






معرفی چهره های تأثیرگذار در حوزه های مختلف 
فرهنگی، اجتماعی و سیاسی از طریق انتخاب های 
مردم��ی و رس��انه ای ب��ه روالی معم��ول در دنیا 
تبدیل شده اس��ت. ازاین رو مجتمع رسانه ای راه و 
س��اختمان به عنوان تنها هولدینگ تخصصی این 
حوزه به منظور تش��ویق و ترغیب مدیران عمرانی 
کشور از س��ال 1392 اقدام به برگزاری جشنواره 
انتخاب چهره س��ال صنعت راه و ساختمان کشور 
نموده است.این جش��نواره با برگزاری شش دوره 
گذش��ته توانس��ته جایگاه خود را در میان فعاالن 
و متخصصان عمرانی کش��ور به دست آورده و به 
یکی از برنامه های رسانه ای بزرگ کشور در پایان 

سال تبدیل شود .
انتخابات چهره سال راه و ساختمان کشور انتخابی 
کامال رسانه  ای است که با رویکرد جریان سازی و 
گفتمان محوری در رسانه  های ملی و استانی سعی 
در گزینش مدیران برتر در حوزه مدیریت شهری 
دارد که در این پروسه مخاطبان می  توانند به یکی 

از کاندیداها در هر دسته رأی دهند. 

معرفی جشنواره



دکتر پیروز حناچی؛ شهردار تهران و چهره سال 93 

دکتر مهدی جمالی نژاد؛ رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و چهره سال 95

دکتر مسعود نصرتی؛ معاون سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و چهره سال 96

دکتر محمد ساالری؛ رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران

مهندس حبیب اله طاهرخانی؛ مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید

مهندس حامد مانی فر؛ مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

دکتر مرتضی سقائیان نژاد؛ شهردار قم و چهره سال 96

مهندس ایرج شهین باهر؛ شهردار تبریز و چهره سال 96

 مهندس رسول کشت پور؛ شهردار منطقه دو تهران و چهره سال 97

مهندس فرج اله رجبی؛ رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

مهندس داریوش باقرجوان؛ مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و چهره سال 97

شورای سیاست گذاری



 علی اکبر آقایی
رئیس کمیسیون عمران مجلس برگزیده سال 1392 

جمشید برزگر
رئیس کانون انبوه سازان ایران برگزیده سال 1392 

پیروز حناچی
معاون وزیر و رئیس شورای عالی شهرسازی برگزیده سال 1393

علی رضا پاک فطرت
شهردار شیراز، برگزیده سال 1394 

برگزیدگان سال های 92 و 93 و94



علی اصغر مونسان
رئیس منطقه آزاد کیش 

علی خاوری
مدیر راه و شهرسازی گیالن

مشتاق احمد ریگی 
رئیس شورای شهر زاهدان 

سید کماالدین میرجعفریان 
مدیرکل راه و شهرسازی ایالم

مسعود نصرتی
شهردار قزوین 

محمد قنبری
 نظام مهندسی ساختمان البرز

مهدی جمالی نژاد
شهردار اصفهان 

الهام حیدری
رئیس نظام مهندسی ایالم

برگزیدگان سال 1395



برگزیدگان سال 1396

ایرج شهین  باهر
شهردار تبریز

مسعود نصرتی
شهردار رشت

تقی رضایی
مدیرکل راه و شهرسازی البرز

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس



برگزیدگان سال 1397

حسین ویزواری
سازمان نظام مهندسی گلستان

محمد اسالمی
وزیر راه و شهرسازی

محمدحضرت پور
شهردار ارومیه

رسول کشت پو ر
شهردار منطقه 2 تهران

روح اله براتیان
شهردار بجنورد

محمد طاهری
سازمان نظام مهندسی استان تهران

حبیب اله طاهرخانی
شرکت عمران شهرهای جدید



برگزیدگان سال 1397

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان 

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای فارس

شرکت عمران شهر جدید پردیس ) تهران(

شرکت عمران شهر جدید رامین )خوزستان(

     
تعداد آرای سال 92



آرای مردمی

آمار شرکت کنندگان جشنواره چهره سال

     
تعداد آرای سال 97
411,021

     
تعداد آرای سال 92
28,741

     
تعداد آرای سال 95
136,141

     
تعداد آرای سال 93
42,943

     
تعداد آرای سال 96
154,071

     
تعداد آرای سال 94
40,555



تصاویر منتخب از دورهای قبل



تصاویر منتخب از دورهای قبل



گروه های نظرسنجی 1398



زمان و نحوه ثبت رای

زمان آغاز نظرسنجی هفتمین دوره :
شروع : 5 بهمن 1398 ساعت12 ظهر   

پایان : 15 بهمن 1398 ساعت 12 ظهر

نحوه رای گیری :

روش اول : ثبت رای از طریق USSD شماره گیری با تلفن همراه به شیوه زیر:             

روش دوم : ارسال پیامک حاوی کدکاندید به شماره :

* با هر شماره موبایل فقط با یکی از روش های باال امکان ثبت رای می باشد.

 * 6 6 5 5 *  8 8 9 9 9 9 کدکاندید * #

10006653



حامیان جشنواره و شورای رسانه



مشارکت و اسپانسری

چهره سال رویدادی تأثیرگذار و فرصتی ویژه برای تعامل بیشتر مدیران و شهروندان است که در این میان، حامیان و 
مش��ارکت کنندگان می توانند با اس��تفاده از فرصت ایجادشده توان و ظرفیت های خود را به بهترین شکل معرفی کنند؛ 
چراکه تجربه برگزاری 6 دوره جشنواره چهره سال کشور نشان دهنده ظرفیت های تبلیغاتی گسترده این برنامه  است.
حامی��ان و مش��ارکت کنندگان می توانند در این رویداد ک��ه در بازه زمانی یک ماهه برگزار می ش��ود در بخش های زیر 

همکاری و همیاری منسجمی با مجتمع رسانه ای ساختمان داشته باشند:

بخش رسانه ای: در این بخش رسانه های ملی و استانی، خبرگزاری های معتبر، پایگاه های خبری، رسانه های مکتوب و 
غیرمکتوب ملی و استانی، فضای مجازی و تبلیغات محیطی در سطح کشور  با دبیرخانه چهره سال همکاری و تعامل 

دارند که این می تواند یک فرصت بی نظیر برای حامیان جشنواره باشد.

رأی گیری: رأی گیری این رویداد بزرگ  از طریق پیامک و کد USSD با مشارکت بیش از 1 میلیون نفر از هموطنان 
در سراسر کشور و جهان انجام می شود که می تواند محفل مناسبی برای تبلیغات وسیع در سطوح ملی و استانی شود.

اختتامیه: اختتامیه این رویداد  با حضور افراد تأثیرگذار و مطرح صنعت س��اختمان در بخش های دولتی و خصوصی، 
خبرگزاری های معتبر کش��ور انجام می ش��ود؛ در نتیجه فرصت مناسبی برای تبلیغات در طول اختتامیه و حتی پس از 

پایان رویداد ایجاد خواهد شد.
بدون ش��ک حمایت از این جش��نواره به عنوان یک رویداد خاص و رسانه ای می تواند در معرفی متفاوت محصوالت و 

خدمات آن مجموعه نقش بسیاری ایفا کند.

پتانسیل و ظرفیت های جشنواره چهره سال



آیین اختتامیه هفتمین جشنواره چهره سال راه و ساختمان و اعالم برگزیدگان در بهمن 
ماه امس��ال، همزمان با جش��ن پایان س��ال صنعت ساختمان در ش��بی با شکوه در هتل 

اسپیناس پاالس تهران برگزار خواهد شد.
در ای��ن برنام��ه ضمن اهدای تندیس به منتخبین در حضور مدیران عالی رتبه حوزه راه و 
س��اختمان کش��ور،  برنامه های جانبی و مفرح همچون موسیقی زنده و استنداپ کمدی 

اجرا خواهد شد.
 در این برنامه مدیران ارش��د حوزه های ش��هری،عمرانی و س��اختمانی کش��ور،از جمله 
و  داری  راه  کل  مدی��ران  کالنش��هرها،  ش��هرداران  وشهرس��ازی،  راه  وزارت  مدی��ران 
حمل و نقل جاده ای کش��ور، روس��ای س��ازمان های نظام مهندسی، ش��هرداران مناطق 
22 گان��ه ته��ران،  س��ازندگان و طراح��ان ش��اخص و مط��رح کش��ور ،س��رمایه گذاران 
و مش��اوران صنعت س��اختمان، تولید کنن��دگان و صاحب نظران این ح��وزه و مهمانانی 
از مجل��س ش��ورای اس��المی و  ش��ورای اس��المی کالنش��هرها حضور خواهند داش��ت.                                                                                                                    
ضمن این که در دوره های گذش��ته مشاورین و دستیاران ریاست جمهوری در این برنامه 

همراه ما بوده اند.

اختتامیه جشنواره



آیین اختتامیه هفتمین جشنوراه چهره سال همزمان با جشن پایان سال صنعت ساختمان در تاریخ بیستم بهمن 
ماه 1398 در تاالر رویال هتل اسپیناس پاالس تهران در حضور 2500 مخاطب برگزار می شود.



دبیرخانه : مجتمع رسانه ای راه و ساختمان -  صما
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