
به گزارش روابط عمومی رویداد شــهر ایده آل، ششــمین نمایشگاه و همایش شــهر ایده آل طی روزهای 
دهم الی ســیزدهم دی ماه ســال جاری در جزیره کیش برگزار می گردد. مهــدی عاطفی مدیر اجرایی این 
رویداد اعالم نمود: طی برگزاری ششــمین نمایشــگاه شهر ایده آل، شــهرداری ها ضمن بازدید و حضور 
در این نمایشــگاه در بخش های فضای سبز، زیبا سازی، مبلمان شــهری، ترافیک و حمل و نقل شهری و 
 همچنین ارائه فرصت های ویژه سرمایه گذاری برای جلب مشارکت بخش خصوصی در اجرای آنها شرکت 

خواهند نمود.
وی همچنین در خصوص ششمین همایش شهر ایده آل اظهار کرد:

ششمین دوره این رویداد با هدف ارائه پروژه های برتر شهرداریهای کشور و همچنین مدیریت سرمایه گذاری 
مشترک در شهرداری ها برگزار خواهد شد.

مدیر اجرایی رویداد شهر ایده آل افزود: این همایش فرصت مناسبی است تا پژوهشگران و صاحب نظران 
با ارایه راهکارهای مناسب زمینه های اجرایی شدن طرح های مبتکرانه و خالق را در اختیار شهرداری ها و 
شــوراهای اسالمی شهرها  قرار دهند. و همچنین سازمان ها و واحدهای زیر مجموعه شهرداری ها، نتایج 

پروژه های قابل عرضه به سایر شهرها در سطح ملی را در این نمایشگاه ارائه نمایند.
عاطفی با بیان اینکه در حوزه مدیریت شهری نیازمند فرهنگ سازی و ارائه آموزش های تخصصی در سطح 
شهرداری ها هستیم، ابراز امیدواری نمود با برگزاری چنین همایش ها و گردهمایی های تخصصی، دست 
انــدرکاران این حوزه با الگوهای مدیریتی روزآمد و کاربــردی و همچنین مدیریت صحیح پروژه ها، کاهش 
هزینه ها و اســتفاده از توان بخش خصوصی برای ســرمایه گذاری در پروژه های عمران شــهری بیش از 

پیش آشنا شوند. 

برگزاری اولین جشــنواره برترین عملکرد شهرداری ها در حوزه های حمل و   
نقل، آتش نشانی، پسماند و فضای سبز، بر اساس شاخص های جایزه جهانی 
بهترین تجارب و راهبردهای )best practice( ســازمان اسکان بشر ملل 

)UN- HABITAT( متحد
چهارمین جشنواره طرح های برگزیده دهیاری های سراسر کشور  

ششــمین همایش شــهر ایده ال  همراه با معرفی منتخبین اولین جشنواره   
برتریــن عملکــرد شــهرداریها و چهارمین جشــنواره طرح هــای برگزیده 
دهیاری هــا  )best practice(  در تاریــخ 12 و 13 دی ماه ســال جاری در 

سالن همایش های بین المللی خلیج فارس جزیره کیش برگزار می گردد.
رویکرد امسال ارائه برترین عملکرد شهرداری ها در حوزه های حمل و نقل،   

آتش نشانی، پسماند و فضای سبز می باشد

شــهرداریها بــا حضور در ایــن همایش بــا برترین پروژه های اجرا شــده در   
شــهرداریها آشنا شده و راه کارهای اجرایی این پروژه ها در شهرهای خود را 

آموزش می بینند.

اهداف همایش های شهر ایده آل :
ایجاد بستر مناسب جهت هم افزایی علمی در حرکت به سمت شهر ایده آل  

ارتقاء سطح دانش کیفی نزد مدیران شهری در زمینه تفکر ایده آل  
زمینه ســازی برای تحقــق ظرفیت های بالقوه و بالفعل مثبت شــهروندان   

)سرمایه های انسانی و اجتماعی(

مشــارکت در ایجاد یک تمدن پیشــرفته جهانی )جهان شــهر و شهر های   
جهانی(

ارتبــاط هماهنــگ با محیط زیســت در همه تراز های شــهری )واحد های   
مسکونی و تجاری، خیابان ها و شوارع، پارک ها و میادین، ...

بهــره برداری بهینه از ظرفیت های موجود در زیســت بوم )انرژی، امکانات   
طبیعی، ...(

به حداقل رساندن زمینه های خطرخیزی مختص جوامع مدرن  
ارائه خدمات تکنولوژیک با باال ترین کیفیت به شهروندان  

ایجاد بستر مناســب جهت بهره گیری مدبرانه از تکنولوژی های پیشرفته،    
متوسط و تراز پائین  در طراحی و ساخت سازه ها و زیر ساخت های شهری


