از جمعیت جامعه را بانوان تشکیل مال  
هالا در  دهن  م  تالوان از ایال ه هالای آن

 تصمیما  و م یریت شهری اس فاده کرد.
لضو شورای اسمم  شهر رفسنجالان افالزود: 
برای اینکه حضور پررنگ بانالوان را داشال اله 

ها اطمع پیال ا کالنالیالم  باشیم و از دغ غه آن
شهرداری و شورای اسمم  شهر رفسنجان در 
تمش است تا حضور بالانالوان در جالامالعاله 

تر باش  و شورا سع  کالرده اسالت از  پررنگ
 خواس ه های آنان اطمع پی ا کنن .

نوری خاطر نشالان کالرد: هالمالانالطالور کاله 
از چشم دخال الران ” های جشنواره م    لک 
دغ غه ها و خواس ه های بالانالوان را “  ببینیم

نشان م  ده  و این جشنواره سع  کالرد تالا 
 حضور بانوان را در جامعه پررنگ نشان ده . 
وی با اشاره به فعالی های لمران  در شالهالر 
افزود: سع  ش ه است که ل الت در فضاهای 
شهری رلایت شود، فضاهای امن  برای لمو  

 قابل دس رس  باش .
این لضو شورای اسمم  شهالر رفسالنالجالان 
افزود: این جشنواره با هالمالت شالهالرداری، 
شورای اسمم  شهر رفسنجان، اداره فرهنالگ 

 و ارشاد اسمم  و دیگر نهادها برگزار ش .
 

شورای اسالمی شهر به مباحث  معاون خدمات شهری شهرداری رفسنجان:
 فرهنگی اهمیت خاصی داده است

 
مع و  خدم ت شنهنری شنهنرداری 
رفسجن   گفت  ب نوا  نیمی از جمعینت 
ج معه را تشکیل می دهجد کنه بن یند 

در اختی ر آنه  قنرار ه ی هجری  فرصت
گیرد و این حوزه را ب یستنی منهنم و 

 ب اهمیت در نظر گرفت.

محم  ما اری بیان کرد: وق   فرصت هایال  
در اخ یار بانوان قرار گیرد به ح م آنها از این 
فرصت ها اس فاده م  کنن  که ایالن بسالیالار 

 حائز اهمیت و ارزشمن  است.
معاون خ ما  شهری شهرداری رفسالنالجالان 
خاطر نشان کرد: همه شرکت کننال گالان در 

از چشم دخ ران ”دومین جشنواره م   لک  
هالا در  برن ه هس ن ، زیرا حضور آن“  ببینیم

این جشنواره مو نم است و نشان دهن ه ایالن 
 است که بانوان به هنر اهمیت م  دهن .

 ۵ما اری افزود: شهرداری رفسنجان طال  
سال و نیم گذش ه با شکل گیری پنجالمالیالن 
شورای اسمم  شهر، به مباحث فالرهالنالگال  
اهمیت خاص  داده است و در ایالن راسال الا 
چن ین فرهنگسرا در سطح شهر راه انال ازی 
کرده است که مورد اس قبال لمو  قرار گرف ه 

 ان .
معاون خ ما  شهری شهر رفسنجان با اشاره 
به اینکه ممکن است کم و کاس   هایال  در 
جشنواره بوده است، تصریح کالرد: دومالیالن 

از چشالم دخال الران ” جشنواره م   لکال  
توانست شور و نشاط در جامعه ایجاد “  ببینیم

کن  که از هیأ  داوران و لالوامالل اجالرایال  
 جشنواره ق ردان  م  کنیم.

 دبیر دومین جشنواره 
 “: از چشم دختران ببینیم”

یم عکس را فراهم کرد  تجربه بی نظیر از یک سفر جذاب در میان هزار فر
 

هنم تنوسنط          “  از چشم دخترا  ببینجنینم” ام  بی نیه دومین جشجواره ملی عکس 
عب س بلوچی مدیر اننمن سیجم ی جوا  رفسجن   و داور این جشجواره قرائت شند 

 که این بی نیه به این شرح است  
 

لکاس  هنری است که بیش از هنر دیگری با واقعیت رابطه تنگاتنگ  دارد، ب ون شک حضالور 
هنرمن ان لکاس زن در لرصه های ما  ف هنری به ثبت لحظا  نشان دهن ه تمش و همت 

 ب  وقفه آن ها برای پیشرفت خود و آین ه کشور است.
مثال  کوچک و نقطه شرول  برای رسی ن باله “  از چشم دخ ران ببینیم” جشنواره م   لک  

آمال و آرزوهای دیرین بانوان است که با همت و تمش هنرمن ان و مسالئالوالن در دومالیالن 
حرکت خود به صور  م   و سراسری برگزار ش . امی  است که این جشنواره اس مرار یالابال ، 
برای ما تجربه ب  نظیر از یک سفر جذا  در میان هزار فریم لک  را فراهم کالرد و اکالنالون 

 هنرمن  لکاس در نمایشگاه است.  ۱۰اثر از  ۸۰ه یه ما برای شما نمایش 
هیئت داوران با اف اار الم  م  کن  بر مبنای اح را  به جایگاه هنر لکاس  و بالا حالفالظ و 
رلایت قوانین جشنواره تما  تصاویر رسی ه با ک گذاری از سوی دبیرخانه یک بار بازبیالنال  و 
سپ  برمبنای اصول تکنیک  لکاس ، خمقیت و سوژه یاب  و توجه به مالوضالولالا  اصال ال  

 جشنواره ان اا  یا حذف ش ه است. 
اثر من اب ن یجه بررس  دقیق و تاصص  بوده و آثار برگزی ه با دقالت نالظالر و  ۸۰مجموله 

 وسواس هنری، همفکری و با اتکای دانش و تاصص داوران ان اا  ش ه ان . 
در باش کرونا و قرنطینگ  نگاه ها خی   سطح  و ساده انگارانه بود و لکاسان به الیه هالای 
پنهان و اتفاقا  درون  موضوع نگاه نکرده بودن ، خانواده و کانون خانواده بطالن بسالیالاری از 

 اتفاقا  خو  و ب  در این موضوع بود که ان ظار م  رفت با نگاه  لکاسانه رص  شود. 
در باش های موبای   چون موبایل خود، ابزاری برای ثبت لحظا  مان گار پیرامون ش ه است 
توجه به این نک ه حائز اهمیت است که در کادربن ی ها دقت بیش ری شود تا  در زمان ثالبالت 

 لحظه نا  تصویر خاص تری پ ی  آی .
اح را  ق ب  خود “  از چشم دخ ران ببینیم”در پایان هیئت داوران دومین جشنواره م   لک  

را به تما  بانوان  تق یم م  کن  که م  کوشن  با ابزار هنر مسیر رسی ن به آین ه و جامعه ای 
 پویا و شاد را برای م یران، جوانان و تمشگران ایران روشن و پر امی  نمای .

در پایان در باش اص   دوربین  نگین محم ی فرد از اصفهان و زهره لک از تهران و در باش 
 اص   موبای   هم سمانه شیرازی از آمل و کوثر ل یزاده از رفسنجان تج یل ش ن .

در باش وِیژه دوربین  هم مینا نول  از تبریز و مهناز نوریان از مشه  و در باش ویژه موبای   
نیز نگین سی ی از رفسنجان نفر اول و فاطمه شایق از رفسنجان به لنوان نفر دو  تالقال یالر 

 ش ن .


