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مصاحبه با آقای مهندس جمور )معاون 
محترم ساماندهی و توسعه نوسازی 

شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی 
شهری( با موضوع: تشكیل هیات عامل 

استانها، ضرورت و اهداف
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نشریه هفت شهر: با تشکر از وقتی كه در اختيار نشريه قرار داديد. به نظر می رسد چنين مصاحبه هايی 
و  تشريح  و همچنين  بهسازی  و  عمران  فعاليت های شركت  از  مخاطبان  كردن  مطلع  برای  مناسبی  فرصت 
تبيين اين فعاليت ها می باشد. در اين شماره قصد داريم در حوزه ساختار مديريتی برنامه ها و طرح های عمران 
و بهسازی شهری بحث تشکيل هيات های عامل استانی را مطرح و در خصوص اهداف و ضرورت راه اندازی 
چنين ساختار مديريتی از حضور شما بهره ببريم. با توجه به سوابق و تجربيات شما در اين حوزه و تسلط بر اين 
بحث خدمت شما رسيديم. در ابتدا مروری اجمالی بر اتفاقات گذشته می اندازيم: قبل از تشکيل شركت مادر 
تخصصی عمران و بهسازی شهری ايران در سال 1376، در حوزه معاونت سازمان ملی زمين و مسکن تنها يک 
دفتر وجود داشت كه به تنهايی تمام كارهای مربوط به بهسازی و نوسازی شهری را انجام می داد. بعد از سال 
76 با تشکيل سازمان، نهاد عمران و بهسازی شهری، در سطح ملی برای سياست گذاری در اين موضوع شکل 

گرفت و به تدريج دامنه فعاليت خود را گسترده كرد. 
در ادامه و با تشکيل اين نهاد ملی، اين انديشه شکل گرفت كه چگونه در سطوح پايين تر ماموريت محوله قابل 
پيگيری و مديريت است. در سطح ملی، خالء شورا يا ستادی كه در سطح فرابخشی عمل كند، يک مسئله 
اساسی محسوب می شود و بحث عمده ای است و نياز به فرصت مبسوطی است كه در اين زمان ميسر نيست. در 
سطح منطقه ای و استانی و محلی نيز مسائل و نکته های عملياتی قابل بحثی مطرح است كه به دليل ضرورت 
و اهميت موضوع در حال حاضر، محور اصلی مصاحبه ما را شکل می دهد. در اين سطوح، تشکيل هيئت های 
عامل اولين اقدامی بود كه در سال های اوليه تشکيل شركت صورت پذيرفت. پيش از آن شركت های عمران و 

مسکن سازان استان ها، سازمان مسکن شهرداری و سازمان عمران و بهسازی شهری وجود داشتند. 
در آن ساختار، چگونگی تبديل سياست های در سطح ملی به برنامه های عملياتی روشن نبود. پس از تشکيل 
هيئت های عامل كارها چند سال به اين شيوه پيش رفت تا اين كه در گام دوم شركت تصميم به تاسيس يک 
سری شركت های منطقه ای گرفت. تاسيس پنج، شش شركت  منطقه ای گامی در جهت تحقق برنامه در سطوح 
بعد از ملی و منطقه ای به پايين بود. با پيشروی اين بحث و گسترش آن، شركت هايی تحت عنوان شركت های 
عمران و مسکن سازان در تمامی استان ها تشکيل شد. اين ساختار تا همين اواخر و تا تغيير ساختاری كه اخيرا 
انجام شد، پابرجا بود و در حال كار كردن بود. ولی چالش هميشگی خصوصی و دولتی بودن و مساله امور 
تصدی گری و حاكميتی، بحث هايی بود كه در كنار مطرح شدن واگذاری شركت های دولتی به خصوصی، اين 
دغدغه را به وجود آوردكه ساختار تشکيالتی چگونه نظام يافته و مديريت شود. لطفا در مورد داليل و نحوه 

شکل گيری ساختار جديد و چگونگی عملکرد اين ساختار توضيحاتی را ارائه بفرماييد.
آقای مهندس جمور: تفاوت های زيادی بين زمان های گذشته و دوران 
كنونی وجود دارد. با مطالعات گسترده ای كه در سطح كشور صورت گرفته 
و با در نظر گرفتن سه شاخص  مصوب شورای عالی، هم اكنون با بيش از 
72000 هکتار بافت فرسوده روبرو هستيم كه با تکميل مطالعات هر روز 
بر اين مقدار افزوده می شود. مسلم است گستردگی دامنه فعاليت هايی كه 
بايد در اين زمينه انجام شود، ما را ملزم به در نظر گرفتن چارچوب های 
و  چهارم  برنامه  در  كه  قانونی  الزامات  ديگر  از طرف  می كند.  مشخصی 

پنجم توسعه جهت سامان دهی، احيا، بازسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری آمده، در كنار ظرفيت های 
خوبی كه اصل 44 قانون اساسی در مورد واگذاری شركت های دولتی به بخش خصوصی ايجاد كرده است، ما را 
به تغيير روندها و روش های پيشين هدايت كرد. بهترين راه، استفاده از همه ظرفيت های موجود قانونی در مسير 

حركت از يک نظام دولتی به يک نظام خصوصی در جهت اجرای اصل مترقی 44 قانون اساسی كشور است.
قوانين خوبی در خصوص تامين مسکن و حمايت از احيا و بهسازی بافت وجود دارد. در اين مجموعه به عنوان 
اولين قدم، قسمت های حاكميتی را از قسمت های اجرايی جدا كرديم. به اين نحو كه يک بدنه چابک تصميم گير 
را برای قسمت حاكميتی در نظر گرفتيم و يک بدنه اجرايی و تصميم گيری در قسمت های پايين تر و سطوح 
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منطقه ای ايجاد كرديم. پيش از اين در ادارات كل راه و شهرسازی، ادارات شهرستانی وجود نداشت، در حالی 
كه هم اكنون ادارات شهرستانی تشکيل شده است. همچنين در ادارات كل، وظايف مدون و تعريف شده برای 
بافت وجود نداشت. زمان ادغام دو وزارتخانه راه و شهرسازی بهترين زمانی بود كه به دنبال عملياتی كردن 
اهدافمان برويم. در ابتدا بايد وظايف حاكميتی تفکيک می شدند. به اين منظور، يک اداره بافت فرسوده با شرح 
وظايف صرفا حاكميتی، زير نظر مستقيم و بالواسطه قائم مقام وزير و مديركل راه و شهرسازی در نظر گرفتيم 
كه به عنوان يک متولی در سطح استان عمل نمايد. همچنين يک اداره مستقل با شرح وظايف مدون با 4 نفر 
پرسنل در نظر گرفته شد كه در انجام وظايف حاكميتی، متولی كار بافت باشد. خالئی هم كه قبال در سطح 
شهرستان ها وجود داشت، با درج لزوم تشکيل ادارات راه و شهرسازی در همه مراكز شهرستان ها درشرح وظايف 
تدوين شده، رفع شد. يعنی در حال حاضر در قسمت های حاكميتی، به جای تمركز مديرتی در مركز، مسئوليت 

امور به مسئوالن استان و شهرستان ها در قالب رييس اداره رسيده است. 
ستاد  و  شده  كم  گری  تصدی  كار  اين  با 
بر  را  راهبری  و  كالن  سياست های  تنها 
يعنی عمال قسمت حاكميتی،  عهده می گيرد. 
قبل  از  می شود.  چابک  و  مفيد  و  مختصر 
داشت.  زمينه وجود  اين  در  پتانسيل هايی  هم 
شهرداری ها بازوی اصلی كار بودند و به عنوان 
يک طرف قضيه عمل می كردند. شركت های 
قسمتی  قبال  كه  هم  مسکن سازان  و  عمران 
را  بود، وظايف كارگزاری  از سهامشان دولتی 

انجام می دادند. ما همچنان اين كارگزاران را حفظ كرده ايم، با اين تغيير كه سهام خودمان به بخش خصوصی 
منتقل شده است. با اين كار عمال با استفاده از پتانسيل و توان بخش توان اين شركت ها اضافه می شود. در 
روش قديم گاهی وظايف حاكميتی را هم شركتهای مسکن سازان انجام می دادند. در حالی كه هر جا وظايف 
حاكميتی و اجرايی تداخل پيدا كنند، عمال مراجع مختلفی مثل مجری، ناظر و كنترل كننده ها يکی می شوند 
و مشکالتی پيش می آيد. با جدا كردن اين مراجع می توانيم كار را به صورت مناسب-تری پيگيری كنيم. غير 
از اين مساله فعاليت های ديگری نيز برای بهبود روند كاری انجام شد. بين هسته هايی كه در مركز و استان ها 
وجود داشت، اختالف ديدگاه به وجود می آمد و بين صف و ستاد هماهنگی وجود نداشت. برای اين منظور 
با  ارتباط مستقيم  با داشتن اختيارات ستاد به طور كامل،  هيئت های عاملی را در استان ها تشکيل داديم كه 
مسائل اجرايی و عملياتی در سطح استان داشته باشند. با اين كار اين هياتها كه هم به طور كامل مشکالت 
استفاده  پتانسيل های محلی  از  در تصميم گيری ها  دارند،  بر عهده  را  اختيارات ستاد  و هم  را می دانند  محلی 
می كنند. برای تسهيل ارتباط نيز مقرر شد كه اين ستاد هر دو هفته يک بار تشکيل جلسه داده و يکی از مديران 

ستادی عضو هيات، ملزم به حضور در كليه جلسات می باشند.
از طرف ديگر چون شركت های وابسته به ما واگذار شده اند، اين فرصت به وجود آمد كه از ديگر كارگزاران 
نيز در كنار شركت های كارگزاری كه در استان ها داشتيم، استفاده شود. در بحث ترويج و آموزش، تحقيقات، 
دانشگاه ها، مقاالت و غيره برای كارگزاران جديد محدوديتی وجود ندارد. عالوه بر اين با استفاده از ظرفيت های 
ماده 4 قانون حمايت از احيا و بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري، قسمتی از اختيارات 
مجريان اصلی طرح)وزارت راه و شهرسازی و مجموعه شهرداری ها( می تواند منتقل شود.  برای اين منظور، 
نظام ارزيابی سامان دهی شد و هم اكنون اين آمادگی وجود دارد كه در سراسر كشور، همه اختيارات عملياتی و 

اجرايی ما و شهرداری ها در مجموعه شهرها به مجريان جديد تفويض گردد.
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يکی ديگر از مشکالت قانونی بافت های فرسوده بحث سندها و انحصار وراثت ها و مشکالت اين چنينی بود، با 
هماهنگی های ايجاد شده، ظرفيت های ماده 9 قانون حمايت از احياء بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و 
نا كارآمد شهری  به كار گرفته شد و عمال در همه شهرستان ها، هيئت های متشکل از نماينده راه و شهرسازی، 
نماينده دادگستری و نماينده اداره ثبت تشکيل گرديد. نتيجه اين كه با تکليفی كه قانون گذار برای اداره ثبت 
گذاشته است، كل عمليات ثبتی اين مجموعه ها بايد ظرف مدت 2 ماه انجام شده و مشکالت مربوط به آن 

حل گردد. 
با سياست های كنونی، ظرفيت های پيشين حفظ شده و عالوه بر آن حدود 2000 نفر به صورت تمام وقت و 
پاره وقت در مجموعه عمران و بهسازی در سراسر كشور حضور دارند. حسن قضيه پراكندگی اين نيروها در سطح 
شهرستان هاست و ما عمال به صورت مينياتوری در كل كشور ريشه های ريزی را دوانده ايم كه انشاءاهلل بتوانيم 

در بحث نوسازی و بهسازی بافت كمک كنيم.
هفت شهر: لطفا در مورد ظرفيت سازی كمی بيشتر توضيح دهيد. ظرفيت جديد ايجاد شده را بيشتر ناشی از 

هيات  عامل، ادارات بافت يا عملکرد توامان اين دو می دانيد؟
آقای مهندس جمور: به اعتقاد من هيات  عامل يکی از اين ظرفيت هاست و اداره بافت ظرفيت ديگری 
است. وظايفی كه بر حسب قانون به ادارات شهرستانی تکليف شده نيز در كنار ماده 4 قانون حمايت از احيا و 
بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري، ظرفيت های ديگری هستند. در آخرين ارزيابی كه در 
آن مقايسه بين سال های 90 و 91 انجام شد، دو هزار نفر به صورت تمام وقت و پاره وقت در سطح كشور درگير 
اين قضيه هستند كه قصد داريم سطح كار را به محالت كشانده و مکل آن ها هم دفاتر خدمات محله ای شکل 

بگيرد تا يک نظام جامع و هماهنگ ايجاد شود.
اعضاء هیات عامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در استانها:

1- قائم مقام وزير و مدير كل راه و شهرسازی استان به عنوان دئيس هيات
2- يکی از مديران ستادی شركت مادر تخصصی

3- مدير عامل شركت عمران و مسکن سازان استان )قبل از واگذاری(
4- رئيس اداره بافت فرسوده استان به عنوان دبير )قبل از واگذاری شركتهای استانی( و دبير و عضو اصلی 

)بعد از واگذاری(
5- عامل ذی حساب در استان
اختیارات هیاتهای عامل:

كليه اختيارات قابل تفويض در اساسنامه و آئين نامه مالی و معامالتی شركت مادر تخصصی به هياتهای عامل 
تفويض شده است و آموزش های الزم و مستمر به اعضاء هيات عامل داده شده است. 

هفت شهر: پيش از اين در تعيين ساختار مديريتی در سطح استان هميشه ابهاماتی وجود داشته است. به 
عنوان مثال اين كه مثل شهرهای جديد، شركتی در استان تاسيس شود يا مثل االن يک ساختار  نهادی را در 
خود ادارات راه و شهرسازی ايجاد كنيم. اين خال با تشکيل اين نهاد برطرف شد. حال سوال اين جاست كه آيا 
تشکيل اين شركت ها موجب تضعيف جايگاه شركت های عمران و مسکن سازان استان ها و ساختار مديريتی كه 
تا پيش از اين به عنوان بازوی اجرايی آن عمل می كرده، نشده است؟ بسياری از مديران شركت های عمران و 

مسکن سازان استان ها اين تلقی را دارند كه جايگاه اصلی خود را از دست داده اند.
آقای مهندس جمور: در هر صورت در قانون، الزام به واگذاری آورده شده است و ما ملزم به اين كار هستيم. 
ضمن اين كه از نظر علمی و مبانی تئوريک و آكادميک نيز واگذاری كارها به بخش خصوصی تعالی بخش و 
پويايی آور است. بخش خصوصی مستقيما به بحث درآمد و هزينه متصل است. در تجربيات علمی جهانی هم 
به شيوه امانی كار كردن، يعنی همزمان متولی كار بودن، تصميم گيری و اجرای كار، تجربيات موفقی نبوده اند. 
البته من معتقد نيستم كه اين جايگاه كاهش يافته باشد. پيش از اين همه اختيارات در مركز متمركز بود و در 
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حال حاضر اختيارات ستاد به هيات عامل تفويض شده است. 
ايران اين تنزل  آيا در مورد امور كارگزاری شركت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری  هفت شهر:  

جايگاه صورت نگرفته است؟
مهندس جمور: امور كارگزاری در حال حاضر هم به شركت های عمران و مسکن سازان واگذار شده است. 
تفاوت اينجاست كه تا پيش از اين، صورت وضعيت كارگزاری داده شده و دفاتر بررسی می كردند، در حالی كه 
هم اكنون در خود استان بررسی شده و تسويه می گردد.  ما كوچکترين اختياری از اين شركت ها كم نکرده ايم. به 
هر حال مديريت امور بايد انجام شود. مجموعه جديدی در كنار قبلی به وجود آمده است. خيلی جاها هم موانع 
و مشکالتی كه در استان ها وجود داشته برطرف شده است. مثال از پتانسيل دفاتر حقوقی و امالک مسکن و 
شهرسازی استان استفاده نمی كرديم، ولی هم اكنون در مسير كار قرار گرفته است. برای تامين منابع نيز گاهی 
با مشکل مواجه بوديم. بر حسب قانون همه زمين های دولتی در بافت بايد در اختيار بافت قرار بگيرند. پيش از 

اين مسکن و شهرسازی حساسيت خاصی به موضوع نداشت، ولی امروز متولی كار شده و پيگير قضايا است. 
بايد توجه داشت كه مجموعه بافت فرسوده مجموعه بسيار گسترده ای است كه عمال جايی برای كسی تنگ 
نمی شود. سياست كنونی ما سياست افزايشی است. از 72000 هکتار بافت فرسوده شناسايی شده موجود، تنها 
در حدود ده درصد كار انجام شده و بقيه مجموعه باقی مانده است. بر اساس ماده 4 قانون حمايت از احيا و 
بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري بايد از همه ظرفيت ها در كنار شركت های عمران و 

مسکن سازان استان ها استفاده شود.
هفت شهر: يک مشکل در مورد رابطه شهرداری ها با كار بافت وجود داشت. تمايل بر اين بود كه شهرداری ها 
درگير قضيه شده و بيشتر در اين حوزه وارد شوند. آيا با تشکيل اين نهاد اين رابطه قوت گرفته يا همچنان 
برای  نوعی  به  نوسازی  شركت های  تشکيل  با  شهرداری ها  استان ها  بعضی  در  است؟  باقی  سابق  شکل  به 
شركت های عمران و مسکن سازان استان ها رقيب بودند. هر كدام به نحوی اين مشکل را مديريت كردند. مثال 
در استان اصفهان، از طريق تفکيک قلمرو وظايفشان را جدا كردند. در حال حاضر آيا با تشکيل دفاتر بافت اين 

مساله تقويت شده؟ چه تدابيری برای اين منظور در نظر گرفته ايد؟
آقای مهندس جمور: وقتی بحث سرمايه گذاری پيش می آيد، 
تداخل منافع ايجاد می شود. در صورت سرمايه گذاری كردن ما، 
رقابت به وجود می آيد و در عرصه رقابت هم مشکالتی به وجود 
خواهد آمد. ولی در صورت جدا كردن نقش حاكميتی، مسکن و 
شهرسازی تنها نقش حاكميتی و حمايتی دارد. سوال اين جاست 
كه در حال حاضر ادارات كل راه و شهرسازی تعامل بهتری با 
شهرداری ها دارند يا شركت های عمران و مسکن سازان استان ها؟ 

طبيعتا مدير كل راه و شهرسازی استان، صاحب نفوذتر از شركت های عمران و مسکن سازان استان  است. دبيری 
كميسيون ماده پنج، تغيير كاربری ها و تصويب طرح های تفصيلی و ... با اين مجموعه است. در شورای مسکن 
كه دبيرش مسکن و شهرسازی است، استاندار هم حضور دارد و مسئوالن شهرداری هم حضور فعال دارند. پس 
با تفکيک نقش ها بين شركت های عمران و مسکن سازان استان ها، شهرداری ها و شركت های نوسازی، طبيعتا 

رقابت جای خود را به همکاری می دهد.
با توجه به ماده 16 قانون حمايت از احياء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناكارآمد شهری، شركت عمران 
با همکاری وزارت كشور، سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری كشور  ايران مکلف است  و بهسازی شهری 
و شورای عالس استانها نسبت به تهيه و تدوين سند ملی راهبردی احياء بهسازی و نوسازی و توانمندسازی 
بافتهای فرسوده و ناكارآمد شهری به منظور جلب همکاری و مشاركت كليه دستگاه های اجرايی ذيربط در 
فرايند احياء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناكارآمد و در جهت راهبری و مديريت يکپارچه و ايجاد 
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وحدت رويه كليه عوامل بافتهای فرسوده و ناكارآمد و در جهت راهبری و مديريت يکپارچه و ايجاد وحدت 
رويه كليه عوامل مرتبط اقدام نمايد و در پيش نويس نهايی سند مذكور كميته هايی در سطح ملی- استانی و 

شهرستانی با رياست محترم جمهور- استاندار- فرماندار تشکيل می گردد. 
هفت شهر: شايد يکی از داليلی كه تا پيش از اين در استان ها موفقيت های زيادی صورت نمی گرفت، اين 
بود وظايف حاكميتی به نهادی سپرده شده بود كه خودش را در عرصه رقابت با ساير سازمان هايی كه منافع 
اقتصادی داشتند، قرار داده بود. در حال حاضر اساسا اين ادارات بافت می توانند فقط وظايف حاكميتی در مقياس 
خود را انجام دهند. شرايط كنونی، شرايط ويژه ای است. به نظر می رسد با تشکيل ادارات و هيات های عامل 
در حال حركت رو به جلو و پر كردن خالهای گذشته هستيم. از سوی ديگر با تشکيل اين ادارات، ابهام های 
گذشته حل شده و هماهنگی بين نهادهای مديريتی در سطح استان به وجود می آيد. با اين شرايط، آن چه را كه 

به عنوان چشم انداز برای ادامه مسير متصور هستيد را بيان كنيد.
آقای مهندس جمور: با توجه به آئين نامه تامين مالی )تبصره 2 ماده 7 قانون حمايت( كه در مراحل تصويب 
می باشد و همچنين سند ملی راهبردی احياء، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافتهای فرسوده و ناكارآمد 
شهری )ماده 16 قانون حمايت( و ماده 12 قانون حمايت در خصوص معافيت مالياتی در بافت و ماده 5 قانون 
حمايت مبنی بر تکليف سازمان مديريت بحران كشور، جهت جلوگيری از خسارات ناشی از حوادث غير مترقبه 
در بافتهای فرسوده و مواد 4 و 9 قانون حمايت مبنی بر مجريان ذی صالح و حل و فصل اختالفات و مشکالت 
مربوط به امالک و اراضی واقع در محدوده بافت، كه آيين نامه كليه موارد مذكور يا تصويب شده يا در مراحل 
نهايی تصويب می باشد. انشاء اله با وجود اين ظرفيتهای خوب در كنار تشکيل هيات های عامل و ساير موارد 

اجرايی اميدوارهستيم كه به اهداف برنامه در طی سال 92 نائل آئيم.




