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دومیـن دورۀ برنامـۀ فرهنگي »جسـتار کیفیـت در تجربه هاي 
بازآفریني شـهري در چارچوب اندیشـۀ ایران شـهری« با طرح 
دو موضـوع »ارتقـای کیفیـت عرصه هاي همگانـي بافت هاي 
تاریخـي« و »ارتقـای کیفیـت زندگـی در سـکونت گاه های 
غیررسـمی« به همت شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی 
شـهری ایران در اردیبهشـت ۱۳۹۵ آغاز شـد. این موضوعات 
در قالـب اعطـای جایـزۀ ملي بهتریـن تجربه هاي بهسـازي و 
نوسـازي شـهري بـه همـراه برگـزاري جلسـات گفت وگـو با 
متخصصـان، بررسـي تجربه هـاي برتـر در رویدادهاي مشـابه 
جایـزۀ ملـي جسـتار، برپایي نشسـت هاي هم اندیشـي، تدوین 
ویژه نامه های موضوعی، برگزاري مسـابقۀ عکاسـي با موضوع 
کیفیت هـاي زندگـي در فضـاي شـهري، و فراخـوان معرفـي 
اثرگذارتریـن کتاب هاي تألیـف و ترجمه در این زمینه پیگیري 
شـد. در بخـش اصلـی این جایـزه، پـس از اعـالم فراخوان و 
بررسـی آثار رسـیده بـه دبیرخانه، شـورای علمی سـطوحی را 
بـرای غربـال کـردن تجربه هـا مشـخص کـرد که در شـکل 
زیـر نشـان داده شـده و تعداد آثـار در هریک از سـطوح نیز در 

جدول آمده اسـت.
پـس از طبقه بنـدی آثار رسـیده بـه دبیرخانه در سـطح دوم، با 
دو معیـار موقعیـت قرارگیـری و وضعیـت بهره بـرداری، برخی 
از تجربه هـا از دور خارج شـدند. با بررسـی مسـتندات ارسـالی 
متولیـان تجربه هـای راه یافتـه بـه سـطح سـوم و روی هـم 

گذاشـتن الیه های اطالعاتی به دسـت آمده از اسـناد گوناگون 
مرتبـط با این اقدامات، شناسـنامه ای بـرای هریک از تجربه ها 
تهیـه و بـرای بررسـی به اعضای شـورای داوران داده شـد. از 
میـان این آثـار، تعدادی بنا بـر آرای داوران به منظـور ارزیابی 
میـزان رضایت منـدی مـردم، بـه مرحلـۀ پایـش میدانـی راه 
یافتنـد. فراینـد ارزیابی کیفـی میزان اثرگـذاری اقدامات با این 
هـدف طی شـد کـه زمینه سـاز جسـت وجوی تعریـف کیفیت 
مطلـوب در نگاه مردم باشـد. بـا گردآوری اطالعـات تجربه ها 
از طریـق مصاحبـه و مشـاهده و اسـتفاده از روش هـای متنوع 
و متناسـب بـا موضـوع کـه در ویژه نامـۀ دورۀ اول ایـن برنامه 
بـه تفصیـل توضیح داده شـده اسـت، بسـتۀ کامل تـری از هر 
تجربـه بـه دسـت آمد کـه مجموعـۀ دیدگاه های کارشناسـان 
مطلـع و بهره بـرداران را منعکـس می کـرد. ایـن اطالعـات به 
صـورت گزارش هـای مکتـوب به همـراه رتبه بنـدی تجربه ها 
از طریـق امتیـاز ارزیابـی و همچنیـن بیـان تصویـری، بـرای 
شـورای داوران بـه نمایـش درآمـد. آثـار راه یافتـه بـه ارزیابی 
میدانـی در دو بخـش فضاهای عمومـی در بافت های تاریخی 
و سـکونت گاه های غیررسـمی و در هشـت دسـته به شرح زیر 

به نمایش گذاشـته شـد:
الـف( تجربه هـا در زمینۀ بهسـازی و ارتقای فضاهای شـهری 

و توسـعۀ قلمـرو عمومی در بافت هـای تاریخی
   بهسازی محور
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   بهسازی میدان
   احیای مجموعۀ چندعملکردی

در  زندگـی  کیفیـت  ارتقـای  زمینـۀ  در  تجربه هـا  ب( 
سکونت گاه های غیررسمی 

   توسـعۀ امکانات و خدمات روبنایی و ارتقای زیرسـاخت های 
شـهری و محله ای )گونه: فضاهای فراغتی(

   توسـعۀ امکانات و خدمات روبنایی و ارتقای زیرسـاخت های 
شـهری و محله ای )گونه: توسـعۀ خدمات فرهنگی و ورزشی(

   توسـعۀ امکانات و خدمات روبنایی و ارتقای زیرسـاخت های 
شـهری و محله ای )گونه: توسـعۀ خدمات آموزشی و درمانی(

   توسـعۀ امکانات و خدمات روبنایی و ارتقای زیرسـاخت های 
شـهری و محله ای )گونه: بهبود معابر و شـبکۀ زیرسـاخت ها(

   ارتقـای توانمندی هـای اقتصادی و ظرفیت سـازی اجتماعی 
و اداری )توسـعۀ نهادهای محلی(

بنا بر نظر شـورای داوران، مقرر شد سیاست کلیدی در انتخاب 
تجربه های برتر، قرارگیری تجربه در مسـیر بازآفرینی شـهری 
و هم نوایـی فراینـد و دسـتاوردهای آن بـا اهـداف سـند ملـی 
راهبردی احیا، بهسـازی و نوسـازی و توانمندسـازی بافت های 
فرسـوده و ناکارآمد شـهری )مصـوب هیئت وزیران، شـهریور 

۱۳۹۳( باشـد. بـر این اسـاس، تجربه هایی که در مسـیر سـند 
مذکور گام برداشته  و اقداماتی در جهت بسط مفاهیم و اهداف 
مطـرح شـده انجـام داده  بودنـد، در جایگاه باالتری نسـبت به 
سـایر تجربه هـا قـرار می گرفتنـد. شـورای داوران همچنیـن 
دربـارۀ توجـه بـه چهـار اصـل بنیـادی در انتخـاب تجربه هاـ  
مـدت زمان بهـره برداری، میزان شـهرت اقدامـات در جامعه، 
نـوآوری در زمینـۀ ارتقای تحـرک اجتماعی، و میـزان تداوم و 
رشـدیابندگی تجربه در طول زمان ـ  به اتفاق نظر رسـیدند. با 
رتبه بنـدی مجدد تجربه هـا و اجمـاع آرای داوران، تجربه های 
برتـر و شایسـتۀ تقدیـر انتخـاب و عامـالن اصلی اثرگـذار در 

توفیـق این تجربه هـا نیز تعیین شـدند.




