
مفهوم نهاد توسعه گر در بافت های هدف بهسازی و نوسازی شهری

تعاریف، مفاهیم، مأموریت ها و شرح وظایف

میزگــرد	حاضر	در	جلســة	دوم	آذر	ماه	1395	شــورای	سیاســت	گذاری	
ــا	 ــران	ب ــهری	ای ــازی	ش ــران	و	بهس ــی	عم ــرکت	مادر	تخصص ش
محوریــت	»مفهــوم	نهــاد	توســعه	گر«	برگــزار	شــده	اســت.	در	ایــن	
جلســه،	ضمــن	بررســی	مفهــوم	نهــاد	توســعه	گر	و	تجربیات	مشــابه	
داخلــی	آن،	بــه	تشــریح	مزایــا	و	نیز	موانع	و	مشــکالت	شــکل	گیری	
ایــن	نهــاد	پرداخته	شــد.	مــوارد	مطروحــه	در	ایــن	میزگــرد	را	می	توان	
پیشــنهادات	اعضــای	شــورای	مذکــور	در	خصــوص	شــرح	وظایــف	
نهــاد	توســعه	گر	و	همچنیــن	الزامــات	و	پیش	نیازهــای	شــکل	گیری	

ایــن	نهــاد	بــه	شــمار	آورد	کــه	در	ادامــه	ارائــه	می	گــردد.

تعریف توسعه گری و نهاد توسعه گر

دکتر محمدسعید ایزدی

حضــور	 شــاهد	 نوعــی	 بــه	 ایــران	 در	
توســعه	گران1	در	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	عنــوان	یــک	نهــاد	تخصصــی	فعالیــت	اجــرا	را	پیــش	ببــرد.	بنــا	
بــر	تعریــف،	توســعه	گر1	بنــگاه	اقتصــادی	اســت	بــا	فعالیــت	چنــد	
ـ	فیزیکــی،	 رشــته	ای	شــامل	آنالیــز	رقابتــی	بــازار،	آنالیــز	کالبــدی	

1-developers

ـ	سیاســی،	و	آنالیــز	مالــی	کــه	مدیریــت	پروژه	هــای	 آنالیــز	حقوقــی	
شناســنامه	دار	و	چهــار	رکــن	تأمین	ســرمایه،	تولید،	عرضــه	و	فروش	
را	در	تکمیــل	فراینــد	توســعه	بــر	عهــده	دارد.	توســعه	گر	با	مشــارکت	
و	مدیریــت	ریســک	ایــن	ارکان،	ضامــن	موفقیتهــای	تجــاری	پروژه	
ــة	 ــخ	گوی	کلی ــن	پاس ــادی	آن	و	همچنی ــداف	اقتص ــق	اه و	تحق
ــک	از	ارکان	 ــاری	هر	ی ــی	و	تج ــه	ا	ی،	مهندس ــئولیت	های	حرف مس

چهارگانــه	و	عوامــل	آن	اســت.

موضــوع	توســعه	گر	در	دو	مفهــوم	کلــی	مــد	نظــر	اســت:	جایــگاه	
قانونــی	آن	کــه	در	حــوزة	معاونــت	مســکن	وزارت	راه	و	شهرســازی	
طــرح	و	پیگیــری	می	شــود	و	مفهــوم	عــام	آن	کــه	در	نظام	ســاخت	و	
ســاز	و	مهندســی	کشــور	جــای	می	گیــرد.	موضــوع	دارای	اهمیــت	از	
منظر	شــرکت	عمــران	و	بهســازی	شــهری	ایران	چگونگــی	تعریف	
ــی	 ــت	های	بازآفرین ــوب	سیاس ــاد	در	چارچ ــن	نه ــری	ای و	به	کارگی

شــهری	اســت.

مهندس حمید عرفانیان  جم2

ــت	 ــه	در	دس ــه	ب ــا	توج ــر،	ب ــال	حاض در	ح
بازنگــری	بــودن	قانــون	ســازمان	نظــام	
ــه	اســت.	 ــرار	گرفت ــد	نظــر	ق ــز	در	آن	م مهندســی،	نهادســازی	نی
ســه	نهــادِ	در	حــال	تعریــف	در	ایــن	چارچــوب	عبارت	انــد	از:	نهــاد	
حرفه	منــدی	)مهندســین	مشــاور(،	نهاد	اجرایــی	)پیمانــکاران(،	و	نهاد	
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توســعه	گر	کــه	بــر	مجموعة	مســئولیت	های	ســاخت	و	امــور	حقوقی	
نظــارت	دارد.	توســعه	گر	در	واقــع	کســی	اســت	کــه	جــواز	بــه	نــام	او	
صــادر	می	شــود	و	در	نهایــت	بایــد	کیفیــت	محصــول	خــود	را	)بــرای	
مثــال	بــه	مــدت	10	تــا	15	ســال(	ضمانــت	کنــد.	متأســفانه	در	نظام	
اقتصــادی	و	مســئولیتی	کشــور،	جــای	چنیــن	نهــادی	خالــی	اســت.
در	نــگاه	اقتصــادی	و	ســرمایه	ای	بــه	توســعه،	ســاختمان	یــک	کاال1	
اســت	زیــرا	قابــل	انتقــال	و	معامله	اســت.	بر	مبنــای	قوانیــن	تجارت	
کاال،	مهمتریــن	مشــخصة	هــر	کاال	پذیــرش	مســئولیت	کیفــی	آن	
ــگاه	 ــن	ن ــال	ای ــه	دنب ــده	اســت.	توســعه	گری	ب از	ســوی	تولیدکنن
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	عنــوان	محصــول	
بــوده	اســت.	ایــن	موضــوع	می	توانــد	منجــر	به	شناســنامه	دار	شــدن	
کل	فراینــد	تولیــد	گــردد،	از	جملــه	افــراد	تولیدکننــده	و	مصالــح	مورد	
اســتفاده	کــه	نهایتــاً	تولیــد	کاالیــی	شناســنامه	دار	را	در	پــی	خواهــد	
ــروری	 ــوع	ض ــه	موض ــه	س ــه	ب ــوب،	توج ــن	چارچ ــت.	در	ای داش

می	نمایــد:
-	بحــث	اقتصــادی:	تعریــف	پــروژه،	شناســایی	بــازار،	تحلیــل	

ــرمایه	گذاری ــک،	س ریس
-	بحث	تولید:	استانداردهای	تولید

-	بحــث	فــروش:	بازاریابــی،	فــروش	محصــول	و	ارائــة	
کاال کیفــی	 ضمانت	هــای	

ــه	ســاختمان	شــکل	گیری	 ــی	ب ــن	نتیجــة	نگــرش	کاالی مهم	تری
ــة	شناســنامه	دار	اســت.	 ــد	و	عرضــة	ســاختمان	ها	و	ابنی نظــام	تولی
ابنیــه	ای	کــه	خریــداران	یــا	بهره	بــرداران	بــا	خیــال	راحــت	اقــدام	بــه	
ســرمایه	گذاری	در	خریــد	آن	هــا	بــه	عنــوان	یــک	کاالی	ســرمایه	ای	
ــر	 ــوارد	زی ــه	م ــوان	ب ــن	نگــرش	می	ت ــد.	از	مشــخصات	ای می	کنن

اشــاره	کــرد:
1-	رعایــت	حداقــل	کیفیــت،	ایمنــی	و	مرغوبیت	منطبق	بــر	معیارها	

و	اســتانداردهای	مصــوب	دولت
2-	قبول	مسئولیت	حقوقی	و	کیفی	ابنیة	تولید	شده

3-	ارائــة	اجبــاری	وارانتــی	مــدت	دار	طبــق	قانــون	)بیمــة	مســئولیت	
حرفــه	ای	و	ضمانــت	کیفیــت	محصول(

4-	نهادینــه	و	هویــت	دار	شــدن	تولیــد	و	عرضــة	ســاختمان	ها	بــه	
صــورت	برندینــگ	در	ایــن	صنعــت

5-	تخصصــی	شــدن	امــر	ســاخت	و	ســاز	و	برندینــگ	بــر	مبنــای	
1 - good

کاربــری،	مقیــاس،	بــازار	هــدف،	کیفیــت	و	قیمــت	فــروش
6-	توســعة	خالقیــت	بخــش	خصوصی	در	کســب	بیشــترین	ســهم	

بــازار	)متکــی	بــر	کیفیــت	برتــر	و	قیمــت	پایین	تــر(
7-	کنتــرل	قیمــت	بــازار	بــر	مبنــای	رقابــت	مبتنــی	بــر	کیفیــت	در	

ــن	تولیدکنندگان بی
8-	رشد	مقررات	فنی	و	مهندسی	صنعت	ساختمان

9-	رشد	نظام	حرفه	مندی	مهندسی	در	صنعت	ساختمان
10-	قانون	منــد	شــدن	نظــام	مســئولیتی	در	فراینــد	تولیــد	و	عرضــة	

پروژه	هــا	در	صنعــت	ســاختمان
11-	نهادینــه	شــدن	امــر	مســئولیت	پذیری	و	پاســخ	گویی	در	قبــال	

کیفیــت	ســاختمان	ها	در	یــک	نهــاد	
12-	نهادینــه	شــدن	امــر	کنتــرل	کیفیــت	پروژه	هــای	ســاختمانی	
ــون	 ــر	حقــوق	شــهروندی	و	قان ــی	ب ــده	و	مبتن توســط	مصرف	کنن

تجــارت
13-	ایجــاد	بســتر	صــدور	در	حوزه	هــای	نیــروی	انســانی،	خدمــات	

مهندســی	و	محصوالت	ســاختمانی
در	گذشــته،	بــه	دلیــل	معــدود	بــودن	عوامــل	دخیــل	در	امــر	توســعه	
ــراد	 ــرمایه	گذاری،	اف ــری	و	س ــای	تصمیم	گی ــن	متغیره و	همچنی
بــه	تنهایــی	توانایــی	انتخــاب	گزینــة	بهینــه	را	دارا	بودنــد.	امــا	بــا	
پیچیــده	شــدن	زمانــه،	افزایــش	متغیرهــای	تصمیم	گیــری،	تغییــر	
ــای	 ــترش	گزینه	ه ــرمایه	گذار،	و	گس ــول	س ــی	و	پ ــم	نقدینگ حج
تصمیم	گیــری،	قــدرت	تصمیم	گیــری	کاهــش	یافــت.	لــذا	
ســرمایه	گذار	نیازمنــد	یــک	نهــاد	تحلیل	گــر	بــازار	گردیــد.	نهــادی	
ــل	 ــعه	گر	قاب ــاد	توس ــف	نه ــوب	وظای ــا	در	چارچ ــر	م ــه	از	نظ ک
ــا	ســرمایه	گذار	ارتبــاط	 تعریــف	اســت.	نهــادی	کــه	از	یــک	ســو	ب
ــایی	 ــه	شناس ــازار	ب ــل	ب ــا	تحلی ــر	ب ــته	باشــد	و	از	ســوی	دیگ داش
ــن	نهــاد	توســعه	دارای	 ــع،	ای ــردازد.	در	واق حــوزة	ســرمایه	گذاری	بپ
دو	ابــزار	اصلــی	اســت:	ابــزار	اقتصــادی	در	قالــب	جذب	ســرمایه	های	
ــزار	فنــی	در	 ســرمایه	گذاران	و	فــروش	محصــول	تولیــد	شــده،	و	اب
قالــب	مشــاوره	و	پیمانــکاری	کــه	نهایتــاً	منجــر	به	تولیــد	محصولی	
ــود.	 ــرمایه	گذاری	می	ش ــی	و	س ــاد	فن ــر	ابع ــده	از	منظ ــت	ش ضمان
نکتــة	قابــل	توجــه	در	ایــن	خصــوص	حق	الزحمــه	دریافــت	نکــردن	
توســعه	گر	بابــت	ایــن	تضامیــن	اســت.	در	واقــع،	ســود	توســعه	گر	از	
طریــق	ســهیم	شــدن	در	ریســک	ســرمایه	گذاری	تعریــف	می	شــود.
بــا	ورود	بــه	عصــر	اطالعــات	و	افزایــش	حجــم	نقدینگی	و	ســرمایه	
ــه	 ــدد	را	تجرب ــری	مج ــز	تغیی ــعه	گر	نی ــوم	توس ــان،	مفه در	جه
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ــی	 ــرمایه	گذار	مال ــرای	س ــعه	گر	ب ــل،	توس ــة	قب ــد.	در	مرحل می	کن
تصمیم	گیــری	می	کــرد،	امــا	امــروز	نهــاد	ســرمایه	ای	را	نیــز	در	کنــار	
خــود	می	گــذارد.	در	واقــع،	در	حــال	حاضــر،	بــه	دلیــل	وجــود	بــازار	
ســرمایه،	نهــاد	ســرمایه	گذار	خــود	تأمیــن	منابــع	مالــی	را	نیــز	بــر	
ــا،	بخــش	 ــد	بانک	ه ــی	می	توان ــع	مال ــن	مناب ــرد.	ای ــده	می	گی عه
خصوصــی،	بــازار	ســرمایه،	بــورس	و		نظایــر	آن	باشــد	کــه	منجــر	
بــه	جدی	تــر	شــدن	نقــش	ســرمایه	گذار	شــده	اســت.	بــا	این	حــال	
همچنــان	دو	ابــزار	پیشــین	باقی	مانده	اســت:	ابــزار	اقتصــادی	و	ابزار	
فنــی؛	و	همچنــان	شــاهد	تضمیــن	محصــول	از	جنبة	کیفــی	و	فنی	
و	بــه	صــورت	مــدت	دار	هســتیم.	بــه	این	ترتیــب،	تعریف	توســعه	گر	
مــدرن	عبــارت	اســت	از	»بنــگاه	اقتصــادی«	کــه	بــا	مشــارکت	100	
درصــدی	در	ریســک	ســرمایه	گذاری	آن	را	تضمیــن	می	کنــد،	
ــاختمان	در	 ــة	کاالی	س ــد	و	عرض ــاد	تولی ــه	نه ــعه	گر«	ک و	»توس
ــاد	 ــن	نه ــدف	ای ــت.	ه ــف	اس ــای	مختل ــا	و	کاربری	ه مقیاس	ه
نیــز	عبــارت	اســت	از	کســب	بیشــترین	ســود	چــرا	کــه	تقبــل	تمــام	
ریســک	های	مدیریتــی	در	دو	حــوزة	اقتصــادی	و	فنــی	و	پذیــرش	
ریســک	ســه	نهــاد	پیشــین	خــود	)ســرمایه	گذار،	مشــاور	و	پیمانــکار(	

ــد. چنیــن	هدفــی	را	می	طلب
ــی	را	 ــن	اصل ــاد	توســعه	گر	دو	رک ــف	نه ــه	طــور	خالصــه،	تعری 	ب
ــة	 ــرمایه	گذاری	و	ارائ ــود	س ــت	س ــة	ضمان ــود:	ارائ ــامل	می	ش ش
ــًا	 ــه	صرف ــرمایه	گذار	ک ــت	محصــول.	برخــالف	س ــت	کیفی ضمان
ــود	 ــال	س ــه	دنب ــه	ب ــروژه	و	در	نتیج ــی	پ ــع	مال ــدة	مناب تأمین	کنن
تضمین	شــدة	خــود	اســت،	و	پیمانــکار	کــه	در	ســود	ســرمایه	گذاری	
ذی	نفــع	نیســت	و	حق	الزحمــة	مشــخص	خــود	را	دریافــت	می	کنــد	
ــت	و	در	 ــه	اس ــود	دارای	وظیف ــئولیت	خ ــة	مس ــاً	در	حیط و	صرف
نتیجــه	تنهــا	مســئولیت	ریســک	شــرح	وظایــف	خــود	را	می	پذیــرد،	
توســعه	گر	امــا	حق	الزحمــه	دریافــت	نمی	کنــد،	ذی	نفــع	مســتقیم	و	
ضامــن	ســود	ســرمایه	گذاری	و	متعهــد	و	پاســخ	گو	در	قبــال	تمامــی	
اجــزای	تشــکیل	دهندة	دو	بعــد	اقتصــادی	و	فنــی	توســعه	اســت،	و	

مدیریــت	ریســک	کل	پــروژه	را	بــر	عهــده	دارد.
در	ایــن	چارچــوب،	هریــک	از	افــراد،	نهادهــا	و	گروه	هــای	مختلــف	
اعــم	از	مصرف	کننــدگان	و	بهره	بــرداران،	دولــت	و	نهادهــای	
حاکمیتــی،	نهادهــای	حمایتــی	اقتصــادی	و	اداری	و	نیــز	توســعه	گر	

)بخــش	خصوصــی(	دســتاوردهایی	خواهنــد	داشــت.
از	جملــة	نتایــج	قابــل	پیش	بینــی	بــرای	مصرف	کننــده	و	بهره	بــردار	

عبــارت	خواهد	بــود	از:	

-	ایجــاد	بــازار	رقابتــی	تولیــد	و	مصــرف	بــر	مبنای	دســتیابی	به	
کیفیــت	برتــر	و	قیمــت	پایین	تر	

-	تنــوع	عرضــة	ســاختمان	های	مختلــف	هم	ســطح	بــه	لحاظ	
کیفــی	و	قیمتی

-	کنتــرل	قیمــت	بازار	بــر	مبنــای	رقابــت	آزاد	برندهای	مختلف	
ســاختمانی	بر	پایــة	کیفیت	و	قیمــت	رقابتی

ــای	 ــر	مبن ــت	ب ــت	و	قیم ــخیص	کیفی ــر	تش ــعة	تفک -	توس
ــگ برندین

-	ســهولت	فراینــد	مطالبه	گــری	بهره	بــرداران	ناظــر	بــر	
ســاختمانی پروژه	هــای	 تولیدکننــدگان	 مســئولیت	های	

-	کنتــرل	کیفیــت	پروژه	هــای	ســاختمانی	توســط	بــازار	آزاد	و	
مــردم

-	ارتقــای	کیفــی	صنعــت	ســاختمان	ناشــی	از	رشــد	توقــع	و	
دانــش	عمومــی	مــردم

دولــت	و	نهادهــای	حاکمیتــی	نیــز	می	تواننــد	از	نتایج	ذیل	برخــوردار	
شوند:

-	تمرکــز	و	فعالیــت	دولــت	در	حــوزة	اقتصــاد	کالن	کشــور	در	
جهــت	ایفــای	نقــش	حاکمیتــی	و	سیاســت	گذاری	کالن	امــر	

سعه تو
-	خــروج	دولــت	بــه	عنــوان	ســازنده	و	مجــری	از	حــوزة	اقتصاد	

ــور	 خرد	کش
ــرد	 ــاد	خ ــوزة	اقتص ــعه	گران	در	ح ــت	توس ــهیل	فعالی -	تس

ــعه(	 ــی	توس ــازمانی	و	مال ــای	اداری،	س )فراینده
ــی	و	 ــادی،	اجتماع 	اقتص ــت2 ــم	انداز1	و	مأموری ــن	چش -	تبیی

ــاس	کالن	 ــعه	در	مقی ــر	توس ــدی	ام کالب
ــف	عرصه	هــای	 -	ایجــاد	فرصــت	و	فضــای	فکــری	در	تعری

جدیــد	توســعه	)ملــی	و	بین	المللــی(
ــوان	 ــه	عن ــش	ســرزمین	ب ــه	و	اجــرای	طرح	هــای	آمای -	تهی

ســند	اصلــی	توســعة	ملــی
نهادهــای	حمایتــی	اقتصــادی	و	اداری	نیــز	بــه	نوبــة	خــود	می	توانند	
از	نتایجــی	همچــون	پویایــی	و	تحــرک	بانک	هــا	و	تأمین	کننــدگان	
منابــع	مالــی،	پویایــی	و	تحــرک	بیمه	هــا	و	بخش	هــای	تضامینــی	
ــهرداری	ها	 ــازمان	های	اداری	و	ش ــرک	س ــی	و	تح ــاد،	و	پویای اقتص

ــوند.	 برخوردار	ش
همچنیــن	توســعه	گران	)بخــش	خصوصــی(	از	نتایجــی	برخــوردار	

1 - vision
2 - mission
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ــت	از: ــارت	اس ــا	عب ــن	آن	ه ــه	مهم	تری ــوند	ک می	ش
ــای	 ــة	پروژه	ه ــد	و	عرض ــت	تولی ــدن	فعالی ــی	ش -	تخصص

ــگ	ســاختمانی	 ــوان	برندین ــه	عن ســاختمانی	ب
-	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	کیفیت	

باالتــر	و	هزینــة	کمتــر	اجرا	
-	رشــد	خالقیــت	و	قابلیت	هــای	حــل	مســئله	در	امــر	

توســعه	گری	
-	ایجاد	انگیزه	و	تحرک	

-	اکتســاب	ســود	قابــل	توجــه	ناشــی	از	گســترش	فرهنــگ	
مســئولیت	پذیری	 و	 ریســک	پذیری	

-	نهادینــه	شــدن	امر	مدیریــت	در	یک	نهاد	و	مســئولیت	پذیری	
ــای	 ــه	در	حوزه	ه ــی	و	جامع ــی	قانون ــز	نظارت ــر	مراک در	براب

حقوقــی،	تجــاری	و	کیفــی	محصــول	
ــرداران	 ــه	بهره	ب ــخ	گویی	ب ــت	و	پاس ــت	کیفی ــة	ضمان -	ارائ

ــون	 طبــق	قان
-	ایجــاد	فضــای	مشــارکتی	در	ابعاد	مختلف	اجتماعــی	و	دولتی	

در	امــر	توســعه	و	آبادانی	
-	ایجــاد	جریــان	مــادی	و	نقدینگــی	قابــل	توجــه	در	صنعــت	

ســاخت	و	ســاز	
-	تأسیس	نهادهای	واسطه	ای	در	جلب	مشارکت	ها

-	چابک	سازی	
-	حاکمیــت	عقالنیــت	تولیــد	و	عرضــه،	متکــی	بــر	مدیریــت	

ریســک	اقتصــادی	
ــة	 ــد	و	عرض ــد	تولی ــئولیتی	در	فراین ــی	و	مس ــفافیت	مال -	ش

پروژه	هــا	
ـ	مهندســی	پروژه	های	ســاختمانی	ناشــی	 -	رشــد	کیفی	و	فنی	

از	تکــرار،	رقابــت	در	تولید،	و	خواســت	جامعــه	و	بهره	برداران	
-	کاهــش	قیمــت	تولیــد	و	رشــد	ســود	ناشــی	از	تکــرار	تولیــد	و	

نــه	افزایــش	قیمــت	زمین

مهندس سید محمد بهشتی1

پیــش	از	تعریــف	توســعه	گر،	بایــد	بــه	تعریــف	
ــاد	 ــود	نه ــا	وج ــت.	آی ــعه	پرداخ ــوم	توس مفه

۱ - رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری

توســعه	گر	و	در	کنــار	آن	چارچوب	هــای	کنترلــی	ایــن	نهــاد	بــه	ایــن	
معنــا	خواهــد	بــود	کــه	مــا	شــهرهای	بهتــری	خواهیــم	داشــت؟	آیــا	
کیفیــت	محقــق	خواهــد	شــد؟	نــگاه	به	ســاختمان	بــه	عنــوان		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	
ابتــدا	بــرای	شــهر	خــوب	مفروضاتــی	داشــته	باشــیم	و	ســپس	بــا	
راهکارهایمــان	آن	را	خلــق	کنیــم.	تلقــی	مســکن	به	عنــوان	کاالی	

صــرف	اساســاً	بــا	مفهــوم	شــهر	خــوب	متناقــض	خواهــد	بــود.
بــا	ایــن	تعاریــف،	بــه	نظــر	می	رســد	توســعه	گری	در	بهتریــن	حالت	
	 در	حــال	رخ	دادن	در	کشــورهایی	اســت	کــه	بــا	بحــران	فرهنگــیـ	
اجتماعــی	روبــه	رو	هســتند	و	در	آن	هــا	جامعــه	بــه	مفهــوم	طبیعــی	
آن	وجــود	نــدارد	و	بــه	طــور	تصنعــی	شــکل	گرفتــه	اســت،	ماننــد	
ــا	دوبــی	کــه	صرفــاً	ســکونت	گاه	های	 شــهرهای	جدیــد	امریــکا	ی
بــزرگ	و	تصنعــی	هســتند	و	در	میــان	جوامــع	محلــی	آن	هــا	ارتبــاط	
متقابلــی	وجــود	نــدارد.	بســیاری	از	نمونه	های	داخلی	ســاخت	و	ســاز	
در	کشــور	مــا	نیــز	بــا	چنین	مشــکالتی	مواجه	هســتند.	توســعه	های	
صــورت	گرفتــه	در	شــهرهای	جدیــد	هشــتگرد،	پرنــد،	بهارســتان	و	
ــال	 ــج	در	ح ــز	به	تدری ــا	نی ــة	م ــت.	جامع ــته	اس ــن	دس ــره	از	ای غی
گــذار	از	مفاهیــم	کّمــی	بــه		مفاهیــم	کیفــی	اســت،	امــا	متأســفانه	
تالش	هــای	مرتبــط	بــا	امــر	توســعه	همچنــان	بــر	مبنــای	نیازهای	
کّمــی	صــورت	می	گیــرد.	مفاهیــم	»طراحــی	بــرای	چــه	جایــی؟«	و	
»طراحــی	بــرای	چــه	کســی؟«	بایــد	مــد	نظــر	قــرار	گیــرد	تــا	ایــن	
رونــد	متوقــف	شــود.	بایــد	بــه	دنبــال	پاســخ		ایــن	ســؤال	بــود	کــه	از	
توســعه،	ســاخت	و	ســاز	جدیــد	و	نوســازی	می	خواهیــم	یا	بهســازی	
	 lean production system	شــیوة	ژاپــن	در	موجــود.	های	توســعه
بــه	اجــرا	درمی	آیــد،	یعنــی	بــه	جــای	تولیــد	انبــوه،	تولیــد	تــک	بــه	
تــک	بــا	در	نظــر	گرفتــن	خواســته	های	فــرد		فــرد	اعضــای	جامعــه	
ــروزه،	 ــه	ام ــی	از	آن	اســت	ک ــن	موضــوع	حاک ــود.	ای انجــام	می	ش
ــان	امــکان	 ــاال،	همچن ــا	کمیت	هــای	ب ــودن	ب ــه	رغــم	مواجــه	ب ب

ــردی	وجــود	دارد.	 ــی	و	ف طراحی	هــای	محل
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در	بحــث	مــا،	پرداختــن	بــه	کیفیــت	دو	
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ــهر	 ــرای	ش ــت	ب ــه	حاکمی ــی	ک ــذاری	کیفیت ــطح	دارد:	هدف	گ س
ــتی،	و	 ــازمان	های	باالدس ــق	س ــد	از	طری ــف	می	کن ــوب	تعری خ
محقق	ســازی	کیفیــت	تعریــف	شــده	توســط	نهــاد	توســعه	گر.	در	
واقــع،	وظیفــة	نهــاد	توســعه	گر	بــه	هیــچ	وجــه	تولیــد	شــهر	خــوب	
ــده	 ــف	ش ــوِب	تعری ــهر	خ ــرای	ش ــة	آن	اج ــه	وظیف ــت،	بلک نیس
بــا	اســتفاده	از	ابــزار	در	دســترس	و	مدیریــت	فراینــد	تولیــد	اســت.	
مشــخصه	های	ایــن	مدیریــت	نیــز	عبــارت	اســت	از	ریســک	پذیری	
و	مســئولیت	پذیری.	ایــن	نهــاد	یــک	نهــاد	تجــاری	اســت	که	ســایر	
نهادهــا	را	اســتخدام	می	کنــد	و	مقیــاس	کاری	آن	از	تولیــد	یــک	خانة	
باکیفیــت	تــا	یک	مجموعــة	بــزرگ	را	دربرمی	گیــرد.	به	جــای	روش	
کار	توســعه	گر،	بایــد	بــه	ماهیت	نهــادی	آن	اندیشــید.	روش	کاری	آن	
می	توانــد	بــه	صــورت	تولیــد	انبــوه	یــا	تولیــد	تــک	بــه	تــک	کــه	
ذکــر	شــد	باشــد	چــرا	کــه	در	موقعیت	هــای	مختلــف	پاســخ	های	
متفاوتــی	بــرای	موضــوع	تولیــد	ارائــه	می	کنــد.	امــا	ایــن	پاســخ	ها	
در	قالــب	مأموریــت	و	چشــم	اندازی	کــه	حاکمیــت	تعریــف	می	کنــد	

ــرد.	 ــرار	می	گی ق

دکتر پرویز پیران

توســعه	گر	در	کشــورهای	غربــی	صرفــًا	
ســازندة	مســکن	نیســت،	بلکــه	تأمین	کننــدة	
ــن	 ــدای	از	ای ــم	هســت.	ج ــزات	ه ــات	و	تجهی ــاخت	و	خدم زیرس
ــل	 ــا	داخ ــران	ب ــارج	از	ای ــکان	در	خ ــام	اس ــاً	نظ ــوع،	اساس موض
متفــاوت	اســت	چــرا	کــه	خریــد	مســکن	موضــوع	دارای	اولویتــی	
نیســت.	در	واقــع	در	همــه		جــا،	کاالیــی	شــدن	زمیــن	و	مســکن	در	
مقیــاس	بــزرگ	و	خــارج	از	بافــت	قدیــم	رخ	می	دهــد	و	مربــوط	بــه	
توســعه	های	کوچــک	مقیــاس	و	درون	بافتــی	نیســت.	موضــوع	دوم	
قــدرت	شــهرداری	ها	و	حکومت	هــای	محلــی	اســت	کــه	قوانیــن	را	
بــه	فراخــور	نیازهــای	محلــی	تنظیــم	و	چارچــوب	منفعت	هر	یــک	از	
طرفیــن	توســعه	را	تعریــف	می	کننــد.	بــدون	وجــود	زیرســاخت	های	
حقوقــی	و	مدنــی،	حضــور	مــردم	و	عوامــل	مؤثــر	دیگر،	شــکل	دهی	

ــاً	ناممکــن	می	شــود. ــوم	توســعه	گر	اساس ــه	مفه ب

دکتر مجتبی رفیعیان1

ــا	دو	بحــث	روبــه	رو	 در	موضــوع	توســعه	گر،	ب
هســتیم:	بحــث	محتوایــی	و	بحــث	رویــه	ای.	
ــه	 ــد	بایســتی	ب ــر	می	رس ــه	نظ ــی،	ب در	خصــوص	بحــث	محتوای

۱ - دانشیار گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس

روشــنی	تبییــن	شــود	کــه	اساســاً	توســعه	در	چــه	حــوزه	ای	مــد	نظر	
اســت؟	زمیــن،	ســاختمان،	زیرســاخت؟	توســعه	گر	بــه	معنای	عــام	یا	
توســعه	گر	بــه	معنــای	خــاص؟	آیــا	انتظــار	مــا	از	توســعه	گر	اصــالح	
ــا	زمانــی	 ــة	محصــول	نهایــی؟	البتــه	ت ــاً	ارائ ــا	صرف رویه	هاســت	ی
کــه	تکلیــف	سیاســت	گذاری	شــهری	مــا	بــه	عنــوان	یــک	عامــل	
فرادســت	مشــخص	شــود.	در	صــورت	عــدم	تعییــن	بســتر	ممکــن	
اســت	حداقــل	اثرگــذاری	نهــاد	توســعه	گر	نیــز	از	میــان	بــرود	و		بــه	
رغــم	درســت	بــودن	ماهیــت	ایــن	نهــاد،	اقدامــات	آن	بــه	بیراهــه	

کشــیده	شــود.
ــت	 ــا	موضوعی ــاختمان	و	بن ــاس	س ــاید	در	مقی ــاد	توســعه	گر	ش نه
محصول	گــرا	داشــته	باشــد	ولــی	در	بافــت	کــه	دارای	یــک	نظــام	
اجتماعــی	گســترده	اســت،	بــا	پیچیدگــی	فزاینــده	ای	روبــه	رو	خواهد	

شــد.

تجربیات نهاد توسعه گر در ایران
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در	ایــران	توســعه	گران	را	معمــوالً		بــا	عنــوان	
»بســاز	و	بفــروش«	در	حــوزة	ســرمایه	گذاری	
ــی	 ــا	ویالی ــی	ی ــکونی	آپارتمان ــای	مس ــاز	واحده ــاخت	و	س و	س
می	شناســند.	اشــکال	دیگــری	از	تجربیــات	مشــابه	توســعه	گری	نیز	
در	ایــران	قابــل	مشــاهده	بــوده	اســت،	همچــون	توســعه	گران	بخش	
خصوصــی،	دولتی	هــا	در	احــداث	پروژه	هــای	صنعتــی،	مســکونی،	
بهداشــتی	و	درمانــی،	تعاونی	هــا،	انبوه	ســازان،	شــرکت	های	توســعه	
و	عمــران،	صندوق	هــای	بیمــه	و	بازنشســتگی،	شــرکت	های	
توســعه	و	عمــران	ارگان	هــا،	ســازمان	های	دولتــی	و	نیمــه	دولتــی،	
ــی.	 ــی	و	انتظام و		شــرکت	های	توســعه	و	عمــران	نیروهــای	نظام
هیچ	یــک	از	ایــن	نهادهــا	عمــاًل	هویــت	یــک	توســعه	گر	را	ندارنــد.	

ــارت	اســت	از: اصلی	تریــن	دالیــل	ایــن	امــر	عب
-	تقبــل	نکــردن	ریســک	ســرمایه	گذاری	بــه	دلیــل	مالکیــت	

صددرصــد	ســرمایه	
-	پاسخ	گو	نبودن	در	قبال	شکست	اقتصادی	پروژه	ها	

ــادی	در	 ــرمایه	گذاری	اقتص ــود	س ــن	س ــة	تضمی ــدم	ارائ -	ع
پروژه	هــا	

-	عــدم	ارائــة	تضمیــن	کیفیــت	بــه	خریــداران	و	بهره	بــرداران	
پــروژه	

-	کســب	نکــردن	ســود	اقتصــادی	ناشــی	از	فعالیــت	
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توســعه	گری	)ســود	حاصــل	از	ســوداگری	تراکــم	و	ارزش	
ــن( ــت	زمی ــزودة	قیم اف

-	نبــود	رقابــت	اقتصــادی	آزاد	در	بیــن	توســعه	گران	بــر	مبنــای	
نیــاز	بــازار	و	کیفیــت	محصول	

-	بــی	ارزش	بــودن	عنصــر	زمــان	در	ایــن	فعالیــت	اقتصــادی؛	
ــروژه	 ــق	پ ــدت	تحق ــش	م ــت	کاه ــان	در	جه ــت	زم مدیری
مهم	تریــن	رکــن	موفقیــت	امــر	توســعه	گری	و	اســتمرار	فراینــد	
توســعة	پایــدار	اســت	)در	ایــران	چه	بســا	تطویــل	زمان	ســاخت	
عامــل	ســود	بیشــتر	می	شــود	کــه	خــالف	پیش	فــرض	امــر	

توســعة	پایــدار	اســت(
-	ناتوانــی	بخــش	خصوصــی	در	رقابــت	بــا	رانت	هــای	مالــی	و	

اجرایــی	نهادهــای	وابســته	بــه	حاکمیت	
-	امــکان	اســتفادة	انحصــاری	نهادهــای	دولتــی	و	حاکمیتی	در	

تأمیــن	منابــع	مالــی	از	نهادهــای	مالــی	وابســته	بــه	خود	
ــی	و	اداری	در	 -	عــدم	نقش	آفرینــی	نهادهــای	حاکمیتــی،	مال

جایــگاه	واقعــی	خــود	در	امــر	توســعه	
-	فقدان	خالقیت	های	اقتصادی	و	کالبدی	در	امر	توسعه

آسیب	شناســی	ایــن	تجربــه	در	ایــران	نشــان		می	دهــد	کــه	هر	یــک	
از	بازیگــران	امــر	توســعه	از	چنــد	بعــد	گوناگون	فاقد	هماهنگــی	الزم	
و	در	نتیجــه	اثربخشــی	مؤثــر	هســتند.	برای	مثــال،	نهادهــای	دولتی	
و	حاکمیتــی	وظیفــة	بسترســازی،	هدف	گــذاری،	تهیــة	طــرح	جامــع	
ـ	کالبــدی	در	مقیاس	اقتصــاد	کالن،	تهیــه	و	ارائة	 توســعة	اقتصــادی	
بســته	های	اقتصــادی	توســعه،	و	نظــارت	بــر	اجــرای	گام	بــه	گام	آن	
در	بخــش	خصوصــی	را	بــر	عهــده	دارنــد،	حــال	آن	کــه	ایــن	نهادهــا	
ــعه	گری	 ــر	توس ــری	وارد	ام ــرمایه	گذار	و	مج ــوان	س ــه	عن ــود	ب خ
ــز	 ــی	نی ــع	مال ــدة	مناب ــای	تأمین	کنن ــن	نهاده ــده	اند.	همچنی ش
ــی	توســعه	گران	 ــع	مال ــن،	اعطــا	و	تســهیل	مناب ــة	تأمی کــه	وظیف
ــوان	 ــه	عن ــون	ب ــد،	هم	اکن ــده	دارن ــه	عه ــی	را	ب ــش	خصوص بخ
ــکان	حضــور	بخــش	 ــاًل	ام ــده	اند	و	عم ــعه	گر	وارد	عرصــه	ش توس
خصوصــی	بــه	عنــوان	عامــل	اجرایــی	توســعه	را	از	بیــن	برده	انــد.	در	
قوانیــن	بانکــداری	جهانــی،	بانک	هــا	مجــوز	راه	انــدازی	و	مدیریــت	
شــرکت	های	ســرمایه	گذاری	را	ندارنــد	و	تنهــا	موظــف	بــه	دریافــت	

و	بازتوزیــع	ســرمایه	در	قالــب	وام	بــه	مــردم	هســتند.

مقایسه کارکرد نهادهای مالی ایرانی و بین المللی

نهادهای مالی 
نهادهای مالی ایرانبین المللی

نوع کارکرد
ارائة تسهیالت 
مالی ) وام( به 
بخش خصوصی

استفادة نهادهای وابسته به خود 
از منابع مالی

بازگشت 
سرمایه

اصل پول + بهرة 
%۴ به بانک

اصل پول به عالوة 2۰-۳۰% 
سود به مردم

نتیجه

اقتصاد پویا 
+ تولید کار و 
تقویت بخش 

خصوصی

اقتصاد بیمار+ بیکاری و تضعیف 
بخش خصوصی

در	واقــع	نهادهــای	توســعه	گر	در	ایــران،	عــالوه	بــر	این	کــه	پذیــرای	
هیــچ		گونــه	ریســک	فنــی	و	ســرمایه	گذاری	در	امــر	توســعه	نبوده	انــد،	
هیــچ		نــوع	تضمین	کیفــی	بــه	بهره	بــرداران	و	تضمین	ســرمایه	گذاری	
ــک	 ــخ	گوی	هیچ	ی ــداده		و	پاس ــه	ن ــز	ارائ ــود	نی ــرمایه	گذاران	خ ــه	س ب
نبوده	انــد.	ایــن	امــر	ناشــی	از	تکیــة	آنــان	بــه	رانت	هــا	و	پشــتوانه	های	
تأمیــن	مالــی	و	حاکمیتــی	خــود	اســت.	در	واقــع،	ایــن	نهاد	هــا	بیشــتر	
بــه	دنبــال	حفــظ	ارزش	پــول	انباشــته	شــده	در	نهاد	هــای	مالــی	خــود	
ــردار	 ــده	و	بهره	ب ــا	تحقــق	اهــداف	توســعه	ای.	مصرف	کنن هســتند	ت
نیــز	عمــالً	پرداخت	کننــدة	هزینــة	آســیب	های	ناشــی	از	ایــن	گونــه	

عملکــرد	در	دوره	هــای	میــان	مــدت	و	بلنــد	مدت	هســتند.
چنیــن	بــه	نظر	می	رســد	کــه	ایجاد	بســتر	بــرای	حضــور	توســعه	گران	
و	تحریــک	توســعه	در	محــالت	و	محدوده	هــای	هــدف	مســتلزم	رفــع	
موانــع	مربــوط	بــه:	مالکیــت	زمیــن،	جلــب	مشــارکت	مــردم،	قوانیــن	
ــا	 شهرســازی	و	عــوارض	صــدور	پروانــه،	قوانیــن	حقوقــی	مرتبــط	ب
ــا	و	 ــردن	بانک	ه ــارج	ک ــاری،	خ ــی	و	اعتب ــالت	مال ــوع،	تعام موض
مؤسســات	اعتبــاری	از	بحــث	ســرمایه	گذاری،	پیش	بینــی	ابزارهــای	
مالیاتــی	تشــویقی،	تعریف	چشــم	انداز	و	مأموریت	توســعه	ای	بــرای	هر	
بافــت	و	منطقــه	بــه	منظــور	جــذب	توســعه	گر،	و	رفــع	موانــع	ناشــی	
ــازات	توســعة	بافت	هــای	درون		 از	تعریــف	نشــدن	پتانســیل	ها	و	امتی

شــهری	اســت.	

دکتر محمدسعید ایزدی

ــاد	 ــای	نه ــی	فعالیت	ه ــای	اصل از	پیچیدگی	ه
توســعه	گر،	از	جملــه	در	ایــران،	چگونگــی	تعامل	
بــا	جامعــة	محلــی	اســت.	در	واقــع،	نهاد	توســعه	گر	بایســتی	برقــراری	
ـ	تخصصــی	خود	 تعامــل	بــا	جامعــه	را	نیــز	در	کنــار	مهارت	هــای	فنی	

ماننــد	ضمانت	هــای	فنــی	و	کیفــی	تقبــل	کند.		
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دکتر پرویز پیران

توســعه	گر	 نهــاد	 مفهــوم	 شــکل	گیری	
ــر	از	 ــرب،	متأث ــی	غ ــود،	یعن ــتگاه	خ در	خاس
مجموعــه	ای	از	مقتضیــات	و	الزامــات	بیرونی	مانند	شــهروندی،	تســلط	
قانــون،	مراجــع	دادخواهــی	و		نظایــر	آن	بوده	اســت.	در	واقع،	یک	دســته	
نیازهــای	پایــه	ای	مربــوط	به	حقــوق	فردی،	مدنــی	و	جمعی	وجــود	دارد	
کــه	ابتــدا	در	نهــاد	و	ســپس	در	ســازمان	متبلور	می	شــود.	اما	در	شــرایط	
نبــود	این	هــا	در	داخــل	کشــور،	مفهــوم	نهــاد	توســعه	گر	نیــز	ممکــن	
اســت	بــا	مشــکل	و	دگرگونــی	مواجه	شــود.	تجربیات	داخلــی	موفق	ما	
نیــز	بیشــتر	تجربیــات	فردی	انــد	که	تمامــی	عوامــل	دخیل	در	توســعه	
را	راســاً	در	اختیــار	دارنــد	و	نــه	تجربه	هــای	نهــادی.	در	ایــران	تجربــة	
مبتنــی	بــر	فــرد	بــه	طــور	حتــم	موفــق	خواهــد	بــود،	امــا	اگــر	قــرار	بر	
تبدیــل	ایــن	مــدل	بــه	مدلی	جمعــی	و	نهــادی	باشــد	ممکن	اســت	به	
شــکل	گیری	نهــادی	ناکارآمــد	و	فاســد	منجــر	شــود.	در	خــارج	از	ایران	
نیــز	بــرای	فعالیت	هــای	نهادهای	مشــابه	نهــاد	توســعه	گر	چارچوب	ها	
و	مکانیزم	هــای	کنترلــی	و	ضمانت	هــای	حفاظتی	تعریف	شــده	اســت.	
مکانیزم	هایــی	کــه	برآمــده	از	سیســتم	اســت	و	نهایتاً	منجر	به	توســعه	
در	محــدودة	قانــون	می	شــود.	لــذا	در	ایــران	بایــد	بــه	فکــر	چارچوب	هــا	
و	ضمانت	هــای	کنترلــی	نهــاد	توســعه	گر	بــود	بــه	گونــه	ای	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	چارچوب	هــای	نهــاد	توســعه	گر	اضافــه	شــود.

دکتر بهروز هادی زنوز1

تجربــه	نشــان	داده	اســت	کــه	انتقــال	تجــارب	
جهانــی	از	یــک	کشــور	توســعه	یافتــه	بــه	یک	
ــا	توســعه	نیافتــه	اساســاً	راه	حــل	کارایــی	 کشــور	در	حــال	توســعه	ی
ــر	 ــال	اخی ــی	30-	40	س ــا	در	ط ــور	م ــت	کش ــود.	جمعی ــد	ب نخواه
بیــش	از	دو	برابــر	شــده	اســت.	چنیــن	تحولــی	در	هیچ	کشــور	توســعه	
یافتــه	ای	رخ	نــداده	اســت.	بخــش	اعظــم	ایــن	جمعیــت	در	شــهرهای	
بــزرگ	و	ســکونت	گاه	های	خــودروی	اطــراف	آن	هــا	اســکان	گزیده	انــد	
که	ســبب	پیشــی	گرفتــن	جریــان	شهرنشــینی	از	توســعة	اجتماعی	و	
اقتصــادی	شــده	اســت.	ایــن	توســعة	غالب	جریــان	شهرنشــینی،	خود	
ــذا	 ــع	از	شــکل	گیری	فرصت	هــای	شــغلی	در	شــهر	می	شــود	و	ل مان
شــهر	ایــن	جمعیــت	را	پــس	می	زنــد	و	ایــن	امــر	بــه	رشــد	فزاینــدة	

۱ - عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی

ــا	 ــه	روز،	ب ــه	روز	ب ــی	ک ــود.	جریان ــر	می	ش ــودرو	منج ــهرهای	خ ش
قطبی	تــر	کــردن	فضــای	فقــر	و	غنــا	در	جامعــه،	ســبب	درگیــر	شــدن	
قشــر	بزرگ	تــری	از	جامعــة	شــهری	بــا	مســئلة	فقــر	می	شــود.	فقری	
کــه	یکــی	از	معضالت	آن	بدمســکنی	اســت.	از	ســوی	دیگــر،	با	توجه	
بــه	دســت	داشــتن	بخــش	دولتــی،	تعاونی	ها	و	شــرکت	های	توســعه	و	
عمــران	وابســته	بــه	نهادهــای	دولتــی،	نظامــی	و	بانکی	در	امر	ســاخت	
و	توســعة	مســکن،	عمــالً	بــا	یــک	بــازار	مالــی	عقب	افتــاده	مواجــه	
هســتیم	کــه	رانــت	را	در	درون	خــود	توزیــع	و	نرخ	هــای	بهــرة	کنتــرل	
شــده	اعــالم	می	کنــد.	لــذا	نمی	تــوان	وظیفــة	تأمین	کننــدة	مالــی	را	از	
ســرمایه	گذار	ریســک	پذیر	جــدا	کــرد.	بایــد	بخشــی	از	رانتــی	کــه	از	
ایــن	طریــق	نصیــب	ســازنده	می	شــود،	در	قالــب	مالیــات	و	عــوارض	
نصیــب	دولــت	و	شــهرداری	بشــود	تــا	بتواننــد	زیرســاخت	ها	را	تأمیــن	
کننــد.	امــا	بــا	توجه	بــه	ناتوانــی	دولــت	و	شــهرداری	ها	در	تنظیــم	نظام	
مالــی	مــدون،	عمــالً	شــهرداری	ها	بــه	تخلــف	و	کســب	درآمدهــای	
ناپایــدار	تمایــل	می	یابنــد	و	جریــان	شهرفروشــی	حاکــم	می	شــود.	لــذا	
بحــث	تأمیــن	منابــع	مالــی	نهــاد	توســعه	گر	اساســاً	بــا	مشــکل	مواجه	
خواهــد	شــد	چــرا	کــه	ناخــودآگاه	در	ایــن	جریــان	اقتصــادی	ناپایــدار	
ســهیم	می	شــود.	پیش	نیــاز	شــکل	گیری	صحیــح	ایــن	نهــاد،	اصالح	
بازارهــای	مالــی	و	نظــام	شهرســازی	)از	بعد	فنــی(	و	ایجــاد	یکپارچگی	
در	میــان	نهادهــای	دخیــل	در	آن،	تأمیــن	مالی	شــهرداری	ها	و	ســپس	

تقســیم	کار	بــر	مبنــای	نظــام	توســعه	گر	اســت.
هــدف	اصلــی	در	برخــورد	بــا	مفهــوم	توســعه	گران	بایســتی	تــالش	
بــرای	تبدیــل	انبوه	ســازان	امــروز	بــه	توســعه	گران	فــردا	باشــد.	ایــن	امر	
در	وهلــة	اول	می	توانــد	بــا	تعریــف	یــک	قــرارداد	رفتــاری،	نظــام	مالــی	
ـ	شهرســازی	بــرای	انبوه	ســازان	امــروز	 کارآمــد	و	اســتانداردهای	فنــی	
محقــق	شــود.	در	واقــع،	رفتــار	متفــاوت	انبوه	ســاز	داخلــی	و	توســعه	گر	
خارجــی	بــه	دلیــل	عملکرد	بازار	مســکن	نیســت	بلکه	ناشــی	از	ضعف	
حاکمیــت	و	نهادهــای	قانونــی	و	نظارتی	در	ســطوح	مختلف	اســت.	در	
صــورت	اصــالح	ایــن	مــوارد،	رفتــار	انبوه	ســاز	نیــز	متحــول	خواهــد	
شــد	امــا	در	ابتــدای	امــر	مــا	)حاکمیــت(	بایســتی	خواســته	های	خود	

از	نهــاد	توســعه	گر	را	روشــن	کنیــم.
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