
نقش آفر�نی بر بام شهر

طراحی بدنه و المان ورودی منطقه �ردش�ری صفه

با سالم و احترام

حضور محترم

دعوت نامه
:

   اصفهان  گره خورده به  فرهنگ و هنر،  همچون نگینى درخشان  بر گردن  کشور عزیزمان ایران؛ به یمن
    نفس کشیدن مردان و زنان بلند همت، در کوچه و بازارش؛ نامى استوار اما ظریف به رنگ فیروزه بر تن تاریخ

حک کرده است. نامى به ارزش نصف جهان
 اصالت شهرزیباى مان اصفهان، هنر است و زیبایى شأن و جایگاه زندگى مردمانش. قرن هاست مردمان شهرمان

 به  این هویت و رنگ، خو گرفته اند  و معمارى نماینده جلوى این عظمت و  شکوه
بارى دیگر  باید درخشید به مدد فرهیختگانى خوش قلبى چون شما

 شهردارى اصفهان در راستاى هدف مشارکت مردم در اداره شهر، اقدام به برگزارى مسابقه طراحى با موضوع
 طراحى بدنه و المان ورودى منطقه گردشگرى صفه نموده است. از این رو از شما طراح گرامى دعوت میکنیم

با مشارکت خود کیفیت مورد انتظار مارا برآورده نمایید

برای  �سب اطالعات بیشتر به سایت WWW.CUBESH.IR مراجعه فرمایید

 آدرس دبیرخانه:
145 اصفهان، خیابان �اوه، خیابان مخابرات، بعداز چهاراه طاهرزاده، پال� 
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 کوه صفه
بر نگاری ماندگار   خلق نقش و 
ای فیروزه  های  گنبد  شهر  بام 

استقراري موقعيت  دليل  به  صفه   كوه 
به آن  كامل  اشراف  نيز  و  در شهر    عالي 
رود، زاينده  سرسبز  جلگه  و   رودخانه 
 داراي شرايط استثنايي و منحصر به فردي
شهري، انداز  چشم  نظر  از  كه   است 
گردشگري توسعه  و  محيطي   طراحي 
اين در  ما  دارد.  بااليي  بسيار   اهميت 
آوردن وجود  به  در  سعي   مسابقه 
 محيطي پويا و فعال، امكانات تفريحي ،
بازسازي و  بسيار  گردشگري  هاي   جاذبه 

ورودي منطقه بوده است

توريستي . از  يكي  عنوان  به   اصفهان 
 ترين شهرهاي ايران شناخته مي شود كه
از زيادي  گردشگران  سال  طول  تمام   در 
 داخل و خارج كشور به آن سفر مي كنند.
جاذب ترين  محبوب  از  يكي  صفه   كوه 
برای است.  اصفهان  گردشگري   هاي 
درج آدرس  به  بیشتر  اطالعات   کسب 

شده مراجعه کنید

معرفی بیشتر و جزئیات مسابقه

WWW.CUBESH.IR




