فراخوان ثبت و ارسال آثار
چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طالیی تهران
"شهر زیست پذیر ،شهروند مشارکت پذیر"
به اگاهی عموم شهرداران ،روسا و اعضای شوراهای اسالمی شهرها ،مدیران شهری و شهروندان محترم می رساند:
پیرو برگزاری سه دوره "جایزه جهانی خشت طالیی تهران" طی سال های  ، 5939، -5931چهارمین دوره این جایزه در تاریخ
 3آبان 5931مصادف با  95اکتبر  8152و همزمان با "روز جهانی شهرها" به همت مرکز ارتباطات و بین الملل شهرداری تهران
و با مشارکت و همکاری نهادها ،سازمان های علمی و اجرایی تخصصی داخلی و بین المللی فعال در حوزه مدیریت شهری ،در
تهران برگزار خواهد شد.
این جایزه با هدف ارتقای کیفیت زندگی شهروندان ،توسعه دامنه ارتباطات و تعامالت بین المللی ،و بهبود توانمندی ها در زمینه
گسترش زیرساخت های شهری و نیز معرفی و بهره برداری مطلوب از تجارب و پروژه های برتر شهرهای کشورمان و دیگر
شهرهای جهان ،برگزار می شود و انتظار میرود منجر به تبادل موثر اطالعات و دانش فنی و مشارکت در اجرای پروژه های مهم
شهری گردد.
در این راستا عموم شهرداران ،روسا و اعضای شوراهای اسالمی شهرها و مدیران محترم شهری دعوت می نماید پروژه ها و
تجارب برتر حوزه مدیریت شهری خود را بر اساس معیارها و شاخص های مشروحه در سایت جایزه و نیز در قالب فرم های
فراخوان که از طریق سایت قابل دریافت میباشد ،به دبیرخانه جایزه (مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران) معرفی و
ارسال نمایند.
جهت ثبت نام قطعی پروژه ها و تجارب مورد نظر برای این دوره از جایزه ،الزم است فرم ثبت نام مربوط به معرفی و ثبت
مشخصات پروژه ها و تجارب از سایت جایزه به نشانی  www.tehrangoldenadobe.comدانلود شود ،و پس از
تکمیل به همراه مستندات الزم (عکس ،فیلم ،نقشه و  )...به آدرس ایمیل  Tehrangoldenadobe@tehran.irو
یا آدرس پستی دبیرخانه ارسال گردد.
بر اساس عرف متداول ،در این دوره نیز ضمن اهدای گواهینامه شرکت در جایزه به تمامی پروژه ها و تجارب معرفی شده ،به آن
دسته از پروژه ها و تجاربی که بر اساس نظرات هیات داوران موفق به راهیابی به مرحله نهایی جایزه شوند ،لوح تقدیر و به پروژه
های نهایی برتردر هر یک از محورهای فراخوان ،لوح تقدیر ،تندیس خشت طالیی تهران و جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد.
در همین ارتباط آقایان مهدی پیری رییس دبیرخانه جایزه جهانی خشت طالیی تهران با شماره ثابت  18530185150و شماره
همراه  13581999191و عبداله اکرامیان کارشناس دبیرخانه با شماره ثابت  18530185111و شماره همراه 13509151319
برای هرگونه هماهنگی و کسب اطالعات بیشتر ،معرفی میگردد.
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