رﯾﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﺳﺮاﺳﺮی در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ
ﻣﺠﻠــﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤــﺎن :ﭘﯿﻤﺎﻧﮑــﺎران
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﻠﻪ ﺳﺎز ﺷﻮﻧﺪ؟
ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد اﮐﺒﺮ ﺗﺮﮐﺎن ،ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده،
ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻣﺤﻠﻪ ﺳﺎز اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺤﻠﻪ ﺳﺎزی ﺑﺎ ﺳﺎز
و ﮐﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺳﭙﺮده ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ و در ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری ﻣﺤﻠﻪ ﺳﺎزی ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت
زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ،ﻣﺪرﺳﻪ و… را در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻃﺮح ﻫﺎی
ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﺻﻤﺎ ،ﮔﺮوه ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎ -در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﭘﯿﭽﯿﺪه ای دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺧﻼ و ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﻣﻮاﺟﻬﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﭼﻪ راﻫﯽ را در
ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،رﯾﯿﺲ ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﺸﻮر
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر اﻧﺒﻮه ﺳﺎز دارﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر
ﻣﺤﻠﻪ ﺳﺎز ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد اﮐﺒﺮ ﺗﺮﮐﺎن ،ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده،
ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻣﺤﻠﻪ ﺳﺎز اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺤﻠﻪ ﺳﺎزی ﺑﺎ ﺳﺎز
و ﮐﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺳﭙﺮده ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ و در ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری ﻣﺤﻠﻪ ﺳﺎزی ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت
زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ،ﻣﺪرﺳﻪ و… را در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻃﺮح ﻫﺎی
ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده
ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻼح و ﺑﺎزﺳﺎزي ﺷﻮد .ﻳﻚ ﻣﺤﻠﻪ در ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده را ﺑﺎ ﺳﺎزوﻛﺎر
اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺪﻫﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺎﻓﺖ را اﺻﻼح ﻛﻨﺪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ اﻳﻨﻜﻪ
درﺟﺎﺳﺎزي ﻛﻨﺪ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺤﻮر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی
ﻓﺮﺳﻮده ،وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﺳﺖ و ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﻤﮏ دوﻟﺖ و ﻣﺠﺮی
اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﺗﺮﮐﺎن در ﺣﺎﻟﯽ اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﮐﻪ
اﻧﺘﻘﺎدات ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺣﯿﺎ و ﺑﺎزﺳﺎزي ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی
ﻓﺮﺳﻮده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﺮﺳﻮده ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﻲ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ،اﻳﻦ روﯾﮑﺮد
ﻣﻮﺟﺐ اﺻﻼح ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﻧﻤﻲﺷﻮد .از ﻃﺮﻓﯽ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﺑﺮﺧﯽ

اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﻬﺮان ﻣﺠﻮز ﺗﺮاﮐﻢ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ
آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ ازای ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻫﺮ واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﺳﺖ.
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی اﺟﺮای ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﺤﻠﻪ ﺳﺎز
ﺣﺎل ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﭼﻪ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از »ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر
ﻣﺤﻠﻪ ﺳﺎز« دارﻧﺪ و اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻃﺮح را ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭼﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ
ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ؟
در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ رﯾﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻋﻤﺮاﻧﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺜﺒﺖ از ﻣﻄﺮح ﺷﺪن اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر »ﺻﻤﺎ« ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ
ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽ رﺳـﺪ در ﻗـﺎﻟﺐ اﯾـﻦ ﻃـﺮح ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﮐـﻪ زﻣﯿـﻦ در اﺧﺘﯿـﺎر
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران اﻧﺒﻮه ﺳﺎز ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و آﻧﻬﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز
اﻧﺒﻮه در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎراﻧﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز و ﻧﻮﺳﺎزی اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺴﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ در ﺧﺼﻮص زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻣﺤﻠﻪ ﺳﺎز ﮔﻔﺖ :ﻃﺮح ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﺤﻠﻪ ﺳﺎز در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﻣﺮﺳﻮم و ﻣﺘﺪاول و اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس آن اﻓﺮاد ،ﮔﺮوه ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ
و ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ در ﻗﺎﻟﺐ  developerﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺮﺳﻮده ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺤﻠﻪ ای ،ﺑﺮای ﻧﻮﺳﺎزی اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ وارد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
درواﻗﻊ اﻣﻼک ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﻣﯽ ﺧﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﻮﺳﺎزی آن ﻣﺤﻼت را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺷﯿﻮه ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ

ﮐﻪ

ﺧﻮد

ﺳﺎزﻧﺪه

ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ وارد ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻠﮏ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻓﺮﺳﻮده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ
اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎزی و ﺳﺎﺧﺖ آن ﻣﻠﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ روش زﻣﯿﻦ از ﺳﻮی
ﻣﺎﻟﮏ در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻧﺪه ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺳﺎزﻧﺪه ﭘﺲ از ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد ،ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻟﮏ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻮﺳﺎز را ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﻠﻮم و
ﻣﺘﺪاول ﺑﻪ وی ﻣﯽ دﻫﺪ .در ﺷﯿﻮه دوم ﺳﺎزﻧﺪه ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﺳﻮده را ﻣﯽ ﺧﺮد
و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﻧﻮﺳﺎزی آن ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺟﺪﯾﺪی ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .ﻫﺮ دو روش ﻣﺴﺘﻠﺰم آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار وارد ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﻮﺳﺎزی ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻻزم را ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ و در
ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ اﻣﮑﺎن ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده وﺟﻮد دارد.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﻪ اذﻋﺎن ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ،در ﺷﯿﻮه ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﺤﻠﻪ ﺳﺎز ،ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎی ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ،ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﺤﻠﻪ ﻓﺮﺳﻮده را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ در ﺧﺼﻮص ﻧﻮﺳﺎزی ده
ﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻣﺬاﮐﺮه و ﯾﺎ ﮐﺎﻣﻼ آﻧﻬﺎ را
ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ وارد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻧﻮﺳﺎزی ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ،در ﯾﮏ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﺎ ﻣﺤﻠﻪ ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد و اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.
اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻓﺰود :از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺗﺠﻤﯿﻊ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺳﺮی اﻣﺘﯿﺎزات ﻫﻢ ﺑﺮای ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎﻟﮑﺎن ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ واﮔﺬار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻮن در ﺷﯿﻮه ﺗﺠﻤﯿﻊ ،اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ
ﮐﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺎزﺳﺎزی ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ و
ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎ دوﻟﺖ و
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ در ﺧﺼﻮص اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺣﻮزه ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ و اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان از
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﭼﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎی ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺪری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
و ﭘﺮوژه ﻫﺎ را اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ.
وی در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ در اﯾـﻦ راﺳـﺘﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎران ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ ﭼـﻪ
اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﺮی
ﺗﺴﻬﯿﻼت و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ ﺣﻮزه،
ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در
ﺑﺨﺶ ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی
اﯾﻦ ﻃﺮح ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ،ﻗﻄﻌﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰم آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ ،وزارت
راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ارﮔﺎن ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺣﯿﺎی ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ،ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و اﻣﺘﯿﺎزات و ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻻن
ﺣﻮزه ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز و از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﮐﻪ ﻣﺠﺮﯾﺎن ﭘﺮوژه ﻫﺎی
ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،راﻏﺐ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﺮﯾﺪاری و ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﻧﻮﺳﺎزی ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادی،
ﺗﺠﻤﯿﻊ آﻧﻬﺎ و ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻼت در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﭼﻪ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ در ﻗﺮاردادﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺣﺴﻦ ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ ،ﻓﻌﺎل ﺣﻮزه ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ
اﺳﺖ :ﺑﺎ ﻧﯿﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده و رﯾﺰ ﺷﺪن در آن ،ﺑﺤﺚ
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺟﺰء ﯾﺎ ﻣﺤﻠﻪ ای را ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ،وﻟﯽ ﺳﻮال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭼﻪ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ در ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﻌﻀﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻧﻮﺳﺎزی در ﺑﺎﻓﺖ
ﻓﺮﺳﻮده از ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده و در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭘﯿﻤﺎن راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
و ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻫﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راه ﻫﺎی ﮔﺮﯾﺰ و
ﺳﻮد ﺳﺮﺷﺎر اﺳﺖ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،دادﮔﺴﺘﺮی و ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در
ﺧﺼﻮص ﮐﻢ ﮐﺎری و ﯾﺎ رﻫﺎ ﮐﺮدن ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺎده  48و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺎده  46و  47ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﭘﯿﻤﺎن و ﻣﺎل از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﺮدد.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر
دﻗﯿﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﻮد ﺗﺎ درﻧﻬﺎﯾﺖ
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در ﺣﻮزه ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد .ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ درﺻﻮرت ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻮﺳﺎزی ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﻣﺤﻼت ﻓﺮﺳﻮده ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﻔﻊ و وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮد
ﺑﺮد اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.

