مفهوم نهاد توسعهگر در بافتهای هدف بهسازی و نوسازی شهری
تعاریف ،مفاهیم ،مأموریتها و شرح وظایف

تعریفتوسعهگریونهادتوسعهگر
دکتر محمدسعید ایزدی
در ایــران بــه نوعــی شــاهد حضــور
توســعهگران ۱در اشــکال مختلــف در ســاخت
و ســازهای بــزرگ مقیــاس هســتیم .اما کمبــود حضور ســاختارمند
نهــاد توســعه بــه صــورت عــام همچنــان مشــهود اســت .نهــادی
کــه از یــک ســو ارتباطــات بــا مــردم را بــر عهــده گیرد و مشــارکت
آنــان را جــذب کنــد و از ســوی دیگــر بــا تأمیــن منابــع مالــی بتواند
بــه عنـوان یــک نهــاد تخصصــی فعالیــت اجـرا را پیــش ببــرد .بنــا
بــر تعریــف ،توســعهگر 1بنــگاه اقتصــادی اســت بــا فعالیــت چنــد
رشــتهای شــامل آنالیــز رقابتــی بــازار ،آنالیــز کالبــدی ـ فیزیکــی،
1-developers

موضــوع توســعهگر در دو مفهــوم کلــی مــد نظــر اســت :جایــگاه
قانونــی آن کــه در حــوزة معاونــت مســکن وزارت راه و شهرســازی
طــرح و پیگیــری میشــود و مفهــوم عــام آن کــه در نظام ســاخت و
ســاز و مهندســی کشــور جــای میگیــرد .موضــوع دارای اهمیــت از
منظر شــرکت عمـران و بهســازی شــهری ایران چگونگــی تعریف
و بهکارگیــری ایــن نهــاد در چارچــوب سیاســتهای بازآفرینــی
شــهری اســت.
مهندس حمید عرفانیانجم

2

در حــال حاضــر ،بــا توجــه بــه در دســت
بازنگــری بــودن قانــون ســازمان نظــام
مهندســی ،نهادســازی نیــز در آن مــد نظــر ق ـرار گرفتــه اســت.
ســه نهــا ِد در حــال تعریــف در ایــن چارچــوب عبارتانــد از :نهــاد
حرفهمنــدی (مهندســین مشــاور) ،نهاد اجرایــی (پیمانــکاران) ،و نهاد
 -2پژوهشگر معماری
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میزگــرد حاضر در جلســة دوم آذر ماه  1395شــورای سیاسـتگذاری
شــرکت مادرتخصصــی عمــران و بهســازی شــهری ایــران بــا
محوریــت «مفهــوم نهــاد توســعهگر» برگـزار شــده اســت .در ایــن
جلســه ،ضمــن بررســی مفهــوم نهــاد توســعهگر و تجربیات مشــابه
داخلــی آن ،بــه تشــریح مزایــا و نیز موانع و مشــکالت شــکلگیری
ایــن نهــاد پرداخته شــد .مـوارد مطروحــه در ایــن میزگــرد را میتوان
پیشــنهادات اعضــای شــورای مذکــور در خصــوص شــرح وظایــف
نهــاد توســعهگر و همچنیــن الزامــات و پیشنیازهــای شــکلگیری
ایــن نهــاد بــه شــمار آورد کــه در ادامــه ارائــه میگــردد.

آنالیــز حقوقــی ـ سیاســی ،و آنالیــز مالــی کــه مدیریــت پروژههــای
شناســنام هدار و چهــار رکــن تأمین ســرمایه ،تولید ،عرضــه و فروش
را در تکمیــل فراینــد توســعه بــر عهــده دارد .توســعهگر با مشــارکت
و مدیریــت ریســک ایــن ارکان ،ضامــن موفقیتهــای تجــاری پروژه
و تحقــق اهــداف اقتصــادی آن و همچنیــن پاســخگوی کلیــة
مســئولیتهای حرفــ های ،مهندســی و تجــاری هریــک از ارکان
چهارگانــه و عوامــل آن اســت.
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توســعهگر کــه بــر مجموعة مســئولیتهای ســاخت و امــور حقوقی
نظــارت دارد .توســعهگر در واقــع کســی اســت کــه جـواز بــه نــام او
صــادر میشــود و در نهایــت بایــد کیفیــت محصــول خــود را (بـرای
مثــال بــه مــدت  10تــا  15ســال) ضمانــت کنــد .متأســفانه در نظام
اقتصــادی و مســئولیتی کشــور ،جــای چنیــن نهــادی خالــی اســت.
1
در نــگاه اقتصــادی و ســرمایهای بــه توســعه ،ســاختمان یــک کاال
اســت زیـرا قابــل انتقــال و معامله اســت .بر مبنــای قوانیــن تجارت
کاال ،مهمتریــن مشــخصة هــر کاال پذیــرش مســئولیت کیفــی آن
از ســوی تولیدکننــده اســت .توســعهگری بــه دنبــال ایــن نــگاه
بــه صنعــت ســاختمان ظهــور یافــت .پیامــد ایــن نــگاه کاالیــی
بــه ســاختمان ،تخصصــی شــدن امــر تولیــد مســکن و مســتغالت
و پذیــرش مســئولیت کیفــی و حقوقــی آن بــه عن ـوان محصــول
بــوده اســت .ایــن موضــوع میتوانــد منجــر به شناســنام هدار شــدن
کل فراینــد تولیــد گــردد ،از جملــه افـراد تولیدکننــده و مصالــح مورد
اســتفاده کــه نهایتـ ًا تولیــد کاالیــی شناســنام هدار را در پــی خواهــد
داشــت .در ایــن چارچــوب ،توجــه بــه ســه موضــوع ضــروری
مینمایــد:
 بحــث اقتصــادی :تعریــف پــروژه ،شناســایی بــازار ،تحلیــلریســک ،ســرمایهگذاری
 بحث تولید :استانداردهای تولید بحــث فــروش :بازاریابــی ،فــروش محصــول و ارائــةضمانتهــای کیفــی کاال
مهمتریــن نتیجــة نگــرش کاالیــی بــه ســاختمان شــکلگیری
نظــام تولیــد و عرضــة ســاختمانها و ابنیــة شناســنام هدار اســت.
ابنیـهای کــه خریـداران یــا بهرهبــرداران بــا خیــال راحــت اقـدام بــه
ســرمایهگذاری در خریــد آنهــا بــه عنـوان یــک کاالی ســرمایهای
میکننــد .از مشــخصات ایــن نگــرش میت ـوان بــه م ـوارد زیــر
اشــاره کــرد:
 -۱رعایــت حداقــل کیفیــت ،ایمنــی و مرغوبیت منطبق بــر معیارها
و اســتانداردهای مصــوب دولت
 -۲قبول مسئولیت حقوقی و کیفی ابنیة تولید شده
تدار طبــق قانــون (بیمــة مســئولیت
 -۳ارائــة اجبــاری وارانتــی مــد 
حرفـهای و ضمانــت کیفیــت محصول)
تدار شــدن تولیــد و عرضــة ســاختمانها بــه
 -۴نهادینــه و هوی ـ 
صــورت برندینــگ در ایــن صنعــت
 -۵تخصصــی شــدن امــر ســاخت و ســاز و برندینــگ بــر مبنــای
1 - good

کاربــری ،مقیــاس ،بــازار هــدف ،کیفیــت و قیمــت فــروش
 -۶توســعة خالقیــت بخــش خصوصی در کســب بیشــترین ســهم
بــازار (متکــی بــر کیفیــت برتــر و قیمــت پایینتــر)
 -۷کنتــرل قیمــت بــازار بــر مبنــای رقابــت مبتنــی بــر کیفیــت در
بیــن تولیدکنندگان
 -۸رشد مقررات فنی و مهندسی صنعت ساختمان
 -۹رشد نظام حرفهمندی مهندسی در صنعت ساختمان
 -۱۰قانونمنــد شــدن نظــام مســئولیتی در فراینــد تولیــد و عرضــة
پروژههــا در صنعــت ســاختمان
 -۱۱نهادینــه شــدن امــر مســئولیتپذیری و پاسـخگویی در قبــال
کیفیــت ســاختمانها در یــک نهــاد
 -۱۲نهادینــه شــدن امــر کنتــرل کیفیــت پروژههــای ســاختمانی
توســط مصرفکننــده و مبتنــی بــر حقــوق شــهروندی و قانــون
تجــارت
 -۱۳ایجــاد بســتر صــدور در حوزههــای نیــروی انســانی ،خدمــات
مهندســی و محصوالت ســاختمانی
در گذشــته ،بــه دلیــل معــدود بــودن عوامــل دخیــل در امــر توســعه
و همچنیــن متغیرهــای تصمیمگیــری و ســرمایهگذاری ،افــراد
بــه تنهایــی توانایــی انتخــاب گزینــة بهینــه را دارا بودنــد .امــا بــا
پیچیــده شــدن زمانــه ،افزایــش متغیرهــای تصمیمگیــری ،تغییــر
حجــم نقدینگــی و پــول ســرمایهگذار ،و گســترش گزینههــای
تصمیمگیــری ،قــدرت تصمیمگیــری کاهــش یافــت .لــذا
ســرمایهگذار نیازمنــد یــک نهــاد تحلیلگــر بــازار گردیــد .نهــادی
کــه از نظــر مــا در چارچــوب وظایــف نهــاد توســعهگر قابــل
تعریــف اســت .نهــادی کــه از یــک ســو بــا ســرمایهگذار ارتبــاط
داشــته باشــد و از ســوی دیگــر بــا تحلیــل بــازار بــه شناســایی
حــوزة ســرمایهگذاری بپــردازد .در واقــع ،ایــن نهــاد توســعه دارای
دو ابـزار اصلــی اســت :ابـزار اقتصــادی در قالــب جذب ســرمایههای
ســرمایهگذاران و فــروش محصــول تولیــد شــده ،و اب ـزار فنــی در
قالــب مشــاوره و پیمانــکاری کــه نهایتـ ًا منجــر به تولیــد محصولی
ضمانــت شــده از منظــر ابعــاد فنــی و ســرمایهگذاری میشــود.
نکتــة قابــل توجــه در ایــن خصــوص حقالزحمــه دریافــت نکــردن
توســعهگر بابــت ایــن تضامیــن اســت .در واقــع ،ســود توســعهگر از
طریــق ســهیم شــدن در ریســک ســرمایهگذاری تعریــف میشــود.
بــا ورود بــه عصــر اطالعــات و افزایــش حجــم نقدینگی و ســرمایه
در جهــان ،مفهــوم توســعهگر نیــز تغییــری مجــدد را تجربــه

کالبــدی امــر توســعه در مقیــاس کالن
 ایجــاد فرصــت و فضــای فکــری در تعریــف عرصههــایجدیــد توســعه (ملــی و بینالمللــی)
 تهیــه و اج ـرای طرحهــای آمایــش ســرزمین بــه عن ـوانســند اصلــی توســعة ملــی
نهادهــای حمایتــی اقتصــادی و اداری نیــز بــه نوبــة خــود میتوانند
از نتایجــی همچــون پویایــی و تحــرک بانکهــا و تأمینکننــدگان
منابــع مالــی ،پویایــی و تحــرک بیمههــا و بخشهــای تضامینــی
اقتصــاد ،و پویایــی و تحــرک ســازمانهای اداری و شــهرداریها
برخوردار شــوند.
همچنیــن توســعهگران (بخــش خصوصــی) از نتایجــی برخــوردار
1 - vision
2 - mission
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میکنــد .در مرحلــة قبــل ،توســعهگر بــرای ســرمایهگذار مالــی
تصمیمگیــری میکــرد ،امــا امــروز نهــاد ســرمایهای را نیــز در کنــار
خــود میگ ـذارد .در واقــع ،در حــال حاضــر ،بــه دلیــل وجــود بــازار
ســرمایه ،نهــاد ســرمایهگذار خــود تأمیــن منابــع مالــی را نیــز بــر
عهــده میگیــرد .ایــن منابــع مالــی میتوانــد بانکهــا ،بخــش
خصوصــی ،بــازار ســرمایه ،بــورس و  نظایــر آن باشــد کــه منجــر
بــه جدیتــر شــدن نقــش ســرمایهگذار شــده اســت .بــا اینحــال
همچنــان دو ابـزار پیشــین باقی مانده اســت :ابـزار اقتصــادی و ابزار
فنــی؛ و همچنــان شــاهد تضمیــن محصــول از جنبة کیفــی و فنی
تدار هســتیم .بــه این ترتیــب ،تعریف توســعهگر
و بــه صــورت مــد 
مــدرن عبــارت اســت از «بنــگاه اقتصــادی» کــه بــا مشــارکت 100
درصــدی در ریســک ســرمایهگذاری آن را تضمیــن میکنــد،
و «توســعهگر» کــه نهــاد تولیــد و عرضــة کاالی ســاختمان در
مقیاسهــا و کاربریهــای مختلــف اســت .هــدف ایــن نهــاد
نیــز عبــارت اســت از کســب بیشــترین ســود چـرا کــه تقبــل تمــام
ریس ـکهای مدیریتــی در دو حــوزة اقتصــادی و فنــی و پذیــرش
ریســک ســه نهــاد پیشــین خــود (ســرمایهگذار ،مشــاور و پیمانــکار)
چنیــن هدفــی را میطلبــد.
بــه طــور خالصــه ،تعریــف نهــاد توســعهگر دو رکــن اصلــی را
شــامل میشــود :ارائــة ضمانــت ســود ســرمایهگذاری و ارائــة
ضمانــت کیفیــت محصــول .برخــاف ســرمایهگذار کــه صرفــ ًا
تأمینکننــدة منابــع مالــی پــروژه و در نتیجــه بــه دنبــال ســود
تضمینشــدة خــود اســت ،و پیمانــکار کــه در ســود ســرمایهگذاری
ذینفــع نیســت و حقالزحمــة مشــخص خــود را دریافــت میکنــد
و صرفــ ًا در حیطــة مســئولیت خــود دارای وظیفــه اســت و در
نتیجــه تنهــا مســئولیت ریســک شــرح وظایــف خــود را میپذیــرد،
توســعهگر امــا حقالزحمــه دریافــت نمیکنــد ،ذینفــع مســتقیم و
ضامــن ســود ســرمایهگذاری و متعهــد و پاسـخگو در قبــال تمامــی
اجـزای تشــکیلدهندة دو بعــد اقتصــادی و فنــی توســعه اســت ،و
مدیریــت ریســک کل پــروژه را بــر عهــده دارد.
در ایــن چارچــوب ،هریــک از افـراد ،نهادهــا و گروههــای مختلــف
اعــم از مصرفکننــدگان و بهرهبــرداران ،دولــت و نهادهــای
حاکمیتــی ،نهادهــای حمایتــی اقتصــادی و اداری و نیــز توســعهگر
(بخــش خصوصــی) دســتاوردهایی خواهنــد داشــت.
از جملــة نتایــج قابــل پیشبینــی بـرای مصرفکننــده و بهرهبــردار
عبــارت خواهد بــود از:

 ایجــاد بــازار رقابتــی تولیــد و مصــرف بــر مبنای دســتیابی بهکیفیــت برتــر و قیمــت پایینتر
 تنــوع عرضــة ســاختمانهای مختلــف همســطح بــه لحاظکیفــی و قیمتی
 کنتــرل قیمــت بازار بــر مبنــای رقابــت آزاد برندهای مختلفســاختمانی بر پایــة کیفیت و قیمــت رقابتی
 توســعة تفکــر تشــخیص کیفیــت و قیمــت بــر مبنــایبرندینــگ
 ســهولت فراینــد مطالبهگــری بهرهبــرداران ناظــر بــرمســئولیتهای تولیدکننــدگان پروژههــای ســاختمانی
 کنتــرل کیفیــت پروژههــای ســاختمانی توســط بــازار آزاد ومــردم
 ارتقــای کیفــی صنعــت ســاختمان ناشــی از رشــد توقــع ودانــش عمومــی مــردم
دولــت و نهادهــای حاکمیتــی نیــز میتواننــد از نتایج ذیل برخــوردار
شوند:
 تمرکــز و فعالیــت دولــت در حــوزة اقتصــاد کالن کشــور درجهــت ایفــای نقــش حاکمیتــی و سیاسـتگذاری کالن امــر
تو سعه
 خــروج دولــت بــه عنـوان ســازنده و مجــری از حــوزة اقتصادخرد کشــور
 تســهیل فعالیــت توســعهگران در حــوزة اقتصــاد خــرد(فرایندهــای اداری ،ســازمانی و مالــی توســعه)
 -تبییــن چشــمانداز 1و مأموریــت 2اقتصــادی ،اجتماعــی و
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میشــوند کــه مهمتریــن آنهــا عبــارت اســت از:
 تخصصــی شــدن فعالیــت تولیــد و عرضــة پروژههــایســاختمانی بــه عن ـوان برندینــگ ســاختمانی
 تبییــن فرهنــگ برندینــگ ســاختمانی بــر مبنــای مقیــاس،پیچیدگــی ،کاربــری ،کیفیــت ،قیمت ،خدمــات پــس از فروش
و بــازار هــدف
 رقابــت برندهــای ســاختمانی بر مبنــای دســتیابی به کیفیتباالتــر و هزینــة کمتــر اجرا
 رشــد خالقیــت و قابلیتهــای حــل مســئله در امــرتوســعهگری
 ایجاد انگیزه و تحرک اکتســاب ســود قابــل توجــه ناشــی از گســترش فرهنــگریســکپذیری و مســئولیتپذیری
 نهادینــه شــدن امر مدیریــت در یک نهاد و مســئولیتپذیریدر برابــر مراکــز نظارتــی قانونــی و جامعــه در حوزههــای
حقوقــی ،تجــاری و کیفــی محصــول
 ارائــة ضمانــت کیفیــت و پاســخگویی بــه بهرهبــردارانطبــق قانــون
 ایجــاد فضــای مشــارکتی در ابعاد مختلف اجتماعــی و دولتیدر امــر توســعه و آبادانی
 ایجــاد جریــان مــادی و نقدینگــی قابــل توجــه در صنعــتســاخت و ســاز
 تأسیس نهادهای واسطهای در جلب مشارکتها چابکسازی حاکمیــت عقالنیــت تولیــد و عرضــه ،متکــی بــر مدیریــتریســک اقتصــادی
 شــفافیت مالــی و مســئولیتی در فراینــد تولیــد و عرضــةپروژههــا
 رشــد کیفی و فنی ـ مهندســی پروژههای ســاختمانی ناشــیاز تکـرار ،رقابــت در تولید ،و خواســت جامعــه و بهرهبرداران
 کاهــش قیمــت تولیــد و رشــد ســود ناشــی از تکـرار تولیــد ونــه افزایــش قیمــت زمین
مهندس سید محمد بهشتی

1

پیــش از تعریــف توســعهگر ،بایــد بــه تعریــف
مفهــوم توســعه پرداخــت .آیــا وجــود نهــاد
 -1رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری

توســعهگر و در کنــار آن چارچوبهــای کنترلــی ایــن نهــاد بــه ایــن
معنــا خواهــد بــود کــه مــا شــهرهای بهتــری خواهیــم داشــت؟ آیــا
کیفیــت محقــق خواهــد شــد؟ نــگاه به ســاختمان بــه عنـوان  کاال
باعــث دور شــدن مــا از مفهــوم شــهر خــوب خواهد شــد چرا کــه در
ایــن تعریــف ،مفهــوم کیفیــت دیــده نخواهــد شــد .در واقــع ،ممکن
اســت موفــق شــویم کاالیی بــا باالتریــن اســتانداردها تولیــد کنیم،
امــا در صورتــی که به تعریف کیفی مناســب آن نیندیشــیده باشــیم،
همچنــان از کارایــی مــد نظــر برخــوردار نخواهد بــود .الزم اســت در
ابت ـدا ب ـرای شــهر خــوب مفروضاتــی داشــته باشــیم و ســپس بــا
راهکارهایمــان آن را خلــق کنیــم .تلقــی مســکن به عنـوان کاالی
صــرف اساسـ ًا بــا مفهــوم شــهر خــوب متناقــض خواهــد بــود.
بــا ایــن تعاریــف ،بــه نظــر میرســد توســعهگری در بهتریــن حالت
در حــال رخ دادن در کشــورهایی اســت کــه بــا بحـران فرهنگــی ـ
اجتماعــی روبـهرو هســتند و در آنهــا جامعــه بــه مفهــوم طبیعــی
آن وجــود نـدارد و بــه طــور تصنعــی شــکل گرفتــه اســت ،ماننــد
شــهرهای جدیــد امریــکا یــا دوبــی کــه صرف ـ ًا ســکونتگاههای
بــزرگ و تصنعــی هســتند و در میــان جوامــع محلــی آنهــا ارتبــاط
متقابلــی وجــود نـدارد .بســیاری از نمونههای داخلی ســاخت و ســاز
در کشــور مــا نیــز بــا چنین مشــکالتی مواجه هســتند .توســعههای
صــورت گرفتــه در شــهرهای جدیــد هشــتگرد ،پرنــد ،بهارســتان و
غیــره از ایــن دســته اســت .جامعــة مــا نیــز بهتدریــج در حــال
گـذار از مفاهیــم ک ّمــی بــه  مفاهیــم کیفــی اســت ،امــا متأســفانه
تالشهــای مرتبــط بــا امــر توســعه همچنــان بــر مبنــای نیازهای
ک ّمــی صــورت میگیــرد .مفاهیــم «طراحــی بـرای چــه جایــی؟» و
«طراحــی بـرای چــه کســی؟» بایــد مــد نظــر قـرار گیــرد تــا ایــن
رونــد متوقــف شــود .بایــد بــه دنبــال پاســخ  ایــن سـؤال بــود کــه از
توســعه ،ســاخت و ســاز جدیــد و نوســازی میخواهیــم یا بهســازی
توســعههای موجــود .در ژاپــن شــیوة lean production system
بــه اجـرا درمیآیــد ،یعنــی بــه جــای تولیــد انبــوه ،تولیــد تــک بــه
تــک بــا در نظــر گرفتــن خواســتههای فــرد  فــرد اعضــای جامعــه
انجــام میشــود .ایــن موضــوع حاکــی از آن اســت کــه امــروزه،
بــه رغــم مواجــه بــودن بــا کمیتهــای بــاال ،همچنــان امــکان
طراحیهــای محلــی و فــردی وجــود دارد.
مهندس حمید عرفانیانجم
در بحــث مــا ،پرداختــن بــه کیفیــت دو

ســطح دارد :هدفگــذاری کیفیتــی کــه حاکمیــت بــرای شــهر
خــوب تعریــف میکنــد از طریــق ســازمانهای باالدســتی ،و
محققســازی کیفیــت تعریــف شــده توســط نهــاد توســعهگر .در
واقــع ،وظیفــة نهــاد توســعهگر بــه هیــچ وجــه تولیــد شــهر خــوب
خــوب تعریــف شــده
نیســت ،بلکــه وظیفــة آن اجــرای شــهر
ِ
بــا اســتفاده از اب ـزار در دســترس و مدیریــت فراینــد تولیــد اســت.
مشــخصههای ایــن مدیریــت نیــز عبــارت اســت از ریسـکپذیری
و مســئولیتپذیری .ایــن نهــاد یــک نهــاد تجــاری اســت که ســایر
نهادهــا را اســتخدام میکنــد و مقیــاس کاری آن از تولیــد یــک خانة
باکیفیــت تــا یک مجموعــة بــزرگ را دربرمیگیــرد .به جــای روش
کار توســعهگر ،بایــد بــه ماهیت نهــادی آن اندیشــید .روش کاری آن
میتوانــد بــه صــورت تولیــد انبــوه یــا تولیــد تــک بــه تــک کــه
ذکــر شــد باشــد چ ـرا کــه در موقعیتهــای مختلــف پاس ـخهای
متفاوتــی ب ـرای موضــوع تولیــد ارائــه میکنــد .امــا ایــن پاس ـخها
در قالــب مأموریــت و چشـماندازی کــه حاکمیــت تعریــف میکنــد
قــرار میگیــرد.
دکتر پرویز پیران

دکتر مجتبی رفیعیان

1

در موضــوع توســعهگر ،بــا دو بحــث روب ـهرو
هســتیم :بحــث محتوایــی و بحــث رویـهای.
در خصــوص بحــث محتوایــی ،بــه نظــر میرســد بایســتی بــه
 -1دانشیار گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس

تجربیات نهاد توسعهگر در ایران
مهندس حمید عرفانیانجم
در ایـران توســعهگران را معمــو ًال  بــا عنـوان
«بســاز و بفــروش» در حــوزة ســرمایهگذاری
و ســاخت و ســاز واحدهــای مســکونی آپارتمانــی یــا ویالیــی
میشناســند .اشــکال دیگــری از تجربیــات مشــابه توســعهگری نیز
در ایـران قابــل مشــاهده بــوده اســت ،همچــون توســعهگران بخش
خصوصــی ،دولتیهــا در اح ـداث پروژههــای صنعتــی ،مســکونی،
بهداشــتی و درمانــی ،تعاونیهــا ،انبوهســازان ،شــرکتهای توســعه
و عمــران ،صندوقهــای بیمــه و بازنشســتگی ،شــرکتهای
توســعه و عم ـران ارگانهــا ،ســازمانهای دولتــی و نیمــه دولتــی،
و  شــرکتهای توســعه و عم ـران نیروهــای نظامــی و انتظامــی.
هیچیــک از ایــن نهادهــا عمـ ً
ا هویــت یــک توســعهگر را ندارنــد.
اصلیتریــن دالیــل ایــن امــر عبــارت اســت از:
 تقبــل نکــردن ریســک ســرمایهگذاری بــه دلیــل مالکیــتصددرصــد ســرمایه
 پاسخگو نبودن در قبال شکست اقتصادی پروژهها عــدم ارائــة تضمیــن ســود ســرمایهگذاری اقتصــادی درپروژههــا
 عــدم ارائــة تضمیــن کیفیــت بــه خریـداران و بهرهبــردارانپــروژه
 -کســب نکــردن ســود اقتصــادی ناشــی از فعالیــت
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توســعهگر در کشــورهای غربــی صرفــ ًا
ســازندة مســکن نیســت ،بلکــه تأمینکننــدة
زیرســاخت و خدمــات و تجهیــزات هــم هســت .جــدای از ایــن
موضــوع ،اساســ ًا نظــام اســکان در خــارج از ایــران بــا داخــل
متفــاوت اســت چ ـرا کــه خریــد مســکن موضــوع دارای اولویتــی
نیســت .در واقــع در همـه جــا ،کاالیــی شــدن زمیــن و مســکن در
مقیــاس بــزرگ و خــارج از بافــت قدیــم رخ میدهــد و مربــوط بــه
توســعههای کوچــک مقیــاس و درون بافتــی نیســت .موضــوع دوم
قــدرت شــهرداریها و حکومتهــای محلــی اســت کــه قوانیــن را
بــه فراخــور نیازهــای محلــی تنظیــم و چارچــوب منفعت هریــک از
طرفیــن توســعه را تعریــف میکننــد .بــدون وجــود زیرســاختهای
حقوقــی و مدنــی ،حضــور مــردم و عوامــل مؤثــر دیگر ،شــکلدهی
بــه مفهــوم توســعهگر اساس ـ ًا ناممکــن میشــود.

روشــنی تبییــن شــود کــه اساسـ ًا توســعه در چــه حــوزهای مــد نظر
اســت؟ زمیــن ،ســاختمان ،زیرســاخت؟ توســعهگر بــه معنای عــام یا
توســعهگر بــه معنــای خــاص؟ آیــا انتظــار مــا از توســعهگر اصــاح
رویههاســت یــا صرف ـ ًا ارائــة محصــول نهایــی؟ البتــه تــا زمانــی
کــه تکلیــف سیاسـتگذاری شــهری مــا بــه عنـوان یــک عامــل
فرادســت مشــخص شــود .در صــورت عــدم تعییــن بســتر ممکــن
اســت حداقــل اثرگـذاری نهــاد توســعهگر نیــز از میــان بــرود و  بــه
رغــم درســت بــودن ماهیــت ایــن نهــاد ،اقدامــات آن بــه بیراهــه
کشــیده شــود.
نهــاد توســعهگر شــاید در مقیــاس ســاختمان و بنــا موضوعیــت
محصولگ ـرا داشــته باشــد ولــی در بافــت کــه دارای یــک نظــام
اجتماعــی گســترده اســت ،بــا پیچیدگــی فزاینــدهای روبـهرو خواهد
شــد.
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توســعهگری (ســود حاصــل از ســوداگری تراکــم و ارزش
افــزودة قیمــت زمیــن)
 نبــود رقابــت اقتصــادی آزاد در بیــن توســعهگران بــر مبنــاینیــاز بــازار و کیفیــت محصول
 بـیارزش بــودن عنصــر زمــان در ایــن فعالیــت اقتصــادی؛مدیریــت زمــان در جهــت کاهــش مــدت تحقــق پــروژه
مهمتریــن رکــن موفقیــت امــر توســعهگری و اســتمرار فراینــد
توســعة پایـدار اســت (در ایـران چهبســا تطویــل زمان ســاخت
عامــل ســود بیشــتر میشــود کــه خــاف پیشفــرض امــر
توســعة پایـدار اســت)
 ناتوانــی بخــش خصوصــی در رقابــت بــا رانتهــای مالــی واجرایــی نهادهــای وابســته بــه حاکمیت
 امــکان اســتفادة انحصــاری نهادهــای دولتــی و حاکمیتی درتأمیــن منابــع مالــی از نهادهــای مالــی وابســته بــه خود
 عــدم نقشآفرینــی نهادهــای حاکمیتــی ،مالــی و اداری درجایــگاه واقعــی خــود در امــر توســعه
 فقدان خالقیتهای اقتصادی و کالبدی در امر توسعهآسیبشناســی ایــن تجربــه در ایـران نشــان میدهــد کــه هریــک
از بازیگـران امــر توســعه از چنــد بعــد گوناگون فاقد هماهنگــی الزم
و در نتیجــه اثربخشــی مؤثــر هســتند .برای مثــال ،نهادهــای دولتی
و حاکمیتــی وظیفــة بسترســازی ،هدفگـذاری ،تهیــة طــرح جامــع
توســعة اقتصــادی ـ کالبــدی در مقیاس اقتصــاد کالن ،تهیــه و ارائة
بســتههای اقتصــادی توســعه ،و نظــارت بــر اجـرای گام بــه گام آن
در بخــش خصوصــی را بــر عهــده دارنــد ،حــال آنکــه ایــن نهادهــا
خــود بــه عنــوان ســرمایهگذار و مجــری وارد امــر توســعهگری
شــدهاند .همچنیــن نهادهــای تأمینکننــدة منابــع مالــی نیــز
کــه وظیفــة تأمیــن ،اعطــا و تســهیل منابــع مالــی توســعهگران
بخــش خصوصــی را بــه عهــده دارنــد ،هماکنــون بــه عنــوان
توســعهگر وارد عرصــه شــدهاند و عم ـ ً
ا امــکان حضــور بخــش
خصوصــی بــه عنـوان عامــل اجرایــی توســعه را از بیــن بردهانــد .در
قوانیــن بانکـداری جهانــی ،بانکهــا مجــوز راهانـدازی و مدیریــت
شــرکتهای ســرمایهگذاری را ندارنــد و تنهــا موظــف بــه دریافــت
و بازتوزیــع ســرمایه در قالــب وام بــه مــردم هســتند.

مقایسه کارکرد نهادهای مالی ایرانی و بینالمللی
نهادهای مالی
بینالمللی

نهادهای مالی ایران

نوع کارکرد

ارائة تسهیالت
مالی ( وام) به
بخش خصوصی

استفادة نهادهای وابسته به خود
از منابع مالی

بازگشت
سرمایه

اصل پول  +بهرة
 4%به بانک

اصل پول به عالوة 20-30%
سود به مردم

نتیجه

اقتصاد پویا
 +تولید کار و
تقویت بخش
خصوصی

اقتصاد بیمار +بیکاری و تضعیف
بخش خصوصی

در واقــع نهادهــای توســعهگر در ای ـران ،عــاوه بــر اینکــه پذی ـرای
هیـچ گونــه ریســک فنــی و ســرمایهگذاری در امــر توســعه نبودهانــد،
هیـچ نــوع تضمین کیفــی بــه بهرهبــرداران و تضمین ســرمایهگذاری
بــه ســرمایهگذاران خــود نیــز ارائــه نــداده و پاســخگوی هیچیــک
نبودهانــد .ایــن امــر ناشــی از تکیــة آنــان بــه رانتهــا و پشــتوانههای
تأمیــن مالــی و حاکمیتــی خــود اســت .در واقــع ،ایــن نهادهــا بیشــتر
بــه دنبــال حفــظ ارزش پــول انباشــته شــده در نهادهــای مالــی خــود
هســتند تــا تحقــق اه ـداف توســعهای .مصرفکننــده و بهرهبــردار
نیــز عم ـ ً
ا پرداختکننــدة هزینــة آســیبهای ناشــی از ایــن گونــه
عملکــرد در دورههــای میــان مــدت و بلنــد مدت هســتند.
چنیــن بــه نظر میرســد کــه ایجاد بســتر بـرای حضــور توســعهگران
و تحریــک توســعه در محــات و محدودههــای هــدف مســتلزم رفــع
موانــع مربــوط بــه :مالکیــت زمیــن ،جلــب مشــارکت مــردم ،قوانیــن
شهرســازی و ع ـوارض صــدور پروانــه ،قوانیــن حقوقــی مرتبــط بــا
موضــوع ،تعامــات مالــی و اعتبــاری ،خــارج کــردن بانکهــا و
مؤسســات اعتبــاری از بحــث ســرمایهگذاری ،پیشبینــی ابزارهــای
مالیاتــی تشــویقی ،تعریف چشـمانداز و مأموریت توســعهای بـرای هر
بافــت و منطقــه بــه منظــور جــذب توســعهگر ،و رفــع موانــع ناشــی
از تعریــف نشــدن پتانســیلها و امتیــازات توســعة بافتهــای درون 
شــهری اســت.
دکتر محمدسعید ایزدی
از پیچیدگیهــای اصلــی فعالیتهــای نهــاد
توســعهگر ،از جملــه در ایـران ،چگونگــی تعامل
بــا جامعــة محلــی اســت .در واقــع ،نهاد توســعهگر بایســتی برقـراری
تعامــل بــا جامعــه را نیــز در کنــار مهارتهــای فنی ـ تخصصــی خود
ماننــد ضمانتهــای فنــی و کیفــی تقبــل کند  .

دکتر پرویز پیران

دکتر بهروز هادی زنوز

1

تجربــه نشــان داده اســت کــه انتقــال تجــارب
جهانــی از یــک کشــور توســعه یافتــه بــه یک
کشــور در حــال توســعه یــا توســعه نیافتــه اساس ـ ًا راهحــل کارایــی
نخواهــد بــود .جمعیــت کشــور مــا در طــی  40 -30ســال اخیــر
بیــش از دو برابــر شــده اســت .چنیــن تحولــی در هیچ کشــور توســعه
یافتـهای رخ نـداده اســت .بخــش اعظــم ایــن جمعیــت در شــهرهای
بــزرگ و ســکونتگاههای خــودروی اطـراف آنهــا اســکان گزیدهانــد
که ســبب پیشــی گرفتــن جریــان شهرنشــینی از توســعة اجتماعی و
اقتصــادی شــده اســت .ایــن توســعة غالب جریــان شهرنشــینی ،خود
مانــع از شــکلگیری فرصتهــای شــغلی در شــهر میشــود و ل ـذا
شــهر ایــن جمعیــت را پــس میزنــد و ایــن امــر بــه رشــد فزاینــدة
 -1عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی
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شــکلگیری مفهــوم نهــاد توســعهگر
در خاســتگاه خــود ،یعنــی غــرب ،متأثــر از
مجموعـهای از مقتضیــات و الزامــات بیرونی مانند شــهروندی ،تســلط
قانــون ،مراجــع دادخواهــی و  نظایــر آن بوده اســت .در واقع ،یک دســته
نیازهــای پایـهای مربــوط به حقــوق فردی ،مدنــی و جمعی وجــود دارد
کــه ابتـدا در نهــاد و ســپس در ســازمان متبلور میشــود .اما در شـرایط
نبــود اینهــا در داخــل کشــور ،مفهــوم نهــاد توســعهگر نیــز ممکــن
اســت بــا مشــکل و دگرگونــی مواجه شــود .تجربیات داخلــی موفق ما
نیــز بیشــتر تجربیــات فردیانــد که تمامــی عوامــل دخیل در توســعه
را راس ـ ًا در اختیــار دارنــد و نــه تجربههــای نهــادی .در ای ـران تجربــة
مبتنــی بــر فــرد بــه طــور حتــم موفــق خواهــد بــود ،امــا اگــر قـرار بر
تبدیــل ایــن مــدل بــه مدلی جمعــی و نهــادی باشــد ممکن اســت به
شــکلگیری نهــادی ناکارآمــد و فاســد منجــر شــود .در خــارج از ایران
نیــز بـرای فعالیتهــای نهادهای مشــابه نهــاد توســعهگر چارچوبها
و مکانیزمهــای کنترلــی و ضمانتهــای حفاظتی تعریف شــده اســت.
مکانیزمهایــی کــه برآمــده از سیســتم اســت و نهایت ًا منجر به توســعه
در محــدودة قانــون میشــود .لـذا در ایـران بایــد بــه فکــر چارچوبهــا
و ضمانتهــای کنترلــی نهــاد توســعهگر بــود بــه گونـهای کــه نیازها
و حقــوق بیرونــی ،از جملــه شــهروندی ،را رعایت کند و تنهــا به دنبال
منفعــت درونــی خود نباشــد .در واقــع ،مفهوم «خیر عمومی» بایســتی
بــه چارچوبهــای نهــاد توســعهگر اضافــه شــود.

شــهرهای خــودرو منجــر میشــود .جریانــی کــه روز بــه روز ،بــا
قطبیتــر کــردن فضــای فقــر و غنــا در جامعــه ،ســبب درگیــر شــدن
قشــر بزرگتــری از جامعــة شــهری بــا مســئلة فقــر میشــود .فقری
کــه یکــی از معضالت آن بدمســکنی اســت .از ســوی دیگــر ،با توجه
بــه دســت داشــتن بخــش دولتــی ،تعاونیها و شــرکتهای توســعه و
عمـران وابســته بــه نهادهــای دولتــی ،نظامــی و بانکی در امر ســاخت
و توســعة مســکن ،عم ـ ً
ا بــا یــک بــازار مالــی عقبافتــاده مواجــه
هســتیم کــه رانــت را در درون خــود توزیــع و نرخهــای بهــرة کنتــرل
شــده اعــام میکنــد .لـذا نمیتـوان وظیفــة تأمینکننــدة مالــی را از
ســرمایهگذار ریس ـکپذیر ج ـدا کــرد .بایــد بخشــی از رانتــی کــه از
ایــن طریــق نصیــب ســازنده میشــود ،در قالــب مالیــات و عـوارض
نصیــب دولــت و شــهرداری بشــود تــا بتواننــد زیرســاختها را تأمیــن
کننــد .امــا بــا توجه بــه ناتوانــی دولــت و شــهرداریها در تنظیــم نظام
مالــی مــدون ،عمـ ً
ا شــهرداریها بــه تخلــف و کســب درآمدهــای
ناپایـدار تمایــل مییابنــد و جریــان شهرفروشــی حاکــم میشــود .لـذا
بحــث تأمیــن منابــع مالــی نهــاد توســعهگر اساسـ ًا بــا مشــکل مواجه
خواهــد شــد چـرا کــه ناخــودآگاه در ایــن جریــان اقتصــادی ناپایـدار
ســهیم میشــود .پیشنیــاز شــکلگیری صحیــح ایــن نهــاد ،اصالح
بازارهــای مالــی و نظــام شهرســازی (از بعد فنــی) و ایجــاد یکپارچگی
در میــان نهادهــای دخیــل در آن ،تأمیــن مالی شــهرداریها و ســپس
تقســیم کار بــر مبنــای نظــام توســعهگر اســت.
هــدف اصلــی در برخــورد بــا مفهــوم توســعهگران بایســتی تــاش
بـرای تبدیــل انبوهســازان امــروز بــه توســعهگران فــردا باشــد .ایــن امر
در وهلــة اول میتوانــد بــا تعریــف یــک قـرارداد رفتــاری ،نظــام مالــی
کارآمــد و اســتانداردهای فنــی ـ شهرســازی بـرای انبوهســازان امــروز
محقــق شــود .در واقــع ،رفتــار متفــاوت انبوهســاز داخلــی و توســعهگر
خارجــی بــه دلیــل عملکرد بازار مســکن نیســت بلکه ناشــی از ضعف
حاکمیــت و نهادهــای قانونــی و نظارتی در ســطوح مختلف اســت .در
صــورت اصــاح ایــن م ـوارد ،رفتــار انبوهســاز نیــز متحــول خواهــد
شــد امــا در ابتـدای امــر مــا (حاکمیــت) بایســتی خواســتههای خود
از نهــاد توســعهگر را روشــن کنیــم.

