تحلیل و ارزيابي سیر تطورات مدیریتی
سازمان عمران و بهسازي شهري ایران در
بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده
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محمد آیینی
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چکیده
ايـن مقالـه بـه دنبـال تبیین روشهـای مدیریتي سـازمان عمران و بهسـازی شـهری ایران در حـوزه تخصصی
خـود بـه عنوان یکی از نهادهای مدیریت شـهری کشـور که سیاسـتگذاریها ،برنامهریزیها و اقدامـات مدیریتی،
نظارتـی  ،پشـتیبانی و اجرایـی آن بـر شـهرها و شـهروندان تأثیرگـذار اسـت مـی باشـد .قبـل از بیان روشـهای
مدیریتـی مذكـور  ،بصـورت مختصـر مأموریت های سـازمان عمران و بهسـازی شـهری ایران معرفی می شـود.
این بررسـی و تحلیل باسـتناد مصاحبه با مدیران سـتادی و مدیران عملیاتی سـازمان مذکور و مشـاهدات واقعی
و عینـی نویسـنده بـه عنوان یکی از مدیران سیاسـتگذار سـازمان مزبور و اسـناد کتابخانهای تهیه شـده اسـت.
طبـق مفـاد اساسـنامه سـازمان عمـران و بهسـازي شـهري ایـران ،راهبـري وسـاماندهي امراحيـاء ،بهسـازي
ونوسـازي بافتهـاي قديمـي ،فرسـوده و ناكارآمـد شـهري و مديريت اسـتفاده بهينـه از ظرفيتها و پتانسـيلهای
موجـود در بافتهـاي شـهري در جهـت توسـعه درونـي شـهرها و ارتقـاء محيـط زندگـي شـهري در چارچـوب
سیاسـتهای وزارت راه و شهرسـازی و شـورایعالی معمـاری و شهرسـازی ایـران و ترویـج ایـن فعالیتهـا در
بیـن شـهرداریها ،مـردم و اشـخاص حقیقـی و حقوقـی بعهـده ایـن سـازمان اسـت .هرچنـد در حـال حاضـر
عمـده اقدامـات و برنامههـا و سیاسـت هـای این سـازمان به سـمت بهسـازی و نوسـازی بافتهای فرسـوده
و سـاماندهی و توانمندسـازی سـکونتگاه هـای غیـر رسـمی جهتگیـری نمـوده اسـت ،لیکن میتوانـد در هر
جـای شـهرکه مسـأله یـا گره و معضلی وجود داشـته باشـد بـا رعایت عدم تداخل با وظایف و مسـئولیت سـایر
دسـتگاهها ورود پیـدا کنـد .امـا چرا در حال حاضر این سـازمان بیشـتر در حوزه بهسـازی و نوسـازی بافتهای
فرسـوده و سـکونتگاههای غیـر رسـمی فعال اسـت؟
این پرسش را میتوان از جنبه های مختلف علمی و قانونی و حتی شرعی و بیان ضرورتها پاسخ داد.
واژگان کلیـدی :سـازمان عمـران و بهسـازی شـهری ایـران ،مدیریت شـهری ،توسـعه درونـی ،بافت های
فرسـوده ،سـکونتگاههای غیر رسـمی

ضـرورت هـا و اهمیت توجـه به بهسـازی ،نوسـازی و توانمندسـازی بافتهای فرسـوده و
نـا کارآمد شـهری

الزامات قانونی بهسازی ،نوسازی و توانمندسازی بافتهای فرسوده و نا کارآمد شهری
سند چشم انداز 1404
جامعه ایرانی  ...،بهره مند از محیط زیست مطلوب خواهد بود.
سیاست های کلی نظام در بخش شهرسازی  -مصوب 1381
احیاء و نوسازی و بهسازی بافتهای تاریخی و قدیمی جهت توسعه موزون شهرها و روستاها
جلوگیری از توسعه حاشیه نشینی در شهرها و ساماندهی بافتهای حاشیه ای و نامناسب موجود
قانون برنامه چهارم توسعه
احیـای بافتهـای فرسـوده و نامناسـب شـهری و ممانعت از گسـترش محدوده شـهرها براسـاس طرح جامع
شـهری و سـاماندهی بافتهای حاشـیه ایی در شـهرهای کشـور با رویکرد توانمندسـازی سـاکنین این بافتها
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
در مـواد مختلـف قانون سـاماندهی مطالبی درباره بهسـازی و نوسـازی بافتهای فرسـوده شـهری آورد شـده
اسـت .در ذیـل بـه اختصـار به آنهـا پرداخته می شـود:
در مـاده یک ،بهسـازی و نوسـازی بافت های فرسـوده شـهری به عنـوان یکی از منظورهـا و اهداف اصلی
قانون تعیین شـده اسـت.
در ماده دو ،حمایت از بهسـازی و نوسـازی و تولید و عرضه مسـکن در بافتهای فرسـوده شـهری توسـط
بخـش غیـر دولتـی به عنـوان یکی از هشـت برنامـه مورد اقـدام دولت مورد توجه واقع شـده اسـت.
در مـاده  ،12بانـک مرکـزی جمهـوری اسلامی ایـران موظـف بـه تأمین و پرداخـت تسـهیالت بلند مدت
بـرای بهسـازی و نوسـازی بافتهـای فرسـوده شـهری و اسـکان موقـت سـاکنان در دوران نوسـازی نمـوده
است.
در مـاده  ،16طرحهـای تولیـد مسـکن در بافـت فرسـوده شـهرها مشـمول حداقـل پنجـاه درصـد ()%50
هزینههـای عـوارض سـاخت و تراکـم سـاخت و تقسـیط بـدون کارمـزد باقیمانـده میباشـد .به عبـارت دیگر
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در حـال حاضربیـش از  20درصـد محـدوده شـهرها و بیـش از  30درصد جمعیت شـهری کشـور در بافتهای
فرسـوده و سـگونتگاههای غیـر رسـمی زندگـی میکننـد و بدلیـل بلا تكلیف رهاشـدن اكثر مناطـق مركزی
شـهرهای بـزرگ كشـور در طرحهـای شـهری و نبـود طـرح توسـعه و ضابطـه و مقـررات ،سـاكنین اصیـل و
بومـی ایـن مناطـق را رهـا نمـوده و جـای خـود را بـه افراد غیـر بومـی و اقشـار دارای مشـكالت اجتماعی و
فرهنگـی دادنـد .لـذا ایـن مناطـق به كانون های جرم خیزی بدل شـدند وبرسـرعت فرسـودگی و خارج شـدن
ایـن مناطـق از چرخـه اقتصـادی و حیـات شـهری افـزوده شـد .از سـوی دیگـر روند رو به رشـد توسـعه افقی
شـهر و از بیـن رفتـن باغـات و اراضـی كشـاورزی و زلزله خیز بـودن اكثر پهنه های شـهری ،توجه به توسـعه
درونـی شـهرها را ضـروری مـی نمایـد.در ایـن مناطق جـان ،مال و ناموس مردم و سـرمایه انسـانی کشـور به
شـدت در معـرض خطرناشـی از حـوداث غیر مترقبه اسـت .ضرورتهـای كالبدی  -عملكـردی ،ضرورتهای
جمعیتـی -اجتماعـی ،ضرورتهـای اقتصـادی  -سـرمایه گـذاری و ضـرورت هـای مدیریت شـهری از جمله
ضـرورت هـا ی بهسـازی ،نوسـازی و توانمندسـازی بافتهای فرسـوده و نا کارآمد شـهری اسـت .نظـر به این
ضرورتهـا ،مقـام معظـم رهبـری در ابالغ سـند چشـم انـداز افق  ،1404سیاسـتهای کلـی نظام و قـوه مقننه
نیـز بارهـا بـه ایـن موضـوع توجه داشـته اند.کـه در ایـن گـزارش از آنها به عنـوان الزامـات قانونی بهسـازی،
نوسـازی و توانمندسـازی بافتهـای فرسـوده و نـا کارآمـد شـهری به شـرح ذیـل نام برده می شـود.

39

امکان صددرصد (  )%100اعمال تخفیف و بخشـودگی فراهم شـده اسـت و دولت موظف شـده اسـت معادل
صددرصـد (  )%100تخفیـف اعمـال شـده از سـوی شـهرداریها را بپردازد.
قانون حمایت از احیاء ،بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری
ایـن قانـون ضمـن تعریـف بافتهـای فرسـوده و طرح های بهسـازی و نوسـازی شـهری ،به منظـور ایجاد
وحـدت رویـه در فرآینـد احیاء ،بهسـازی و نوسـازی بافتهای فرسـوده وناکارآمد شـهری و تعییـن محدودههای
مـورد حمایـت ایـن قانون سـازوکارهایی را تعریـف و برای کلیـه موانع فراروی برنامه بهسـازی و نوسـازی راه
حلهایـی را در  17مـاده پیـش بینی نموده اسـت.
طبـق مفـاد ایـن قانـون وزارت کشور(سـازمان مدیریـت بحـران کشـور) مکلـف اسـت بـرای جلوگیـری
از خسـارات ناشـی از حـوادث غیـر مترقبـه در بافتهـای فرسـوده و ناکارآمـد پیشـگیری الزم را بـا اولویـت
بافتهـای مذکـور بـه عمـل آورد و بانـک مرکـزی جمهوری اسلامی ایران موظف اسـت حداقل بیسـت و پنج
درصـد( )%25تسـهیالت بانکـی ارزان قیمـت تخصیصی به بخش مسـکن را به امر احداث ونوسـازی مسـکن
واحیـاء ،بهسـازی و نوسـازی بافتهـای فرسـوده شـهری اختصـاص دهد.
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قانون برنامه پنجم توسعه
در ماده  171این قانون،سه تکلیف جدی به عهده دولت و شهرداریهای گذاشته شده است.
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احصـاء مناطـق ویـژه بهسـازی و نوسـازی توسـط شـورایعالی شهرسـازی و معمـاری ایـران و دسـته بندی
طـرح هـا در دو اولویـت کـه طـرح هـای دسـته اول بدلیـل منافع عمومـی این طرح هـا باید بفوریت توسـط
دولـت اجـرا شـوند و دسـته دوم بایـد توسـط مردم و بـا حمایت دولـت و شـهرداری ها اجرا شـوند.
بهسازی و نوسازی سالیانه ده درصد از بافتهای فرسوده توسط وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها
تعریف بسته تشویقی برای بخش غیر دولتی توسط وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها
عالوه بر ضرورتهای علمی و الزامات قانونی ،بهسـازی و نوسـازی بافتهای فرسـوده شـهری و سـاماندهی
و توانمندسـازی سـکونتگاههای غیررسـمی واجـد مزیتهـای قابـل توجهـی اسـت کـه بـه تنهایـی میتوانـد
دلیلـی بـر اجـرای برنامههـای مربـوط به این موضـوع باشـد .در ادامه بـه برخی از ایـن مزیتهـا میپردازیم:
مزیتهای بهسازی ،نوسازی و توانمندسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری
حفـظ و صیانـت از سـرمایه و منابـع انسـانی و كاهش صدمـات و تلفات ناشـی از زلزله (كه بـا هیچ معیاری
قابل ارزش گذاری نیسـت)
بهینـه سـازی اسـتفاده از زمیـن بـا ارتقـاء شـاخص نفر در هكتـار و كاهش اراضـی بایر و رهاشـده در درون
شـهرها و اسـتفاده از ظرفیـت بـاالی جمعیـت پذیـری مناطق مزبـور (میانگین تراکـم نفر در هکتار شـهرهای
ایـران بـه مراتـب و بـه میـزان قابـل توجهی از میانگین بسـیاری از شـهرهای عمده سـایر کشـور هـا پایینتر
است)
كاهـش هزینـه هـای اسـكان سـرریز جمعیـت (حداقـل  40درصـد) (آمـاده سـازی و اجـرای شـهر جدیـد
هزینههـای پنهـان بسـیاری دارد)
كاهش هزینه های نگهداری شهرها (بین  20تا  30در صد)
كاهش هزینه های امنیتی و انتظامی شهرها

كاهش هزینه های رفت و آمد خانوارها
كاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا
كمـك بـه حفـظ محیـط زیسـت و منابـع طبیعـی و در نهایـت تخصیص بهینـه منابـع ملی(بـا جلوگیری از
بیـن رفتـن باغـات و اراضـی کشـاورزی و نظایر آن)
ضرورتهـای علمـی و عقلـی و الزامـات قانونـی و مزیتهـای اجـرای برنامههـای بهسـازی و نوسـازی و
توانمندسـازی بافتهـای فرسـوده و ناکارآمـد شـهری بـر وجـود سـازمانی بـرای مدیریـت ایـن کار تأکیـد
مینماید .در همین راسـتا سـازمان عمران و بهسـازی شـهری ایران تشـکیل شـده اسـت .در ادامه به معرفی
ایـن سـازمان و شـیوههای مدیریتـی آن در رونـد بهسـازی و نوسـازی بافتهـای فرسـوده مـی پردازیـم.
معرفی سازمان عمران و بهسازی شهری ایران
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سـازمان عمران و بهسـازی شـهری ایران باسـتناد مصوبه هیات محترم وزیران از خرداد سـال  1376فعالیت
رسـمی خـود را در قالـب شـرکتی شـروع مینمایـد و درتیرمـاه سـال  1383باسـتناد مصوبـه هیـات محتـرم
وزیـران و تایید شـورای نگهبان قانون اساسـی اساسـنامه شـرکت به عنوان شـرکت مادر تخصصـی تغییر کرد
و کـم کـم زیـر مجموعـه شـرکت از  9شـرکت منطقـهای به  34شـرکت اسـتانی با متوسـط  20درصد سـهام
در هریـک افزایـش یافـت .در همیـن اساسـنامه راهبـري وسـاماندهي امراحياء ،بهسـازي ونوسـازي بافتهاي
قديمـي ،فرسـوده وناكارآمـد شـهري و مديريـت اسـتفاده بهينه از ظرفيتهـا و پتانسـيلهای موجـود در بافتهاي
شـهري در جهت توسـعه دروني شـهرها و ارتقاء محيط زندگي شـهري در چارچوب سیاسـتهای وزارت مسـکن
و شهرسـازی و شـورایعالی معمـاری و شهرسـازی ایـران بـه عهـده شـرکت گذاشـته شـده اسـت .در اجـرای
سیاسـت های کلی اصل  44قانون اساسـی سـهام شـرکت مادر در شـرکتهای زیرمجموعه توسـط سـازمان
خصوصی سـازی واگذار شـده و از سـوی دیگر ادارات بافتهای فرسـوده در ادارات کل راه و شهرسـازی تشکیل
شـد .سـاختار تشـکیالتی شـرکت در سـتاد به شـرح نمودارهای آتی است:
شـرکت از ابتـدای فعالیـت خـود بـرای ایفای وظایـف و مأموریتهـای خود خط مشـیهای ویـژهای را برگزید
کـه آگاهـی از خـط مشـی مذکـور ما را در شـناخت هرچه بیشـتر شـیوه های مدیریتی شـرکت یـاری میکند.
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خط مشیهای شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران
 -1تعامـل وایجادهماهنگـی موثـر بـا سـازمانهای مسـئول در اجـرای طرحهـای نوسـازی  ،بهسـازی وتوانمند
سـازی شـامل (وزارت کشـور ،شـهرداری هـا ،سیسـتم بانکـی ،سـازمان نوسـازی مـدارس ،سـازمان میـراث
فرهنگی وگردشـگری ،سـازمان ملی زمین و مسـکن  ،سـازمانهای ارائـه دهنده خدمات آب ،بـرق ،گاز و تلفن،
وزارت بهداشـت درمـان و آمـوزش پزشـکی ،سـازمان اوقـاف و امـور خیریـه و سـازمان ثبـت اسـناد و امالک
کشـورو )...از طریـق تشـکیل وفعـال نمـودن گروههای کاری مشـترک وفراهم نمـودن ابزارهـای قانونی الزم
 -2پیگیـری تامیـن منابـع مالـی از محـل درآمـد عمومـی (ملـی و اسـتانی) جهـت تهیـه طرحهای بهسـازی
ونوسـازی ،توسـعه شـبکههای دسترسـی و سـایر فضاهـای عمومی شـهری مـورد نیاز متناسـب با سـرانههای
منـدرج در طرحهـای بهسـازی و توانمنـد سـازی مصـوب جدید
 -3برقـراری تعامـل مثبـت و موثـر بـا شـوراهای اسلامی شـهرها و شـهرداریها درجهـت تامیـن معابـر و
دسترسـیها و فضـای سـبز مـورد نیـاز در طرحهـای بهسـازی و نوسـازی مصوب و تعییـن و برقـراری و اعمال
بخشـودگی هـا و تخفیفها و سـایر امتیازات تشـویقی کارسـاز وتسـریع کننده رونـد اجرایی طرحهای بهسـازی
و نوسازی
 -4پیگیـری تجهیزوبکارگیـری منابـع بانکی(داخلـی و خارجـی) جهـت جهـت تامیـن منابـع الزم واعطـای
تسـهیالت بانکـی بـه کلیـه اشـخاصی کـه نسـبت به سـاخت و سـاز و مرمـت و یاخریـد واحدهای مسـکونی
نوسـازی شـده در محـدوده بافتهـای فرسـوده وناکارآمـد شـهری اقـدام نمایند
 -5پیگیـری تجهیـز و تامیـن یارانـه هـا و برقـراری نظام کارآ جهـت تحقق اعطـای بهینه یارانه هـای تجهیز
شده وسایرتسـهیالت تخصیصی
 -6هدایـت وبکارگیـری ابزارهای تشـویقی مناسـب برای جلب سـرمایه گذاران بخش خصوصی  ،انبوه سـازان

 ،تعاونیهـای مسـکن و همچنیـن سـرمایه گـذاران خارجـی به منظورعینیت بخشـیدن بـه امر احیاء و نوسـازی
بافتهای فرسـوده شهری
 -7تشـویق و ترغیـب مالکیـن بافتهـای فرسـوده بـه نوسـازی و مشـارکت در احیـاء بافتها از طریـق مدیریت
تشـکیل شـرکتهای سـهامی عام ،شـرکتهای سـهام پروژه تحقق مشـارکت محله و مشـارکت همسـایگی و
سـایر شـیوه هـای قابـل اقـدام وتمهیـد مکانیزمهای اجرائـی الزم جهـت تحقق حقـوق وبرخورداری سـاکنین
ومالکیـن از ارزش افـزوده ایجاد شـده
 -8اقـدام درجهـت تقویـت وتوسـعه شـرکت هـای زیـر مجموعه اسـتانی متناسـب بـا ظرفیت هـا وفضاهای
کاری تعریـف شـده و ارتقـاء تـوان مداخلـه آنهـا در بافـت هـای قدیمی و فرسـوده و ناکارآمد شـهری
 -9ایجـاد انگیـزه الزم در مالکیـن وصاحبـان حقوق در بافتهای فرسـوده شـهری بعنوان موتـور محرکه احیاء
و بهسـازی و نوسـازی و تقویـت حضـور کلیـه اشـخاص حقیقـی وحقوقـی دراجـرای طـرح هـای بهسـازی ،
نوسـازی وتوانمنـد سـازی شـهری وتحقـق نهضـت نوسـازی شـهری از طریق ایجـاد دفاتر خدمات نوسـازی
محلات در قالـب بخش غیـر دولتی.

مدیریـت بهینـه و مناسـب نوسـازی گسـترده مردمـی در سـطح حداقـل یکصدهزار واحد در سـال و نوسـازی
گسـترده محلـه ای و اجـراي پروژههـاي بزرگـي مثـل بهسـازی و نوسـازی بافـت پیرامـون حـرم مطهـر امام
رضـا (ع) و ميـدان بـزرگ شـهيد بهشـتي تبریز بـا ابعاد گسـتردهي اجتماعي و اقتصـادي ،با سـاختار موجود در
شـهرداريها و سـازمانهاي مسـكن و شهرسـازي سـابق اسـتانها ،امكانپذيـر نبـوده و تنهـا از عهدهي يك
تشـكيالت تخصصي مانند شـركت عمران و بهسـازي شـهري ایران با مأموریت و خط مشـی های پیشـگفته
بـر ميآمـد .هسـتهي اوليـهي شـركت مـادر تخصصـي عمـران و بهسـازي شـهري ايـران در سـال  1364با
تاسـيس دفتـر بهسـازي بافت شـهري در حـوزهي معاونت شهرسـازي و معماري وزارت مسـكن و شهرسـازي
سـابق شـكل گرفـت و متعاقب ًا تهيـهي طرح و برنامهريزي اقدامات بهسـازي و نوسـازي آغاز گرديـد .در مرداد
 1370بـا هـدف گسـترش سـاخت و سـاز مسـكن در محلات درون شـهر و سياسـت توسـعهي درونـي ،دفتر
فـوق بـه معاونـت امـور مسـكن انتقـال يافت .تا سـال  1375دهها طرح بهسـازي و نوسـازي شـهري توسـط
دفتر فوق تهيه و به مورد اجرا گذاشـته شـد .در اسـفند ماه  1375سـاختار تشـكيل شـركت عمران و بهسـازي
شـهري بـه عنـوان يكـي از بازوهـاي فنـي و اجرايـي و نيـز مديريتـي وزارت مسـكن و شهرسـازي در تهيه و
اجـراي طرحهـاي عمـران شـهري بـه تصويـب هيـأت وزيـران رسـيد .متعاقـب آن شـركت مذكور بـا تجهيز
خـود بـه نيروهـاي متخصـص و كارشناسـان خبـره ،دامنهي فعاليت خـود را گسـترش داد و از طريـق تفويض
اختيـارات بـه هسـته های مدیریتی اسـتان ها نسـبت بـه مديريـت پروژهها و برنامههاي شـركت در اسـتانها
اقـدام نمـود و بدیـن ترتیـب اولیـن دوره مدیریتـی از حضور این سـازمان شـکل گرفت.

دوره اول :دوره تعریف هسته های مدیریتی و خرید خدمات از بخش غیردولتی:
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ایـن دوره کـه از سـال  1377تـا سـال  1382بـه طول می انجامد ،سـازمان بـرای تحقق برنامه هـای اجرایی
خـود در اسـتانها مـی توانسـت یکي از گزینه هـای زیر را انتخـاب نماید :
 -1تمرکـز گرایـی مطلق (سیاسـت گـذاری ،برنامه ریـزی ،هدایت ،کنترل و اجرای برنامه ها مسـتقیما توسـط
مرکز صـورت گیرد).
 -2تمرکز زدائی نسبی ( اجرای برنامه از طریق شعبه ها و نمایندگیهای مستقل در استانها )
 -3ایجاد دفتر امور بافتهای شهری در سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها
هـر یـک از گزینـه هـای فـوق دارای معایـب و محاسـني بودنـد  .در گزینـه اول ،تـا حـدود زيـادي مـي توان
نسـبت بـه انجـام امـور مطابق مأموریتهای سـازمان اطمينـان حاصل كرد .امـا از طرف دیگر ناگزیر ایسـتگاه
هـای کاری متعـددی را ایجـاد مـی نمایـد کـه وجـود آنها  ،خـود به خـود باعث ایجـاد گرههـای کاری فراوان
و افزایـش بروکراسـی اداری خواهـد شـد کـه ايـن خـود نيزباعث کنـدی انجام امور می شـود ،ضمـن اینکه از
پتانسـیل و خالقیـت نیـرو هـا و امکانات اسـتانی نیز اسـتفاده نمـی گردد .
در مـورد گزینـه دوم مـي تـوان گفـت كـه اگرچـه اصـل تمرکـز زدائی از سیاسـت هـای مصـوب برنامههای
بلنـد مـدت کشـور مـی باشـد و پيوسـته توصیه می گـردد ،ولی قبـول انجـام چنین اقدامـی از دو جهـت مورد
تردیـد اسـت .اول اینکـه ایجاد شـعبه هـا و نمایندگی های مسـتقل  ،هزینه و سـرمایه گـذاری باالئی میطلبد
ً
عملا بدنـه سـازمان و در سـطح باالتـر بدنه دولت را گسـترش مـی دهـد  .دوم اینکه اعمال سـلیقهها ،عدم
و
ایجـاد تفاهـم و  ...تحقـق اهـداف و ماموریت های سـازمان را کمی مشـکل می سـازد .
گزينـه سـوم نيـز  ،ويژگـي هـاي گزينـه دوم را عينـ ًا دارا مـي باشـد .به علاوه اينكـه بروكراسـي موجود در
سـازمانهاي مسـكن و شهرسـازي و شـرايط محيطـي و داخلـي آن سـازمان نيـز ،نقـاط ضعـف ايـن گزينه را
تشـديد مـي نمايد.
سـازمان بـا عنايـت بـه جنبـه هـاي پيـش گفتـه و اعتقاد بـه اينكـه بايد امـور تصدي گـري و اجرايـي را به
بخـش غيردولتـي واگـذار نمـود و تنهـا امـور برنامـه ريـزي ،هدايـت ،كنتـرل و نظـارت برنامـه و بـه تعبيري
وظايـف حاكميتـي توسـط بخش دولتي انجام شـود ،بـه دنبال گزينه اي جديـد بود كه در آن هـم اصل تمركز
زدايـي و تفويـض اختيـار بـه عوامـل اسـتاني و هـم سياسـت درسـت واگـذاري امـور تصـدي گري بـه بخش
خصوصـي قابـل رعايـت باشـد و از سـوي ديگـر باعث گسـترش بدنه دولـت نگردد و از ايسـتگاه هـاي كاري
تا حد ممكن كاسـته شـود .كار شـكافي امور سـازمان در اسـتانها باعث شناسـايي دو دسـته كار مهم گرديد :
 .1مديريت تحقق برنامه هاي اجرايي ساليانه طرحهاي عمران و بهسازي شهري
 .2اجرا و انجام برنامه هاي اجرايي ساليانه طرحهاي عمران و بهسازي شهري
كـه در واقـع دسـته اول ،از جنـس امـور حاكميتـي شـامل برنامـه ريـزي ،هدايـت ،كنتـرل و نظـارت و دسـته
دوم از جنـس امـور تصـدي گـري و اجرايـي مـي باشـند  .ايـن طبقه بندي بسـيار روشـنگر بـود و عم ً
ال روش
مديريتـي خاصـي را رهنمـون شـد .بـر هميـن اسـاس مقرر شـد اجـراي برنامـه هاي سـاليانه توسـط مجريان
بخـش خصوصـي از طريـق قراردادهـاي كارگـزاري ،پيمـان كاري و يـا مشـاوره اي و  ...انجام شـود .لذا ديگر
نيـازي بـه اسـتخدام نيـروي مسـتقيم و ايجـاد فضـا و امكانـات كاري و  ...بـراي آنـان نخواهـد بـود و تنها در
قالـب يـك قـرارداد ،امـور سـازمان بـه انجـام خواهد رسـيد .امـا كار حاكميتي در سـطح سـازمان و بـه عبارت
ديگـر كار هدايـت و نظارتـي ،بايـد بيـش از حـد معمـول خويـش تقويت گـردد و تنها نمـي توان بـه يك فرد
حتـي در سـطح عالـي در اسـتان مثـل رياسـت سـازمان مسـكن و شهرسـازي بسـنده نمـود و از سـوي ديگر
سـعي شـود كار ك ً
ال بـه سـتاد گـره نخورد  .با هميـن نيت ،تشـكيل هيئتي ،تحـت عنوان هيئت عامل اسـتان،
بـا اختيـارات الزم ضـروري بـه نظر رسـيد .مي بايسـت يكـي از مديران سـتادي به عنـوان رابط مركز و سـتاد
بـا اختيـارات الزم در هيـات مذكـور عضويـت يابـد .لـذا هيئـت عامـل اسـتان بـا ماموريـت «مديريـت تحقق
برنامههـاي اجرايـي سـاليانه طرحهاي عمران و بهسـازي شـهري» در اسـتانهاي واجد شـرايط تشـكيل گرديد
كـه امـور مرتبـط بـا فعاليـت آنها در مركـز هماهنگ مي شـد .ذكر نـكات زيـر در خصوص هيئت هـاي عامل

سـازمان ،در ابتـدا جهـت دسـت يابي بـه روش بهينه اجراي طرحهاي خود در اسـتانها ،سياسـت و برنامه كالن
خـود را تعييـن نمـود .بـه عبـارت ديگـر تعييـن نمود كـه در خصـوص نحوه ارتبـاط خود بـا عوامـل و اقدامات
اجرايـي چـه سياسـتي را در پيـش بگيـرد ايـن ارتباط در قالب شـيوه هـاي زير قابل تصـور بود:
 -1ارتباط مستقيم و تنگاتنگ :
 -بدون واسطه ( نظير اجراي اماني و امثال آن )
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بـه منظـور آشـنايي هرچه بيشـتر بـا ايـن روش مديريتي ضروري اسـت .
 -1اعضای هیئت عامل هر استان با حکم مدیرعامل سازمان به صورت غیر موظف منصوب میگردیدند.
 -2ریاست هیئت عامل با ریاست سازمان مسکن و شهرسازی هر استان بود.
 -3مدیردسـتگاه مجـری طرحهـای عمـران و بهسـازی شـهری در اسـتان  ،بـه عنـوان عضـو و دبیـر اجرایی
هیئـت عامـل خواهـد بـود و یـک نفـر از مدیـران سـتادی سـازمان بـه عنوان عضـو سـوم هیات عامـل بود.
 -4چنانچـه در راسـتای تحقـق وظایـف هیئـت عامـل از جملـه مدیریـت تحقـق برنامههـای سـالیانه ،بنـا به
ضـرورت از همـکاری و دریافـت خدمـات سـایرین اسـتفاده شـود ،ارائـه گننـدگان خدمـات بـه عنـوان نفرات
همکارهیئـت عامـل قابـل شناسـایی بودند.
 -5حـق الزحمـه « نفـرات همکار » و اعضـای هیئت عامل اسـتانی در مقاطع ارزیابی عملکـرد برنامه از محل
بهبود مدیریت سـهمیه اسـتان تامین می شـد.
 -6هیئـت هـای عامـل در انجـام وظایـف محوله کلیه اختیـارات قابل تفویـض هیئت مدیـره و مدیریت عامل
سـازمان را مطابـق مفـاد اساسـنامه ای سـازمان بـا رعایـت مقـررات ،آییـن نامـه هـا و مصوبـات ابالغـی دارا
بودند.
ً
عملا و رسـم ًا ،هیچ گونـه نیرویی به
همـان گونـه کـه از نـکات فـوق نتيجـه گيري می شـود ،با این شـیوه،
نیروهـای سـازمان اضافـه نگردیـد و هیـچ گونه پرداخـت خاصی به صـورت ماهیانه صـورت نگرفـت .تنها در
قبـال انجـام کار و تحقـق برنامههـا براسـاس برنامـه مصـوب ارزیابـی عملکرد ،از محـل اعتبار مربـوط وجهي
بـه آنهـا تعلـق میگیـرد کـه در مقاطع ارزیابـی عملکـرد پرداخت میگـردد .نکته مهمتـر این اسـت كه هیئت
عامـل اختیـارات الزم را بـرای اجـرای مأموریـت خویـش دارا بـود .مطابق مقررات می توانسـت رأسـ ًا نسـبت
بـه انعقـاد قرارداهـای کارگـزاری ،پیمانکاری ،مشـاوره ای و خدماتی با مجریـان طرحها ،پیمانکاران ،مشـاوران
و صاحبـان خدمـات اقـدام نمایـد و بـر انجـام قراردادهـای مذکور نظارت داشـته و نسـبت به حفـظ ،نگهداری
و مراقبـت از داراییهـای سـازمان اعـم از پروژههـای اجرایـی ،امـوال ،اسـناد  ،امالک ،امتیازات ،سـهام سـایر
شـرکتها و  ...اقـدام نمایـد و در برنامـه ریـزی طرحهـاي عمـران و بهسـازي شـهري و انجـام اصالحات الزم
بـرای آن اسـتان حضـور فعال داشـته باشـد .در این حالت ضمـن اینکه تفویـض اختیارات الزم صـورت گرفته
و تمرکـز زدایـی تـا حدی که قانـون اجازه داده تحقق یافت و نظـارت و هدایت و هماهنگـی الزم نیز از طریق
واحدهـای سـتادی اعمـال گردیـد و عملکـرد هیئتهـای عامل به صـورت دوره ای و مـداوم ارزیابی میشـد.
علاوه بـر اینها شـورایی متشـکل از اعضای سـتادی هیئتهاي عامل تمامی اسـتانها در سـتاد در جلسـات خود
بـه همفکری و تشـریک مسـاعی و حل مشـکالت و انتقـال تجربیات به سـایر هیئتهای عامـل میپرداختند.
لـذا ميتـوان بيـان داشـت كـه مديريـت تحقـق برنامههـاي اجرايـي سـاليانه طرحهـاي عمـران و بهسـازي
شـهري در اسـتانها از طريـق هيئتهـاي عامل اسـتاني اعمـال ميگردید .در ادامـه به تشـريح روش مديريتي
سـازمان در اجـراي برنامههـاي سـاليانه خـود در اسـتانها و زمينـه هاي اتخـاذ چنين روشـي میپردازيم.
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 با واسطه ( نظير اجراي پيمانكاري و ) ... -2ارتباط غير مستقيم
 نظارتي ( از طريق كارگزاري ،مديريت طرح و ) ... فضـا سـازي اجرايـي و اهـرم نمودن منابع ملكي ،انسـاني و  ...سـازمان ( به منظور توسـعه مضاعف عملياتاجرايـي از طريـق جلـب مشـاركت مردم  ،اشـخاص حقوقـي بخش خصوصـي  ،بخش عمومي ( شـهرداري ها
و بنيادهـا و  ) ...سـاير نهادهـاي دولتي ،اشـخاص حقيقي و حقوقـي خارجي و ...
 مديريـت فضاسـازي اجرايـي ( زمينـه سـازي مشـاركت مـردم بـا مـردم  ،مشـاركت مـردم بـا شـركتهايخصوصـي ،مشـاركت مـردم بـا بخش عمومي ،مشـاركت شـركت هاي بخـش خصوصي با يكديگر و تشـكيل
كنسرسـيومها و همچنيـن مشـاركت بـا شـركت هـاي خارجـي (  ) joint venturesو انـواع مختلـف ديگـر
مشـاركت و يـا حضـور فعـال هـر يـك از اجزاء مذكـور در صحنـه عمران و بهسـازي شـهرها .
انتخـاب هريـك يـا تمامي شـيوه هاي فوق  ،مسـتلزم بررسـي همه جانبه اي بـا توجه به سياسـت هاي كالن
و مصـوب برنامـه هـاي توسـعه كشـور  ،طـرح سـاماندهي اقتصـادي كشـور  ،ماهيـت مأموريـت هـا و اهداف
سـازمان  ،تجربيـات گذشـته و نيازهـا و رمـوز موفقيـت سـازمان در انجام امور خويش اسـت .
سياسـتهاي كالن حاكـي از پرهيـز از تصـدي گـري و واگـذاري امـور اجرايي بـه بخش غير دولتـي و تقويت
امـور سياسـت گـذاري ،برنامـه ريـزي ،هدايت ،نظـارت و كنتـرل و همچنين بسترسـازي و فضاسـازي فعاليت
سـاير بخـش هـا از جملـه بخـش خصوصي اسـت لـذا سياسـت هـاي كالن دولت تقويـت كننده شـيوه دوم و
ارتبـاط غيـر مسـتقيم با مقولـه اجرا مي باشـد.
از سـوي ديگـر  ،تجربيـات گذشـته و حـال حاكـي از بـاال رفتـن قيمت تمام شـده پروژه هـا در شـيوه اماني و
حتـي پيمانـكاري در بخـش دولتـي بـه دليـل عـدم تكافـوي اعتبـارات تخصيصي اسـت و پروژه هـاي مذكور
 ،قابليـت رقابـت خـود را از ديـدگاه اقتصـادي از دسـت ميدهنـد ،لـذا تجربيـات گذشـته و حال شـيوه اجراي
مسـتقيم را توصيـه نمـي نمايد .
حجـم وسـيع و احجـام بسـيار بـزرگ پـروژه هـا و طرحهاي عمران و بهسـازي شـهري كـه به لحـاظ ماهيت
ً
عملا مداخله مسـتقيم دولتي
خـود  ،هـر پـروژه بـه تنهايي سـرمايه گذاري چنـد ده ميليارد تومانـي مي طلبد،
را غيرممكـن و غيـر مطلـوب مـي نمايـد .در تأييـد ايـن مطلب ،نگاهي به شـاخص هـا و ارقام و اهـداف كمي
برنامـه هـای پنجسـاله توسـعه بخـش خالـي از فايده نيسـت .تحقق اهـداف كمي مصـوب برنامههـای مذکور
و شـاخص نسـبت سـطح بهسـازي و نوسـازي شـده بافتهـاي فرسـوده شـهري بـه كل سـطح بافتهـاي
مذكـور در كشـور مسـتلزم سـرمايه گـذاري هنگفتـی مـي باشـد كه سـازمان بـه هيچ وجـه قـادر نخواهد بود
ايـن سـرمايهگذاري را بـه تنهایـی فراهـم نمايـد كـه ايـن موضـوع خـود به خـود جلب مشـاركت آحـاد مردم
ازسـوی شـركت هـاي بخـش خصوصـي ،بخش عمومـي ،سـاير سـازمانها و نهادهـاي دولتي و جلب سـرمايه
خارجـي را توصيـه مـي نمايـد و ضمنـ ًا ايـن سياسـت را ديكتـه مي نمايد كـه سـازمان بايد توان خويـش را در
زمينـه مديريـت فضاسـازي اجرايـي از جملـه زمينه سـازي و تشـويق مالكان و سـاكنان واحدهای فرسـوده در
بافتهـاي فرسـوده شـهري بـه تجميـع و جلب مشـاركت زمين و سـرمايه آنان در امر انبوه سـازي و نوسـازي
بافتهـا و ايجـاد بسـتر مناسـب بـا فرهنـگ سـازي الزم بـكار گيـرد .در مرحلـه بعـدي مـي تـوان بـه تحقق
مشـاركت مـردم و بخـش خصوصـي بـا سـازمان توجه نمـود كه ايـن اقدام جـداي از جلـب مشـاركت كه امر
مطلوبـي اسـت بـه ايجـاد ارزش افـزوده بر روي منابع سـازمان نيـز خواهـد انجاميد .
بـر هميـن اسـاس سـازمان سياسـت ارتبـاط غيرمسـتقيم را از همـان ابتـداي تاسـيس ،سـرلوحه كار خويـش
قـرار داد و از اجـراي مسـتقيم جـز در انـدك مـوارد آن هـم بـه منظـور ارائه الگوي مناسـب سـاخت و سـاز در
بافتهـاي قديمـي و فرسـوده شـهري و ايجـاد طرح هاي سـرزندگي كـه امكان جلب مشـاركت فراهـم نبود،
پرهيـز نمـوده اسـت و اجـراي اماني را شـيوه نامناسـبی تشـخیص داد .
در واقـع مديريـت منابـع مختلـف مورد نيـاز و تحقق طـرح هاي عمران و بهسـازي شـهري اعم از

منابـع مالـي  ،انسـاني  ،تخصصـي و مديريتـي و رويكرد اقتصادي  ،ضـرورت حركت در جهت جلب مشـاركت
آحـاد ذينفـع در طـرح هـاي مزبـور را الزامـي نموده اسـت  .لـذا در سياسـت ها و برنامـه هاي سـازمان  ،اصل
بـر مشـاركت اسـت  .امـا نكتـه مهم اين اسـت كـه تحقق طرح هـا و برنامـه هاي مذكـور در سـازمان چگونه
برنامـه ریـزی و ارزيابـي مي شـود ؟
در ایـن دوره نظـام برنامـه ریـزی و ارزیابـی عملکـرد طـرح هاي عمران و بهسـازي شـهري ایـران طراحی و
اجـرا مـی شـود کـه در ادامـه بـه شـرح آنها به عنـوان یک شـاخصه بـارز ایـن دوره پرداخته می شـود.
نظام برنامهریزی و ارزیابی عملکر د طرح های عمران و بهسازی شهری ایران
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برنامـه اجرائـی سـالیانه سـازمان دارای بخـش هـای مختلفـی نظیـر امـور فرهنگی و اطلاع رسـانی ( اعم از
انتشـار کتـاب  ،فیلـم  ،پوسـتر و  ،)...تحقیقـات و پژوهـش هـای مـوردی  ،مطالعـات امـکان سـنجی  ،تهیـه
طـرح ( انـواع طرحهـای راهبـردی  ،توانمنـد سـازی ،طراحی شـهری  ،اجـرای فـاز  1و  2و طرح مرمـت ابنیه
و فضاهـای بـا ارزش شـهری ) ،آزادسـازي و تملـک  ،اجـرا ( اعـم از اجرای مسـتقیم  ،مشـارکتی و مردمی ) و
روش هـاي مختلـف تجهیـز منابـع مالی اسـت و هریـک از این موضوعات بـه عنوان یک ردیـف و یک پروژه
مطـرح بـود و هرپـروژه و ردیـف برنامـه ،اطالعات مهمی چون مشـخصات فنـی ،ابعاد و احجـام فیزیکی منابع
کل و منابـع سـال ،درصـد پیشـرفت ابتـدا و انتهای سـال و محل تأمیـن منابع مـورد نیاز را در بر دارد و سـهم
و نقـش هـر بخـش را روشـن مـی نمایـد و با یـک نگاه مـی تـوان دریافت برنامه اسـتان در سـال مـورد نظر
شـامل چـه مـواردی اسـت و قابلیـت کنتـرل و پیگیـری الزم را دارد .امـا ارزیابی عملکـرد این برنامـه با توجه
بـه ماهیـت متفـاوت ردیف هـای مختلف چگونه اسـت؟
از آنجاكـه ماهیـت و جنـس اقدامـات هـر بخـش بـا بخـش هـای دیگر متفـاوت اسـت و حتـی در داخل یک
زیـر بخـش نیـز اقداماتـی از جنـس هـای مختلف دیـده می شـود ،این تنـوع و عدم تجانـس در اقدامـات ،امر
ارزیابـی عملکـرد را بسـیار مشـکل مـی نماید و هـر بخش و حتی هـر اقدام به تنهایی سیسـتم خـاص خود را
مـی طلبـد .توضیحـات فـوق به طـور اجمال صورت مسـاله را روشـن مـی نماید  .شـاید راه کار این باشـد که
سـازمان بایـد بـه دنبـال ابداع سیسـتمی باشـد کـه بتواند بـه طریقی ایـن اقدامات را بـا یک معیـار مقبول هم
جنـس نمایـد .از سـوی دیگـر ،کلیـه امـور کیفـی را نیز کمـی نمایـد و در مرحلـه بعد به مقایسـه نیز بپـردازد.
ایـده فـوق ،طراحـان نظـام ارزیابـی عملکرد را به سـوی ایجـاد نظـام « واحد کار » رهنمون شـد.
بـه عبـارت دیگـر ،واحـد سـنجش اقدامـات عمـران و بهسـازی شـهری ،دیگـر ،هکتار یـا متر مربع یـا ریال
نیسـت ،بلکـه واحـد سـنجش واژه ای بـه نـام « واحـد کار » اسـت .در ایـن نظـام ،در هریـک از بخـش های
برنامـه ،معـادل « واحـد کار» تعریـف و در مراجـع ذی صلاح تصویـب مـی گردد .ایـن بدان مفهوم اسـت که
بـه لحـاظ ارزشـیابی يـک واحـد کار در بخش طراحـی به صورت نسـبی با یک واحـد کار در بخش اجـرا برابر
در نظـر گرفتـه مـی شـود .مثـال زير به روشـن تر شـدن ايـن مطلب كمك مـي نمایـد  :تهیه طرح بهسـازی
 500متـر مربـع کـه فرضـ ًا معـادل یـک واحـد کار اسـت ،بـا انجـام یـک متر مربـع سـاخت و سـاز مردمی در
محـدوده طـرح هـای مصـوب عمـران و بهسـازی شـهری در بافت مرکـزی ،قدیمی و مسـاله دار شـهری که
فرضـ ًا معـادل یـک واحـد کار در ایـن بخـش ،به صورت همسـان در نظـر گرفته می شـود.
در نظـام « معـادل واحـد کار » سـازمان بيـش از  30فقـره اقـدام  ،معـادل سـازی گردیده اند  .معادل سـازي
واحـد كار در بخـش هـاي مختلـف بـا توجـه بـه میـزان سـهولت یا سـختی انجـام امور هـر بخش بـه لحاظ
زمانبـری ،کاربـری نیـروی انسـانی  ،منابـع مالـی مـورد نیـاز  ،امـور اداری و پیگیـری و امثال آن و سیاسـت و
اولویـت هـای مصـوب سـازمان کـه در هـر دوره یـا هر سـال مـی توانـد متفـاوت از دوره یا سـال قبل باشـد
صـورت مـي گيـرد  .بـه طـور مثـال  ،مـی تـوان بیان نمـود کـه در یـک دوره نوسـازی در بافتهای شـهری با
سـرمایه گـذاری مـردم و بخـش خصوصـی از اولویـت ویـژه برخـوردار مـی شـود و در یـک دوره دیگـر  ،بـه
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منظـور تشـویق واحدهـای صفـی در جهـت اتمـام هـر چـه سـریعتر پـروژه هـای نوسـازی امـکان سـاخت و
سـازی مسـتقیم بـه صـورت ویژه دیده شـود  .حال کـه نظام معـادل واحد کار به عنـوان مقدمـه روش ارزیابی
عملکـرد تشـریح گردیـد  ،فرآینـد ارزیابـی عملکـرد سـازمان را مـی تـوان به صورت بسـیار سـاده بیـان نمود
 .بدیـن نحـو کـه بـر اسـاس معادل واحـد کار مصـوب  ،میزان واحـد کار برنامـه هـر اسـتان در دوره ارزیابی ،
تعییـن مـی گـردد  .از سـوی دیگر پـس از دریافت گزارشـات عملکـرد مورد تاییـد  ،میزان واحـد کار عملکرد
هـر اسـتان نیـز در دوره ارزیابـی به همین شـیوه محاسـبه می گردد و از تقسـیم واحـد کار عملکرد هر اسـتان
بـه واحـد کار برنامـه اسـتان  ،درصـد پیشـرفت کل و درصـد پیشـرفت هـر یـک از بخشـهای یا اجـزاء برنامه
اسـتان بـه دسـت می آیـد و تحلیـل هـای الزم نیز صـورت می گـردد .
نكتـه آخـر اینکـه  ،همـان گونه كه گفته شـد ميزان واحد كار انجام شـده هر اسـتان  ،ملاك هرگونه قضاوت
و ارزشـيابي اسـت  .بـه عبـارت ديگـر  ،اصـل بـر عملگرايـي و انجام واقعي امور گذاشـته شـده اسـت  .آن هم
امـوري كـه بـه نتيجـه رسـيده باشـد و از دخالـت مالحظـات و مصلحت هـاي ديگر كـه باعث عدم شـفافيت
نظـام ارزيابـي خواهـد گرديد  ،پرهيز می شـود .
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دوره دوم :دوره نهادسازی در بخش غیردولتی
در واقـع دوره دوم بـا تغییـر اساسـنامه شـرکت و سـاماندهی شـرکت های دولتی در قالب شـرکت هـای مادر
تخصصـی و شـرکت هـای عملیاتـی در سـال  1381شـروع و تـا  1390ادامـه مـی یابد.بـه دنبـال توجـه بـه
تعریـف و اجـرای طـرح های روان بخشـی در بافت های قدیمی شـهرها  ،سیاسـت توسـعه درون زای شـهری
 ،بـه عنـوان یکـی از سیاسـت های برگزیده توسـعه شـهری به دلیل وجود مزیت های نسـبی اش  ،در دسـتور
کار وزارت مسـکن و شهرسـازی قرار گرفت  ،سـاختار اجرایی و پیگیری سیاسـت مزبور در قالب شـرکت های
عمـران و مسـکن سـازان اسـتانی تعریـف شـد که در سـال  1368در اکثر اسـتان هایـی کـه دارای طرح های
بهسـازی و نوسـازی شـهری بودنـد بـا سـهام غالب دولتـی تشـکیل گردیدند  .در برنامه سـوم  ،سیاسـت های
کوچـک سـازی بدنـه دولـت  ،تقویـت و توسـعه بخـش خصوصی مـورد تأکید قـرار گرفـت  .لـذا در گام اول ،
پیشـنهادی از سـوی وزارت مسـکن و شهرسـازی بـه دولـت پیشـنهاد گردید  .مبنی بـر اینکه :
او ًال شرکت های مزبور صرف ًا در  7منطقه تشکیل و شرکت های استانی منحل گردند .
ثانی ًا سهام دولت در این شرکت ها حداکثر  49درصد باشد .
بعـد از تصویـب پیشـنهاد در دولـت  ،شـرکت های ذیل تشـکیل و شـرکت های اسـتانی منحل و یا
تغییـر نـام دادنـد :
 .1شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شمالغرب
 .2شرکت عمران و مسکن سازان منطقه غرب
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 .3شرکت عمران و مسکن سازان منطقه جنوبغرب
 .4شرکت عمران و مسکن سازان منطقه جنوب
 .5شرکت عمران و مسکن سازان منطقه مرکزی
 .6شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق
 .7شرکت عمران و مسکن سازان ایران
شـرکت هـای مزبـور بـا توجه به میزان سـهام دولـت که در عمل کمتـر از  49درصد و بطـور میانگین قریب
بـه  30درصـد مـي باشـد  ،دارای ماهیت بخش خصوصی بـوده و در قالب قانون تجارت اداره می شـوند .
بعـد از تغییـر نـام  ،شـرکت عمـران و بهسـازی شـهری بـه شـرکت مادرتخصصی عمران و بهسـازی شـهری
ایـران بـه عنـوان شـرکت مـادر شـرکت هـای منطقـه ای مزبـور  ،تنهـا نهاد تخصصـی دولـت در امـر احیاء،
بهسازی و
نوسـازی بافـت هـای فرسـوده و ناکارآمد شـهری در اجرای احکام قانونی برنامه سـوم توسـعه کشـور گرديد و
شـرکت هـای زیرمجموعـه مزبـور با ماهیت بخـش خصوصی عهـده دار وظایـف اجرایی دولـت در بافت های
فرسـوده و مسـاله دار شـهری گردیدند .از این رو ،پیگیری تشـکیل شـرکت های عمران و بهسـازی شـهری

شماره39-40
50

اسـتانی در قالـب بخـش غیردولتـی بـه منظور نهاد سـازی در بخـش خصوصی ،در دسـتور کار وزارت مسـکن
و شهرسـازی قرار گرفت و شـركت هاي عمران و مسـكن سـازان تمامی اسـتانها با مشـاركت شـهرداري ها،
شـركت هـاي سـرمايه گـذاري و نهادهـاي مالـي و اعتباري تشـكيل شـد .اساسـنامه جدید شـرکت مـادر این
شـرکت هـا را بـه عنوان شـرکت زیـر مجموعه تلقـی و برقراری رابطـه سـهامداری ،نمایندگـی و کارگزاری را
مجـاز نمـود .مدیـر عامـل شـرکت زیـر مجموعـه را به عنـوان یکی از کارکنان شـرکت مـادر تلقـی و تفویض
اختیـار بـه ایشـان را امـکان پذیر نموده اسـت.مهمتر از همـه امکان کارگـزاری و ارائه خدمات مـورد نیاز دولت
توسـط ایـن شـرکت هاسـت که جـا دارد توضیح بیشـتری درباره آن داده شـود.
در ادامهي روند تكاملي سيسـتم مديريت نوسـازي و بهسـازي بافتهاي شـهري كشـور نظر به اينكه الزمهي
اجـراي طرحهـاي بـزرگ عمران شـهري داشـتن اختيـارات كافي مجري طـرح جهـت تصميمگيريهاي الزم
در قالـب اساسـنامه و آييننامـه معاملات دسـتگاه متبوعـه ميباشـد و بـا رويكـرد تقويـت اختيـارات مديـران
محلـي نسـبت بـه تفويض اختيـارات به مديران عامل شـركتهاي فوق و مديران كل سـازمانهاي مسـكن و
شهرسـازي اسـتانها ،اقـدام گرديد .در واقـع تركيب دو شـخصيت حقوقي بخش دولتي و بخـش خصوصي در
قالـب يـك شـركت کـه دولت تنهـا یک عضو هیـأت مدیره در آنهـا دارد به عنـوان مجري طرحهـاي عمران
شـهري و بهسـازي و نوسـازي بافتهـاي فرسـوده در محـك تجربـه قـرار گرفت .ايـن شـركتها روشهاي
مختلفـي را در نوسـازي بافتهـاي فرسـودهي شـهري تجربـه نمودهانـد .پروژههـاي بـزرگ عمـران شـهري
در شـهرهاي مشـهد ،تبريـز ،شـيراز ،اورميـه ،اردبيـل ،اصفهـان و چندين شـهر بزرگ و كوچك كشـور توسـط
ايـن شـركتها مديريـت گرديـد .بـا نگاهـي منصفانـه بايـد اذعـان نمود كـه تفويـض پـارهاي از اختيـارات و
همچنيـن نـگاه تخصصـي مديران شـركت عمران و بهسـازي شـهري ايـران مهمترين عامـل موفقيت اجراي
چنيـن طرحهايـي ميباشـد .بـا نگاهـي اجمالـي بـه ميـدان هايي كـه پـس از انقالب اسلامي در تعـدادي از
شـهرهاي كشـور سـاخته شـدهاند يـا در حـال سـاخت ميباشـند شـامل ميـدان شـهيد بهشـتي تبريـز ،ميدان
عتيـق اصفهـان ،ميـدان شـهدا مشـهد ،ميـدان اميـر چخمـاق يـزد ،ميـدان امـام اورميه ،ميـدان بقعهي شـيخ
ت عمران و بهسـازي شـهري ايران در شـكلگيري
صفيالديـن اردبيلـي ،ميـدان توپخانـه شـيراز ،نقش شـرك 
چنيـن عناصـر مهمـي در شـهرهاي كشـور غير قابل انـكار ميباشـد.آنچه در این دوره توانسـت به نهادسـازی
در بخـش غیـر دولتـی کمـک نماید،بـرون سـپاری و انعقـاد قراردادهـای خریـد خدمـات از نهادهـای ایجـاد
شده(شـرکت هـای عمـران ومسـکن سـازان اسـتانها) در قالب قرادادهـای کارگزاری بـود که معرفـی نظامات
آن خالـی از فایده نیسـت.
نظام کارگزاری طرح های عمران و بهسازی شهری ایران
بعـد از تبييـن نظـام برنامـه ریـزی و ارزيابـي عملكـرد طـرح هـاي عمران و بهسـازي شـهري ،ضـرورت دارد
نظـام كارگـزاري و شـيوه بـرون سـپاري اقدامات اجرايي شـركت كـه از سـال  1381قوت بيشـتري گرفت نيز
معرفـي گـردد .در ادامـه گـزارش بـه ايـن موضوع مـی پردازیم  .ایـن روزها با ابالغیـه مقام معظـم رهبری در
خصـوص سیاسـت هـای کلـی اجـرای اصـل  44قانون اساسـي ،بحث خصوصی سـازی جـان تـازه ای گرفته
اسـت .بـه نظر میرسـد واگذاری سـهام بنـگاه های دولتی اگرچـه مهمتریـن راه ،اما تنها راه توسـعه خصوصی
سـازی نیسـت ،ارائـه راه کارهـای واگـذاری کارهـای دولت به بخـش خصوصـی درقالب خرید خدمـات نیز در
ایـن راسـتا ارزیابی می شـود.
آنچـه کـه در ایـن میـان حایـز اهمیـت مـی باشـد ایـن اسـت کـه یـک شـرکت بخـش غیردولتـی چگونـه
میتوانـد وظایـف یـک دسـتگاه دولتـی را بـه انجـام برسـاند .در ایـن راسـتا معرفی تجربـه موفق انجام شـده
در چنـد سـاله اخیـر تحـت عنـوان « نظام کارگـزاری اجرای برنامـه شـرکت مادرتخصصی عمران و بهسـازی
شـهری ایـران » اسـت .در قالـب نظام کارگـزاری مدیریت کلیه امور اجرایی شـرکت دولتی عمران و بهسـازی

تجربـه شـرکت مادرتخصصـی عمـران و بهسـازی شـهری ایـران  ،نشـان می دهد بخـش خصوصـی توانایی
اجـرای وظایـف تصـدی گـری دولـت را دارا می باشـد و حتـی در دوره های تغییـر و تحول دولت هـا  ،اجرای
برنامـه هـا دچـار رکـود نشـده و نظـام اجرایـی کشـور رو بـه جلـو حرکـت می کنـد و سـاختار دولـت در عین
کوچـک بـودن  ،در عرصـه هـای بـزرگ و چشـمگیر ،فعالیت هـای تصدی گری خـود را به انجام رسـانده و از
ایـن طریـق سـازمان های مجـازی نیـز مصـداق واقعی پیـدا می کند
دوره سـوم :دوره تمرکززدایـی و نهادسـازی در سـازمان هـای اسـتانی دولـت وتفکیک وظایـف حاکمیتی و
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شـهری ایـران اعـم از فعالیـت های فرهنگی ،پژوهشـی ،ترویجـی ،تهیه طرح ،بازگشـایی و تملـک محورها و
عرصـه پـروژه هـای بهسـازی و نوسـازی شـهری ،اجـرای پروژه هـا و کلیـه فعالیت هـای مربوط بـه تأمین و
تجهیـز منابـع مـورد نیـاز اجـرای پروژه ها و توسـعه اقدامـات جاری و نظایـر آن ،بـه کارگزار در قالـب قرارداد
مربـوط واگـذار مـی شـود.کارگزار انجام امور را توسـط مشـاورین ،پیمانـکاران و سـایر ارایه دهنـدگان خدمات
مـورد نیـاز در بخـش خصوصـی مدیریـت می کنـد یعنی بـه نیابـت از دولت  ،طبـق ضوابط و مقـررات موجود
کار را واگـذار كـرده و تحویـل مـی گیـرد ،حـق الزحمـه آنـان را مـی پـردازد و برابـر قـرارداد بـرای هـر اقدام
درصـدی را بـه عنـوان حـق کارگـزاری دریافـت مـی دارد  .به طـور مثال  ،بـرای بررسـی و عقـد قراردادهای
طراحـی  1.5درصـد مبلـغ قـرارداد مربوطـه را جهت حـق کارگزاری دریافت مـی دارد  .همانگونـه که مالحظه
مـی شـود شـرکت مـادر ( شـرکت دولتـی )  ،به جـای تاسـیس اداره کل  ،نمایندگی و یا شـعبه در هراسـتان و
توسـعه بیـش از پیـش دولـت ،چند قـرارداد کارگـزاری منعقد مـی نماید  .بدیهی اسـت کارگـزار در صورتی که
کار را بـه انجـام رسـانید ،حـق الزحمـه دریافـت می نمایـد و دیگر مثل یک دسـتگاه دولتی نیسـت کـه در هر
صـورت  ،حقـوق کارمنـدان را بایـد بپـردازد حـال چه کارا باشـند یا خیـر ! برآوردهـای نهایی نشـان می دهند
حداکثـر الزم اسـت تـا  6درصـد هزینـه کل اجـرای طـرح های عمران و بهسـازی شـهری یا سـرمایه گذاری
مـورد نیـاز اجـرای آنها بـه عنوان کارگـزاری پرداخت شـود .بدون اینکـه بدنه دولت توسـعه یافتـه و کارمندان
دولـت اضافـه شـوند ضمن اینکه بخشـی از هزینه های پرداختی از محل سـود شـرکت های کارگـزاری مزبور
در ایـن حالـت خـاص ،بازیافت می شـود .
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ً
عملا بـا شـروع واگـذاری سـهام دولـت در شـرکت های مسـکن سـازان در سـال  1389شـروع و
ایـن دوره
همچنـان ادامـه دارد.بـا تصویـب قانـون سـاماندهی و حمایـت از تولیـد و عرضـه مسـکن و تشـکیل شـورای
مسـکن توجـه بـه بهسـازی و نوسـازی بافـت هـای فرسـوده شـهری نیـز وارد مرحله تـازه ای شـد .طي این
سـالها اقدامـات شـركت عمـران و بهسـازي شـهري بـراي بسترسـازي و اختصـاص وامهـاي بـا شـرايط
مناسـب بـه سـاكنان بافتهـاي فرسـودهي شـهرها تأثير مهمـي در تشـويق مالكان بـراي نوسـازي خانههاي
فرسـوده گذاشـت و موجـب نوسـازي تـك پالكهـاي محـدودهي بافتهـاي فرسـوده شـهري در مقيـاس
گسـتردهاي گرديـد .در مـدت زمـان كوتاهي ما شـاهد توسـعهي درونـي شـهرها و افزايـش جمعيتپذيري در
داخـل محـدودهي شـهرها بوديـم .امـا يكي از اشـكاالت ايـن روش نوسـازي در پالكهاي با مسـاحت كم يا
ريزدانههـا اسـت كـه خـود يكـي از شـاخصهاي فرسـودگي بافت ميباشـد و اشـكال ديگر ،آن كـه از فرصت
ايـن تجديـد بناهـا نتوانسـتيم آن گونـه کـه بایـد بـراي اصلاح كالبـد محلات بهرهبـرداري كنيـم .هرچنـد
نوسـازي بافتهـاي فرسـوده بـه صـورت تجميع پالكهـا و نوسـازي به صورت بلوكـي و محلهاي بـه حق به
عنـوان يكـي از سياسـتهاي مهم شـركت مـادر تخصصي در دسـتور كار قرار گرفـت ،ولي توفيـق چنداني در
ايـن زمينه كسـب نشـده اسـت .بيترديـد تشـكيالت تخصصي شـركت عمران وبهسـازي شـهري در صورت
حمايـت از طـرف مديران ارشـد كشـور قـادر خواهد بـود با بهرهگيـري از نظرات كارشناسـي و نقـد روشهاي
مختلـف اجرايـي ،پروژههـاي عمـران شـهري با محوريت مشـاركت مـردم را نيز بـا موفقيت به انجام برسـاند.
ايـن مهـم تنهـا بـا اتـكاء به سـرمايههاي انسـاني پرورش يافتـه در مقولـهي بافت كـه اكنون در شـركت مادر
تخصصـي و شـركتهاي عمـران و مسكنسـازان فعـال هسـتند و بـا تـداوم سـير تكاملـي خـود امكانپذيـر
خواهـد بـود .درگير شـدن شـركت مادر تخصصي بـه اموراتي مانند توزيـع وامهاي بافت فرسـوده و متعاقب آن
درگيـر كـردن شـركتهاي عمـران و مسـكن سـازان به انجـام اموري ماننـد صـدور معرفينامه بـه متقاضيان
و عكسبـرداري از پروژههـاي در دسـت احـداث توسـط مـردم كـه بـه راحتـي توسـط شـهرداريها و ادارات
راه و شهرسـازي اسـتانها قابـل انجـام اسـت ،اهـداف تخصصـي و حرفهاي شـركت مادر تخصصـي را تحت
شـعاع قرار دادهاست.

ویژگـی مهـم ایـن دوره ،تشـکیل ادارات بافـت های فرسـوده در ادارت کل راه و شهرسـازی بـرای انجام امور
سیاسـتگذاری ،برنامـه ریـزی ،نظـارت و حمایـت از برنامـه هـای بهسـازی و نوسـازی بافـت های فرسـوده و
سـاماندهی و توانمندسـازی سـکونتگاه هـای غیر رسـمی اسـتان هـا به منظور بهـره مندی از تـوان و ظرفیت
ادارات مذکور در مدیریت بهینه بهسـازی و نوسـازی شـهری اسـت .تشـكيل ادارات بافتهاي فرسوده فرصتي
مناسـب بـراي جـذب ،تربيـت و سـرمايهگذاري روي نيروهـاي انسـاني متخصـص و جـوان بـرای شـكوفايي
هرچـه بيشـتر در حـل معضالت بافتهاي فرسـوده كشـور ارزیابی می شـود .وجـه مثبت ديگر تشـكيل ادارات
بافـت فرسـوده ،در ادامـهي رونـد تكاملـي سيسـتم مديريتي موجـود ،تفويـض اختيارات بيشـتر به اسـتانها و
كاهـش وابسـتگي بـه مرکـز در اجـراي برنامههاي شـركت مـادر ميتواند باشـد.

آخریـن نقـدی کـه بـر ایـن دوره مطـرح مـی شـود ،واگـذاري بيهـدف و بـاري بـه هر جهت سـهام شـركت
مـادر تخصصـي در شـركتهاي زيرمجموعـه در اجـرای سیاسـت هـای کلـی اصل  44قانون اساسـی اسـت.
شـركتهاي عمـران و مسكنسـازان كـه هزينـهي زيادي براي تشـكيل آنهـا و تربيت نيروهاي انسـاني آنها
ً
کاملا خصوصـی به انحراف کشـیده شـده
پرداخـت شـده اسـت ،ممکـن اسـت بـا وجـود هیـأت مدیره هـای
و از هـدف اصلـی خـود دور شـوند و بعضـ ًا تبدیـل به شـرکت های سـاختمانی صـرف گردند .در اجـراي اصل
 44قانـون اساسـي مـا شـاهد هسـتيم كـه سـهام دولـت در دهها شـركت زيـر مجموعه بـا مالحظـات اهداف
اسـتراتژيك كشـور واگذار ميشـود .اهميت اسـتراتژيكي سـاماندهي سـكونتگاههاي غيررسـمي و نوسـازي
بافتهـاي فرسـوده بـر هيـچ صاحـب فراسـتي پوشـيده نيسـت .پيش بينيهـا حاكي از اين اسـت كـه در قرن

حاضـر در حالـي كـه جمعيـت جهان  4برابر خواهد شـد ،جمعيت شـهر نشـين  20برابر خواهد شـد و بزرگترين
چالـش رودروري دولتهـا حـل و فصـل مسـايل شـهرها خواهد بود .بسـياري معتقدنـد حتي آينـده اكولوژيك
زميـن نيـز در شـهرها رقـم خواهـد خـورد .بـر ايـن مبنـا كارشناسـان آمايـش زميـن تاكيـد دارنـد پيآمدهاي
توسـعه شـهر نشـيني را ميبايسـت به عنوان دادههاي اساسـي در برنامهريزيهاي كالن ملي در نظر داشـت.
و بـه تبـع آن بايـد هـر تالشـي را كـه بـراي پيريزي سـامانه شهرسـازي و شهرنشـيني مبتني بـر هنجارهاي
توسـعهي پايـدار انجام شـود ارج نهاد.
جمعبندی و توصیههای مدیریتی برای آینده:
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حجـم گسـترده بافتهـای فرسـوده و سـکونتگاههای غیـر رسـمی و سـرمایه گـذاری هنگفت مـورد نیازبرای
بهسـازی و نوسـازی بافتهای فرسـوده و سـاماندهی و توانمندسـازی سـکونتگاه های غیر رسـمی چارهای را
جـز جلـب مشـارکت بخش غیـر دولتی باقـی نمی گـذارد.و این خـود مهمترین معیـار و محک بـرای موفقیت
و یا عدم موفقیت روشهای مدیریتی سـازمان عمران و بهسـازی شـهری ایران اسـت .بررسـی سـیر تطورات
روش هـای مدیریتـی سـازمان عمـران و بهسـازی شـهری ایـران از تعریـف هسـته هـای مدیریتـی و خریـد
خدمـات از بخـش غیردولتـی گرفتـه تا نهادسـازی در بخـش غیردولتی و نهادسـازی و تمرکز زدایـی در دولت
وتفکیـک وظایـف حاکمیتـی و تصدیگـری در ایـن جهـت ارزیابـی مـی شـود.در حـال حاضر تشـکیل ادارات
بافـت فرسـوده در ادارات کل راه و شهرسـازی ،تشـکیل دفاتـر خدمـات نوسـازی محالت و کارگـزاران بخش
غیـر دولتـی همـه و همـه در جهـت جلـب مشـارکت مالـکان و سـاکنان با فـت های مذکـور و اطالع رسـانی
مناسـب بـه آنـان اسـت .بـرای آینـده نیـز توصیه می شـود به هـر نحو ممکـن  ،مشـاركت عملـي مالكان و
سـاكنان بافتهـاي فرسـوده ،سـازندگان ،سـرمايه گـذاران و متخصصين امر بهسـازي و نوسـازي حلقه كامل
كننـده چرخه بهسـازي و نوسـازي تحقق یابد .اما سـطح وسـيع بافت هاي فرسـوده شـهري و محلات متعدد
فرسـوده ،نيازهـاي مالي گسـترده اجراي طرح هاي بهسـازي و نوسـازي محالت شـهري و تعلـق بخش هاي
عظيمـي از اراضـي شـهري ،امالك و سـرمايههاي شـهري به بخش هـاي خصوصي و مردم ضـرورت و لزوم
توجـه بـه مشـاركت مـردم و نهادهـاي محلي را نشـان مـي دهد .در واقـع چرخه بهسـازي و نوسـازي و حلقه
هـاي آن زمانـي بـه حركـت درمـي آيد كـه به نحو مناسـب روغـن كاري گردد .در حـال حاضـر ،تجربه عملي
بهسـازي و نوسـازي در برخـي محلات نظيـر محلـه جـوالن شـهر همـدان ،فيـض آبـاد كرمانشـاه ،صيقالن
رشـت ،جويبـاره و جمالـه اصفهـان و  ...نشـان مـي دهـد وجـود عنصر تسـهيل گـر و روان كننـده موضوع به
نحـوي كـه پيگيـري تحقـق وظايـف هـر يـك از حلقههـاي چرخـه بهسـازي و نوسـازي نیـز باشـد ضروری
اسـت .بـا عنايـت بـه مطالـب پيـش گفتـه ،ضـرورت ايجاد سـازماني تسـهيل گـر و نهضـت آفرين در سـطح
محلات فرسـوده ،كـه از يك سـو با اطالع رسـاني مناسـب ،انگيـزه الزم را در مالـكان و سـاكنان بافت هاي
فرسـوده بـراي نوسـازي ،مقاوم سـازي و بهسـازي فضاهـاي زندگي خـود ايجاد نمايـد و از سـوي ديگر زمينه
بهـره بـرداري حرفـه اي از تسـهيالت ،حمايتهـا ،تخفيفـات و معافيـت هـاي دولت و شـهرداري هـا را براي
مالـكان و سـاكنان فراهـم نمايـد و همچنیـن بتوانـد بـا پيگيري مداوم مشـاركت عملـي همسـايگان باهم و با
سـرمايه گـذاران جـزء و كالن خـارج از بافـت را بـه صـورت نظـم يافتـه و توزيع عادالنـه منافـع حاصله بين
كليـه صاحبـان حقـوق تحقـق دهـد و آنـان را در حـل مسـائل نسـبتأ پیچیـده امالکـی و حقوقـی بافتهـای
فرسـوده و اسـکان موقـت یـاری دهـد ،بـه عنـوان يـك حلقـه گم شـده مؤثر  ،به شـدت احسـاس مي شـود.
ايـن راهـكار مـي تواند ،در سـطحي فراگير ،همه محالت فرسـوده شـهري را همزمـان دربر گيرد و تأثير سـاير
اقدامـات و تسـهيالت را بـه صـورت فزاينـده اي جلوه گر باشـد .پافشـاری دفاتـر مزبور براي تحقـق ماموريت
خـود ،در آينـده اي نـه چندان دور ،باعث شـروع پـروژه هاي متعدد نوسـازي در محالت خواهد شـد و عمليات
بهسـازي و نوسـازي بافـت هـاي فرسـوده شـهري از حالـت انفعالـي موجـود خـارج شـده ،حالتـي جهـادي به
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خـود خواهـد گرفـت .تجربـه شـرکت مادرتخصصی عمران و بهسـازی شـهری ایران ،نشـان مـی دهد بخش
خصوصـی توانایـی اجـرای وظایـف تصـدی گری دولـت را دارا می باشـد و حتـی در دوره های تغییـر و تحول
دولـت هـا ،اجـرای برنامـه هـا دچـار رکود نشـده و نظـام اجرایی کشـور رو بـه جلو حرکـت می کند و سـاختار
دولـت در عیـن کوچـک بـودن  ،در عرصـه هـای بـزرگ و چشـمگیر  ،فعالیـت های تصـدی گری خـود را به
انجـام رسـانده و از ایـن طریـق سـازمان هـای مجازی نیـز مصـداق واقعی پیدا مـی کند.
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