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مقامات محترم و نمايندگان محترم كشورهاي عضو،
عالیجنابان،

خانم ها و آقايان،

امیدوارم كه تاكنون اوقات خوبی را در تهران سپری كرده باشید. بسیار 
خرس��ندم از اينکه توانسته ايم میزبان شما برای برگزاری اين نشست 

تخصصی باشیم.
همانگونه كه در گفتگوهای آغازين عنوان گرديد، هدف از برگزاری اين نشس��ت، شکل گیری شبکه منطقه ای 
متش��کل از نمايندگان دستگاه های مديريتی و اجرايی، نهادهای دولتی و دانشگاه ها برای تبادل دانش، تدوين 
رويکردهای هماهنگ و ارائه راهکارهای اجرائی در جهت حل مسائل مناطق نابسامان شهری بوده است. حضور 
نمايندگان بیش از 14 كش��ور در اين نشس��ت، نشان دهنده اهمیت موضوع و میزان توجهی است كه كشورهای 
حاضر به موضوع بهس��ازی مناطق نابس��امان شهری داش��ته اند. لذا انتظار می رود با تداوم حمايت های خود از 
دبیرخانه كارگروه، به تحقق اهداف فوق ياری رسانده و به ارتقاء برنامه های عملیاتی كه با هم انديشی يکديگر 
تدوين می نمايید بیفزايید. حضور وزير محترم شهرس��ازي جمهوري اس��المی افغانستان و وزير محترم مسکن 
و خدمات س��اختمانی و مهندس��ی جمهوري س��ريالنکا و هیات همراه و همچنین نمايندگان محترم كشورهای 
اندونزی، چین، س��وريه، عراق، ارمنستان، بوتان، عمان، اردن، قطر، بنگالدش، تركمنستان و آذربايجان فرصتی 

را فراهم كرد تا گفتگوهای تخصصی در سطحی عالی، جذاب و فعاالنه برگزار گردد. 

گزارش مباحث 4 جلس��ه تخصصی و همچنین بیانیه و برنامه عملیاتی اين نشس��ت، نشان دهنده نتیجه بخش 
بودن گفتگوها و دست يابی به تصمیم های مشتركی است كه بر اساس خرد جمعی بدست آمده است.  

خانمها و آقايان،

ارتقاء كیفی سکونت، رفع محرومیت های اجتماعی، ايمن سازی و ارتقاء امنیت محیط شهری و عرصه سکونت 
شهروندان، فراهم كردن مسکن اقشار كم درآمد و هويت بخشي و تقويت بنیان های فرهنگی اجتماعی شهرها 

از سیاست های كلیدی جهت نیل به اهداف برنامه های بهسازی مناطق نابسامان شهری است. 
بهس��ازی مناطق نابسامان شهری مستلزم اتخاذ سیاست های جامع، ابزارسازی در ابعاد حقوقی و مالی، ظرفیت 
س��ازی و نهادسازی اس��ت. تجارب گذشته نشان داده اس��ت كه مشاركت مردم زمینه س��از تحولی شگرف در 
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بهس��ازی مناطق نابس��امان شهری است. لذا با تاكید بر نقش ويژه مردم و ساكنان اين مناطق در فرايند تصمیم 
س��ازی، برنامه ريزی، طراحی و اجرای برنامه های بهس��ازی مناطق نابسامان شهری، انتظار می رود با صدايی 
واحد مشاركت مردم و ساكنان اين مناطق را بعنوان راهبردی كلیدی در سیاستگذاری و برنامه ريزی های خود 

قرار دهیم. 

در اين رويکرد جامع " توانمندس��ازی، توسعه محله ای و همراهی رشد با هويت وعدالت" كلید بهسازی مناطق 
نابسامان شهری" قلمداد می شود.  

در پايان،

 از ح�ضور و مش��اركت فعال كلیه كش��ورهای حاضر به ويژه نمايندگان محترم كش���ورهای  ان�دونزی، بوتان، 
س��ری النکا كه رياس��ت نشست های چهارگانه را بر عهده داشتند كه در تمامی مباحث شركت فعال داشته و با 

ارائه تجارب خود موجب رونق مباحث نشست های تخصصی گشتند تشکر و كمال امتنان را دارم. 
برگزاری اين نشس��ت، بدون حمايت ها و هدايت مقام عالی وزارت راه و شهرسازی و عضو هیات رئیسه مجمع 
س��ومین اجالس وزاري مس��کن و شهرسازي منطقه آسیا اقیانوس��یه، امکان پذير نبود. بنوبه خود از جناب آقای 

مهندس نیکزاد و همکاران محترم در دفتر روابط بین الملل تشکر و قدردانی می شود. 

از اعضای محترم كمیته علمی و كلیه همکارانم در شركت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ايران تقدير 
بعمل آورده، امیدوارم بتوانیم با همراهی اين عزيزان در چارچوب تصمیمات كارگروه، برنامه ريزی های جامعی 
برای ايجاد ارتباط، گردآوری اس��ناد و تش��کیل بانك اطالعات و انتقال تجارب به كش��ورهای عضو تدوين و با 

مشاركت همه اعضای اين شبکه تخصصی به اجرا درآوريم.

امید است با همفکری و مشاركت همه كشورهای منطقه در چارچوب برنامه ريزی جامع و رويکردی بنیادين به 
اهداف خود در ساماندهی مناطق نابسامان شهری نائل گرديم. 

با تش��کر مجدد از همه س��رورانی كه در اين نشست ياری گر ما بوده و يا در اين گردهمايی حضور يافتند تشکر 
نموده و بدينوسیله پايان اولین نشست تخصصی كارگروه بهسازی مناطق نابسامان شهری منطقه آسیا اقیانوسیه 

را اعالم می دارم.

همه شما را به خداوند متعال می سپارم.
خدانگه دار




