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فرصتیبرایارتقایبرندینگ
ودیپلماسیشهری
گفت وگو با گشتاسب مظفری ،معاون بینالملل مرکز ارتباطات
و امور بینالملل شهرداری تهران درباره جشنواره طالیی تهران
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جایزهجهانیخشــتطالییتهرانبرایچهارمین
باردرتهرانبرگزارمیشود.درایندورهازجشنوارهکهبه
بهانهروزجهانیشهرهابرپامیشود،اطالعاتمربوطبه
187پروژهوتجربهشهریداخلیدرکنارحدود300پروژه
وطرحشــهریخارجی،دریافتشــدهاست.درهمین
رابطهگفتوگوییبا«دکترگشتاسبمظفری»معاون
بینالملل مرکز ارتباطــات و امور بینالملل شــهرداری
تهرانودبیرجایزهخشــتطالییداشــتیمتــااهدافو
رویکردهایمدیریتشهریتهراندراینموردرابررسی
کنیم.
ëëامسالبرایچهارمینبارجایزهخشتطالییبرگزار
میشــود ،این رویداد چه اهدافی را دنبال میکند و چه
دستاوردهاییبرایتهرانداشتهوخواهدداشت؟
برگزاری اینگونه جوایز به صورت عمومی ،میتواند
دستاوردهایی را برای شهر برگزارکننده به همراه داشته
باشــد که مهمترین آنها بهبود برندینگ شهر در سطح
جهانی اســت .در واقــع میزبانی و برگــزاری رویدادهای
مهم،یکیازروشهایمعمولدردیپلماسیعمومی
وشهریستتاتعامالتراتوسعهوارتباطاترادرسطح
جهانی افزایش دهد .به نوعــی از طریق برگزاری موفق
رویدادهــای مهــم ( )Event Managementمیتوانیم
ازیکشــهریاکشــور،تصویــروبرندمناســبیرامعرفی
کنیــم .در دنیــا ،کشــورها بــه تناســب اهدافشــان بــرای
پذیــرش و میزبانی رویدادهای بــزرگ رقابت میکنند.
ازجملــهآنهــامیتــوانبــهرویدادهــایورزشــیاعماز
مســابقات جهانی و المپیکها،جشنوارهها ،مسابقات
و المپیادهای علمی ،فرهنگی و هنری اشــاره کرد .همه
این رویدادها و نمایشگاههای مختلف که در دنیا برگزار
میشود و امروزه رقابت جدی برای میزبانیشان وجود
دارد ،بیشــتر با هــدف ارتقای برنــد و جایگاه آن شــهر یا
کشوردریکفضایرقابتیبسیارسختوفشردهدنبال
میشــودتــابتواننــدتوجــه،منابع،ســرمایهوگردشــگر
بیشتریرابهطرفخودجلبکنندوهمچنیناعتمادو
اعتبارباالتریرادرسطحدنیابهدستآورند.
هدف اول مــا در پایهگذاری خشــت طالیــی تهران،
کمک به ارتقا وجهه تخصصی و جایگاه حرفهای شــهر
تهــران در رنکینگهــای بینالمللــی بــود .مــا از طریق
برگــزاری ایــن جایــزه توانســتهایم در عرصــه مدیریت
شــهری در ســطح بینالمللی تأثیرگذار باشیم .تهران
از طریق برگــزاری این جایزه ،با توجه به اینکه فراخوان،
اخبــار ،اســناد ،فیلــموتیزرهــایتبلیغاتــیآندر دنیــا
منتشر میشــود ،قطعا به جایگاه بهتری دست خواهد
یافت.
هــدف بعــدی مــا در پایهگــذاری این جایزه ،کســب
اطالعــاتمربــوطبهتجــارببرترمدیریتشــهری در
جهانبود.ازطریقفراخوانیکهمیدهیم،شهردارهاو
مدیرانشهریرادعوتمیکنیمازاینطریقاطالعات
مربــوطبــهتجــاربوپروژههــایشــهریخــودرابــابــه
اشــتراک بگذارند و خوب در دنیای امروز هم ،اطالعات
مهمتریــنمنبعتولیدثــروتومنزلتدردنیاســت.،از
اینطریقاطالعاتبیشتریازتجاربمدیریتشهری
درابعادمختلفکسبوجمعآوریمیکنیم.
البته اطالعات به تنهایی برای اصالح و پیشبرد امور
کافی نیســت .این اطالعات باید پــردازش و تحلیل و به
دانــشوابزاریبرایتصمیمگیریدرســتوبههنگام
مدیران شــهری تبدیل شــود .به عنوان مثــال یک مدیر
شــهری قصــد دارد حرکتــی را در جهــت برنامهریــزی،
توســعه شــهری و شهرســازی در تهــران انجــام دهــد،

