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  آســیب شناســی تجارب گذشته و يافته اندوزی از تجارب موفق سايرين نشــان می دهد كه برخورداری از 
ساختار مديريتی مناســب يکی از راهبردهای اصولی برای تحقق برنامه های بهسازی و نوسازی شهری است. 
تحقق اين راهبرد نیز مســتلزم بکارگیری ســه سیاست كلیدی است كه هر يک بنوبه خود و با توجه به ساختار 
مديريتی كشــورمان ضروری اند. نهادســازی، ظرفیت ســازی و تالش برای ايجاد مديريت هماهنگ در زمره 
سیاســت هايی هســتند كه در هر سه مقیاس ملی، شــهری و محلی الزم االجرا و در ساير عرصه ها نیز تعمیم 

پذيرند. 
 تشــکیل نهادی فرابخشی در مقیاس ملی برای سیاســت گذاری و مديريت كالن سیاست های بازآفرينی و 
ساماندهی محالت هدف برنامه های بهسازی و نوسازی شهری ضروری است. شکل گیری و توسعه نهادهای 
محلی بويژه نهادهای مردم نهاد برای مديريت و هدايت برنامه های بهســازی و نوســازی شــهری در عرصه 
محالت و محدوده ها نیز در اولويت بوده و با رويکرد جديد دولت در حال بسط و گسترش اند. در اين میان ايجاد 
نهاد تخصصی نیز در عرصه تولید علم و همچنین ارائه خدمات فنی- تخصصی منطبق با آخرين دست يافته ها 

و فن آوری های نوين دنیا از ضروريات اين عرصه محسوب می شود. 
  همزمان با اجرای سیاســت نهادســازی در عرصه های فوق، ظرفیت سازی نیز سیاستی كارآمد و با اهمیت 
برشــمرده می شــود. در چارچوب قوانین و اساسنامه های دستگاه های دخیل در اين فرايند، نقش قابل توجهی 
از مديريت برنامه های بهسازی و نوسازی شهری بدين سازمان ها و نهادهای موجود واگذار و يا قابل واگذاری 
است. اما پذيرش و اجرای چنین نقشی در گرو ايجاد ظرفیت های الزم برای ايفای صحیح اين ماموريت است. 
طرح ها و برنامه های بهســازی و نوسازی شهری از جمله برنامه های تخصصی توسعه شهری اند كه به شکل 
موضوعی و يا موضعی در محالت هدف اين برنامه ها به اجرا می روند. دستگاه های دخیل در فرايند مديريت و 
اجرای اين برنامه ها، عالوه بر برخورداری از نیروی تخصصی كافی، بايد به دانش اين عرصه نیز تسلط داشته تا 
ضمن مديريت بهینه اين اقدامات، زمینه تحقق كیفی اين برنامه ها را فراهم نمايند. با توجه به تعدد دستگاه های 
موجود دخیل در اين فرايند، ظرفیت سازی نیز همچون نهادسازی در هر سه مقیاس ملی، شهری و محلی الزم 
االجرا است. شركت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ايران بعنوان نهاد تخصصی دولت، همواره درصدد 

مهندس مجید کیانپورسخن مدیر مسئول 
معاون وزير، مدير عامل شرکت مادر تخصصي عمران 

و بهسازي شهري ايران

نهادسازی، ظرفیت سازی و مديريت هماهنگ شهری سیاست های 
کلیدی برای تحقق برنامه های بهسازی و نوسازی شهری
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ايجاد ظرفیت های الزم هم در عرصه بخشی و فرابخشی بوده است. برگزاری دوره های آموزشی، نشست های 
تخصصی و همايش های ملی و منطقه ای همگی از اقدامات بعمل آمده در راستای ايجاد ظرفیت های علمی و 
تخصصی در اين عرصه بوده اســت. در چارچوب توافقنامه های مبادله شده با دانشگاه های كشور نیز، از طريق 
حمايت از پايان نامه های دانشجويی، ترجمه و چاپ كتب تخصصی و اجرای پژوهش های كاربردی اين سیاست 
را توسعه داده و تحقق بخشیده است. ساير نهادها بويژه مديريت شهری نیز ضروری است با ايجاد ظرفیت های 
الزم، شــرايط انتقال و واگذاری اين ماموريت خطیر را به بخش خصوصی فراهم نمايند. تجربیات گذشته نشان 
داده اســت كه دســتگاه های برخوردار از ظرفیت های فنی و تخصصی الزم، ضمن پیشــبرد كمی برنامه های 
بهسازی و نوسازی شهری، با ارتقاء كیفی اقدامات، زمینه ساز تحوالت شگرفی در محالت و محدودهای هدف 

اين برنامه ها بوده اند. 
همزمان با اجرای سیاست نهادسازی و ظرفیت سازی، فراهم شدن شرايطی برای برخورداری از يک مديريت 
هماهنگ شهری نیز از سیاست های كلیدی در تحقق برنامه های بهسازی و نوسازی شهری محسوب می شود. 
همانگونه كه پیش تر نیز ذكر گرديد، تعدد سازمان ها و دستگاه های دخیل در فرايند بهسازی و نوسازی شهری 
يا به عبارت كالن تری برنامه های توســعه شــهری، يکی از معضالت و مسائل جدی و ساختاری حال حاضر 
كشــور محسوب می گردد. با تشخیص اين معضل، برنامه های سوم، چهارم و پنجم توسعه كشور درصدد طرح 
موضوع مديريت واحد شهری برآمده و قوانین و دستورالعمل هايی را نیز مطرح و دستگاه ها را موظف به رعايت 
مفاد آن كرده اند. با توجه به پیچیدگی امر و طوالنی بودن تحقق اين سیاست، به نظر، پیگیری سیاست مديريت 
هماهنگ شــهری می تواند جايگزين مناســبی و يا به عبارتی زمینه سازی مطلوب برای تحقق مديريت واحد 

شهری باشد. 
   تجربه ســتاد توانمندســازی در مقیاس ملی، شکل گیری شــهرداری ثامن به عنوان سازمان مجری طرح 
نوســازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی با هماهنگی و مشاركت دســتگاه های دخیل، نمونه های موفق از 
شکل گیری چنین ساختار مديريتی مشاركتی و هماهنگ بوده است. عالوه بر اين، تجربه موفق بهسازی محله 
ســنگ سیاه شیراز نیز از نتايج شکل گیری چنین مديريت هماهنگ، حتی در مقیاس يک پروژه بشمار می رود. 
لذا ايجاد يک بستر مشاركتی برای تصمیم گیری می تواند زمینه ساز تحقق اقدامات بزرگی در بافت های شهری 
كشــور گردد. تحقق اين مهم با توجه به شرايط هر شــهر و يا حتی يک پروژه می تواند به شکل های متفاوتی 
میســر گردد. با تشکیل ستاد، كمیته و يا شوراهای بین دستگاهی و يا حتی شکل گیری نهاد مديريتی مشترک 

می توان اين زمینه را فراهم و با هدفی هماهنگ و همدلی به پیشبرد اهداف مشترک اقدام كرد. 
     فصلنامه هفت شــهر نیز به عنوان تنها نشــريه تخصصی در اين زمینه، با طرح موضوعات و مسائل و نیز 
انتقال تجارب، ســعی در ايجاد اين زمینه و بســتری الزم برای تحقق كیفی اهداف، برنامه ها و سیاست های 
ســاماندهی، بهســازی و بازآفرينی شهری دارد. امید داريم با اجرای سیاســت های فوق چه در بعد نهادسازی، 
ظرفیت ســازی و يا مديريت هماهنگ شهری بتوانیم زمینه الزم برای اجرای برنامه های ارتقاء كیفی محالت 

هدف برنامه های بهسازی و نوسازی شهری را فراهم نمائیم.

                                                       مدير مسئول نشريه
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