سخنرانی اختتامیه
مهندس مجید کیانپور
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مقامات محترم و نمايندگان محترم كشورهاي عضو،
عالیجنابان،
خانم ها و آقايان،
امیدوارم که تاکنون اوقات خوبی را در تهران سپری کرده باشید .بسیار
خرس��ندم از اینکه توانسته ایم میزبان شما برای برگزاری این نشست
تخصصی باشیم.
همانگونه که در گفتگوهای آغازین عنوان گردید ،هدف از برگزاری این نشس��ت ،شکل گیری شبکه منطقه ای
متش��کل از نمایندگان دستگاه های مدیریتی و اجرایی ،نهادهای دولتی و دانشگاه ها برای تبادل دانش ،تدوین
رویکردهای هماهنگ و ارائه راهکارهای اجرائی در جهت حل مسائل مناطق نابسامان شهری بوده است .حضور
حاضر به موضوع بهس��ازی مناطق نابس��امان شهری داش��ته اند .لذا انتظار می رود با تداوم حمایت های خود از
دبیرخانه کارگروه ،به تحقق اهداف فوق یاری رسانده و به ارتقاء برنامه های عملیاتی که با هم اندیشی یکدیگر
تدوین می نمایید بیفزایید .حضور وزير محترم شهرس��ازي جمهوري اس�لامی افغانستان و وزير محترم مسکن
و خدمات س��اختمانی و مهندس��ی جمهوري س��ريالنکا و هیات همراه و همچنین نمایندگان محترم کشورهای
اندونزی ،چین ،س��وریه ،عراق ،ارمنستان ،بوتان ،عمان ،اردن ،قطر ،بنگالدش ،ترکمنستان و آذربایجان فرصتی
را فراهم کرد تا گفتگوهای تخصصی در سطحی عالی ،جذاب و فعاالنه برگزار گردد.
گزارش مباحث  4جلس��ه تخصصی و همچنین بیانیه و برنامه عملیاتی این نشس��ت ،نشان دهنده نتیجه بخش
بودن گفتگوها و دست یابی به تصمیم های مشترکی است که بر اساس خرد جمعی بدست آمده است.
خانمها و آقایان،
ارتقاء کیفی سکونت ،رفع محرومیت های اجتماعی ،ایمن سازی و ارتقاء امنیت محیط شهری و عرصه سکونت
شهروندان ،فراهم کردن مسکن اقشار کم درآمد و هويت بخشي و تقویت بنیان های فرهنگی اجتماعی شهرها
از سیاست های کلیدی 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 که مشارکت مردم زمینه س��از تحولی شگرف در
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بهس��ازی مناطق نابس��امان شهری است .لذا با تاکید بر نقش ویژه مردم و ساکنان این مناطق در فرایند تصمیم
س��ازی ،برنامه ریزی ،طراحی و اجرای برنامه های بهس��ازی مناطق نابسامان شهری ،انتظار می رود با صدایی
واحد مشارکت مردم و ساکنان این مناطق را بعنوان راهبردی کلیدی در سیاستگذاری و برنامه ریزی های خود
قرار دهیم.
در این رویکرد جامع " توانمندس��ازی ،توسعه محله ای و همراهی رشد با هویت وعدالت" کلید بهسازی مناطق
نابسامان شهری" قلمداد می شود.
در پایان،
از حـضور و مش��ارکت فعال کلیه کش��ورهای حاضر به ویژه نمایندگان محترم کش��ـورهای انـدونزی ،بوتان،
س��ری النکا که ریاس��ت نشست های چهارگانه را بر عهده داشتند که در تمامی مباحث شرکت فعال داشته و با
شماره35-35
54

ارائه تجارب خود موجب رونق مباحث نشست های تخصصی گشتند تشکر و کمال امتنان را دارم.
برگزاری این نشس��ت ،بدون حمایت ها و هدایت مقام عالی وزارت راه و شهرسازی و عضو هیات رئیسه مجمع
س��ومین اجالس وزاري مس��كن و شهرسازي منطقه آسيا اقيانوس��يه ،امکان پذیر نبود .بنوبه خود از جناب آقای
مهندس نیکزاد و همکاران محترم در دفتر روابط بین الملل تشکر و قدردانی می شود.
از اعضای محترم کمیته علمی و کلیه همکارانم در شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران تقدیر
بعمل آورده ،امیدوارم بتوانیم با همراهی این عزیزان در چارچوب تصمیمات کارگروه ،برنامه ریزی های جامعی
برای ایجاد ارتباط ،گردآوری اس��ناد و تش��کیل بانک اطالعات و انتقال تجارب به کش��ورهای عضو تدوین و با
مشارکت همه اعضای این شبکه تخصصی به اجرا درآوریم.
امید است با همفکری و مشارکت همه کشورهای منطقه در چارچوب برنامه ریزی جامع و رویکردی بنیادین به
اهداف خود در ساماندهی مناطق نابسامان شهری نائل گردیم.
با تش��کر مجدد از همه س��رورانی که در این نشست یاری گر ما بوده و یا در این گردهمایی حضور یافتند تشکر
نموده و بدینوسیله پایان اولین نشست تخصصی کارگروه بهسازی مناطق نابسامان شهری منطقه آسیا اقیانوسیه
را اعالم می دارم.
همه شما را به خداوند متعال می سپارم.
خدانگه دار

