چالش ها و فرصت های سرمایه گذاری در بافت های ناکارامد شهری
آقای ملک الساداتی :آقای اوالد دکترای اقتصاد می خوانند و در زمینه ی اقتصاد شهری سال ها تجربه ی کار
دارند .خواهش می کنم به عنوان اولین ارائه کننده مطالب شان را بیان کنند.
آقای اوالد :تش ک ر می کنم که در ع ش ش ک ا هسککتم .امیدوارم امروز بحث خوبی در مورد ظرفیت بافت های
ناکارآمد شکهری داشکته باشکیم .اصکوال بافت های ناکارآمد چرا ناکارآمد می شکوند خیلی وقت ها در برنامه
ریزی هکای کان بکه چرایی توعکه ن ی کنیم تکا بکه چیونیی .یعنی می گوییم چیونکه بکافکت هکایی را بکافکت هکای
ناکارآمد می گوییم .بعد شکککاخا هایی را می گیاریم می گوییم بافتی که مثال اندازه های قطعاتش این طور
باشکد ،درصکدی از معابر

کم عر

باشکد و ...بعد این بافت ها را می گوییم مسکلله دار ،ناکارآمد یا فرسکوده.

بعد بر اسکککای این چیونیی چون فقط سکککراگ چیونیی رفتیم تقریبا روی ردها و راه کارهایی که به این نوع
بافت ها می دهیم ،روی ردهای خیلی شککبیه به هم هسککتند .فقط از دوره ای به دوره ی دییر تغییر پیدا می
کند .یعنی مثال در یک دوره می گوییم روی رد به بافت فرسکوده تخریب نوسکازی اسکت ،بعد آن سکیاسکت به
شکک سککت می خورد بعد می بینیم که خیلی نتیجه ای نداد .بعد به سککراگ روی رد عدید می رویم مثال می
گوییم تج یش کنیم ،مشکککارککت کنیم بکا مشکککارککت خود مردم این ککار را انجکام دهیم .بعکد می رویم علو می
بینیم این را هم خیلی موفق نشکدیم پس کار دییری انجام می دهیم .در نتیجه روی ردها به مرور زمان تغییر
پیکدا می کنکد ،امّکا تقریبکا در ه که ی بکافکت هکا در آن لحظکه ی زمکانی یکک نوع روی رد اتاکام می افتکد .یکک بخش
از قضکیه به نظر من به خاطر این اسکت که به چرایی توعه ن ی کنیم .این چرایی در گونه های مختلف بافت و
حتی در محالت مختلف می تواند کامال متااوت باشککد .چون بافت ها غیر قابل عابجایی هسککتند ویژگی های
خکا

خود را دارنکد .مثال بکافتی ککه در کنکار بزرگراهی وعود دارد یکا بکافتی ککه کنکار رودخکانکه ای قرار دارد،

داخلش عنصکر خاصکی وعود دارد یا ندارد با هم فرم دارند .به خاطر ه ین تااوت ها اسکت که نوع نیاه و نوع
برنامه ریزی بایسکتی متااوت باشکد .با یک روی رد ن ی تواند عواب دهد .به ه ین دلیل ت ام روی ردهایی که
تجربه کردیم صکددرصکد ناموفق نبودند .ه ان روی ردهای تخریب نوسکازی در بعضکی محالت خوب عواب داد.
یا در فالن شککهر فالن الیو را انجام دادیم موفق هم بوده .سککهام دار پرو ه را در فالن محله انجام دادم موفق
بوده ولی در فالن محلکه انجکام دادم موفق نبوده .چون عنس و نوع اینهکا بکه دلیکل چرایی نکاککارآمکدی بکا ه کدییر
متااوت اسککت .ن ی شککود روی رد ی سککانی را برای ه ه ی اینها در نظر گرفت .مثال بافت پیرامون حرم را در
نظر بییریکد .وعود حرم داخکل این بکافکت و تکثییری ککه بر پیرامون محیطش می گکیارد از عنس این که هم نوع
س ک ونتی که آنجا وعود دارد چه آن س ک ونتی که از قدیم وعود داشککته ،خانه هایی که آنجا وعود داشککته و
دراین پروسکککه ای که به مرور حجم زائر افزایش پیدا کرده ،آن خانه ها تغییر کاربُر نه تغییر کاربَری داده اند.
یعنی محل سکک ونتش اسککت ولی دو تا اتام هم اعاره می دهد از این طریق درآمدی به صککورت غیررسکک ی

کسکککب می کنکد .اتاکاقکاتی این پیرامون ر می دهکد .بکافکت محلکه دییر مثکل بکافکت محالت دییر نیسکککت .مثال
محالت دورتر یا محالت شکهرهای دییر هویت دارند .مردم ه دییر را می شکناسکند ،انسکجام اعت اعی باالیی
دارند ولی در این بافت وقتی وارد می شکوید به دلیل این ه رفت و آمد خیلی زیاد اسکت و گردشکیر زیاد اسکت
دییر مغازه دار ن ی شکناسکد که مشکتری دائ ی ا

چه کسکی اسکت .مشکتری غیردائ ی ا

بیشکتر از مشکتری

دائ ی اسکت .به ه ین دلیل روابط اعت اعی بین آنها خوب شک ل ن ی گیرد و اه یتی ندارد .مثال در محله ی
باگ آذری در تهران ع ال ت ام فعالیت های اقتصکادی در آن بافت ،اکثر مردم ه دییر را می شکناسکند و روابط
اعت اعی وعود دارد و هویت وعود دارد .مثال مغازه دار اکثر محله را می شناسد و حتی قسطی و نسیه عنس
می فروشد .ولی وقتی به بافت اطراف حرم می رسیم ،مغازه دار ک تر چنین روابطی دارد .نه این ه اصال نباشد
ولی نوع روابط متااوت تر می شکود .اینجا مسکلم اسکت که نوع روی رد احیای این بافت به ویژه وقتی که این
بافت می خواهد در راسکتای گردشکیر پییری در راسکتای افزایش گردشکیر پییری درآمد کسکب کند ،متااوت
اسکت نسکبت به بافتی که غیرقابل ناوذ اسکت و فقط برای ع عیت آن محلّه خدمات می دهد .آنجا می شکود
تعداد زیادی پرو ه های مشکارکتی و تج یعی انجام داد ولی در این بافت شکاید خیلی عواب ندهد .بیشکتر می
توان انتظار داشککت که ماندگاری ع یعت ،در بافت منزوی و عدا که روابط اعت اعی باالیی دارد اتاام بیاتد.
شکاید از نظر چرایی بتوان گات که بافت هایی هسکتند که ناوذپییری پایینی دارند ،یعنی تنها کسکانی به آن
محله وارد و خارج می شککوند که سککاکن آنجا هسککتند .در نتیجه اقتصککادی در آن عریان ندارد .در محله ای
مانند عوادیه تهران که اطرافش ت ام بزرگراه اسکککت ،فقط یک راه برای ورود به محله وعود دارد .یعنی محله
عبوری نیسکت .در نتیجه افرادی از سکاکنین محله که بیرون از محله کار می کنند ،اقتصکاد کوچ ی وارد محله
می کنند .آن اقتصکاد کوچک قرار اسکت فعالیت های اقتصکادی موعود در محله را بچرخاند .در نتیجه اقتصکاد
محله کوچک می شکود .هیچ وقت این محله توان این را ندارد که خود  ،خود

را بسکازد .چون اقتصکاد

ایزوله و عدا اسکت .بحث ناوذناپییری در اینجا مطرح اسکت .اقتصکاد ن ی تواند داخل آن عریان پیدا کند در
نتیجه شک ک وفایی ر ن ی دهد .راه حل این اسکککت که ناوذپییری محله را باال ببریم .کاری کنیم که درهای
محله به سک ت بیرون باز شکود و اقتصکاد به داخل آن بیاید .بحث یک محله م ن اسکت بحث زیرسکاخت ها
باشکد .ضکعف زیرسکاخت های خدماتی ،زیرسکاخت های آب و برم و گاز و چه زیرسکاختهای مربوط به دسکترسکی
ایسکککتیاه های اتوبوی واحد و ...نیاه متااوتی می طلبد .مثال دربافتی که ک بود فضکککای سکککبز و یا خدمات
اعت اعی دارد ،باید با ارتقاء این خدمات به آنجا رونق بخشید .در تهرانی مطالعه ای انجام شده است که نشان
می دهد که در بعضککی از این بافت ها ارتقاء خدمات زیربنایی خود به خود باعث می شککود رونق اقتصککادی و
حجم سکاخت و سکاز در آن محله ارتقاء پیدا کند .چون دسکترسکی و خدمات زیاد شکده .بعضکی عاها مسکلله،
مسکلله ی رانت شکهری اسکت .طرح عامش و تاضکیلی را طوری طراحی کردیم که محله طوری بارگیاری شکده
که قال شکده .مثال درمحله از نظر سکاختار قی ت هایی وعود دارد که اگر مثال آپارت انی سکاخته شکود از نظر

هزینه ت ام شکده اصکال صکرف ندارد.مثال محله ی هرندی هر چند از نظر اعت اعی مسکائلی دارد ولی به خاطر
سکاختار قی تی ،قی ت سکاختار آپارت ان سکاخته شکده ک تر از هزینه ی سکاخت و عوارضکی اسکت که باید به
شکهرداری بدهد .در نتیجه رغبتی به سکاخت و سکاز وعود ندارد .این نتیجه ی برنامه ریزی شکهری اسکت که
رانت هایی را برای برخی مناطق و ضککد رانت هایی را برای برخی مناطق ایجاد می کند .که باعث فرسککودگی
یک منطقه .مسکلله ی یک محله هم م ن اسکت ناشکی از خرد بودن مال یت باشکد .یعنی آن قدر خرد اسکت
(واحدهای 50-70متری) که صکرفه ی اقتصکادی برای خانوار ندارد که سکاخت و سکاز انجام دهد .چون ظرفیتی
وعود ندارد .اینجا باید روی رد دییری باشد.
آقای ملک السکاداتی این طور صکحبت های آقای اوالد را ع ش بندی می کنم ،تثکید ایشکان بر این اسکت که از
روی رد ی سکان برای بافت های فرسکوده مختلف و عایی که چرایی آن تابعی اسکت از ناوذناپییری و تااوت در
زیرساخت ها و عوامل ش ل دهنده ی این بافت ،پرهیز کنیم .نباید برای ه ه یک راه حل پیدا کرد.
آقای فتحانی 5 :گونه بافت داریم که در مورد آنها صکحبت خواهیم کرد .آقای اوالد برخی را به شک ل پراکنده
فرمودند .بحث بافت های محالت و محوطه های تاریخی و مرکزی شکهرها که ع دتا تااوت شکان در این اسکت
که ع دتا به عنوان یروت های تاریخی و میرایی هسککتند .بناهایی هسککتند که در طول تاریخ به وعود آمدند.
نقش و کارکرد تاریخی را از دست داده اند .به خاطر منزلت اعت اعی و م انی که دارند با مش ل مواعه شده
اند .بافت هایی که در محدوده و محالت ناکارآمد میانی هسکککتند به دلیل ناپایداری کاربری ناکارآمدی که در
زیرساخت های شهری شان وعود دارد ،دچار رکود و فرسودگی شده اند .بحث پهنه های شهری با پیشینه ی
روسکتایی ،قسک ت هایی هسکتند که به دلیل گسکتر

شکهر به شکهر متصکل شکده اند .به نوعی کاربری ناکارآمد

دارند .به صکورت برنامه ریزی نشکده به شکهر متصکل شکده اند و مشک التی از ع له نابسکامانی فضکایی ،ک بود
خدمات بهداشکتی دارند .بحث سک ونت های غیررسک ی اسکت که ع دتا مهاعران روسکتایی به دلیل گسکتر
شکهر آمده اند و سکاکن شکده اند .ع وما در این قسک ت ها فقر شکهری و فقر آموزشکی و فقر زیرسکاخت داریم .و
وقتی با ی سکری از بحران های طبیعی مواعه می شکویم ع دتا مشک الت برای این گونه سک ونتیاه های غیر
رسک ی ایجاد می شکود .بحث دییر در مورد محدوده و نواحی اسکت که ه اهنیی ناه یون دارند ،مثل کارخانه
ها و پادگان ها که در شهر وعود دارد که باید در این زمینه هم برنامه ریزی صورت گیرد.
می خواهیم در این نشکسکت در مورد این  5گونه بافت صکحبت کنیم .بیوییم چه فرصکت های سکرمایه گیاری
در اینها اسکت و چه مشک التی در موردشکان وعود دارد و این ه در مورد چه حج ی صکحبت می کنیم این
بافت هایی که عر

کردم در  540شکهر و حدود  2700محله ،مسکاحتی بال بر  141هزار ه تار اسکت .حدود

 21میلیون نار را در خود عای داده و در مورد بیش از  5میلیون و  700خانوار صحبت می کنیم .بحث رو
های سرمایه گیاری را خواهیم گات که درهر کدام از اینها متااوت است .به این نتیجه رسیده ایم که بهترین

مواعهه در سکرمایه گیاری در اینها اسکتااده از بخش خصکوصکی اسکت .رو
اشکککترای می گیرد .رو

هایی که بخش خصکوصکی را به

های مختلف تجربه شکککده در دنیا اسکککت که به خاطر تثمین مالی از طریق بخش

خصکوصکی خیلی راحت اسکت .دولت مشک الت ویژه ای دارد .پرداخت بخش خصکوصکی بر مبنای خدماتی که
ارائه می دهد و ایرات مثبت ناشکی از آن باعث می شکود که اسکتااده از ظرفیت بخش خصکوصکی – ع ومی
بهترین راه ار باشد.
ریسکک های سکرمایه گیاری در این  5نوع بافت چیسکت نیاز به سکرمایه ی کالن برای سکرمایه گیاری ،بحث
تثس یسکات زیربنایی ،بازییران محدودند ،نقدینیی ک تر و خروج دشکوارتر کسکی که وارد این بازار
آماده سکازی ک
می شکود ،نسکبت به کاهش قی ت حساسیت ک تری دارد ،فرایند طوالنی تر مجوزها ،مال یت های پراکنده ای
که در این بافت ها اتاام می افتد به دلیل مشک التی که دارند( ،این مورد در اطراف حرم تجربه شکده اسکت).
شکککاید ی ی از مهم ترین مشکک التش ،فقدان اطالعات در مورد این بافت ها اسکککت .ما هیچ وقت نتوانسکککتم
اطالعات کامل و عامش از این بافت ها داشککته باشککیم .بحث آزادسککازی ت لک و مسککائل قانونی که دارد .یک
مشکک ل ع ده که متاسککاانه به عنوان یک چالش می توانیم مطرح کنیم ،عدم ه اری دسککتیاه های دولتی
است .تقریبا  27-26دستیاه دولتی باید در این بافت ها ه اری کنند .دولت سعی کرده با اعتبارات کم و ایر
اهرمی بر این بافت ها 27-26 ،دسکتیاه دولتی را با هم ه اهنگ کند تا ایر بیشکتری بر بافت داشکته باشکند .از
طریق سکتادهای بازآفرینی شکهری که در شکهرسکتان ها و اسکتان ها تشک یل می دهد .این ه چرا انبوه سکازان
ت ایل ک ی به ساخت و ساز در این بافت های  5گانه دارند ،مهم ترین چالش این بحث است .نر بازده ک ی
که در این بافت ها مطرح اسکت ،اقتصکادی کردن پرو ه هایی که در آن بافت ها اعرا می شکود ،طوالنی بودن
فرایند های انعقاد قرارداد مخصکوصکا وقتی دولت به عنوان وظیاه می خواهد وارد شکود و طرف سکرمایه گیاران
دولت هسکتند و بحث کاهش شکدید نسکبت وامی که االن پرداخت می شکود نسکبت به قی ت سکاخت و سکاز در
این محالت .انواع رو
از بهترین رو

های تثمین مالی مبتنی بر سکررده گیاری و اورام بهادار صکندوم ها هسکتند .شکاید کی

هایی که در مواعهه با بافت های فرسکوده در دنیا به عنوان تجربه ی موفق مطرح اسکت ،رو

های مبتنی بر صککندوم های سککرمایه گیاری بوده که ما نیز روی آن وقت می گیاریم تا بتوانیم از آن نتیجه
بییریم .در وزارت راه و مسک ن هم ع وما روی رو

های مبتنی بر صککندوم کار می کنیم تا ریسککک آنجا را

بیشتر برای سرمایه گیاران پوشش دهیم .عوامل ایرگیار بر تثمین مالی چه چیزهایی هستند وقتی تورم زیاد
باشکد ،توعیه پییری آنجا را مشک ل دارتر می کند .قی ت پول کم و زیاد شکود بحث سکاخت و سکاز در آنجا با
مشک ل روبرو می شکود .نحوه ی دخالت دولت در این مورد به عنوان یک چالش مطرح می شکود .ه ه ی اینها
به عنوان چالش در تثمین مالی ورود به بافت های فرسوده مطرح هستند.

چیونه دولت ها می توانند به عنوان تثمین مالی بر این اکوسکیسکت ی که تعریف کردیم ایرگیار باشکند ی ی از
طریق قکانون گکیاری و از طریق تکثمین مکالی می گوییم ککه چیونکه وارد شکککونکد .در تکثمین مکالی تنهکا راهی ککه
دولت مطرح می کند بحث یارانه ای اسکت که به نام مسک ن از طریق وعوه اداره شکده می تواند بدهد .و بحث
سککاختارسککازی ح ایتی از طریق قانون گیاری اسککت .به عنوان رو

هایی که تجربه شککده ،به این نتیجه

رسکککیکدیم ککه چیونکه می توان بکه این  5بکافکت ورود کنیم تکا ایر بیشکککتری بیکیاریم .مکا بکه نوعی در قوانین مکان
کارگزار و تسکهیل گر و توسکعه گر مطرح کردیم تا بتوانیم به این بافت ها ورود پیدا کنیم و ک ترین ایر منای
را داشکته باشکد .از طریق توسکعه ی خدمات با اعتبارات کم ،ح ایت مسکتقیم و یا غیرمسکتقیم در تولید مسک ن
و یا مسک ن را الیو بسکازیم که تا بر بافت ها ایر بییاریم ی ی از پرو ه های شکرکت بازآفرینی شکهری ،پرو ه
ای اسکت با ارز

بیش از  600میلیارد تومان در یک نوع از آن بافت ها که در  14شکهر  917واحد تولید می

کند.
آقای ملک السکاداتی  :از عناب آقای مختاری دعوت می کنم صکحبت هاشکون را آغاز کنند .ف ر می کنم آقای
مختاری می توانند دوسککتان را با نقش دولوپرها آشککنا کنند و کارهایی که می شککود با ات اء به این نهاد برای
توسعه بافت های فرسوده انجام داد.
آقکای مختکاری :بسکککم ال الرح ن الرحیم .سکککالم عر

می کنم خکدمکت عزیزان .چون می خواهم فعکالیکت و

تجربه ی خودم را انتقال دهم و برای این ه به ماهوم نزدیک شککویم عر

کنم که خودم مع ار هسککتم فارگ

التحصکیل دانشکیاه شکهید بهشکتی سکال  76به سکازمان برنامه و بودعه رفتم .در دفتر ع رانی روسکتایی بودم که
ه ین موضکوع دنبال می شکد و قوانین نوشکته می شکد .در سکال  87به مرکز تحقیقات مع اری راه و شکهرسکازی
انتقال پیدا کردم که االن راه و شکهرسکازی شکده اسکت .در حال حاضکر معاون برنامه ریزی و توسکعه اقتصکادی
بنیاد مسکتضکعاان هسکتم .قبل از آن هم تجربه ای در مشکهد داشکتم .ابتدای خیابان شکیرازی شکرکت امید
داشکتیم و پرو ه ی رسکالت در سکیس آباد که 2200تا اسکت .به دلیل فلسکاه ای که بنده را دعوت کردند می
خواهم این بیوگرافی را عر

کنم تا برسم به مطالب بعدی.

در مورد بافت فرسکوده اسکامی زیادی گیاشکتند .حاشکیه نشکین ،اسک ان غیررسک ی . ... ،مسکائل زیادی در طول
تاریخ در سکازمان برنامه آن موقش مطرح بوده اسکت .دولت به دالیلی می خواسکت در این بافت ها تحول ایجاد
کند .ع دتا هم آسکیبی که سکاخت ان ها در برابر زلزله و حوادث داشکتند یک صکورت مسکلله مثموریت ملی در
کشکور بود .در وزارت مسک ن و شکهرسکازی  ،شکرکت بهسکازی و نوسکازی بافت های فرسکوده شک ل گرفته بود .اما
تجربه ای که می خواهم عر

کنم و آسککیب شککناسککی ها را بیویم و در آخر پیشککنهادی برای ش ک ا خواهم

داشکت  ،این اسکت که وقتی در مورد بافت های فرسکوده پرو ه ها را تعریف می کردیم اسکاسکا به دلیل موانش و
مشک الت اعرایی و مزیت هایی که مناطق بافت فرسکوده داشکت ،ام ان شک ل گیری پرو ه نبود .بنابراین دولت

باید یارانه و امتیاز می داد و یک شرکت دولتی علو می آمد .بعدها فه یدیم هیچ شرکت دولتی بهتر از بخش
خصکوصکی ن ی تواند سکودآوری داشکته باشکد .بنابر این هزینه ی نهایی و قی ت ت ام شکده ی این پرو ه ها باال
می رود .علت این ه در ایران ن ی توانیم بافت ها را احیاء کنیم ،نبود دولوپر (توسکککعه گر) اسکککت .این را باید
شککهرداری ش ک ل دهد .دییر دوره ی این ه دولت بتواند گیشککته اسککت .دولت آن موقش که نات داشککت ن ی
توانسکت کاری کند ،االن که نات هم ندارد چطور می خواهد یارانه دهد فقط می تواند تسکهیل مقررات کند.
بنابر این اگر می خواهیم در شکهرها تحول ایجاد کنیم که بافت بسکیار زیادی هم هسکت و اراضکی باارزشکی هم
قرار گرفته و انواع آسککیب ها و تغییراتی هم که فرمودند ،هر کدام از بافت ها یک شککناسککنامه ی تغییر دارند.
مثال اطراف بازار تهران مشکاهده می کنید که خانه ها به انبار تبدیل شکده اسکت .کسکی در آمار هم ن ی آورد،
پروانه هم مسک ونی اسکت ولی کاربری تغییر کرده اسکت .آمارهای غلطی در کشکور منتشکر شکده اسکت .چون
کسکی که در خیابان ظهیراالسکالم تهران انبار اسکتااده می کند حاضکر نیسکت مسک ونی کند .هیچ شکهرداری هم
در این قضکیه راه حلی ندارد .ولی راه کار این اسکت که ما اول دولوپر را تعریف کنیم .دولوپر کسکی اسکت که
ف ر خالم به حرکت درآوردن منابعی را در حوزه های مختلف دارد ،طراحی می کند ،حداکثر  %5سرمایه می
آورد و حداکثر  %1ترنور مالی را برای خود سککود می بیند .در دنیا دولوپر این گونه اسککت .امّا ما بودعه ها را
نیاه کنیم ،شکرکت هایی که وارد می شکوند را نیاه کنیم ،به دالیلی که سکود را برای ذیناش نهایی ن ی بینند
مشکارکت پییر نیسکتند .می خواهم در مورد دولوپر صکحبت کنم.دوسکال پیش به شکهر شکوگان چین رفتم70 .
سکال پیش در این شکهر یک میلیون نار به دلیل گرسکنیی مرده بودند .به ما گاتند که این را یادآوری ن نید.
زیرا مردم ناراحت می شکوند .گاتیم :چرا این افراد مرده اند گاتند :قحطی آمده .گاتیم :مهاعرت می کردند.
گاتند :در چین مهاعرت م نوع اسکت .وقتی در مورد چین صکحبت می کنیم یک میلیارد و سکیصکد میلیون
نار را اگر بخواهیم بشک اریم اندازه ی ع عیت ایران کم می آوریم5 .درصکد خطای مهندسکی در برآورد داریم.
آنها برنامه ریزی دارند ،چون ع عیت یابت اسکت .ما ن ی توانیم برنامه ریزی کنیم چون عریان مهاعرت های
حاشککیه نشککینی ،بافت فرسککوده ،مهاعرت طبقاتی ،کنترل می خواهد .بنابراین چون ن ی توانیم کنترل کنیم
باید بر اسکای ذیناعان در اختیار بازار بییاریم و بازار تعیین کند بافت چیونه احیاء شکود .شکهرداری چه نقشکی
می تواند داشککته باشککد شککهرداری به عنوان مدیر شککهری و رگالتور می تواند دولوپرهایی را با امتیاز بیاورد،
شکرکت هایی را بیاورد بیوید به این ترتیبی که من عر

کردم اول کسکی که آنجا ملک دارد باید سکود ببرد.

دوم کسککی که سککرمایه گیاری می کند سککود ببرد .آخری باید دولت باشککد که در آینده اگر زلزله ای آمد با
وعود بافت های مقاوم تثییری بر بودعه ی دولت به عنوان حوادث پیش بینی نشده نییارد .بنابراین اگر دقت
کنید هیچ یک از شکرکت های ما اول سکود کسکی که باید بیاید با اینها شکریک شکود را در نظر ن ی گیرند .امّا
شهرداری می تواند امتیاز تراک ی که می خواهد در آورده باشد با این دولوپر به عنوان پشتیبان بیاورد و سهم
شککهرداری این اسککت که در یک مسککاحت معینی (مثال فر

کنید  100خانوار بوده االن  400خانوار اسککت)

باید عوار

بییرد .چون ه ه به اقتصکاد ناتی آلوده هسکتیم ه یشکه مدیریت هزینه داریم.مدیریت خلق ارز

نداریم .تجربه می خواهد ،به راحتی کسکی دراختیار ما ن ی گیارد .کسکی هم کس دییر را ح ایت ن ی کند و
پرور

ن ی دهد .یعنی شکهرداری ها باید شکرکت هایی را به وعود بیاورند که این شکرکت ها برای این منافش

دولوپر باشکند .با نیاهی که شکوگان را عر

کردم و رسکیدم به دولوپری ،دیدم آنجا شکهر بسکیار تغییر کرده.

یک نار آنجا را توسکعه داده که شکاگرد دوم دانشکیاه پ ن بود .گاتم :ن ی خواهم پرو ه ها را ببینم .میخواهم
این فرد را ببینم .برنامه مان را تغییر دادیم رفتیم شکهر دییری که این آقا در آن شکهر مقامی (مثال اسکتاندار)
داشکت .پرسکیدم :شک ا وقتی در گیر از ک ونیسکتی به آزادسکازی تون مشک ل گاوبندی و خوردن حق و حقوم
هم نداشککتید گات :هر چه ف ر کنید بر سککر ما آمد .امّا ما توسککعه گر بودیم یک چشککم مان را بسککتیم .االن
کسکانی که در این چرخه هسکتند ،کدام یک چشکم شکان را می بندند ه ه چهارچشک ی می خواهند . ...این
گونه توسککعه اتاام ن ی افتد .پس باید در بلندمدت دولت و شککهرداری منافعش را آنجا پیدا کند و در کوتاه
مدت کسی که خانه ا

را می دهد.

مشک ل اسکاسکی برای کسکی که می خواهد مشکارکت کند این اسکت که برای یک سکال یا دوسکال عای خالی
ندارد .من به عنوان مدیرعامل شکرکت سکاخت انی امید به این نتیجه رسکیدم که سکاخت ان هایی را که ت ام
کرده ام و می خواهم باروشککم به اینها بدهم و به اصککطالح تهاتر کنم و بیویم ملک تان را بدهید .این کار در
بازار مسک ن تهران اتاام می افتد .می گویند خانه ات را می کوبیم ،دو سکه تا آپارت ان هم به شک ا می دهیم و
سکریش معامله می کنند .چرا باید دنبال الیوی دییری بیردیم بنابراین در سکیس آباد مشکهد وقتی به شکرکت
امید آمدم دیدم  2200پرو ه را قرارداد بسکککته اند 4 .پی ان ار هسکککتند من هم پول ندارم و مدام به من می
گویند بسکاز .هزینه ها زیاد بود از طرفی شکهردار آقای پژمان دلخور اسکت .ه ه ی پی ان ارها را ع ش کردم و
گاتم من مقداری پول دارم ولی به شک ا ن ی دهم .میلیرد می دهم و صککورت وضککعیت تان را پول می دهم.
گاتند قبول اسککت .میلیرد دادیم اینها شککروع کردند به کار کردن ولی برای پرداخت صککورت وضککعیت پول
نداشکتم .شکاید بعضکی ناراحت شکوند ولی چاره ای نیسکت .این یک ت نیک اسکت .در بافت فرسکوده مسکلله فقط
اقتصکادی و فنی نیسکت ،اعت اعی و با دانش حل مسکلله اسکت .اگر کسکی حل مسکلله بلد نباشکد نباید وارد
دولوپری شکود .پی ان ارها گاتند :شک ا پول بیار این خیلی پرو ه ی خوبی اسکت .گاتم :اگر خوب اسکت برای
شک ا .من هیچ سکه ی ن ی خواهم %5 .از این سکود ببرم یا نبرم ،نوشکته می دهم %40 .واحدها را توافقی به
خود پی ان ارها واگیار کردم .پی ان ارها چون می خواسککتند باروشککند انییزه پیدا کردند و پرو ه ت ام شککد.
عر

آخر این ه در مورد دولوپری و توسعه گری ،بنیاد مستضعاان هم برنامه ای برای مس ن دارد ولی با این

مطکالعکات .حتی مکا در تهران محلکه ی هرنکدی وارد شکککدیم .انواع مختلای دارد .تخصکککا فوم العکاده ای می
خواهکد .ع عیکت زیکادی می خواهکد .نهکادسکککازی می خواهکد .ان شکککاءال مکا آمکادگی داریم .طرح مکان هنوز بکه

صکورت کامل پخته نشکده ،در زمین افراد سکاخت ان می کاریم و به پی ان اران و کسکانی که مصکالم می دهند
ملک می دهیم ،پول ن ی دهیم.
آقای ملک السکاداتی :آقای مختاری بر نقش دولوپرها تثکید کردند و تثکید داشکتند که دولت یا شکهرداری باید
نقش رگالتور یا تنظیم گر در این بازار داشکته باشکد .با توعه به مسکائلی که دوسکتان مطرح کردند ف ر می کنم
بهتر اسکت از زاویه ی دییری به بحث بافت های فرسکوده و سکرمایه گیاری در بافت های فرسکوده نیاه کنند .با
توعه به این ه عنوان ،چالش های سککرمایه گیاری در بافت های فرسککوده اسککت ،البته بحث بافت بحث چند
بعدی است ،مباحث اعت اعی ،مباحث مربوط به شهرسازی در آن مطرح است امّا به نظرم ی ی از عدی ترین
چالش ها ،بحث ت لک اسکت .آنچه که سکرمایه گیاری در بافت با سکرمایه گیاری در خارج از بافت مت ایز می
کنکد مقولکه ی ت لکک زمین اسکککت .چون در خکارج از بکافکت شککک کا زمین را انتخکاب می کنیکد ولی در بکافکت
محدودیت دارید و باید با آن زمین هایی که هسکت کار را پیش ببرید و بعضکا از چندین مالک .در اقتصاد ما به
این فرایند ادغام کردن چند زمین و ی رارچه کردن چند زمین می گوییم .ی رارچه کردن چند زمین ه یشه
با یک چالش عدی مواعه اسکت و آن عدم ه اری بین افراد اسکت .به بیان نظری بازی ها ،افراد در این فضکا
بکا هم رقکابکت می کننکد نکه ه کاری .ترعیم می دهنکد در این رقکابکت منکافش فردی را دنبکال کننکد و نکه منکافش
گروهی .هر چند منافش گروهی چه بسکا بیشکتر باشکد .درسکت شکبیه چیزی که ما در تهیه ی کاالهای ع ومی
مواعه هسککتیم .وقتی می خواهیم مشککارکت کنیم یک کاالی ع ومی بییریم ،افراد ه یشککه سککعی می کنند
سکواری مجانی بییرند .ت ایل و خواسکته هایشکان را پنهان کنند تا ارز

واقعی که کاال برای آنها دارد نشکان

ندهند تا دییران پیش قدم شکککوند تا آنها منافعش را ببرند .مثل کنش های ع عی و اعتراضکککات ع ومی .در
بافت این مسکککلله به این شککک ل ن ود پیدا می کند که مثال دولوپری می آید و می خواهد زمین چند نار را
خریداری کند تا طرحی را که به لحاظ اقتصککادی یا اعت اعی برای شککهر فایده مند اسککت را اعرا کند .فر
کنید من زمینی دارم که ارز

آن  100واحد اسکت .زمین آقای اوالد هم کنار زمین من اسکت که  100واحد

می ارزد .آقای مهندی مختاری هم که دولوپر هسکککتند و می خواهند با ما مشکککارکت کنند .دو تا  100دالر
زمین های ما است .آقای مختاری می خواهد زمین های ما را بخرد .ارز

زمین باید بیش از  200دالر

ارز

باشکد تا ایشکان ورود پیدا کنند .به لحاظ اقتصکادی این پرو ه باید از ع ش ارز

های ما دو نار ،یا گروهی که

در آن منطقه هستیم بیشتر باشد .این ه می گویم  sochalیعنی از لحاظ اعت اعی فقط اقتصاد را ن ی بینیم
و این ه می گوییم  netیعنی بعد از این ه هزینه های سکاخت و ه ه چیز را از منافش شکان کسکب کنند باید
برای شکان فایده ای داشکته باشکد .من و آقای اوالد هم این را می دانیم در نتیجه مثل زمانی که می خواهیم
در یک کاالی ع ومی مشکارکت کنیم سکعی می کنیم ت ایل مان را پنهان کنیم ،نشکان ندهیم که این پرو ه
چقدر برای ما ارز

دارد چون می خواهم آقای اوالد زودتر علو برود .و آقای اوالد هم احت اال دوسککت دارند

خودشکان علو نروند و من علو بروم .به این دلیل که آقای مختاری یا هر دوی ما را متقاعد کند یا یک حالتی
که من مخای شکوم و آقای مختاری را در این تله گیر بیندازم .اگر آقای مختاری وارد این پرو ه شکود و زمین
آقای اوالد را بخرد دییر پرو ه کلید خورده و درگیر بافت شکده .آن وقت من می توانم گران باروشکم .اگر آقای
اوالد شکمّ اقتصکادی داشکته باشکند احت اال این چنین تجزیه و تحلیل خواهند کرد .مسکلله ای که ما در بافت
داریم این است که صاحبان زمین می کنند یعنی بیش نیهداری می کنند .زمین را زیاد نیه می دارند ،زمان
می خرند تا گران شکود .و مشکارکت در بافت شک سکت خواهد خورد وقتی افزایش قی ت زمین از  250بیشکتر
شککود .یعنی کار را برای آقای مختاری از توعیه بیندازد یا این ه آقای مختاری را مجبور کنند که با skaile
کوچ تری کار را ادامه دهند .در بافت های فرسککوده شککاهد هر دوی این پدیده ها هسککتیم .هم مواردی که
زمین گران شکککده و هم مواردی که پرو ه د رمقیکای کوچ تری اعرا می شکککود و آن مقیکای بهینکه را ندارد.
کاالهای ع ومی دو مش ک ل دارد ،یا ارائه ن ی شککود و یا در مقیای کوچک ارائه می شککود و شککهر از منافش
محروم می مکانکد .در منطقکه ی یکامن مکا بکا افزایش بیش از حکد قی کت هکا مواعکه بودیم بکه این دلیکل ککه فراینکد
ت لک درگیر چنین عارضکه ای شکد .با افراد میاکرات تک به تک و تدریجی کردیم و به افراد فرصکت دادیم که
قی کت هکا را مکدام بکاال ببرنکد در نتیجکه در دو طرف خیکابکان ککه ی ی در بکافکت و دییری بیرون بکافکت بود ،تاکاوت
قی تی دارد که برای سکرمایه گیار فروشکش سکخت اسکت .توعیه کردن آن سکخت اسکت .در ع ش بندی عرایضم
می خواهم به این ن ته اشکککاره کنم که در ورود به مقوله ی ت لک به عنوان ی ی از مسکککائل مهم بافت های
فرسکوده ما باید دقت داشکته باشکیم که در این فرایند ت لک ،زمان معینی عهت فرو

برای مال ین مشکخا

شود .مقاالت زیادی در این زمینه است که می گوید :اگر آن دوره ای که برای خرید تعیین می کنید نامحدود
و تدریجی باشککد ،در این داسککتان بازنده هسککتید .فرصککت فرو

برای مال ین باید محدود باشککد ،خرید باید

مشروط به مشارکت ع عی باشد .یعنی یا باید درآن بلوی اتااقی نیاتد یا ه ه با هم.
ن ته ی پایانی این اسککت که در فرایند ت لک ،ت لک و تثمین مالی را نباید در بافت های فرسککوده عدا از هم
دید .ت لک ه ان تثمین مالی اسکت .یعنی هر دو باید با هم باشکد در غیر این صکورت مثل تجربه های هزینه
زایی که در سککال های اخیر داشککتیم به سک ت اورام و بانک خواهیم رفت و اورام و بانک برای ت لک به نظر
من سکم کشکنده اسکت .چون این فرایند ،فرایند زمان دار اسکت و با تثمین مالی هایی که مسکتقل از خود طرح
است هزینه ی پرو ه را خیلی باال می برد.
آقای نوروزی :بسکم ال الرح ن الرحیم .اسکتااده کردیم از فرمایشکات دوسکتان .با نیاه دییری خودم را معرفی
می کنم .من در دو زلزله از روز دوم تا پایان اسکک ان مسککلول بازسککازی بودم ،ی ی گیالن و ی ی در عنوب
بازس ازی
خراسکان(زیر کوه) .با م کش الت و کل معضکالت از نزدیک آشکنایی پیدا کردیم .و تصک یم گرفیتم بحث ک
را خیلی حرفه ای وارد شویم .االن هم در بازه ی زمانی بعد از دوره ی شهرداری در شهرهای زاهدان ،بیرعند،

تربت حیدریه ،سکبزوار ،مشکهد ،بجنورد ،شکیروان ،گرگان ،گنبد ،تهران و ...از طریق شکرکت های مختلف پرو ه
های زیادی را در ع ل کار کردیم .اعتقاد دارم که مشک ل پول نیسکت .پول و سکرمایه مشک ل ما نیسکت .مشک ل
ما مدیریت برنامه ریزی ،م انیسم اعرایی و یبات است که سعی می کنم خیلی مختصر به آنها برردازیم.
آنقدر که ما تثکید بر بحث سککرمایه گیاران در منابش داریم  ،حضککرت علی (ع)  1400سککال پیش خیلی روی
بحث سرمایه گیاران توصیه می کنند .ولی متاساانه در عامعه ی ما ،در نیاه اکثر ما ،هر سرمایه گیاری متهم
اسکت .سکرمایه گیار درعامعه ی ما یک ارز
کند چقدر ارز

نیسکت .در حالی که یک سکرمایه گیار که کار و شکغل ایجاد می

باید داشککته باشککد حتی نسککبت به کسککانی که خیرات می کنند فرد شککغل ایجاد می کند،

طرف بکایکد بکا افتخکار و طلب کاری و گردن برافراشکککتکه مطکالبکه کنکد ولی وقتی خیرات می دهکد بکا گردن ک و
شکرمندگی به مج ش برود .ت ام کسکانی که در این کار هسکتند با این نیاه مواعه هسکتند و این مشک ل عامعه
ی ما اسکت .در ع هوری اسکالمی هم در صکحبت و مسکائل مختلف و بزرگان و قانون این ح ایت ها اسکت .ی ی
از موارد فرمایش مقام معظم رهبری اسککت که به عنوان یک ضککرورت و عامل مهم تشککویق سککرمایه گیاران
خارعی را مطرح می کنند و سرمایه گیارانی که باید با آسودگی کار کنند نه با نیرانی و اضطراب.
اگر بحث بازسکازی را عزئی از توسکعه ی شکهر بدانیم ،در گرو مشکارکت اسکت .و مشکارکت در گرو رضکایت مندی
اسکت .ولی چقدر از افرادی که وارد این مسکائل می شکوند ح ایت و پشکتیبانی می کنیم ضکوابط و مقررات و
دسکتورالع ل های حوزه ی سکرمایه گیاری یبات ندارد .هر روز در حال تغییر اسکت و سکعی می کنند هرچه در
گیشکته بوده به مصکوبه ی عدید تع یم دهند .مثال یک پرو ه در مشکهد ایجاد شکده و بیش از  1500میلیارد
تومان سکرمایه گیاری شکده ،ناگهان اداره میراث بعد از چندین سکال تصک یم می گیرد اینجا طرحی بییارد به
عنوان منظره ی حریم حرم و ه ه ی پرو ه ها را تحت الشکعاع قرار دهد .ی دفعه سکیاسکت ها تغییر می کند و
می گوینکد اطراف حرم این طرح بکازنیری شکککود .و ه که پرو ه هکا تحکت تکثییر قرار می گیرد .می گوییم :هر
طرحی نقطه ی اولش این اسکت که شک ا افرادی که در آنجا هسکتند را به رسک یت بشکناسکید .ما باید تال
س یت بشکناسکید .تغییر قوانین معضکل آفرین اسکت .در مورد دسکتیاه خدماتی برای تثمین این
ش ا به ر ک
کنیم تا ک
خدمات ما در قانون داریم .ولی متاسکاانه به رغم الزام قانونی تا یک کار خوب اتاام می افتد ،مثال کسکی بیاید
 100-200واحد بسککازد ،برای تهیه ی آب و برم و گاز و  ...به زح ت می افتد.یعنی یک هزینه ی سککنیینی
تح یل می کنند .فرد هم مجبور اسککت اینها را برییرد .در حالی که به سککاخت و سککازهای غیرمجاز که در
حاشیه ی شهر اتاام می افتد ،ه ه ی خدمات داده می شود.
ی ی دییر از مسکائل ،زمان بر بودن امور یبتی امالی واقش در پرو ه های بازآفرینی اسکت .مثال برای یک پرو ه،
متعلق یک ملک آدم ذی ناوذ بود .دو سال و اندی معطل آن بودیم .می دانید یعنی چه در قانون پیش بینی
شکده ک یته ی  3ناره تشک یل شکود .این ک یته ی  3ناره متشک ل از دسکتیاه قضکائی و وزارت کشکورو راه و

شکهرسکازی اسکت .ولی کسکی پیدا ن ی شکود که پیییری کند که چرا این ک یته تشک یل ن ی شکود .وقتی قانون
صراحتا می گوید و مصوبه دارد ولی کسی نیست این را اعرا کند.
ضکعف سکرمایه گیاران برای مقابله با زورگویی ها مسکلله دییری اسکت .دسکت سکرمایه گیار زیر سکنگ اسکت.
پشکت در اتام هر کدام از این مدیران و مسکلولین باید بایسکتد ،ت ریم کند ،عنداالقتضکاء پشکت صکحنه را ببیند
تا کار

راه بیاتد .در صکورتی که باید اینها ت ریم شکوند ،کارشکان انجام شکود .اگر کار کسکی قال شکود ،در

مج وعه شکان کلی مشک ل ایجاد می شکود .هر کدام از دسکتیاهها از قراردادهای بازسکازی تاسکیر خا

خود

دارنکد .مثال تکثمین اعت کاعی می گویکد این قرارداد را پی کان کاری تشکککخیا می دهیم .بکایکد سکککود بکدهکد .اینهکا
مواردی است که ه ین االن هم وعود دارد .دست خودمان هم هست .آمری ا خیلی تحریم ها را به ما تح یل
ن ی کند ،آنچه داخلی است خیلی بدتر از آن است.
تح یل هزینه های بی مورد به پرو ه های بازآفرینی بابت پول امضککاء بدون ارائه ی خدمات مهندسککی ،مورد
دییر اسککت .مثال برای یک پرو ه ی  100هزارمترمربعی به نر  5سککال قبل  ،فقط باید  7میلیارد و  200به
عنوان مهندی ناظر و طراح پول امضکاء بدهد .این اصکال در پرو ه های بزر

ام ان پییر نیسکت .ن ی دانم کی

باید وزارت راه و شکهرسکازی و مدیریت و دسکتیاه های اعرایی باه ند که در یک پرو ه ی 50هزار متری20 ،
هزار متری تک مهندی ن ی تواند کار کند .یک راه ار خالف ایجاد کردیم که باعث می شککود مهندسککی ما
ارتقاء پیدا ن ند .چون در این عریان پول مات گرفته می شود.
دری صککحیم از هزینه ی زمان برای سککرمایه گیاری در دسککتیاه های اعرایی وعود ندارد .خیلی راحت کلی
برو بیا ،برو بیا در این سکازمان ها گاته می شکود .کلی زمان اتالف می شکود .پاسکخ ن ی دهند .حاضکر نیسکتند
علسکه بییارند .ی دفعه بازرسکی وارد می شکود ،ظاهرا حقوم فرد در این مج وعه تضکییش شکده .دفعه ی دییر
دسکتیاه دییر وارد می شکود ،می گوید اشک االتی وعود دارد .ی دفعه پرو ه را  6ماه یا یک سکال قال می کنند.
این هم یک هزینه ی زمان فوم العاده سکککنیین دارد .اگر نر پول را  24در نظر بییریم در حالی که بیش از
این اسکت ،هر ماه یعنی  %2هزینه ی اضکافه .وقتی پرو ه متوقف می شکود یعنی هر ماه  %2هزینه به اضکافه ی
هزینه های باالسکری اضکافه می شکود .اگر پزو ه در یک بازه ی زمانی  2سکال به بهره برداری برسکد ،سکود برای
بازه ی زمانی چقدر باالتر است تا سود برای بازه ی زمانی 6سال 8 ،سال
در بحث ت ریم سکرمایه گیاران عر

کردیم که معول ،نیاه ،نیاه متهم اسکت .بعد از این ه قرارداد بسکته شکد،

هر عور که می خواهند به او اعبار می کنند .او هم که دسکتش زیر سکنگ اسکت  .مجبور اسکت انجام دهد .بعدا
دییر ن ی توانیم سرمایه گیار بعدی را به راحتی عیب کینم.

سکلیقه ای ع ل کردن در مدیریت شکهری و تبعات آن مورد دییر اسکت .به عنوان فردی که شکهردار مشکهد
بودم ،بسکترهایی که فراهم کردیم  ،قراردادهایی که بسکتیم و چه االن که در شکورا به عنوان رئیس ک یسکیون
اقتصکادی و سکرمایه گیاری مشکارکت ها هسکتیم ،حرف ما این اسکت که قرارداد مالی ع ل اسکت .ولی در اکثر
شکهرهایی که رفتیم ،بعد از این ه کار کردیم ناگهان شکهردار عو

شکد و شکهردار بعدی آمد و انتظارات عدید

و خواسکته های عدید پیش آمد .برای تربت حیدریه اورام مشکارکت منتشکر کردیم تا پرو ه انجام شکود .پرو ه
به خوبی در عالی ترین وعه م ن در حال پیشکروی بود ،ناگهان شکهرداری و شکورا گاتند ن ی شکود اختیارات
ما دسکت دییران باشکد .این باید در اختیار شکهرداری باشکد .پول های اورام مشکارکت را بردند سکررده گیاری
کردند تا سککود بییرند و به اسککتناد آن وام گرفتند .االن فقط یک هزینه ی سککنیین روی آن پرو ه اسککت .در
سکبزوار ه ین کار را کردیم .به نوع دییر ه ین داسکتان درسکت شکد .یعنی در این مج وعه ها قراردادها هیچ
عاییاهی ندارد و هر تغییر مدیریتی باعث تغییر قراردادها می شککود .در دسککتیاه ها حامی وعود ندارد .هیچ
کدام از دسکتیاه ها برای ح ایت و پشکتیبانی قدمی برنداشکتند .قریب  20بار به سکازمان ح ایت از سکرمایه
گیاران در خراسان مراععه کردیم  .حاضر نشدند یک قدم کوچک بردارند.
راه ار موضکک وع این اسککت که ما یک مدیریت واحد و یابت ایجاد کنیم .که باعث تغییر و تحول در تصکک یم
گیری و ایجاد مشک ل نشککود .انجام پرو ه ها را بدون ات اء به منابش دولتی و شککهرداری ام ان پییر کند .عدم
یبات ه ه چیز را تحت الشکعاع خود قرار می دهد .کل پرو ه باید تحت مدیریت واحد باشکد .می گویند :شک ا
بروید کار کنید هر چه خواسکتید بیایید مدیرشکهرسکازی را مجبور می کنیم با شک ا ه اری کند .مدیر ع رانی
را مجبور می کنیم این کار را ب ند. ...اینها آفت بزر

اسکت .اگر دو خدا در عالم باشکد ،فسکاد ایجاد می کند.

حال ،کسکی که وقت گیاشکته می رود شکهرداری ،هر کسکی نظری می دهد و کار نابود می شکود .اختیارات باید
تاویض شککود .در قانون ح ایت از احیاء نوسککازی بافت های فرسککوده که به دنبال ه ایشک ی که سککال  87در
مشکهد داشکتیم پیییری کردیم و ن ایندگان لطف کردند .در آن چیزهای خوبی نوشکته شکده اسکت ولی وقتی
می خواهیم اعرا کنیم دسکت اری می کنیم که این شکدنی نیسکت .الزمه ی موفقیت خصکوصکی سکازی اسکت.
دولت کاسکب خوبی نیسکت .ضکوابط حاکم بر دولت ،هر پرو ه ی اقتصکادی را غیراقتصکادی می کند .ضکابطه و
آئین نامه ی معامالتی که نوشکته شکده ،بر اسکای آن آئین نامه ع ل کردن کار را ناموفق می کند .در پرو ه ی
میدان بار سکراد وقتی تصک یم می گیرند آن را فعال کنند تصک یم می گیرند 4-3واحد را به شکاخصکین میدان
بار با شککرایط خیلی سککهلی بدهند.این کار باعث رونق بازار می شککود .بقیه به تبش آن وارد کار می شککوند .ما
ه ین کار را در اولین پرو ه مان در بازار لوازم آرایشککی و بهداشککتی انجام دادیم .ولی اگر بخواهیم این کار را
در سیستم شهرداری انجام دهیم باید محاک ه شویم .الزمه ی این کار خصوصی سازی است.

آقای ملک السکاداتی :آقای فتحانی لطاا به این سکوال پاسکخ بدهند .راه ار و مسکائل اقتصکادی محالت ناکارآمد
تا چه میزان مرتبط با شهر و اقتصاد کالن کشور می باشد با توعه به شرایط مناسب اقتصادی شهر مهشد.
ی ی از حضار :شرایط اقتصاد کالن چه تثییری بر شرایط آن شهر دارد
آقای فتحانی :آقای اوالد در یک قسک ت از صکحبت هایشکان مطرح کردند که ورود دولت یا سکرمایه گیار به هر
کدام از این بافت هایی که اشککاره کردم بسککته به اقتضککائات آن بافت باید متااوت باشککد .البته یک تثییر کلی
بیوییم از شککرایط اقتصککاد کالن که تاییر می گیارد به بحث ورود به بافت و بحث های مخاطره آمیز سککرمایه
گیاری که صکحبت کردم .وقتی قی ت سکاخت و سکاز باال می رود و توان خرید مردم و قی ت ت ام شکده ی
مسک ن متثیر از این تورم باال می رود ،قطعا هم سک ت تقاضکا مشک ل دار می شکود برای تقاضکا و مخاطرات
سکرمایه گیاری و هم سک ت عرضکه به خاطر افزایش قی ت .اما نقش دولت و خدمات شکهری چیونه می تواند
تثییر بییارد در فرمایشککات آقای نوروزی هم به گونه ای مطرح شککد نقش دولت این اسککت که علی رغم این
اتااقاتی که در سطم کالن ر می دهد و تثییر منای بر س ت عرضه و تقاضا در بافت می گیارد ،چطور پرو ه
های آنجا را اقتصکادی کند تا سکرمایه گیار بتواند وارد شکود .یا از طریق قانون گیاری و تخایااتی که ارائه می
کنکد یکا از طریق گکیشکککتی ککه از منکافش خود می توانیم ب نیم .مکا بکه عنوان دولکت تال

مکان این اسکککت ککه

مکدیریکت شکککهری را بکا خود ه راه کنیم ککه تکا عکایی ککه می توانیم از طریق تخایاکات و تکثمین مکالی پرو ه را
اقتصکادی کنیم .از مدیریت خدمات شکهری هم بر اسکای اختیاراتی که دارد اسکتااده کنیم .مثال تراکم های
تشویقی که می تواند بدهد و  ...تا بتوانیم پرو ه ها را اقتصادی کنیم.
عواب مشکخا به این سکوال این اسکت که اگر سکوال را از قسک تی ببینیم که تغییرات شکاخا های کالن
اقتصکادی چه تثییری می گیارد ،وقتی ما با تورم مشکخصکی مواعه می شکویم هم سک ت عرضکه و هم سک ت
تقاضکا به دلیل قدرت خرید متثیر می شکوند .در مورد نقش دولت و خدمات شکهری که به چه نوعی این را باید
اصککالح کند ،ه ان طور که در فرمایشککات آقای نوروزی بود اگر نیاه دولت و مدیریت خدمات شککهری نیاه
سودآوری است باید به عنوان آخرین نار باشد که سود را برای خود ببیند .و تا این دو ه راه نشوند ع ال ن ی
توانیم تقاضا داشته باشیم که در مناطق و بافت ها اتاام خوبی بیاتد.
آقای مختاری :ی ی از دوسکتان سکوال فرمودند که مالی ها و شکاخا های توسکعه گران در یک محله در بافت
فرسکوده چیسکت عر

می کنم ،آن سکیر فعالیت ها و صکف تشک یل دهندگان ،ی ی از ویژگی های دولوپر یا

توسکعه گر این اسکت که دو اعتبار درونی و بیرونی باید داشکته باشکد .اعتبار بیرونی و تثیید صکالحیتش را از یک
نهادی متشک ل از نهاد حاک یتی و رگالتوری که شکهرداری و سکازمان ع ران و نوسکازی اسکت دریافت کند.
اعتبار دورنی ،توانایی تجهیز منابش ،بهترین طرحی که می تواند ارائه دهد که ارز

آفرین باشکد .شکرکت های

عوامل فنی و مشکاور پی ان ار را به اعتبار توسکعه گر و تضک ین منافش وارد پرو ه می شکوند .ن ته ی مهم این
اسکت که دولوپر توسکط ارگانی که تثیید صکالحیت می شکود ،بی ه شکود .یعنی مشکتریانی که به این فرد مراععه
می کنند اگر اش الی پیدا کردند باید بتوانند یقه ی شهرداری و سازمان ع ران و بهسازی را بییرند.
آقای اوالد :دو سککوال پرسککیدند ی ی این ه چیونه رو

سککاخت مسک ن در بافت های ناکارآمد باعث افزایش

سکطم پرو ه های مسک ونی بافت می شکود و از نظر اعت اعی هم می تواند توعیه پییر باشکد برای پاسکخ به
این سکوال به چند ن ته ی دییر اشکاره می کنم ،ما بایسکتی در این بافت ها ،محله و بافت را بسکازیم نه مسک ن
را .توعه ما باید به این مسککلله باشککد که می خواهیم بافت را احیاء کنیم .بافت را بسککازیم نه این ه مسکک ن
بسکازیم .یک بخش از مسکلله ی ما به این برمی گردد و ببنید که این چه معضکلی را ایجاد می کند .شک ا وقتی
وارد بافت می شکوید و صکرفا فقط روی سکاخت مسک ن ت رکز کنید و به دلیل نبود بودعه به فضکای سکبز و
مراکز خدماتی توعه ن نید معضکالتی به وعود می آید .وقتی که در بافت صکرفا قسک ت مسک ونی سکاخته می
شکود و ع عیت پییری بافت به دلیل افزایش تراکم باال می رود ،باعث اُفت کیایت سک ونت در بافت می شکود
و رشککد قی ت آن محله نسککبت به محالت دییر ک تر می شککود .با توعه به تورمی که داریم مثال اگر محالت
دییر  30درصکد رشکد می کند ،اینجا 30درصکد رشکد ن ی کند چون یک مقدار مردم متوعه این موضکوع می
شکوند که این محله خیلی شکلوگ شکده اسکت .قبال با ماشکین ترافیک ایجاد می شکد ،االن مردم هم باید در صکف
بایسکتند تا به خانه هایشکان بروند .برای عای پاری هر روز باید دعوا شکود .اُفت کیایت سک ونتی که ر می
دهد باعث می شکود عیب سکرمایه گیاری کم شکود .چون اگر عای دییر سکرمایه گیاری کنند سکود بیشکتری
خواهند برد .می خواهم این را مقایسکه کنم با مجت ش های تجاری که در گیشکته سکاخته می شکد .روی ردی
که سکازنده داشکت این بود که تا عایی که می تواند مشکاعات را ک تر کند ،فضکای خالا تجاری را بیشکتر کند
تا بیشکتر سکود کند .امّا کم کم یاد گرفتیم که برع س این موضکوع اسکت.مثال پاسکا عالءالدین تهران از عنس
نوع اول اسککت ،راهروهای بسککیار تنگ دارد و قس ک ت های تجاری بیشککتر .ولی مجت ش های بعد که آمد و از
تیرا ه شکروع شکد ،فضکاهای مشکاعات بسکیار بزرگی را ایجاد کرد که این فضکاهای مشکاع بزر

چون عیابیت و

مشکتری ایجاد کرد ،آن فضکای خصکوصکی را که می خواسکت باروشکد گران تر کرد .اینجا هم ه ین اسکت .اگر
شک ا بخواهید صکرفا مسک ونی را بسکازید و بقیه ی کاربری ها را به هر دلیلی فعال کنار بییاریم ،خود این باعث
می شکود که در آن محله بیش از این سکرمایه گیاری نشکود .در رو

الیوی مسک ن الیو ،شک ا باید در کنار

سکاخت مسک ن به مسکائل دییر هم توعه کنید .در الیوهای تج یعی در تهران یک کوچه ی بن بسکت را با
پالی های کناری تج یش کردیم و کوچه بن بسکت را هم دادیم .این ن ونه شکد تا  7کوچه ی بعدی هم سکراگ
ما آمدند و گاتند که ما هم می خواهیم ه ین کار را ب نیم .پایلوت می تواند ایر بییارد و مردم ببینند .منتها
مسلله ی اصلی من این است که باید توعه داشته باشیم که باید بافت را بسازیم و نه فقط مس ن.

ن ته ی دییر این ه د راین قضکیه ،دید بخش دولتی و بخش شکهرداری ه ان طور که آقای مختاری فرمودند،
دید کوتاه مدت کسکب پول نباید باشکد .منافش شکهرداری و دولت از ورود به این بافت باید این باشکد که بیوید
معضالت اعت اعی شهر من در بلند مدت کم خواهد شد .این دید را باید داشته باشند که من دارم سرمایه ها
و یروت های شهر را افزایش می دهم .سرمایه ی انسانی شهر افزایش پیدا می کند ،دییر اُفت کیایت س ونت
پیدا ن ی کند و انییزه پیدا می کند و با یک شکهر پویا روبرو خواهم شکد .اینها با عایدی سکرمایه گیاری برای
شهرداری و دولت باشد .
آقای ملک السکاداتی :آقای نوروزی دو سکوال از شک ا پرسکیده شکده اسکت .تشک ر کردن از تعریف درسکتی که از
چالش ها و ک بودهای سکرمایه گیاری در شکهر ارائه ن ودید .سکوال این اسکت که وظیاه ی تشک یل مدیریت
واحدی که ش ک ا در ارائه تان داشککتید به عهده ی کیسککت سککوال دوم این اسککت که روی رد و برنامه ریزی
شکهرداری مشکهد و شکورای شکهر در خصکو

بافت های ناکارآمد شکهری به خصکو

بافت ناکارآمد قلعه ی

آب وه و اطراف حرم چیست
آقای نوروزی :خیلی وقت ها بحث ،بحث اقتصکادی نیسکت .مردم مسک ن می خواهند ،نیاز دارند .ما چند شکیوه
ی کار را که انجام دادیم ی ی سکککام پرو ه بود ،ی ی مشکککارکت واحدی بود ،و ی ی هم مشکککارکت محله .در
سکیسکتم مشکارکت واحدی ،ما مدیریت می کردیم و واحدها را برای مردم می سکاختیم .و خیلی خوب عواب
می داد .بدون هیچ منابش دولتی و شهرداری ،کسانی که متقاضی واحد مس ونی بودند پول می دادند و کسانی
که از مال ین بودند شکریک می شکدند و مدیریت و تسکهیل گر هم که تیم ما بودند که شکرکتی تثسکیس کرده
بودیم ،کار را اعرایی می کردند .چند بلوی سککاخته شککد و یک الیوی خوب شکک ل گرفت .این بحث مه ی
اسککت .ن ته ی کلیدی این اسککت که در کشککور ما مدیریت هیچ ارزشککی ندارد .اگر با شککرایطی که االن دارند
ارزیابی می کنند ،اگر بروم بیویم می خواهم کار تسکهیل گری کنم ،می گویند سکرمایه ات چیسکت شکرکتت
چیسکت  ...در این مج وعه رد خواهم شکد .ولی زمانی که هیچ کس عرأت کار نداشت ،دست خالی ورود پیدا
کردیم و با ت ام فراز و نشیب ها پرو ه ها را اعرایی کردیم .در مورد سوالی که مطرح شد ،وظیاه ی شهرداری
و ع ران و بهسکازی این اسکت که کنار هم قرار بییرند و سکعی کنند با گروه های تسکهیل گر آن مدیریت واحد
را ایجاد کنند ،اختیارات را تاویض کنند و بستر انجام کار را ایجاد کنند .کسانی عهده دار کار شوند که نتیجه
ی کار برایشکان مهم باشکد .در سکیسکتم دولت مهم نیسکت .در این مج وعه حقوم و اضکافه کار می گیرد و
مسکلله برایش مهم نیسکت .ارزیابی ما هم مع وال بر این اسکت که فالنی مشک ل ایجاد کرده .ن ی گویند که 10
کار انجام داده شکاید ی ی به مشک ل برخورد کرده اسکت .ما باید این بسکتر را ایجاد کنیم که بخش خصکوصکی
کار را در دسککت بییرد .اختیارات را تاویض کنیم ،نظارت کنیم .یعنی سککیاسککت گیاری و برنامه ریزی کنیم،
کار را واگیار کنیم و بدون دخالت نظارت کنیم .ما سککیاسککت های ان را در مورد بافت قلعه ی آب وه و اطراف

حرم در شکورای پنجم تغییر دادیم  .االن بحث ما این اسکت که گروه های تسکهیل گری که در دوعا مسکتقر
شدند بروند کنار مردم و با مردم کار را اعرایی کنند .طبیعتا این کار ک ی زمان بر است.کال کار نوسازی بافت
های فرسکوده ی شکهری کار سکخت و زمان بری در مج وعه اسکت .ولی اغلب مدیران می خواهند که در دوره
ی خود نتیجه صکورت بییرد .و این کلی مشک ل ایجاد می کند .تح ل و صکبر را ندارند و خیلی اوقات به ما که
داشککتیم بهترین کار را در طبرسککی انجام می دادیم می گاتند شکک ا تثخیر دارید ،و کار را از مج وعه ی ما
گرفتند و خسکارت زیادی وارد کردند و االن بعد از  5سکال هم هیچ اتااقی در آن مج وعه نیاتاده اسکت .پس
وظیاه ی این مج وعه هاست که سازمان دهی و مدیریت و هدایت کنند.
آقای ملک السککاداتی :از آقای مختاری سککوال پرسککیدند که عنابعالی به توعیه پییری پرو ه ی امید اشککاره
فرمودید ،امّا در مورد این ه چند درصکد از این پرو ه در اختیار سکاکنین محله سکیس آباد و طبرسی قرار گرفته
است توضیم ندادید.
آقای مختاری :طبیعتا کسکی که دولوپر و توسکعه گر اسکت و می خواهد حسکن شکهرت داشکته باشکد باید بر
اسکای ارز

های واقعی و بسکیار و شکااف مشکارکت پییرانه کار کند .یعنی به این صکورت نباشکد که توسکعه گر

برود دو منازل ی ی ی ی در بزند .بل ه باید آنها درب شکرکتی که مسکابقه را برنده شکده بروند و بیویند که ما
چه شکرایطی داریم .توسکعه گر از عیب سکاکنین نباید درآمد داشکته باشکد .از امتیازی که شکهرداری به او می
دهد باید بهره مند شکود .یعنی تضکاد منافش نباید در مشکارکت ایجاد شکود .چون شک ا نباید رقیب داشکته باشکید
که ی ی بیوید شک ا نباید داخل طرح بهسکازی شکوید بیا با هم بسکازیم .اگر با هم بسکازند باید ضکرر کنند .زیرا
فر

کنید مثال اگر فردی به شککهرداری مراععه کند  %120تراکم به او می دهند ،ولی در غالب طرح هم او

باید امتیاز بییرد هم توسکعه گر و هم شکهرداری .بر اسکای قانون م لف اسکت در شکهر سکرانه های خدمات
شکهری را بهبود ببخشکد که آن را هم در طرح می بیند .اگر ما بخواهیم از عیب هم در مشکارکت ط ش داشکته
باشکیم اصکال این موضکوع به هیچ وعه موفق نخواهد شکد .توسکعه گر باید حکسن شکهرت داشکته باشکد و امین اشکد.
هم برای شکهرداری امین باشکد و هم خود منابعی در بیاورد که شکدنی اسکت .به دلیل این ه بافت های فرسکوده
یا بافت های شککهری ،ارز
طراحی عدید ارز

هایی داشککتند که به دلیل تغییرات شککرایط اعت اعی اُفت پیدا کرده اند .با یک

آفرین می شوند.

آقای اوالد :دوسکتان سکوال پرسکیدند که در بافت اطراف حرم روی ر باید چیونه باشکد برای برگشکتن مردم به
بافت و بازگرداندن هویت محالت یامن راه حل چیسکت م ن اسکت موضکوعی که اینجا می گویم باب طبش
خیلی ها نباشد .در صحبتهای اولی که داشتم به نوعی توضیم دادم که حتی هر یک از محالت ،مثال محله ی
عوادیکه ی تهران بکا محلکه ی خکانی آبکادنو بکا محلکه ی بکاگ آذری یکا در اینجکا آب وه یکا پکال زرکش ،بکا هم تاکاوت
هایی دارند .هر یک از این بافت ها بایسکتی متناسکب با شکرایطی که دارند مثال چند درصکد مالک و چند درصکد

مسکتثعرند شکرایط مسکتثعرها چیونه اسکت دیده شکوند .در محدوده ی بافت یامن داریم برنامه ریزی می
کنیم برای  30-25میلیون گردشککیر و زائری که قرار اسککت به این محدوده بیایند .از چنین محدوده ای که
داریم برنامه ریزی می کنیم و قرار است شب و روز

ی ی شود ،عر

کردم در آنجا س ونت به عنوان هویت

محله انسکجام اعت اعی ،روابط اعت اعی نخواهد بود .حتی آن سک ونت هایی که اسکت اگر توعه کنید می بیند
اکثرا به عنوان خانه ی دوم در مشکهد خریداری شکده که هر وقت به مشکهد رفتند از آن اسکتااده کنند .وقتی
نوع نیاه و نوع برنامه این گونه می شکککود اصکککال نباید دنبال چیزی به عنوان بازگرداندن مردم به این بافت و
هویت این بافت باشید .میر این ه از اول برنامه را چیز دییر می چیدید.
آقای ملک السکاداتی :از آقای فتحانی پرسکیدند که برای علل و عوامل ایجاد بافت فرسکوده و سک ونت گاههای
غیررس ی چه اقداماتی صورت گرفته است
آقای فتحانی :در آن  5نوع بافت که تعریف کردم ،وقتی داریم نحوه ی تش یل بافت را تعریف می کنیم ،نحوه
ی شک ل گیری به نوعی تعریف شکده بود .یا شکهر توسکعه پیدا کرده اسکت قسک ت هایی که قبال روسکتایی بوده
عزو شکهر شکده ،یا زمان گیشکته و تغییرات و اقتضکائات فرم کرده اسکت .امّا اگر سکوال را این گونه ببینیم که
چ ار کنیم که شک ل پیشکییرانه داشکته باشکد تا این اتاام نیاتد بعضکی را می شکود پیشکییرانه انجام داد و
برخی را نه .اگر بیوییم گسکتر

پیدا کرده اسکت و یا شکهرها در یک قسک تی بودند و حاشکیه نشکینی ایجاد

شده ،با قانون می شود این مسائل را پیشییری کرد .ولی بعضی از این عوامل ناشی از گیشت زمان و تغییرات
ناشکی از نیازهایی که به وعود می آید اتاام می افتد .شکاید نیازهای االن با نیازهای  40سکال قبل اطراف حرم
کال متااوت بوده اسکککت که االن نیاه دییری به اطراف حرم داریم .آقای اوالد فرمودند ،شکککاید آن موقش حرم
کوچکک بوده اطرافش الرم بوده ککه بکازارهکای کوچکک بکه وعود بیکایکد .االن یکک نیکاه این اسکککت ککه االن یکک
فرصکت گردشکیری اسکت و م یخواهند برای  30میلیون گردشکیر برنامه ریزی کنیم .اصکال شک ل متااوتی باید
پیدا کند .به نظر من فقط در مورد قس ت حاشیه نشینی می تواند اقدامات پیشییرانه صورت بییرد.
آقای نوروزی :بحث این اسکت که بخشکی از این بافت های ناکارآمد حاشکیه ی شکهر اسکت .حاشکیه ی شکهر اول
نتیجه ی سکیاسکت های اقتصکادی شک سکت خورده ی کشکور اسکت .وقتی نتوانسکتیم روسکتاها را از بعد اقتصکادی
به گونه طراحی کنیم که مردم آنجا ب انند ،و یا در شکهرهای کوچک درآمد ایجاد کنیم که مردم آنجا ب انند،
مردم به سک ت شکهرهای بزر

مهاعرت می کنند .و بیشکتر آنها هسکتند که وارد مج وعه می شکوند و حاشکیه

را نشکان می دهند .آمار سکرراسکتی دارد .مثال سکال  1355که سکرشک اری اسکت نسکبت ع عیت شکهر و روسکتا
چیونه اسکت و االن که سکال  1398اسکت این نسکبت چه تغییری کرده اسکت نشکان می دهد که روسکتاها و
شکهرهای کوچک خالی شکدند و حاشکیه ی شکهرها بزر

شکده اند .در شهر مشهد بیش از یک سوم ع عیت در

حاشکیه نشکینی هسکتند .بر اسکای یک آمار ،یک سکوم دییر هم حاشکیه نشکینی بوده که به شکهر اضکافه شکده

اسکت .شکهر مشکهد در سکرشک اری سکال  667 ،1355هزار نار ع عیت داشکته ولی اال  3میلیون 300هزار نار
ع عیت دارد .ن ته ی دوم این اسککت که ما چشککم های ان را بر واقعیت ها می بندیم .حاشککیه نشککینی را به
عنوان واقعیکت ن ی پکییریم .ن ی گوییم ککه برنکامکه ریزی کنیم ،مکدیریکت کنیم ،هکدایکت کنیم ،طراحی کنیم.
سال های سال می گاتند حق ندارید پایین تر از حریم مرز آن طرف تر بروید .باید ح م تخریب بییرید .االن
هم داریم این کار را می کنیم .ما باید حاکش یه نشکینی را به عنوان واقعیت بشکناسکیم و برای این واقعیت برنامه
ریزی کنیم .آن واقعیت کار خود را خواهد کرد ،اگرما به رسک یت بشکناسکیم می توانیم هدایت کنیم ولی اگر
به رسک یت نشکناسکیم ،حاشکیه نشکینی می شکود کوچه های کوچک و یک متری و هزاران معضکلی که پیامد
در مج وعه است.
آقای مختاری :تاریخچه این بحث در کشور این گونه است که به دلیل اضطرار مهاعرت به شهر روی می دهد
در نتیجه سرانه ی خدمات شهری پایین می آید .ما هیچ م انیزم طبیعی و عادالنه نداشتیم که مانش مهاعرت
شکویم .نیاه سکیاسکت گیارانه کشکور این بود که اگر به اینها بها دهیم و به رسک یت بشکناسکیم تروی این کار
اسکت .سکال ها روی این موضکوع ایسکتادند تا تا ر عو

شکود ولی هنوز هم عو

نشکده اسکت .دوسکتان عوامل

متعددی را نام بردن اصکلی ترین ریشکه این اسکت که شکهروندان هزینه خدمات شکهری ت ام شکده را پرداخت
ن ی کنند و ما به تعادل شکهری ن ی رسکیم .طبق آمار عر

می کنم در سکال  1335قرچک ورامین دراولین

سکرشک اری  44نار ع عیت داشکته اسکت .در سکال  74000 ،1385نار ع عیت داشکت .مهاعرت داسکتان
طوالنی دارد ولی اگر می خواهیم به تعادل شکهری و تعادل اقتصکادی برسکیم ،هر شکهروندی هزینه ا (هزینه
حضور در شهر) را بدهد چون قبال از بودعه نات داده می شد ،این وضعیت اتاام نخواهد افتاد.
آقای نوروزی :ن ته ی خوبی اشککاره کردند .بحث االن این اسککت که از نات ن ی دهیم از عیب مناطق دییر
شکهر ،هزینه ی حاشکیه شکهر را می دهیم .شکهر را می فروشکیم هزینه حاشکیه را می دهیم و این آفتی اسکت که
به خوبی اشاره کردند .ولی بحث دییر این است که مثال سیل می آید .اگر ش ا برای سیل مسیر ساختید ،اگر
سکد کس اختید از آن اسکتااده کنید و خیلی اتااقات دییر .ما هیچ وقت ف ر ن ی کنیم سکیل می آید .آنجا هر
شکب چند واحد سکاخته می شکود ،بعد که سکیل می آید می گوییم این بنده خداها را به شکهر اضکافه کنیم ،راه
بسکازیم ،عاده بسکازیم ،فضکای سکبز بسکازیم .ولی اگر به رسک یت بشکناسکیم می گوییم آقا تویی که زمینت را
فروختی الزاما  %50را باید سهم خدمات بدهی.

