مســابقه بینالمللی و یک فراخــوان بینالمللی دیده
میشــود،همینموقعیتیکدســتاوردبرایشــرکت
مجرییاپیمانکاریامدیرآنپروژهاست.بهعنوانمثال
«پل طبیعت» در تهران توســط خانم مهندس جوانی
طراحی و توسط شــهرداری اجرا و به یکی از جاذبههای
گردشگری ،بینالمللی شــهرمان تبدیل میشود .این
پــروژه جوایز جهانی محتلفــی از جمله جایــزه جهانی
خشتطالییتهرانراکسبکردهاست.بنابراینطراح
و ســازنده پروژه در ســطح بینالمللی مطرح میشــود
وهمیــنفرصــترابرایدعــوتومشــارکتدراجرای
پروژهایبعدیفراهممیسازد.
هنــوزاعتبــارجایزهمادرســطحبینالمللــیبهحد
مناســبی نرســیده اســت .جایزه ما جایزه جوانی است.
دوره اول بــه صــورت پایلــوت در ســطح تهران بــود ،به
نحــوی کــه ســال ۹۴فقــط پروژهای ســطح شــهرداری
تهران شــرکت داشــتند و هیــچ فراخوانی داده نشــد .با
اســتقبال و عالقهمندی شــهرها در ســال دوم ،جایزه را
گســترش دادیم و شــهرهای بیرونی نیز شرکت کردند.
درواقــعانتظارماایناســتکهســالبهســالرشــدکند
به شــرط اینکه حمایت مناسب داشــته باشیم .فضای
سیاســی ،مدیریتی ،اقتصــادی و تحــوالت بینالمللی
همــه باید دســت به دســت هم دهنــد تا ایــن حمایت
شکل بگیرید و جایزه تقویت شــود .شاید بعد از ۱۰سال
بتوان ارزیابی بهتری داشت چون تالش ما این است که
حامیانمناسبدربخشهایدولتی،مدیریتشهری
وخصوصیشناساییشودتادرپیشبرداینپروژهکمک
کنند.اگربهلحاظمعنوی،سیاسیومادیحمایتکنند
طبیعتاًماسالبهسالفضایبهتریراخواهیمداشت
واعتبارجایزهتقویتخواهدشد.
یکــی از معضــات مــا منابــع مالــی اســت .در حال
حاضربخاطرمسائلمالیومحدودیتها،نمیتوانیم
حتیکشــورهاییکــهپروژههایآنهاواردلیســتنهایی
میشــوندرابهتهــرانبیاوریمچوننیازبــهمنابعمالی
زیــادی دارد .در کشــورها و شــهرهای توســعه یافتهتــر،
بخش خصوصــی حمایت خوبی از ایــن حوزهها دارد و
در اصــل همان بحث مشــارکتهای اجتماعی اســت.
بخشخصوصیشاملشرکتها،پیمانکارهاوفعاالن
اقتصــادی بهویژه آنهایی که مرتبط با آن حوزه شــهری
هســتند .بانکهــا ،مؤسســات اعتبــاری ،شــرکتهای
هواپیمایی،بیمههاوهتلهاهرکدامبهنوعیآنرامورد
حمایــت قرار میدهند و ســپس یک هــم افزایی اتفاق
میافتدکهاثرخودشرادارد.
ëëیکــی از بازوهــای مهــم جشــنواره ،داوران هســتند و
معمــوالً ســؤال های بســیاری پیرامــون هیــأت داوران
و نحــوه داوری آنهــا وجــود دارد .هیــأت داوران در این
جشنوارهچهمعیارهاییبرایبررسیوارزیابیدارند؟
بــرایاینکهایــنجایزهبهمرحلهنهاییبرســدچند
گام داریــم .گام اول ثبــت نــام ایــن پــروژه با اســتفاده از
فراخوان ارائه شــده است .معموالًشهرهای عالقه مند
به مشــارکت ،تجارب و پروژهای مورد عالقه خودشــان
را در ســایت جشــنواره ثبت میکنند و یا از طریق ایمیل
بــرای دبیرخانه جایزه ارســال میکننــد .در ابتــدای کار
اطالعــات دریافتــی تجــارب و پروژههــا توســط هیــأت
علمی و کارشناســی دبیرخانه بررسی و تشخیص اولیه
قــرار داده میشــود کــه آیا اطالعات به درســتی ارســال
شــده و پروژههــا واجد قابلیتهــای اولیه بــرای ورود به
فرآیند داوری هســتند؟ در بســیاری از موارد تشــخبص
داده میشــود کــه پــروژه فاقــد ویژگیهــای مــورد نیــاز

هســتند .مثــاًموضوعات خیلی دم دســتی و ســادهای
را معرفــی کردهاندکــه ارزش چندانی نــدارد و یا پروژها
و تجارب بســیار ویــژهای را معرفی کــرده اندکه قابلیت
اجرا در شــهرها و مکانهــای دیگر را نــدارد .در حالیکه
یکــی از معیارهای ارزیابی این اســت که پــروژه قابلیت
تکرارپذیری داشــته باشد .اگه شــهری براساس شرایط
خــاصخــودشپــروژهایرااجــراکــردهکــهبــرایبقیه
شــهرهای دنیا قابلیت اجــرا و تکرارپذیری نــدارد ،کنار
گذاشته میشود .اما برخی پروژهها ،با لحاظ اقتضائات
وشــرایطبومــی،قابلیتتکــراردارند.تعــداد 10معیار
برایداوریوجودداردکهیکیازآنهابحثتکرارپذیری
اســت.بنابرایندروهلهاولپروژههاغربالمیشــوندو
تعدادیازپروژههاریزشمیکند.پروژههایباقیمانده
پسازغربالگری،برایهیأتداورانمرحلهاولجهت
ارزیابیوداوریارسالمیشود.
هیأتداورانترکیبیازاســاتیدوکارشناسانومدیران
شهریهستندکهدریکحوزهومحورهایمختلفدارای
تخصصهستند.پسازارزیابیاولیهتوسطهیأتداوران
درهــر ۷محور،داورانبهیکلیســتکوتاهودرنهایتدر
هر محور بــه ۳پــروژه ودر مجموع ۲۱پروژه میرســند .در
مرحلهنهایینیز،داوراناینمرحله،پروژههاراازنفراول
تاسومامتیازبندیومعرفیمیکنند.
االبتــهاینامکانوجودداردکــهداورانبهایننتیحه
برســند که در یک محور هیچکدام از پروژهها صالحیت
برنده شــدن را ندارنــد .گاهی اوقــات نیز لزومــاً 3پروژه
برنده برای محور اعالم نمیشــود .بســته به نظر هیأت
داوران ،تا ســقف سه پروژه در هر محور و جمعاً ۲۱پروژه
میتواندمعرفیشود.

ëëســوال آخر ،چرا عنوان خشــت طالیی بــرای جایزه
انتخابکردهاید؟
وقتی طــرح ،پروژه یــا ابتکاری پایهگذاری میشــود،
انتخاب نــام آن مهم اســت .چرا که نامگذاری بخشــی
ازهویــتآنپــروژهرامیســازد.درســال ۱۳۹۴کــهایــن
پروژهمتولدشــد،یکیازپیشنهاداتدرموردنامگذاری
ایــنبودکــهچونپروژهپیرامونفضایســاختوســاز،
ساختمان ،مسکن و شهرسازی است و در اکثر مناطق و
آثار به جای مانده از تمدن باســتانی ما ،از «خشــت» به
عنــوان کوچکترین واحد ســاخت وســاز در بناهایمان
اســتفادهشدهاســت ،لذاازواژهخشتوعنوان«خشت
طالیی» اســتفاده شد که نشــان دهنده نوعی مسابقه و
برتــری جویــی در تمدنســازی معاصــر و توســعه
شهرهایمانباشد.
تندیس جایزه هم نمادی از خشــت به رنگ طالیی
اســتکهنشــاندهندههویتودیرینهتمدنمااســت.
براســاساطالعاتموجــود،یکیازاقالمیکــهدرموزه
ســازمانمللنگهداریمیشــود«خشــتی»استکهاز
میان یکــی از بناهــای تاریخی ما توســط رئبس جمهور
وقــتبهدبیرکلســازمانمللهدیهدادهشــدهاســت.
«خشت»جایگاهخاصیدرمیانساکناندرفالتایران
داردوتــاحــدودیهمموردتوجهافکارعمومیاســت.
البته مخاطبان مستقیم این جایزه ،مردم و شهروندان
عادی نیســتند بلکه شــهردارها ،مدیران و کارشناســان
ومتخصصــانشــهریاندولــیامیدواریمشــهروندان
تهرانی نیــز از آثار و برکات برگزاری چنیــن رویدادهایی
بهرهمندشــوندونتایــجآندرارتقایکیفیتشــهرهاو
زندگیشهروندان،تأثیرگذارباشد.
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