
نشست هم اندیشی
با سازمان های مردم نهاد برای ارتقای حیات شهری
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مقدمه 
با توجه به ضرورت و اهمیت تعامل دولت و سازمان های مردم نهاد )سمن( و ظرفیت های قابل توجه 
ــمن ها همراستای اهداف شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، نشستی متشکل از  س
ــازمانهای مردم نهاد، نمایندگان دولتی، مهندسین مشاور و برخی اساتید مورخ چهارم شهریورماه  س
1393 برگزار شد. سازمانهای مردم نهاد فعال در زمینه حمایت از کودکان، حمایت و توانمندسازی  
ــدان، حقوقی، محیط  ــیب دیدگان اجتماعی و نیازمن ــگیری از اعتیاد، آس ــش اثرات و پیش زنان،کاه
زیست، کارآفرینی، فرهنگی- اجتماعی و ... و به نوعی در ارتباط با بافت های هدف شرکت عمران و 
ــازی بودند. هدف برگزاری نشست، ایجاد ارتباط موثر و کارآمد با سمن ها در دو وجه در اختیار  بهس
ــی دولتی به آن ها و بهره مندی از تجارب موفق آنها  ــرکت به عنوان بخش ــتن توانایی های ش گذاش

می باشد.
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1- روند اجرایی برنامه
ــازمان های مردم نهاد باشد مبنی  ــنیدن صدای س با توجه به اینکه بدنه دولتی باید جایگاهی برای ش
ــرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به عنوان حلقه ای واسط که تنها  بر این بود که ش
ــتر  ــمن ها فراهم می آورد، کمتر از خود گوید و بیش ــتری را برای ابراز نگرانی ها و دغدغه های س بس
ــده بودن شرکت برای سمن ها، ناگزیر باید شرکت و رویکرد  ــنود. اما با توجه به کمتر شناخته ش بش

آن به خوبی معرفی می گشت. 
ــازی شهری ایران، آقای  ــرکت عمران و بهس ــت در ابتدا مدیر عامل محترم ش بنابراین در این نشس
دکتر ایزدی شرکت و رویکرد جدید آن را معرفی  نمودند. بافت های هدف بهسازی و نوسازی شهری 
ــکونتگاه های غیررسمی،  ــامان میانی، س ــته محدوده ها و محالت تاریخی، بافت های نابس در پنج دس
بافت های روستایی ادغام شده با شهر و محدوده ها و نواحی با کاربری ناهمگون شهری تعریف شدند 
ــپس از تمامی سمن ها دعوت به تالش برای بهترسازی این نوع بافت ها شد. سپس سازمان های  و س
مردم نهاد و نمایندگان بخش های دولتی نظرات خود را در رابطه با مشکالت موجود در مورد مسائل 
ــنهاداتی را برای ادامه همکاری ارائه نمودند. سپس مشاور اجتماعی مقام عالی وزارت  ــهری و پیش ش
ــت مطالبه گری در جامعه،  ــمن ها در تقوی ــازی، آقای دکتر معیدفر با تاکید بر نقش س راه و شهرس
ــهری توضیح دادند و در آخر مدیر کل دفتر مطالعات  ــازمانهای مردم نهاد را در مسائل ش جایگاه س
ــرکت، خانم دکتر عرفانیان پیشنهاداتی برای همکاری بیشتر با سمنها را  کاربردی و امور ترویجی ش

مطرح نمودند. 

2-  موانع پیِش رو در حل معضالت شهری از دیدگاه سمن ها
برخی از نمایندگان سمن ها عالوه بر طرح پیشنهاداتی برای ادامه همکاری با شرکت، به موانع پیِش 

رو در حل معضالت شهری نیز به ترتیب زیر اشاره داشتند:
 تفاوت نگاه سازمان های مردم نهاد و مسئولین دولتی منجر به عدم درک یکدیگر

 نبود همکاری های بین بخشی موثر
 نبود پیوند نگاه مهندسی و پیوست اجتماعی- فرهنگی

 نبود پیوست ارزیابی تاثیرات زیست محیطی و اجتماعی – فرهنگی )ESHA( و حتی ارزیابی 
)EIA( تاثیرات زیست محیطی برای پروژه های شهری 

 هدفگیری های بزرگ و به سرانجام نرساندن برخی پروژه های تعریف شده به این سبب
 تشخیص نیاز از جانب متخصصان و نه مردم

 فقدان همگرایی و هم افزایی سمن ها با دولت
 محرمانه نگه داشتن اسناد توسعه شهری 
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 ناشناخته ماندن منفعت های شهر به هنگام تعریف و تدوین طرح های توسعه شهری
3- پیشنهادات ارائه شده برای همکاری های بیشتر

ــنهادات ارائه شده برای همکاری های بیشتر از سوی سمن ها بنا بر زمینه فعالیتی آنان و شناخت  پیش
اندک آنان از شرکت در زمینه های     توانمندسازی، آموزشی ، اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی، 

پژوهشی و مدیریتی به ترتیب زیر مطرح شد.

 توانمندسازی:
 افزایش مشارکت اجتماعی و توانمندسازی عموم افراد جامعه

ــمی و  ــکونتگاه های غیررس ــرپناه ارزان در ارتباط با س  افزایش توان افزایی در خصوص ایجاد س
رسمی

 راه اندازی مراکز توانمندسازی کودکان کار و خیابان در کرج
 طرح های توانمندسازی، ظرفیت سازی و ایجاد گروه های مردمی برای مشارکت در برنامه های 

شرکت
 توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و دانش آموزان مستعد

 توانمندسازی کودکان محروم و نیازمند خارج از بستر رسمی آموزشی
 شناسایی مشاغل برای کارآفرینی و نه کپی کردن کار

 آموزشی :
  ایجاد فضای آموزشی مناسب و تخصصی برای کودکان و ارائه اطالعاتی در این زمینه در نقاط 

مختلف تهران و کرج
ــناختی و حقوق  ــگیرانه و درمانی در حوزه های روان ش ــان و مداخالت پیش ــوزش ذی نفع   آم

شهروندی

 اجتماعی:
 همکاری در زمینه های آسیب های اجتماعی و اعتیاد

 کاهش آسیب زنان آسیب دیده و تالش برای بهبود وضعیت همه جانبه کودکان
 ایجاد پایگاه های خدمات اجتماعی حاشیه شهر 

 پیگیری منافع گروه های به حاشیه رانده شده در فرآیند توسعه شهری
  تدوین استراتژی مسئولیت اجتماعی شرکت ها )CSR( و کاربرد آن
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  اقتصادی:
 ایجاد مشاغل کوچک برای ارتقای هویت ساکنان در محالت مختلف

 پروژه های تامین مالی خرد در سکونتگاههای غیررسمی 
 کارآفرینی زنان و جوانان در مناطق شهری، روستایی و سکونتگاههای غیررسمی

  زیست محیطی:
 کمک به رفع معضل آلودگی هوای صنعتی در مناطق خاص اطراف شهر

 همکاری، آموزش و اطالع رسانی عمومی در زمینه محیط زیست   
 آموزش تخصصی مباحث زیست محیطی به کودکان از طریق بازی و فعالیتهای گروهی

  پژوهشی:
 پژوهش در زمینه امور روانشناسی، اجتماعی، حقوقی و ... با محوریت زنان و کودکان

 انجام پژوهش های اجتماعی و مداخالت اجتماع محور شهری و روستایی 

  مدیریتی:
 ایجاد هماهنگی بین کلیه سازمانهای ذی نفع و سمن ها

 همکاری با وزارت آموزش و پرورش در زمینه فرهنگ سازی و آگاه سازی
 حضور سمن ها در کنار اجرای پروژه های کالبدی سکونتگاههای غیررسمی به عنوان تسهیلگر 

جهت جلب مشارکت مردم 
ــمن و مشاوره  ــهیلگر فعالیتهای س ــمن ها در کنار دولت و پذیرش دولت به عنوان تس  حضور س

فکری به دولت 
 افزایش تاب آوری دولت برای دریافت نظرات مختلف از تمامی نهادهای مدنی و مردم

 تغییر رویکرد مدیریت محوری  به فعالیت محوری

4- جمع بندی
ــمنها و لزوم کنکاش بیشتر برای تبیین نوع همکاری یا  با تاکید بر عالقمندی به در ارتباط بودن با س
ــمن ها پیشنهادات زیر برای ادامه همکاری از سوی شرکت  به عبارتی واگذاری نحوه تعامل به خود س

به عنوان پیشنهاداتی اولیه ارائه شد: 
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 ترویج اطالعات و اخبار سمن ها از طریق اختصاص فضایی در سایت شرکت به اخبار سازمانهای 
مردم نهاد

 گسترش تجربه های موفق سمن ها از طریق الگوسازی و یا نشر آن در سرتاسر کشور
ــات در آینده با هدف ایجاد گفتمان و تعاملی اثربخش بین سمن ها با یکدیگر و  ــتمرار جلس  اس

با شرکت در آینده 
 مستندسازی و اشاعه تجربیات یا مدل های انجام شده توسط سمن ها

حضور فعال نمایندگان سازمان های مردم نهاد و مسائل و پیشنهاداتی که توسط این گروه ارائه گردید، 
ــروع خوبی برای یک سلسله همکاری های مشترک با این گروه از فعاالن اجتماعی است  نویدبخش ش
ــهری رقم خواهد  ــازی ش ــازی عمران و بهس که باب جدیدی را در عرصه مجموعه اقدامات توانمندس
زد. بنابراین برنامه آینده برای برقراری ارتباط بیشتر با سمن ها در سه سطح پیش بینی شده است :

1- مکاتبه و برقراری ارتباط بیشتر با سمن های حاضر در نشست به منظور آشنایی بیشتر با قابلیت های 
ــازی بافت های هدف بهسازی و نوسازی و زندگی جاری  یکدیگر و تدقیق همکاری ها در زمینه بهترس

در آنها :
 تبادل تجربیات نرم افزاری و سخت افزاری از سوی دو طرف

 شناخت توانایی ها و قوت های دو طرف برای حمایت و همسوسازی اقدامات
ــترک در قالب نشست های تخصصی،  ــت ها برای برنامه ریزی همکاری های مش ــتمرار نشس  اس

همایش، جلسات داخلی و ...
2- برقراری ارتباط با سمن های غایب اما موفق و دارای تجارب ارزشمند در زمینه های مختلف مرتبط 

با بافت های هدف
3- ادامه فرآیند شناسایی سایر سمن های فعال مرتبط با اهداف شرکت در تهران و سایر نقاط کشور
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  فهرست حضار نشست هم اندیشی سمن ها در روز چهارم شهریورماه 1393
 اسامی مدعوین سمت و نوع ارگان و افراد مدعو

 سازمان های
مردم نهاد

در زمینه حمایت از کودکان

1. جمعیت امام علی )ع( 
2. انجمن حمایت از کودکان کار

3. انجمن حامیان کودکان کار و خیابان
4. شبکه یاری کودکان کاروخیابان )تالشگران(  

5. گروه فرهنگی اجتماعی کیانا
6. موسسه خیریه سروش زندگی امام حسن مجتبی )ع(

7. موسسه رویش نهال جوان

 در زمینه حمایت و
توانمندسازی  زنان

8. انجمن ایرانی مطالعات زنان 
 9. خانه خورشید

10. موسسه مطالعات و تحقیقات مسائل زنان
11. بنیاد نیکوکاری رایحه

 در زمینه کاهش اثرات و
پیشگیری از اعتیاد

12. طلوع بی نشان ها
13. امیدی دیگر 

 در زمینه آسیب دیدگان
اجتماعی و نیازمندان

14. انجمن مددکاران اجتماعی ایران
15. موسسه نیکوکاری مهرآفرین پناه عصر 

16. موسسه دانش پژوهان کاردوک
17. موسسه توسعه و توانمندسازی ژیار

  18. تسلی خردورزان 

در زمینه حقوقی
19. مجمع حق بر شهر "باهمستان"  

20. انجمن دفاع از حقوق قربانیان خشونت

در زمینه محیط زیست

21. انجمن ارزیابی محیط زیست ایران  
22. جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست

23. کانون کیفیت و توسعه پایدار
 24. نفس

25. انجمن طرح سرزمین
26. بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جواناندر زمینه کارآفرینی

 27. کانون زنان کارآفرین
28. جمعیت همیاران سالمت روان اجتماعی ایراندر زمینه فرهنگی- اجتماعی

مهندسان مشاور  معماری و شهرسازی
)دارای سابقه همکاری در زمینه هایی مشابه با شرکت(

29. شرکت ایران نقش جهان 
 30. مهندسان مشاور شارستان

31. مهندسان مشاور  تدبیر شهر
32. مهندسان مشاور طرح و معماری

33. معاون امور سازمان های مردم نهاد وزارت کشورسایر
34. معاون مرکز امور اجتماعی وزارت کشور

35. رئیس مرکز فوریت های سازمان بهزیستی
36. مدیر کل کاهش آسیب های سازمان فنی و حرفه ای

37. ستاد مبارزه با مواد مخدر 
 38. گروه همیاران غدا

39.کمسیون حقوق بشر اسالم
40. پایگاه خبری وزارت راه )سایت شهروندان(

41. پایگاه خبری وزارت راه )روزنامه همشهری(   

آقای دکتر معیدفر - خانم دکتر حناچی- آقای دکتر فردانش-اساتید
 آقای دکتر جواهرپور-آقای دکتر عالء الدینی
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