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شماره39-40
143

شماره39-40
144

نشریه هفت شهر :با تشکر از وقتی که در اختیار نشریه قرار دادید .به نظر میرسد چنین مصاحبههایی
فرصت مناسبی برای مطلع کردن مخاطبان از فعالیتهای شرکت عمران و بهسازی و همچنین تشریح و
تبیین این فعالیتها میباشد .در این شماره قصد داریم در حوزه ساختار مدیریتی برنامهها و طرحهای عمران
و بهسازی شهری بحث تشکیل هیات های عامل استانی را مطرح و در خصوص اهداف و ضرورت راه اندازی
چنین ساختار مدیریتی از حضور شما بهره ببریم .با توجه به سوابق و تجربیات شما در این حوزه و تسلط بر این
بحث خدمت شما رسیدیم .در ابتدا مروری اجمالی بر اتفاقات گذشته میاندازیم :قبل از تشکیل شرکت مادر
تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در سال  ،1376در حوزه معاونت سازمان ملی زمین و مسکن تنها یک
دفتر وجود داشت که به تنهایی تمام کارهای مربوط به بهسازی و نوسازی شهری را انجام میداد .بعد از سال
 76با تشکیل سازمان ،نهاد عمران و بهسازی شهری ،در سطح ملی برای سیاستگذاری در این موضوع شکل
گرفت و به تدریج دامنه فعالیت خود را گسترده کرد.
در ادامه و با تشکیل این نهاد ملی ،این اندیشه شکل گرفت که چگونه در سطوح پایینتر ماموریت محوله قابل
پیگیری و مدیریت است .در سطح ملی ،خالء شورا یا ستادی که در سطح فرابخشی عمل کند ،یک مسئله
اساسی محسوب میشود و بحث عمدهای است و نیاز به فرصت مبسوطی است که در این زمان میسر نیست .در
سطح منطقهای و استانی و محلی نیز مسائل و نکتههای عملیاتی قابل بحثی مطرح است که به دلیل ضرورت
و اهمیت موضوع در حال حاضر ،محور اصلی مصاحبه ما را شکل میدهد .در این سطوح ،تشکیل هیئتهای
عامل اولین اقدامی بود که در سال های اولیه تشکیل شرکت صورت پذیرفت .پیش از آن شرکتهای عمران و
مسکنسازان استانها ،سازمان مسکن شهرداری و سازمان عمران و بهسازی شهری وجود داشتند.
در آن ساختار ،چگونگی تبدیل سیاستهای در سطح ملی به برنامههای عملیاتی روشن نبود .پس از تشکیل
هیئتهای عامل کارها چند سال به این شیوه پیش رفت تا این که در گام دوم شرکت تصمیم به تاسیس یک
ت منطقهای گامی در جهت تحقق برنامه در سطوح
سری شرکتهای منطقهای گرفت .تاسیس پنج ،شش شرک 
بعد از ملی و منطقهای به پایین بود .با پیشروی این بحث و گسترش آن ،شرکتهایی تحت عنوان شرکتهای
عمران و مسکنسازان در تمامی استانها تشکیل شد .این ساختار تا همین اواخر و تا تغییر ساختاری که اخیرا
انجام شد ،پابرجا بود و در حال کار کردن بود .ولی چالش همیشگی خصوصی و دولتی بودن و مساله امور
تصدیگری و حاکمیتی ،بحثهایی بود که در کنار مطرح شدن واگذاری شرکتهای دولتی به خصوصی ،این
دغدغه را به وجود آوردکه ساختار تشکیالتی چگونه نظام یافته و مدیریت شود .لطفا در مورد دالیل و نحوه
شکلگیری ساختار جدید و چگونگی عملکرد این ساختار توضیحاتی را ارائه بفرمایید.

آقای مهندس جمور :تفاوتهای زیادی بین زمانهای گذشته و دوران
کنونی وجود دارد .با مطالعات گستردهای که در سطح کشور صورت گرفته
و با در نظر گرفتن سه شاخص مصوب شورای عالی ،هماکنون با بیش از
 72000هکتار بافت فرسوده روبرو هستیم که با تکمیل مطالعات هر روز
بر این مقدار افزوده میشود .مسلم است گستردگی دامنه فعالیتهایی که
باید در این زمینه انجام شود ،ما را ملزم به در نظر گرفتن چارچوبهای
مشخصی میکند .از طرف دیگر الزامات قانونی که در برنامه چهارم و
پنجم توسعه جهت ساماندهی ،احیا ،بازسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهری آمده ،در کنار ظرفیتهای
خوبی که اصل  44قانون اساسی در مورد واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی ایجاد کرده است ،ما را
به تغییر روندها و روشهای پیشین هدایت کرد .بهترین راه ،استفاده از همه ظرفیتهای موجود قانونی در مسیر
حرکت از یک نظام دولتی به یک نظام خصوصی در جهت اجرای اصل مترقی  44قانون اساسی کشور است.
قوانین خوبی در خصوص تامین مسکن و حمایت از احیا و بهسازی بافت وجود دارد .در این مجموعه به عنوان
اولین قدم ،قسمتهای حاکمیتی را از قسمتهای اجرایی جدا کردیم .به این نحو که یک بدنه چابک تصمیمگیر
را برای قسمت حاکمیتی در نظر گرفتیم و یک بدنه اجرایی و تصمیمگیری در قسمتهای پایینتر و سطوح

منطقهای ایجاد کردیم .پیش از این در ادارات کل راه و شهرسازی ،ادارات شهرستانی وجود نداشت ،در حالی
که هماکنون ادارات شهرستانی تشکیل شده است .همچنین در ادارات کل ،وظایف مدون و تعریفشده برای
بافت وجود نداشت .زمان ادغام دو وزارتخانه راه و شهرسازی بهترین زمانی بود که به دنبال عملیاتی کردن
اهدافمان برویم .در ابتدا باید وظایف حاکمیتی تفکیک میشدند .به این منظور ،یک اداره بافت فرسوده با شرح
وظایف صرفا حاکمیتی ،زیر نظر مستقیم و بالواسطه قائممقام وزیر و مدیرکل راه و شهرسازی در نظر گرفتیم
که به عنوان یک متولی در سطح استان عمل نماید .همچنین یک اداره مستقل با شرح وظایف مدون با  4نفر
پرسنل در نظر گرفته شد که در انجام وظایف حاکمیتی ،متولی کار بافت باشد .خالئی هم که قبال در سطح
شهرستانها وجود داشت ،با درج لزوم تشکیل ادارات راه و شهرسازی در همه مراکز شهرستانها درشرح وظایف
تدوین شده ،رفع شد .یعنی در حال حاضر در قسمتهای حاکمیتی ،به جای تمرکز مدیرتی در مرکز ،مسئولیت
امور به مسئوالن استان و شهرستانها در قالب رییس اداره رسیده است.
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با این کار تصدی گری کم شده و ستاد
تنها سیاستهای کالن و راهبری را بر
عهده میگیرد .یعنی عمال قسمت حاکمیتی،
مختصر و مفید و چابک میشود .از قبل
هم پتانسیلهایی در این زمینه وجود داشت.
شهرداریها بازوی اصلی کار بودند و به عنوان
یک طرف قضیه عمل میکردند .شرکت های
عمران و مسکنسازان هم که قبال قسمتی
از سهامشان دولتی بود ،وظایف کارگزاری را
انجام میدادند .ما همچنان این کارگزاران را حفظ کردهایم ،با این تغییر که سهام خودمان به بخش خصوصی
منتقل شده است .با این کار عمال با استفاده از پتانسیل و توان بخش توان این شرکت ها اضافه می شود .در
روش قدیم گاهی وظایف حاکمیتی را هم شرکتهای مسکنسازان انجام میدادند .در حالی که هر جا وظایف
حاکمیتی و اجرایی تداخل پیدا کنند ،عمال مراجع مختلفی مثل مجری ،ناظر و کنترلکنندهها یکی میشوند
و مشکالتی پیش میآید .با جدا کردن این مراجع میتوانیم کار را به صورت مناسب-تری پیگیری کنیم .غیر
از این مساله فعالیتهای دیگری نیز برای بهبود روند کاری انجام شد .بین هستههایی که در مرکز و استانها
وجود داشت ،اختالف دیدگاه به وجود میآمد و بین صف و ستاد هماهنگی وجود نداشت .برای این منظور
هیئتهای عاملی را در استانها تشکیل دادیم که با داشتن اختیارات ستاد به طور کامل ،ارتباط مستقیم با
مسائل اجرایی و عملیاتی در سطح استان داشته باشند .با این کار این هیاتها که هم به طور کامل مشکالت
محلی را میدانند و هم اختیارات ستاد را بر عهده دارند ،در تصمیمگیریها از پتانسیلهای محلی استفاده
میکنند .برای تسهیل ارتباط نیز مقرر شد که این ستاد هر دو هفته یکبار تشکیل جلسه داده و یکی از مدیران
ستادی عضو هیات ،ملزم به حضور در کلیه جلسات می باشند.
از طرف دیگر چون شرکتهای وابسته به ما واگذار شدهاند ،این فرصت به وجود آمد که از دیگر کارگزاران
نیز در کنار شرکتهای کارگزاری که در استانها داشتیم ،استفاده شود .در بحث ترویج و آموزش ،تحقیقات،
دانشگاهها ،مقاالت و غیره برای کارگزاران جدید محدودیتی وجود ندارد .عالوه بر این با استفاده از ظرفیتهای
ماده  4قانون حمايت از احيا و بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناکارآمد شهري ،قسمتی از اختیارات
مجریان اصلی طرح(وزارت راه و شهرسازی و مجموعه شهرداریها) میتواند منتقل شود .برای این منظور،
نظام ارزیابی ساماندهی شد و هماکنون این آمادگی وجود دارد که در سراسر کشور ،همه اختیارات عملیاتی و
اجرایی ما و شهرداریها در مجموعه شهرها به مجریان جدید تفویض گردد.
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یکی دیگر از مشکالت قانونی بافتهای فرسوده بحث سندها و انحصار وراثتها و مشکالت اینچنینی بود ،با
هماهنگیهای ایجاد شده ،ظرفیتهای ماده  9قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و
نا کارآمد شهری به کار گرفته شد و عمال در همه شهرستانها ،هیئتهای متشکل از نماینده راه و شهرسازی،
نماینده دادگستری و نماینده اداره ثبت تشکیل گردید .نتیجه اینکه با تکلیفی که قانونگذار برای اداره ثبت
گذاشته است ،کل عملیات ثبتی این مجموعهها باید ظرف مدت  2ماه انجام شده و مشکالت مربوط به آن
حل گردد.

با سیاستهای کنونی ،ظرفیتهای پیشین حفظ شده و عالوه بر آن حدود  2000نفر به صورت تماموقت و
پارهوقت در مجموعه عمران و بهسازی در سراسر کشور حضور دارند .حسن قضیه پراکندگی این نیروها در سطح
شهرستانهاست و ما عمال به صورت مینیاتوری در کل کشور ریشههای ریزی را دواندهایم که انشاءاهلل بتوانیم
در بحث نوسازی و بهسازی بافت کمک کنیم.
هفت شهر :لطفا در مورد ظرفیتسازی کمی بیشتر توضیح دهید .ظرفیت جدید ایجاد شده را بیشتر ناشی از
هیات عامل ،ادارات بافت یا عملکرد توامان این دو میدانید؟
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آقای مهندس جمور :به اعتقاد من هیات عامل یکی از این ظرفیتهاست و اداره بافت ظرفیت دیگری
است .وظایفی که بر حسب قانون به ادارات شهرستانی تکلیف شده نیز در کنار ماده  4قانون حمايت از احيا و
بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناکارآمد شهري ،ظرفیتهای دیگری هستند .در آخرین ارزیابی که در
آن مقایسه بین سالهای  90و  91انجام شد ،دو هزار نفر به صورت تماموقت و پارهوقت در سطح کشور درگیر
این قضیه هستند که قصد داریم سطح کار را به محالت کشانده و مکل آنها هم دفاتر خدمات محلهای شکل
بگیرد تا یک نظام جامع و هماهنگ ایجاد شود.
اعضاء هیات عامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در استانها:
 -1قائم مقام وزیر و مدیر کل راه و شهرسازی استان به عنوان دئیس هیات
 -2یکی از مدیران ستادی شرکت مادر تخصصی
 -3مدیر عامل شرکت عمران و مسکن سازان استان (قبل از واگذاری)
 -4رئیس اداره بافت فرسوده استان به عنوان دبیر (قبل از واگذاری شرکتهای استانی) و دبیر و عضو اصلی
(بعد از واگذاری)
 -5عامل ذی حساب در استان
اختیارات هیاتهای عامل:
کلیه اختیارات قابل تفویض در اساسنامه و آئین نامه مالی و معامالتی شرکت مادر تخصصی به هیاتهای عامل
تفویض شده است و آموزش های الزم و مستمر به اعضاء هیات عامل داده شده است.
هفت شهر :پیش از این در تعیین ساختار مدیریتی در سطح استان همیشه ابهاماتی وجود داشته است .به
عنوان مثال اینکه مثل شهرهای جدید ،شرکتی در استان تاسیس شود یا مثل االن یک ساختار نهادی را در
خود ادارات راه و شهرسازی ایجاد کنیم .این خال با تشکیل این نهاد برطرف شد .حال سوال اینجاست که آیا
تشکیل این شرکتها موجب تضعیف جایگاه شرکتهای عمران و مسکنسازان استانها و ساختار مدیریتی که
تا پیش از این به عنوان بازوی اجرایی آن عمل میکرده ،نشده است؟ بسیاری از مدیران شرکتهای عمران و
مسکنسازان استانها این تلقی را دارند که جایگاه اصلی خود را از دست دادهاند.

آقای مهندس جمور :در هر صورت در قانون ،الزام به واگذاری آورده شده است و ما ملزم به این کار هستیم.
ضمن اینکه از نظر علمی و مبانی تئوریک و آکادمیک نیز واگذاری کارها به بخش خصوصی تعالیبخش و
پویاییآور است .بخش خصوصی مستقیما به بحث درآمد و هزینه متصل است .در تجربیات علمی جهانی هم
به شیوه امانی کار کردن ،یعنی همزمان متولی کار بودن ،تصمیمگیری و اجرای کار ،تجربیات موفقی نبودهاند.
البته من معتقد نیستم که این جایگاه کاهش یافته باشد .پیش از این همه اختیارات در مرکز متمرکز بود و در

حال حاضر اختیارات ستاد به هیات عامل تفویض شده است.

هفت شهر :آیا در مورد امور کارگزاری شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران این تنزل
جایگاه صورت نگرفته است؟

هفت شهر :یک مشکل در مورد رابطه شهرداریها با کار بافت وجود داشت .تمایل بر این بود که شهرداریها
درگیر قضیه شده و بیشتر در این حوزه وارد شوند .آیا با تشکیل این نهاد این رابطه قوت گرفته یا همچنان
به شکل سابق باقی است؟ در بعضی استانها شهرداریها با تشکیل شرکتهای نوسازی به نوعی برای
شرکتهای عمران و مسکنسازان استانها رقیب بودند .هر کدام به نحوی این مشکل را مدیریت کردند .مثال
در استان اصفهان ،از طریق تفکیک قلمرو وظایفشان را جدا کردند .در حال حاضر آیا با تشکیل دفاتر بافت این
مساله تقویت شده؟ چه تدابیری برای این منظور در نظر گرفتهاید؟

آقای مهندس جمور :وقتی بحث سرمایهگذاری پیش میآید،
تداخل منافع ایجاد میشود .در صورت سرمایهگذاری کردن ما،
رقابت به وجود میآید و در عرصه رقابت هم مشکالتی به وجود
خواهد آمد .ولی در صورت جدا کردن نقش حاکمیتی ،مسکن و
شهرسازی تنها نقش حاکمیتی و حمایتی دارد .سوال اینجاست
که در حال حاضر ادارات کل راه و شهرسازی تعامل بهتری با
شهرداریها دارند یا شرکتهای عمران و مسکنسازان استانها؟
ن است .دبیری
طبیعتا مدیر کل راه و شهرسازی استان ،صاحب نفوذتر از شرکتهای عمران و مسکنسازان استا 
کمیسیون ماده پنج ،تغییر کاربریها و تصویب طرحهای تفصیلی و  ...با این مجموعه است .در شورای مسکن
که دبیرش مسکن و شهرسازی است ،استاندار هم حضور دارد و مسئوالن شهرداری هم حضور فعال دارند .پس
با تفکیک نقشها بین شرکتهای عمران و مسکنسازان استانها ،شهرداریها و شرکتهای نوسازی ،طبیعتا
رقابت جای خود را به همکاری میدهد.
با توجه به ماده  16قانون حمایت از احیاء ،بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری ،شرکت عمران
و بهسازی شهری ایران مکلف است با همکاری وزارت کشور ،سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور
و شورای عالس استانها نسبت به تهیه و تدوین سند ملی راهبردی احیاء بهسازی و نوسازی و توانمندسازی
بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری به منظور جلب همکاری و مشارکت کلیه دستگاه های اجرایی ذیربط در
فرایند احیاء ،بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد و در جهت راهبری و مدیریت یکپارچه و ایجاد
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مهندس جمور :امور کارگزاری در حال حاضر هم به شرکت های عمران و مسکن سازان واگذار شده است.
تفاوت اینجاست که تا پیش از این ،صورت وضعیت کارگزاری داده شده و دفاتر بررسی میکردند ،در حالی که
هماکنون در خود استان بررسی شده و تسویه میگردد .ما کوچکترین اختیاری از این شرکتها کم نکردهایم .به
هر حال مدیریت امور باید انجام شود .مجموعه جدیدی در کنار قبلی به وجود آمده است .خیلی جاها هم موانع
و مشکالتی که در استانها وجود داشته برطرف شده است .مثال از پتانسیل دفاتر حقوقی و امالک مسکن و
شهرسازی استان استفاده نمی کردیم ،ولی هماکنون در مسیر کار قرار گرفته است .برای تامین منابع نیز گاهی
با مشکل مواجه بودیم .بر حسب قانون همه زمینهای دولتی در بافت باید در اختیار بافت قرار بگیرند .پیش از
این مسکن و شهرسازی حساسیت خاصی به موضوع نداشت ،ولی امروز متولی کار شده و پیگیر قضایا است.
باید توجه داشت که مجموعه بافت فرسوده مجموعه بسیار گستردهای است که عمال جایی برای کسی تنگ
نمیشود .سیاست کنونی ما سیاست افزایشی است .از  72000هکتار بافت فرسوده شناسایی شده موجود ،تنها
در حدود ده درصد کار انجام شده و بقیه مجموعه باقی مانده است .بر اساس ماده  4قانون حمايت از احيا و
بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناکارآمد شهري باید از همه ظرفیتها در کنار شرکتهای عمران و
مسکنسازان استانها استفاده شود.
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وحدت رویه کلیه عوامل بافتهای فرسوده و ناکارآمد و در جهت راهبری و مدیریت یکپارچه و ایجاد وحدت
رویه کلیه عوامل مرتبط اقدام نماید و در پیش نویس نهایی سند مذکور کمیته هایی در سطح ملی -استانی و
شهرستانی با ریاست محترم جمهور -استاندار -فرماندار تشکیل می گردد.
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هفت شهر :شاید یکی از دالیلی که تا پیش از این در استانها موفقیتهای زیادی صورت نمیگرفت ،این
بود وظایف حاکمیتی به نهادی سپرده شده بود که خودش را در عرصه رقابت با سایر سازمانهایی که منافع
اقتصادی داشتند ،قرار داده بود .در حال حاضر اساسا این ادارات بافت میتوانند فقط وظایف حاکمیتی در مقیاس
خود را انجام دهند .شرایط کنونی ،شرایط ویژهای است .به نظر میرسد با تشکیل ادارات و هیاتهای عامل
در حال حرکت رو به جلو و پر کردن خالهای گذشته هستیم .از سوی دیگر با تشکیل این ادارات ،ابهامهای
گذشته حل شده و هماهنگی بین نهادهای مدیریتی در سطح استان به وجود میآید .با این شرایط ،آنچه را که
به عنوان چشمانداز برای ادامه مسیر متصور هستید را بیان کنید.
آقای مهندس جمور :با توجه به آئین نامه تامین مالی (تبصره  2ماده  7قانون حمایت) که در مراحل تصویب
می باشد و همچنین سند ملی راهبردی احیاء ،بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد
شهری (ماده  16قانون حمایت) و ماده  12قانون حمایت در خصوص معافیت مالیاتی در بافت و ماده  5قانون
حمایت مبنی بر تکلیف سازمان مدیریت بحران کشور ،جهت جلوگیری از خسارات ناشی از حوادث غیر مترقبه
در بافتهای فرسوده و مواد  4و  9قانون حمایت مبنی بر مجریان ذی صالح و حل و فصل اختالفات و مشکالت
مربوط به امالک و اراضی واقع در محدوده بافت ،که آیین نامه کلیه موارد مذکور یا تصویب شده یا در مراحل
نهایی تصویب می باشد .انشاء اله با وجود این ظرفیتهای خوب در کنار تشکیل هیات های عامل و سایر موارد
اجرایی امیدوارهستیم که به اهداف برنامه در طی سال  92نائل آئیم.

