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
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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.

