طبیعتــاًنگاه به تجــارب شــهری جهانی و بــه کارگیری
آنها،البتهباتوجهبهشرایطواقتضاءاتبومی،میتواند
بــرارتقــایکیفیــتزندگیشــهروندانتهرانــی،بهبود
زیرســاختها و افزایش اعتماد به تصمیمات مدیران
شهری،بسیارتأثیرگذارباشد.تصمیمگیریبااطالعات
ص یــا در فضایــی پــر ابهــام،
کمتــر و یــا اطالعــات ناقــ 
میزان ریســک آن تصمیم را بیشــتر میکنــد .اما زمانی
کــهاطالعــاتکافیبــرایحوزهمــوردنظرجمــعآوری
میشــود و تجارب شــهری دنیا را در آن حوزه در دســت
داریــم ،میتوانیم تصمیمــات قابل اعتمادتــری را در
حوزه مدیریت شــهری اتخــاذ کنیم .بنابرایــن برگزاری
این جایزه میتواند به اصــاح تصمیمات مدیریتی ما
و ارتقــای کیفیت زندگی شــهروندان ،زیرســاختهای
شهری،تسهیالتوخدماتشهریکمککند.
هدفیابعدسومیهموجودداردکهمتصورهستیم
توسعهدیپلماسیعمومیوشهریدرسطحدنیاست.
دنیــای امــروز چــه در ســطح شــهرها و چــه در ســطح
دولتهــا و جوامــع محلــی ،دنیــای رقابــت و همکاری
اســت .به نوعیجوامع ،کشورها و شــهرها برای رسیدن
به منابع ،قــدرت ،دانش و اطالعات بیشــتر و وضعیت
بهتر در رتبــه بندیهای بینالمللی و رفاه بیشــتر برای
شهروندانخودشان،باهمدیگردرحالرقابتهستند.
رقابت اگر به تنهایی اتفــاق بیفتد میتواند آثار مخربی
را ایجــاد کند و خطرناک باشــد .ما شــاهد این وضعیت
در کشورهایی هستیم که در یک فرآیند یک سویه صرفاً
بهمنافعخودشانفکرمیکنندوحاضرندبرایرسیدن
به منافع خودشان ،حقوق سایر کشورها را پایمال کنند.
بــرایاینکهدنیاگرفتاررقابتهایمخربنشــود،برای
رسیدنبهپیشرفتبیشتربایدباهمدیگرهمکاریهم
بکنند .همچنین برای صیانــت از منابع کره زمین برای
نســلهای آینده ،چارهای به جز همــکاری وجود ندارد.
در ایــن فضــای رقابــت و همــکاری ،بحث دیپلماســی
شهریمیتواندبسیارمفیدباشدوبهکمکدولتهای
ملی بیاید .از این طریق در واقع در فرآیند توسعه روابط
و گفــت وگوهــا ،همــکاری و تعامــل در دنیــا مشــارکت
میکنیم تا بتوانیم در فرآیند استقرار همزیستی ،صلح
وتوسعهپایدارجهانیتأثیرگذارباشیم.
ëëشــعار امســال جایــزه تــاب آوری ،زیســتپذیری و
شهرهای هوشمند است .این شعار و محورها براساس
چه نیازهایی انتخاب شده اســت؟ و این جشنواره چه
سهمیدرتأمینایننیازهادارد؟
مــا برگــزاری ایــن جایــزه را همزمــان بــا روز جهانی
شهرهادرنظرگرفتهایم.سازمانمللازسال،۲۰۱۳روز
۳۱اکتبرهرسالرابهعنوانروزجهانیشهرهانامگذاری
کردهاست.مابهعنوانیکحرکتنوآورانهوپیشتازانه،
همزمــانباروزجهانیشــهرهاودرحمایــتازاینروز،
یک جایزه یا مســابقه جهانی را تعریف کردیم .در واقع
ایــنجایزههویتخودرابهصورتاصولیودقیقازروز
جهانی شــهرها میگیرد .تهران یکی از شهرهایی است
که بــه کیفیت زندگی شــهروندان و حکمروایی شــهری
خوب ،اهمیــت زیادی میدهــد .شــعار و آرمان اصلی
اینجایزه،همراســتاباشعارروزجهانیشهرها« ،شهر
بهتروزندگیبهتر»اســت.دردنیایجدیدانســانهابه
سعادت ،آسایش ،کیفیت ،تعالی و بهره وری نخواهند
رسید مگر اینکه بتوانند شــهرهای خوبی داشته باشند.
مســیر تعالی زندگی شــهری در دنیای جدیــد از طریق
ارتقــای زندگــی شــهروندی اســت .هرســال نیــز در روز
جهانی شــهرها ،عــاوه بر شــعار اصلی که «شــهر بهتر

و زندگــی بهتــر» اســت ،موضــوع اساســی و یــا چالــش
مهمی در نظر گرفته میشود .ســازمان ملل و دولتها
از طریــق ایــن نامگذاریها و توجــه دادن افکار عمومی
و حساسســازی ذینفعــان کلیــدی و اهمیــت دادن به
ایــنموضوعها،درپبتأثیرگذاریدرفرآیندتوســعهو
جکمرواییشهرهاهستند.
بهعنوانمثالامسالشعارانتخابیبرایروزجهانی
شــهرها«نوآوریوکیفیتزندگیبراینســلهاآینده»
اســت .اینکــه از طریــق نوآوریها و روشهــای خالقانه
مدیریتشهریبتوانیمشرایطوکیفیتبهتریرابرای
نسلهایآیندهتأمینکنیم.برایتحققاینآرمانباید
به مفهومی با نام «توســعه پایدار» توجه کنیم .توسعه
پایــدار به معنــی اینکــه منابع ،مــواد ،مصالــح ،انرژی،
ثــروت ،اندوختههای طبیعــی و چیزهایی که بشــریت
بــرایمماشوحیاتامروزخودشنیــازدارد،بهنوعی
بهــره برداری کنــد که زندگی نســلهای آینــده به خطر
نیفتد .شــعار «شــهر بهتر ،زندگی بهتــر» چتر عمومی
برای روز جهانی شهرهاســت و شعار امسال که نوآوری
و کیفیــت بــرای زندگــی نســلهای آینــده در مفهومی
بــه نام توســعه پایــدار اســت .یعنــی شــهرهایمان را از
طریق روشهای خالقانــه و نوآورانه به نوعی مدیریت
کنیم که هم نســل حاضر در رفاه وآســایش باشــد و هم

هدف اول ما در پایهگذاری
خشت طالیی تهران ،کمک
به ارتقای وجهه تخصصی و
جایگاه حرفهای شهر تهران
در رنکینگهای بینالمللی
بود .ما از طریق برگزاری این
جایزه توانستهایم در عرصه
مدیریت شهری در سطح
بینالمللی تأثیرگذار باشیم

نسلهایآینده.درایجامفاهیمیمانند«هوشمندی»
و«تابآوری»مطرحمیشود.بخشیهمکهمابهشعار
امســال اضافه کردیم «شــهرهای هوشــمند ،تاب آور و
زیســت پذیر برای همه» اســت کــه متأثر از شــعارهای
مدیریتشهریجاریدرتهراناست.هردورهمدیریت
شــهری ،سیاســت و راهبردهایی را انتخــاب میکند که
متناســب بــا آرمــان نهایی «شــهر بهتــر زندگــی بهتر»
اســت .در دوره جدیــد مدیریت شــهری توجــه ویژهای
بهتوســعهفضاها،تســهیالت،خدماتوزیرساختها
برای همه اقشــار مردم میشــود .به این معنی که شهر
نبایــد در اختیــار یک عده خاص باشــد و یا توســط گروه
ویژهای مورد بهره برداری قرار گیرد .همه شــهروندان و
اقشــاراجتماعیحالوآیندهنسبتبهشهرحقدارند.
شــهر نباید صرفاًدر دســت سودجویان باشــد .طبیعتاً
کسانیکهفقطمنافعمالیزودگذرخودشانرامیبینند
خیلیتوجهیبهآیندهشهرندارندوبرایرفاهنسلآتی
تالشــی نمیکنند .بنابراین ما میگوییم شهر باید برای
همه شهروندان باشد .در اینجا مفهومی دیگری به نام
«حقنســبتبهشهر»اتفاقمیافتد.یعنیهمهاقشار
مــردم اعم از کــودکان ،نوجوانان ،جوانان ،میانســاالن،
سالمندان ،کهنساالن و اقشار مختلف جامعه به لحاظ
اقتصــادی ،فرهنگــی ،اجتماعــی و همــه کســانی که به
نوعــی در زندگی شــهری حضــور دارنــد و کار و فعالیت
میکنند،نســبتبهشــهرحــقدارندوشــهرمتعلقبه
همه آنهاســت .بنابرایــن مدیریت شــهری در مجموع
بایــدبهتمــاممنافعایناقشــاردرمدیریــتخودتوجه
کند.
آیــا شــهر بــرای ناتوانــان دارای امکانــات اســت .آیا
شــهر نیاز کودکان خود را برطرف میکنــد .آیا مدیریت
شــهریماتوجهکافیبــهحقوقبیماراندرشــهردارد.
آیا مدیریت شــهری مــا ،قوانین و مقررات مــا به منافع
بانواندرشهرتوجهمیکند؟منافعهمهبایددربرنامه
مدیریتشهریدرطراحیواجرایپروژههاموردتوجه
قرار گیرد .همه به تناسب حق و جایگاهشان از امکانات
شــهری اســتفاده کنند .البته بدیهی و مهم اســت که در
عینحالهمهشــهروندانوذینفعانهمبایدنســبت
به شــهر احساس دلســوزی ،تعهد و مســئولیتپذیری
داشــته باشــند .از محیط زیســت شهرشــان محافظت
کنند .شــهرهای تاب آور به معنی شــهرهایی اســت که
زیــر ســاختها ،خدمــات و مدیریت شــهری بــه نوعی
طراحیوســاختهشــوندویــا ایجادگردندکــهدرمقابل
چالشهــا ،مشــکالت ،مخاطــرات ،تحریمهــا و
بحرانهایطبیعیویاانســانساز،دوامبیاورندودچار
فروپاشــی نشــوند .شــهرهای هوشــمند یعنی شــهرها
نوآورانه،خالقانه،هوشمندانهوخردمندانهادارهشوند
و منابع و انرژی و محیط زیســت خودشان را هدر ندهند
ویانابودنکنند.
ëëگفتید که از طریق جشــنواره اطالعاتی را جمعآوری
میکنیــد که میتوانــد در تصمیمهای مدیریتی بســیار
تأثیرگذار باشــد .این اهداف و رویکرد چه دســتاوردها و
چه خروجیهایی دارد؟ تأثیر این جشــنواره چیست و
باتوجه به محورهای آن ،در آینده میتوانیم شــاهد چه
تغییراتیباشیم؟
از اهــداف فرعــی و دســتاوردهای مــورد انتظــار این
جشــنواره ایجاد انگیزه در مدیران شــهری است .هدف
بیشــتر مســابقات هم همین اســت .یعنی شــرایطی را
ایجــاد کنندکــه مخاطبــان یــا ذی نفعــان آنهــا ،در یک
فضــای انگیزشــی و رقابتــی ســالم ،بــه دنبــال کســب
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