
   

 

 

 2021 لمللی نقاشی شهر صلح آمیزابین  مسابقه نتایج اعالم 

و  ژاپن  هیروشیمای شهر در واقع  صلح شهرداران سازمان توسطبرای چهارمین سال متوالی  آمیز صلح شهر نقاشی المللیبین  مسابقه

 برگزار شد.   دنیا کشور  18 شهر از 105 مشارکت با

الملل شهرداری توسط دبیرخانه ایرانی سازمان شهرداران صلح، با همکاری مرکز ارتباطات و امور بینه  قاین مساب  اعالم فراخوانطی  

 این   در  شرکت  برای  آمیز  صلح  شهر  موضوع  با  را  خود  هنری  آثار  تا  شد  دعوت  سال  15  تا  6  کودکان  از  تهران و موزه صلح تهران،

 . نمایند ارسال مسابقه

ایران دریافت شد و سپس با  مسابقه،   اول  مرحله  در از سراسر   سوی  از  شده   تعیین  ظرفیت  به  توجه  تمامی آثار شرکت کنندگان 

 حوزه  در  متخصص  ایرانی  داوران  توسط  بود،  مذکور  تعداد   از  بیش  که  شهرهایی  آثار  ،( سنی  رده  و  شهر  هر   از  اثر  5  ثبت)  ژاپن  دبیرخانه

 . شد و به دبیرخانه ژاپن ارسال انتخاب انکودکنقاشی 

  تا  اول رتبه برایمورد بررسی قرار گرفت و در نهایت  المللیتوسط داوران بینآثار ارسال شده از سراسر دنیا،  در مرحله بعدی تمامی

 . شد برگزیده  اثر زدهدوا، سوم

، زیرا قلم کودکی که به  استی تقدیر  شایسته  ارزشمند وعلیرغم اینکه این رویداد در قالب مسابقه برگزار شد، آثار تمامی کودکان  

 کند. را خلق می هارنگ صلح درآید زیباترین نقش

 

 :2021  زیشهر صلح آم   ینقاش  یالمللنیب  مسابقه نهایی  نتایج اعالم  

 سال   10تا   6سنی  رده

 (: برگزیده 1) اول  رتبه

 ( ساله 7) علی آباد کتولایران، شهر  ازحلما سادات کریمی 

 (:برگزیده  2)  دوم  رتبه

 (ساله 9)  تهران شهر ،ایران از، ریملینا بص

 (ساله 7) هاندااز ژاپن، شهر  آیانا یوشیدا

 (: برگزیده  3)  سوم  رتبه

 (ساله 9) بندرعباس، شهر نگار غیبی از ایران

 ( ساله 6) قبادی از ایران، شهر قائمشهر نکار

 ( ساله 8) هیروشیماشهر   ،از ژاپن هاروکا ایکدا

 



   

 

 سال   15تا   11 سنی  رده

 (: برگزیده 1) اول  رتبه

 ( ساله 14) هیروشیما، شهر ژاپن از هونوکا یامادا

 :(برگزیده  2)  دوم  رتبه

 (ساله 13) شیراز ایران، شهر از یگانه سوار دالور

 (ساله 14) ساگامیهارا شهر ،ژاپن از کازوتورا ماسودا

 (: برگزیده  3)  سوم  رتبه

 (ساله 14) تهراناز ایران، شهر  برغمدیریحانه 

 (ساله 15) هیروشیما، شهر نانامی شیومورا از ژاپن

 (ساله 12)  ناها ، شهرژاپن از هازومی چیبانا 

 برگزیده: آثار  توضیحات  

 ( ساله  7) کتول  آباد  علی  شهر ایران،  از کریمی  سادات  حلما

را  من نقاشی   خانواده  از  را  صلح  هابچه   چون  کشیدم  ها خانواده  برای  این 

  نوادهاخاعضای  وقتی .است مار آ و خوب چیز همه نم نقاشی  در آموزند.می

  د، کنن  رفتار  با یکدیگر  المتمس  و  نی مهربا  با   و  بگذارند   احترام  یکدیگر  به

 . دباشن داشته با هم  ایدوستانه رابطه د میگیرن یاد ها بچه 

 

 

 (ساله  9)  تهران  شهر  ایران،  از بصری،   ملینا

مردم را دعوت    و رودمی مختلف شهرهای به که است صلح فرشته یک این

  این.  دباشن شاد  و   دبخندن   هم  با ،  دباشن  دوست  ،دنکنن  دعوا  همکه با    میکند

  هدیه  مردم   به  دوستی  و  صلح  نماد  عنوان  به  را  زیتون  شاخه  یک  پرنده

 . کرده است  باز صلح شهر از محافظت برای را خود هایبال و  دهدمی

 



   

 

 (ساله  7)  هاندا  شهر  ژاپن،   از یوشیدا  آیانا 

  مالقات   جهان  سراسر   مردم  با  راحتی  به  و  کنم  عبور   کمان  رنگین  از  کاش میشد

 .شود جامعه یک به شبیه دنیا  کل روزی امیدوارم. با آنها دوست شوم  و کنم

 

 

 

 

 

 

 

 (ساله  9)  نگار غیبی از ایران، شهر بندرعباس

 برای  ما.  گذارند می  احترام  یکدیگر  به  موجود  هایتفاوت  علیرغم  هابچه  همه

 در   آمیز  صلح  شهر  یک   که  زمانی   تا  کنیممی  همکاری جهان  در  صلح  ایجاد

 .باشیم داشته جهان

 

 

 

 (ساله  6)  قائمشهر  شهر  ایران،  از قبادی  کارن

  بگذارید ما در صلح زندگی کنیم.

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 (ساله  8)  شهر هیروشیما  از ژاپن،  هاروکا ایکدا 

  زندگی   آنها   در  مختلفی  افراد  دارد که   وجود  جهان  در   زیادی  کشورهای

  کرد،  جهان   سراسر  در  گسترش  به  شروع  COVID-19  که  زمانی  از.  کنندمی

  مالقات   مردم  با  یا  برویم  کشور  از  خارج  به  توانیمنمی  که  است  طوالنی   مدت

  تا   کنم  سفر  مختلف  شهرهای   در  بالدار  اسب  بر  سوار  دارم  دوست   من.  کنیم

 . بیاورم جهان به را صلح و شوم دوست  آنجا مردم  با

 

 (ساله  14)   ژاپن، شهر هیروشیما  هونوکا یامادا از

 ای هسته   سالح  بدون  آمیز  صلح  جهانی  آرزوی  ،هیروشیما  من  زادگاه  شهر

 صرف .  کنیممی  درست  صلح  برقراری  آرزوی  با  را  کاغذی  یدرناهاما  .  دارد  را

 برای  ما  آرزوهای   مذهب،   و   فرهنگ   پوست،  رنگ   مختلف، هایملیت  از  نظر

.  شوندمی  متصل  هم   به ی  کمان  رنگین  پل  یک   با   و   هستند  مرز  بدون   صلح

 در  دست  که  کشد می  تصویر  به  مختلف  هایپیشینه  با   را  افرادی  نقاشی  این

 از   کودکان.  گذارندمی  نمایش  به  را  کاغذی  درناهای  و  اندگرفته  هم  دست

  با   ،کنندمی  عبور  کاغذی با درناهای    کمان  رنگین  یک  روی  از  جهان  سراسر

 به  خود  صلح آمیز  شهرهای  در  بتوانند  کودکان  آن  در  که  دنیایی  آرزوی

 . بگذارند   قدم روشن ایآینده

 

 (ساله  13)   شیراز  ایران، شهر  از  یگانه سوار دالور

  یکدیگر   به  شغل  و   پوست  رنگ  نژاد،   زبان،  از  فارغ  دنیا   مردم  همه  شهر  این  در

  همدلی   این  کنند،  کنریشه  را  کرونا  نام  به  جدیدی  ویروس  تا   کنند می  کمک

  با   و  وجود  تمام  با  پرستار  این  .افتدمی  اتفاق   صلح آمیز  سرزمینی  در  فقط

 . کند می کمک همه به مهربانش   و عمیق نگاه 

به    برای  توانیممی  ما زمین  آمیز  صلح  یسرزمینرسیدن  کره  روی   به  بر 

  زندگی   و  زیباست  زندگی   زیباست،  زندگی   .بدهیم  صلح و آرامش  یکدیگر

 .. .زیباست

 



   

 

 (ساله  14)شهر ساگامیهارا   ژاپن،  کازوتورا ماسودا از

  در ،شادی با  بتوانند  آینده در کودکان  که کشیدم  امید  این  با  را تصویر این

 . بگذرانند وقت هم   با درگیری بدون و آرام دنیایی 

 

 

 

 

 

 (ساله  14)  از ایران، شهر تهران ریحانه برغمدی

  و  صلح با   بیایید.  است زیباتر زندگیو با همراهی همدیگر،  یکدیگر دست در دست

 . برویم  آینده  به دوستی

 

 

 

 

 

 

 (ساله  15) نانامی شیومورا از ژاپن، شهر هیروشیما

 میتوانند  خود  قومیت  و  ملیت  به  توجه  بدون   مردم  همه  آن  در  که  شهری

، شهری صلح آمیز کنند  زندگی  تبعیض  از  عاری  و  آسوده  راحت،  خیال  با

  زندگی   راحت  و  آزادانه  توانندمی  زنده  موجودات  همه  آن  در  که  شهری.  است

 دوستانشان  با  توانندمی  ها  بچه  که  شهری.  عشق  و  گرما  از  پر  شهری.  کنند

.  ببرند  لذت  ورزش  از  خواهند  می  که  چقدر  هر  و  کنند  بازی  هاپارک  در

  استفاده  خود  زمینه  پس  برای  آسمان  عصر  تا  صبح  زیبایی  از  گرفتم  تصمیم

 شهر  یک   از  من  دید  این .  کنیم  محافظت  آن  از  باید   معتقدم   که  چیزی  کنم، 

 .است صلح آمیز



   

 

 ( ساله  12)  ناها  ژاپن، شهر   از هازومی چیبانا

  بودیم،  پیک نیک   یک  در  بازی  آتش  از  بردن  لذت  حال  در  ما  که  حالی  در

  حیوانات   و   ها انسان  آن   در  که   محلی   کنم می  فکر  من .  رسیدند  راه  از  حیوانات

 . است صلح آمیز شهر یک کنند،  زندگی هم  کنار در توانندمی

 

 

 

 

 : (در ژاپن)منبع اعالم نتایج در سایت دبیرخانه مرکزی سازمان شهرداران صلح  
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