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1. پیاده سازی نوار : خانم زهرا فرحی.
عکاس : مجید فیض آبادی

میزگردسرمایهگذاریشهری

گزارش: به همه  ی عزیزان خوش آمد می گوییم و سپاس گزاریم از همه  ی 
آن ها که در این نشست حضور به هم رساندند . پرسش ما در آغاز با توجه 
به حضور مسئوالن مرتبط با بحث سرمایه گذاری در شورای شهر و نهاد 
اجرایی شهرداری مربوط به مقوله ها ی سرمایه گذاری و ارتباط آن با درآمد 
پایدار و توسعه ی پایدار شهری و چگونگی آن خواهد بود و این که به چه 
شکل می توان سرمایه گذاری ها را با مباحث مربوط به زیرساخت ها ، شهر 
سبز یا شهر فرهنگی درآمیخت و درعین حال چگونه کاستی های شهری 
را می توان با سرمایه گذاری یا جلب و جذب سرمایه گذاری های گوناگون 
به ویژه بخش خصوصی و مردمی از میان برداشت . این بحث کالن ماست. 
اوراق  پروژه های  هم چون  اختصاصی  بحث های  به  می توان  ازسویی دیگر 
مشارکت ، خط های مختلف قطار شهری ، ناوگان ترابری شهری و انرژی 
پاک ، باغ های قصردشت ، انتقال پادگان ها و کارخانه های مزاحم در سطح 
شهر و سویه های فرهنگی - ادبی مرتبط با سرمایه گذاری و گردش گری 
 ، درمانی   ، مذهبی   ، ادبی   - فرهنگی   ، تاریخی  مختلف  گونه های  در 

آموزشی ، تفریحی و . . . پرداخت .
پایتخت  این است که چنان چه شیراز را  ، نکته ی مهم  این  افزون بر   
با  آن  ارتباط  و  است  مشخصاتی  چه  دارای   ، بدانیم  کشور  فرهنگی 
سرمایه گذاری چگونه است و این سرمایه گذاری به چه میزان شیوه ، ژرفا 

و روح الگوی زندگی مردم این شهر را پاس می دارد و یا تحت تأثیر قرار 
می دهد ؟ 

آقایسینابنیزمانی ] رییس کمیسیون اقتصادی و سرمایه گذاری شورای 
این  ما در  . خوش بختانه  داریم  زیادی  : دغدغه ی مشترک   ] شهر شیراز 
، فکر کردیم و  پنجم می گذرد  از عمر شورای  مدت دو سال گذشته که 
سرمایه گذاری  حوزه ی  در   . کنیم  پیدا  حدی  تا  هم  راه کارهایی  توانستیم 
در  با چه شرایطی  دوره  ابتدای  در  ما   . می کنم  مبنایی تر شروع  را  بحث 
سرمایه گذاری مواجه شدیم ؟ در شرایطی که حتی تعریف واحد منسجمی 
از سرمایه گذاری در شهر و شورای شهر وجود نداشت . به دلیل این که ما 
مرتب به آقای مهندس نریمانی زحمت می دهیم به عنوان مشاور ، شاهد 
از  ما  منظور  که  امر می گذشت  این  به  ما  از جلسات  بسیاری  که  هستند 
سرمایه گذاری چیست و وظیفه ی شهرداری و شورای شهر چیست ؟ یکی 
از کارهایی که انجام دادیم این بود که گفتیم منظور ما از سرمایه گذاری ، 
استفاده از سرمایه ی غیر از شهرداری اعم از بحث خصوصی و غیرخصوصی 
برای بهره گیری در اهداف سازمانی شهرداری است . این اهداف سازمانی 
را به سه دسته ی مهم تقسیم کردیم : کاهش هزینه ی شهرداری ، افزایش 
این   . شهر  توسعه ی   ، است  مهم تر  همه  از  که  سوم  و  شهرداری  درآمد 
شاخص  هرکدام  برای   . کردیم  سرمایه گذاری  بخش  از  که  بود  تعریفی 

ترتیبراهایینشستمجموعه،شیرازشهرداریدرهاموضوعبامرتبطهایسازمانوشهرشورایمسئوالنباکهشدیمآنبر
گرفتشکلگذاریسرمایهواقتصادکمیسیونبامیزگردهاایننخستین.بنشینیموگوگفتبهمشخصهایمقولهسربرودهیم

.جداگانهیجلسهچهاردر
شهرداریگذاریسرمایهسازمانازوعربلومهندسآقایومقیمیدکتر،زمانیبنیسیناآقایانشیرازشهرشورایسویاز
،دیلمی،پزشک:مهندسانآقایاننامهفصلازوداشتندحضورولدانمهندسسازمانآنمشاوروشهدوستمهندسآقای

.اطمینانوپورمختار،نریمانی،شریفی،کاشف،راهنما
متنرامهندسکیواننریمانی،تنظیم،تدوینوویرایشوپیرایشکردهاست.

سخنترکمبرخیوتربیشبعضی،رویاینازهمواندداشتهحضورتناوببهگرامیانازبرخی،چندگانههاینشستایندر
.استخواندنی.اندگفته
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کّمی درست کردیم که در برنامه ی 5 ساله ی سوم شهرداری آن ها را درج 
دیدیم   . باشیم  داشته  نگاهی  گذشته  به  که  بود  آن  دیگر  مورد   . کردیم 
پی گیری هایی  عمده ی  و  بوده  شورا  در  گذشته  در  که  مصوباتی  عمده ی 
که در حوزه ی سرمایه گذاری در شهرداری شده ، بدون وجود یک برنامه 
دنبال  برویم   ، اگر مجتمع مسکونی پیش می آید  مثاًل   . یا سیاست است 
مجتمع مسکونی یا اگر شهربازی پیش آمد ، برویم دنبال آن . چرا آمار 
شهرداری از جذب سرمایه گذاری برون از شهرداری این قدر پایین است ؟ 
مشکل کار کجاست ؟ این کار را هم آسیب شناسی کردیم و این امر ، در 

تکلیف بودجه ی نود و هفت و نود و هشت منعکس شد . 
 قباًل تکالیف بودجه ی ساالنه ی شهرداری که کمیسیون سرمایه گذاری 
 . . این سه بند ، سه رقم بود  پیشنهاد می کرد به سه بند محدود می شد 
گفته شده بود شهرداری مکلف است یک : در ارتفاع 1000 میلیارد تومان 
سرمایه گذاری محقق کند ، دو : در مناطق ، 1000 میلیاد تومان و سه ، در 
شهرداری مرکزی هم 1000 میلیارد تومان . یعنی سه هزار میلیارد تومان 
تصویب می شد که جذب سرمایه داشته باشیم . اما بعد که نگاه می کردیم، 
می دیدیم از این سه هزار میلیارد تومان تقریبًا هیچ سرمایه گذاری محقق 
نشده است . آسیب شناسی جدی می خواست این قضیه . طی آسیب شناسی 
اول مشاهده شد که فرصت های سرمایه گذاری خوب   ، انجام گرفت  که 
شناسایی نمی شود ؛ دیدم بسته ی سرمایه گذاری قابل اتکایی برای آن ها 
تهیه نمی شود . برای همین سرمایه گذار این برآوردها را که می بیند ، جدی 
شناسایی  به فرض  که  بود  این  . مشکل سوم  نمی کند  ورود  و  نمی گیرد 
به  مناسب  فرآیندی  طی  سرمایه گذاری  مطالعه ی  این  باید   ، فرصت 
سرمایه گذار منتقل شود . هیچ روند بازاریابی در بازار سرمایه گذاری وجود 

نداشت . 
 به لحاظ ساختار سازمانی ، سازمان سرمایه گذاری یک اداره ی بازاریابی 
است و دارای زیر مجموعه است که این اداره چندین سال بود که منفک 
شده بود که زیرمجموعه ی اداره ی مالی قرار گرفته بود به نام » مدیریت 
بازاریابی و فروش « . اسمش را از اداره حذف کرده بودند و تبدیل شده 
بود به مدیریت . کارش این بود که اموال شهرداری را به فروش برساند . 
هیچ کاری در حوزه ی سرمایه گذاری به او سپرده نشده بود . قطعًا نمی توان 
انتظار داشت سرمایه گذار اتفاقی از راه برسد ، متقاعد شود و سرمایه گذاری 
کند . این سه حوزه را شناسایی کردیم و در تکالیف بودجه برای تقویت 

هرکدام از این سه حوزه ی احکامی را وضع کردیم . 
هم  ما  دیگر  وظیفه ی  یک   . است  سیاست گذاری  ما  وظیفه ی  یک   
نظارت بر اجرای این سیاست گذاری ها است . این امر در سال 97 اجرا شد . 
در طول سال 97 و انتهای آن رصد کردیم که مقدار ناچیزی از آن با وجود 
اجرا  برای سال 98  از آن  اجرا شده و بخش مهمی  پی گیری های متعدد 

می شود و در حال پی گیری هستیم . 
 کمی عملی تر بحث کنیم . در خصوص پایتخت فرهنگی ، در گذشته 
اما این پروژه ها  مصداق هایی از جذب سرمایه گذار و اجرای آن داشتیم ، 
ما را اقناع نکرد ؛ به دلیل این که عمدتًا تجاری مسکونی بودند که تأمین 
مالی شان از طریق مشارکت مدنی بود ؛ به این ترتیب که زمین و پروانه 
آورده ی شهرداری باشد . ساخت آورده ی سرمایه گذار باشد و نهایتًا ، پس از 
اتمام اجرای پروژه ، پروژه بین طرفین تقسیم شود . یا همین نوع پروژه ها 
بود که مکانیزم تأمین مالی شان ، اوراق مشارکت بود ، نه سرمایه ی مستقیم 
بخش خصوصی . یعنی بسته هایی بود که سازمان سرمایه گذاری تهیه کرده 
بود برای انعقاد قرارداد به صورت مشارکت مدنی و به علت سازوکار ناقص 
و فقدان مکانیزم بازاریابی نتوانسته بودند بخش خصوصی را جذب کنند ، 
پس اوراق مشارکت گرفته بودند و از این راه ، تأمین مالی انجام داده بودند. 
ما این کار را متوقف کردیم . یکی از سیاست های جدی شورای پنجم این 

است که اوراق مشارکت را در پروژه ی زیرساختی استفاده کنیم و همه ی 
این اوراق ها در شورای پنجم برای زیرساخت هاست که برای پروژه ی قطار 
شهری بوده . چرا متوقف کردیم ؟ به دلیل این که نرِخ تمام شده بسیار باال 
است و پروژه  اقتصادی نخواهد بود . عالوه برآن ، وقتی مدیریت اجرایی 
؛  می رود  باال  خودبه خود  شده  تمام  قیمت   ، باشد  دولتی  مدیریت  دست 
از  و  است  پایین  بسیار  شده  تمام  عرضه ی  مدیریت  کیفیت  به طوری که 
هردوی این ها مهم تر این بود که به لحاظ موضوعی تعریف این پروژه ها 
وظیفه و کارکرد بخش خصوصی است نه شهرداری و در واقع ، پاکردن در 
کفش بخش خصوصی محسوب می شود . ما یک امتیاز را برداشته ایم و 
به جنگ بخش خصوصی رفته ایم و بخش خصوصی را از این حوزه بیرون 
راندیم . این وضعیت ما بود در حوزه ی سرمایه گذاری . کمی تطبیق دادیم 
در  حداقل  که  کلی تر شورا  با سیاست های  را  سیاست های سرمایه گذاری 
حوزه ی سرمایه گذاری ما چند تا کلیدواژه از آن گرفتیم : یکی بحث انسان 
محوری ، دیگری بحث گردش گری و یکی هم بحث شهر هوشمند . ما 
این سه تا را وارد کردیم و خواستیم روند را تغییر دهیم . برای این تغییر، 
دو اتفاق مهم باید می افتاد . اول آن که حوزه ی سرمایه گذاری و در واقع 
موضوعات پروژه ها را باید تغییر می دادیم . موضوعات پروژه را از تجاری 
مسکونی باید تغییر می دادیم به این سه کلیدواژه . پروژه های گردش گری ، 

پروژه های انسان محور و پروژه های مبتنی بر شهر هوشمند .
 دومین اتفاقی که باید می افتاد ، تغییر قالب حقوقی سرمایه گذاری بود . 
قالب قبلی حقوقی چه بود ؟ مشارکت مدنی . آن قالبی که مشارکت طرفین 
فقط در فاز اجراست و وارد فاز بهره برداری نمی شود . منتهی این سه دسته 
حوزه ای که عرض کردم که شورای پنجم روی آن ها تکیه دارد ، نمی شود 
با آن قالب حقوقی مشارکت مدنی پیش برد . قالب های حقوقی دیگری 
می خواهند مانند قالب های حقوقی که فاز بهره برداری هم در آن ها تعریف 
مسیر   .  BOO,BOT,BOLT  : مانند  دارند   O که  پروژه های   . باشد  شده 
سرمایه گذاری را عوض کردیم . اولویت ها را به سازمان سرمایه گذاری و 
شهرداری از نظر موضوعی و قالب قراردادی اعالم کردیم و سعی کردیم 
حوزه ی بازاریابی را تقویت کنیم . شاید یکی از مهم ترین دست آورد عملی 
ما که این تغییر نگرش داشت ، این بحث دوچرخه ها بود . دوچرخه دو جنبه 
دارد : یکی جنبه ی حمل و نقلی و فنی و دیگری ، بحث سرمایه گذاری . 

چارچوبی که منعقد شده برای این دوچرخه ها ، از نوع سرمایه گذاری 
BO است ؛ یعنی سرمایه گذار اول می آید زیرساخت را ایجاد می کند ، دوم 

قالب مشارکت مدنی  در  ما   . بهره برداری می کند  زیرساخت  آن  از  آن که 
می توانستیم سیستم حمل و نقل را در شهرداری ایجاد کنیم . این اولین 

خروجی ما بود که در حوزه ی انسان محوری اجرا کردیم .
 در حوزه ی شهر هوشمند ، آن چه که خیلی به آن نزدیک هستیم ، 
زیرساخت فیبر نوری است . قبل از این شهرداری قراردادی را برای ایجاد 
اما   ، ایرانسل منعقد کرده بود  با شرکت  150 کیلومتر فیبر نوری شهری 
با  مذاکره  حال  در   . نمی دهد  پوشش  را  شهر  همه ی  کیلومتر   150 این 
شرکت های دیگر هستیم برای تکمیل پروژه ی فیبر نوری که قالب آن هم 
BOT خواهد بود به اضافه ی Revenue sharing تقسیم درآمد ، که این 

هم قالب بهره برداری دارد . چون بهره برداری از این زیرساخت ها از دست 
شهرداری خارج است . امیدواریم بتوانیم آن را در حوزه ی شهر هوشمند پی 
بگیریم و در حوزه ی گردش گری هم چند مورد به شهرداری اعالم کردیم 
پروژه های  برای  هدف  دسته  سه  که  کردم  عرض   . آبی  پارک  جمله  از 
 . توسعه  و  درآمد  افزایش   ، : کاهش هزینه  تعریف کردیم  سرمایه گذاری 
پروژه های  که  نیستیم  معتقد  و  نداریم  تأکید  درآمد  افزایش  به  خیلی  ما 
سرمایه گذاری صرفًا باید درآمد شهرداری را افزایش دهد . همین قدر که بار 
را از روی دوش شهرداری برداریم و باعث کاهش هزینه های شهرداری 
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شویم ، کفایت می کند . 
آقایمهندسولدان ]از مشاوران سازمان سرمایه گذاری شهرداری شیراز[: 
. در بحث سرمایه گذاری  با عرض سالم چند نکته خدمتتان عرض کنم 
طرح های بسیار بلندپروازانه ای به خصوص در ارتفاعات شیراز مطرح بود 
که اگر اتفاق می افتاد ، ریه ی تنفسی شهر شیراز و سیما و منظر شهر دچار 
مشکل می شد . خوشبختانه شورای پنجم روی این قضیه خیلی حساس شد 
و جلوگیری کرد از سرمایه گذاری در این ارتفاعات . محور فعالیت ، بحث 
توسعه ی پایدار شهر است . بحث اوراق مشارکت را فرمودند . هم متأسفانه 
پروژه های  بر  حد  از  بیش  تمرکز  هم  و  بود  نشده  جانمایی  خوب  این ها 
تجاری بود . به هرحال ادامه ی این روند متوقف شده است . اآلن بیش تر 
صحبت بر سر فرصت های سرمایه گذاری است تا این که بسته تهیه شود. 
از نظر شهرسازی و طرح تفصیلی مورد سؤال  این بسته ها خودش  چون 
ترافیکی زیر سؤال  از نظر   ، از بسته هایی که تهیه می شود  . خیلی  است 
با محوریت گردش گری و سبک جدید  می رود و اآلن بیش تر طرح هایی 
انسان محورتر  بقیه ی کالن شهرها  به  زندگی مردم در شیراز که نسبت 
است ، در دستور کار شهرداری قرار گرفته است . اما ، متأسفانه بروکراسی 
پیچیده ی حاکم بر شهرداری خصوصًا در بخش حقوقی ، سرعت پیشرفت 

را خیلی کم کرده است .
گزارش: به نظر شما در مقام رییس کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری، 
به  رفته  دنیا  ؟  برود  کجا  به  می خواهد  و جمعیت  نظر گسترش  از  شیراز 
سمتی که شهرها را کوچک کند ؛ چون در شهرهای کوچک ناهنجاری 
و بزهکاری کم تر است . شما در شورای شهر برای مسأله تغییر اقلیم که 
باید کرد  ؟ چه  داده اید  انجام  کار  دنیا هست چه  در  بزرگی  اآلن مشکل 
این  با   . است  بحران  دچار  دنیا  اکنون   . شود  تولید  بیش تر  اکسیژن  که 
پروانه هایی که شهرداری برای افزایش تراکم می دهد ، مدام ساختمان های 
تازه ساز را هم تخریب می کنند تا بناهای بلندتر بسازند که بسیاری هم با 
اصول شهرسازی و معماری و آینده ی شیراز به نظر می رسد در تضاد است. 
با  مرتبط  متغیرهای سرمایه گذاری  و  زمینه چیست  این  در  برنامه ی شما 
آن کدام است که هم بتوان امر سرمایه گذاری پایدار را سامان داد و هم 
توسعه ی پایدار و متناسب با چالش های اخیر دگرگونی های اقلیمی و زیست 

محیطی ؟
سینابنیزمانی: این پرسش که جمعیت و وسعت شیراز در آینده بلندمدت 
و  شهرسازی  جنبه ی  بیش تر  می کنم  فکر   ، بود  خواهد  چه  میان مدت  و 
برنامه ریزی شهری و جمعیت شناسی دارد و جزو شرح وظایف کمیسیون ما 
نیست . شاید سؤال را از زاویه ی دیگری بتوانیم طرح کنیم . این که بگوییم 
از نظر وسعت در شهر شیراز آن چه اتفاق خواهد افتاد و از نظر جمعیت به 
لحاظ اقتصادی و مالی چه جور از پس شرایط بربیاییم و شهرداری به کدام 
سمت می خواهد برود ؟ فکر می کنم هرچه قدر حوزه ی وظایف یک سازمان 
ارائه ی خدماتش  این که آن سازمان  ؛  مانند شهرداری گسترده تر می شود 
یا منفی  اثرات مثبت  مالی می کند مهم است که  تأمین  به چه طریق  را 
شدیدتری در جامعه می گذارد . فرض کنید یک شهر 50 هزار نفره با یک 
می خواهد  چگونه  شهر  این   . داریم  سال  در  تومانی  میلیارد  بودجه ی50 
تأمین مالی کند ، یکی روش اخذ پروانه ی ساخت است که عمده ی درآمد 
آن از بحث تراکم ساختمانی حاصل می شود . در یک شهر با یک جمعیت 
و بودجه ی کم با 10 یا 20 درصد افزایش تراکم به لحاظ زیست محیطی 
ناچیز  بسیار   ، داشت  منطقه خواهد  بر  زیست محیطی  و  اقتصادی  اثرات 
بودجه ی  وقتی  شیراز  در  مثال  . همین  نیست  بزرگ  کاری  . چون  است 
شهر می شود 3 هزار میلیاد تومان و قرار است شهر گسترش یابد و هم به 
خدمات بیش تری احتیاج است و هم به بودجه ی بیش تر . در این جا بحث 
ترکیب بودجه ، اثرات بیش تری می تواند هم روی اقتصاد منطقه ای و هم 

فرض  به  که  است  این  جمع بندی   . باشد  داشته  محیطی  زیست  مسایل 
افزایش وسعت شهر و جمعیت ، ما به بودجه ی بیش تر برای تأمین مالی 
خدمات نیاز خواهیم داشت . وقتی که افزایش وسعت در کالن شهر اتفاق 
افتد ، همان در 10 ، 20 درصدی هم تأثیر زیادی در پی خواهد داشت و 

موضوع خیلی اهمیت پیدا می کند . 
را  بودجه  قسمت  کدام   ، بودجه  افزایش  برای  که  کنیم  نگاه  بیاییم   
افزایش می دهیم . کمی جزئی تر ، ترکیب بودجه ی ما چیست ؟ در سال 
90 بودجه ی شهرداری شیراز 1000 میلیارد تومان بوده ، طی 6 سال این 
پیدا  گسترش  جمعیت  و  شهر   . می رسد  تومان  میلیارد   3000 به  بودجه 
نیاز  بیش تر  بودجه ی  به  پس   ، شده  گسترده  شهرداری  خدمات   ، کرده 
بوده ؛ این که به لحاظ اقتصادی این بودجه چه اثری دارد ، برنمی گردد به 
بودجه ی شهرداری ها طبق   . بودجه  ترکیب  به  برمی گردد  ؛  بودجه  حجم 
دستورالعملی که وزارت کشور نوشته هفت ردیف درآمدی دارد که مجموع 
آن می شود 3 هزار میلیارد تومان امروز ما . ردیف های 1 تا 6 درآمد واقعی 
هستند ؛ یعنی جریان نقدینگی که وارد شهرداری می شوند ، بخش عمده ی 
آن عوارض ناشی از تخلف در ساخت وساز است . آن کد هفت خودش دو 
قسمت عمده دارد : یک قسمت استقراض است ، آن جایی که شهرداری از 
بانک ها وام می گیرد که این مبلغ استقراض هم جزو درآمدهای بودجه ی 
شهرداری محسوب می شود . آن کد هفت یک قسمت دوم دارد که فروش 
 . هست  منطقه ای  هر  بزرگ  مالکان  از  یکی  شهرداری   . است  امالک 
مقداری از بودجه ی شهرداری از آن قسمت کد 7 تأمین می شود که فروش 
امالک است . پس ترکیب بودجه ی ما به اعتقاد بنده سه قسمت مهم دارد: 
یکی مجموع کد 1 تا 6 که قسمت عمده ی آن عوارض ساختمانی است . 
قسمت دوم بخش اول کد 7 که استقراض از بانک ها است و قسمت سوم 
کد 7 فروش امالک است . مثاًل برای بودجه ی سال 96 حدود 45% حجم 
ما کد 7 بود و حدود 1400 میلیاد تومان کد 7 بود که حدود 500 میلیارد 

تومان استقراض بانکی و مابقی فروش امالک بود .
 وقتی وسعت شهر و جمعیت افزایش پیدا می کند ، به پول بیش تری 
احتیاج داریم ؛ بسته به این که این بودجه بیش تر را از کدام قسمت تأمین 
کنیم یا اثر اقتصادی یا زیست محیطی خاصی روی آن شهر می گذارد . مثاًل 
اگر عمده ی تأمین بودجه ی ما از طریق کد 1 تا 7 باشد ؛ قطعًا تأثیر زیست 
محیطی مناسبی روی شهر نمی گذارد و اثرش از این نظر منفی خواهد بود؛ 
چون وارد تراکم فروشی شدیم . اگر این افزایش بودجه از طریق فروش 
ندارد ؛  بتوانیم بگوییم حاصل زیست محیطی  ، شاید  تأمین شود  امالک 
ولی ارزش اعتباری شهرداری و امالک شهرداری را کم می کند . اگر در 
از  امروز خرج می کنیم   ، افتد  اتفاق  بودجه  افزایش  این  استقراض  حوز ی 
جیب آیندگان . در واقع داریم آینده ی شهر را خرج امروز می کنیم . برای 
این که باز به کمیسیون ما مرتبط شود ، آن چه که ما مدنظر داشتیم ، این 
بود که کنار این سه ردیف تأمین مالی یک روش چهارمی وارد کنیم که 
آن هم سرمایه گذاری است ؛ به این معنی که سرمایه ی بخش خصوصی 
را وارد پروژه هایی کنیم که مدنظر شهرداری هست . همان طور که یادآور 
شدم ، آمدیم سه هدف برای سرمایه گذاری تعریف کردیم : کاهش هزینه، 
افزایش درآمد ، توسعه ی شهر . اگر ما بودجه ای را از بخش خصوصی یا 
بخش دولتی غیر از شهرداری وارد پروژه ی شهرداری کنیم برای یکی از 
این سه هدف ، اسمش را سرمایه گذاری می گذاریم . یک شرط هم دارد که 
بازگشت این سرمایه از محل خود آن پروژه تأمین شود ؛ چرا که پروژه ی 
اوراق مشارکتی یا تأمین ما از طریق استقراض از بانک ها این ها هیچکدام 
بازگشت داده نمی شود . اغلب این ها پروژه هایی هستند که سود ندارند . این 
روش چهارم تأمین مالی است که ما در کمیسیون سرمایه گذاری مسئول 
تأمین آن هستیم . یک مثال ساده  ی آن ، همان پروژه ی دوچرخه ها است. 
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ورود ما به بحث به این شکل بود که شهرداری مسیرهای دوچرخه را تعبیه 
بر  مبتنی  نقل  و  حمل  سیستم  این که  برای  داشت  مطالعاتی   . بود  کرده 
دوچرخه را در شهر داشته باشد ، اما وقتی می خواست دوچرخه ها را فراهم 
کند ، طرحش این بود که از طریق بودجه ی شهرداری پروژه را تأمین مالی 
از  کند . خودش دوچرخه ، قفل و موارد الزم را سفارش ساخت بدهد و 
آن بهره برداری کند و بهره برداری شهرداری هم اغلب به سود نمی رسد . 
ما این راه تأمین مالی را کنار گذاشتیم ؛ از روش تأمین مالی چهارم وارد 
شدیم؛ از طریق سرمایه ی بخش خصوصی که خودش دوچرخه ها را وارد 
می کند و بهره برداری می کند و هر نوع درآمدی از محل خود پروژه است و 

مستقیم با خود شهروندان طرف است . 
لحاظ  به  آن  مانند  و  و دوچرخه  به شهر هوشمند  پروژه های مربوط   
اهمیت  دارای  ما  نظر  از  و  پاک هستند  و  انسان محور   ، زیست محیطی 

راهبردی اند . 
 از سویی دیگر ، وسعت و جمعیت آینده ی شهر را مِن کمیسیون اقتصاد 
سرمایه گذاری برمی گردانم به ترکیب بودجه . باز تأکید می کنم دغدغه ی 
ما این است که بودجه ی بیش تر را از چه روشی تأمین کنیم ؟ سه روش 
تأمین بودجه ی سنتی در شهرداری بوده و ما وظیفه مان این است که روش 
چهارم تأمین مالی را که سرمایه گذاری بخش خصوصی هست ، بیش تر 

فعال کنیم .
گزارش:به نظر می رسد آن بخش فروش امالک را که به عنوان جنبه ی 
درآمدی مطرح کردید ، هیچ فرقی با استقراض ندارد . انگار دارید بازهم 
اموال آیندگان را می فروشید . حد این حق برای فروش دارایی های شهر تا 
به کجاست ؟ و چطور می توان توجیه کرد که اموال آیندگان را در استقراض 

مصرف کنیم .
ناچاری  سر  از   . هستم  روش  این  مخالف  خودم  من   : زمانیبنی سینا
فروش امالک مطرح است . البته هر دوره ای یا هر سالی شهرداری بخشی 
از امالک را تولید می کند ؛ مثاًل سهم ماده ی 101 را می برد و بخشی از 
آن را می فروشد . من از لحاظ گردش بودجه عرض کردم ، هر پولی که در 
شهرداری می آید و یا بیرون می رود ، در ترکیب بودجه یا داخل درآمد است 

یا در هزینه است . مهم این است که ترازش حداقل منفی نشود .
گزارش:البته در امر سرمایه گذاری و کاًل مسایل شهری نباید صرفًا به 
فکر سود بود و تراز مثبت ، حسابدارانه ، مستقیم و کوتاه مدت را مّدنظر 
و  پایدار  توسعه ی  و  و شهرسازانه  درازمدت  اهداف  می بایست  و  داد  قرار 

متوازن را دنبال کرد .
 ما هنوز داریم از مقررات 50 سال پیش تبعیت می کنیم ؛ چه در زمینه ی 
مکان یابی ، تفکیک زمین و . . . ؛ درحالی که باید رویکردها را عوض کرد 
و واقعًا ببینیم کشورهای دیگر دنیا چه کار می کنند برای گسترش شهر و 

مبحث سرمایه گذاری . 
شهرداری  سرمایه گذاری  سازمان  رییس   [ شهدوست  مهندس آقای
افتخار می کنم در جلسه ای هستم که تمام وزنه های نظام  شیراز [ : من 

مهندسی حضور دارند و این را بگذارید به حساب درس پس دادن ما . 
از دیدگاه های دوستان استفاده کنم . چند نکته را عرض   می خواهم 
می کنم . در ادامه ی سخنان آقای بنی زمانی ، آن بخش تأمین مالی که 
به  برمی گردد   ، در حوزه ی سرمایه گذاری  بیفتد  اتفاق  در شهر می خواهد 
سازمان ما . سازمان ما هم باید یک خط مشی در نظر بگیرد . چند محور 
 . برای خودمان پیش بینی کردیم  را  اهداف  نظر گرفتیم و یک سری  در 
رقیب بخش خصوصی در حوزه ی  نیستیم که  این  دنبال  به  این که  یکی 
انبوه سازی در بخش مسکن و از این قبیل بشویم . وظیفه ی ما این نیست. 
در دوره ی جدید به دنبال این هستیم که در فرصت های سرمایه گذارِی ما 
تنوع ایجاد بشود ؛ یعنی صرفًا به دنبال ساخت وساز مسکونی نباشیم . شاید 

در گذشته ها این بود که ما یک چارچوب تهیه می کردیم و می گفتیم این 
یک بسته ی سرمایه گذاری است . آقای سرمایه گذار بیایید با یک نرخ تنظیم 
. ما قصدمان این هست  این شکل نیست  . اآلن به  سرمایه گذاری کنید 
که فرصت را در اختیار سرمایه گذار قرار بدهیم . این جوری هم تنوع ایجاد 
می شود و هم ما قدرت مذاکره خواهیم داشت . در این حالت ، سرمایه گذار 
می گوید اآلن اقتصاد بازار می گوید من یک پارک آبی می خواهم درست 
کنم تمامًا شیشه ای ، ما می پذیریم . پس این جا تفاوتی به وجود می آید: 
عمل  آزادی  یک  این که  هم  و  گرفت  خواهد  شکل  پروژه  در  تنوع  هم 
سرمایه گذاری  بسته ی  به  می توانیم  مذاکره  با  خودمان  و  داده ایم  فرد  به 
در  را  سرمایه گذاری های مان  که  است  این  سوم  تفاوت   . کنیم  تبدیلش 
چند حوزه داریم گسترش می دهیم . یکی بحث گردش گری است . مثال 
مشهد را مطرح می کنم : تا چند سال پیش هرکسی مشهد می رفت ، یک 
زیارت می کردند   . بود 24 ساعت  ، ولی مدت ها فقط شده  هفته می ماند 
آن ها   . است  منبع گردش گری مذهبی  امام رضا   : . علت  برمی گشتند  و 
نیازمند این بودند که جاذبه ی گردش گری را افزایش دهند . چکار کردند ؟ 
جاذبه در کنار منبع به وجود آوردند . آن چه که ما در شهر شیراز نتوانستیم 
به آن برسیم . منابع گردش گری شیراز غنی است ، اما نتوانستیم در کنار 
منابع، جاذبه ایجاد کنیم . پس مدت اقامت گردش گر ما کاهش یافته است. 
گردش گری صنعتی پاک است و شیراز هیچ راه گریزی جز سرمایه گذاری 
در حوزه های گردش گری ) فرهنگی - مذهبی - پزشکی و . . . ( ندارد . 
بیاییم گردش گری را صنعتی کنیم ؛ که الزمه ی آن چیزهایی فرادست و 
فرودست است . ما باید برای صنعتی شدن مان هتل و خطوط هواپیمایی 
بیاوریم و جاذبه ایجاد کنیم . این نیاز در مخاطبان هم احساس می شود . 

 پس یکی از راه هایی که به نظر می رسد شهرداری می تواند وارد شود 
و سودآور و بعضًا ارزآور باشد ، همین صنعت پاک است که به تغییر اقلیم 
و نجات شیراز کمک می کند و بعد عرض می کنم که ما در این زمینه چه 

برنامه هایی داریم و چه فرصت هایی در شیراز به وجود آورده ایم .
 بحث شهر هوشمند یکی از محورهای اصلی ما است که روی آن داریم 
کار می کنیم . دوستان شورا تأکید دارند که باید به شهر هوشمند نزدیک 
شویم . این کار نیازمند زیرساخت هایی است که اآلن یکی از گام هایی که 
در سازمان فاوا و یکی از سازمان های سرمایه گذاری برمی دارند ، در بحث 

شهر هوشمند است و حوزه ی حمل و نقل .
توسعه  حالتی  در چه  ؟ شهر  کند  پیدا  توسعه  تا کی شهر می خواهد   
پیدا می کند ؟ ما یک نیازسنجی با مخاطبان مان انجام دادیم . گفتیم آقای 
شهرداِر منطقه نیازها را اعالم کن . ما حتمًا نیاز نداریم در همه ی مناطق مان 
 . نمی افتد  اتفاق  اتفاقی می افتد ؟ گسترش  . چه  ایجاد کنیم  فرهنگ سرا 
امکان سنجی   ، نیازسنجی  از  بعد   . داشت  نخواهیم  بی مورد  نقل  و  حمل 
بعضی   . داشته هایمان  روی  اما   ، کنیم  می توانیم سرمایه گذاری  ما  است. 
زمین های  روی  می خواهد  شهرداری  ولی   ، می دانیم  را  نیازها  وقت ها 
است  این  راه کارش  آن هم   . نداریم   ، انجام دهد  بارگذاری  خودش یک 
که ما یک مشّوق هایی را به بخش خصوصی بدهیم و آن صاحب ملک 
بیاید و از آن استفاده کند . مثاًل ما می گوییم در بافت تاریخی شهر شیراز 
هیچ گونه عوارضی دریافت نمی کنیم . یعنی برای تأسیسات گردش گری ما 

تسهیل گر هستیم . 
 نکته ی بعدی که به درستی اشاره کردید ، در این دوره به دنبال منافع 
مادِی ِصرف نیستیم و فقط بخشی از تأمین مالی مان هست . من چیزی را 
مثال زدم ؛ با داشتن یک پارک آبی خوب و یک شهربازی هیجانی ، جوان 
ما می رود آن جا و تخلیه ی انرژی می شود . یک بخشی هم بخش اجتماعی 
ماست . ما نیازمند آن هستیم که فضاهایی را برای مردم ایجاد کنیم که 
تعامالت اجتماعی ایجاد شود . مثاًل سرمایه گذاری در پیست اتوموبیل رانی 
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خوب است . سرمایه گذار بخش خصوصی بیاید . زمین از ما و سرمایه از 
فرد دیگر .

. یک جاهایی هست که  است  ما خیلی مهم تر  برای  فرهنگ سازی   
ما سرمایه های کوچک تری می گذاریم ، اما می توانیم برداشت های زیادی 
بکنیم ، ضمن این که اقتصاد را هم پویا کنیم . یک مثال می زنم : در بافت 
تاریخی ما محور سید ذوالفقار یا بازارچه ی فیل ، خوب یا بد ، با همه ی 
مشکالتش با یک اعتبار مناسب کف سازی و دوجداره سازی انجام دادیم. 
افتاد ؟ این شده که چند هتل دارند می سازند در آن یا آقایی  اتفاقی  چه 
فالوده  فروشی اش را راه انداخته . با یک هزینه کرد خیلی جزئی توانستیم 
یک ارزش افزوده را در یک منطقه به وجود بیاوریم و نکته ی آخر ، ما برای 
آن جا پالن داشتیم و این بود که وقتی یک نفر می خواهد برود در معالی آباد 
خرید کند و یک امکاناتی را استفاده کند و یا گردش گر بتواند در یک لوپ 
گردش گری در شیراز بگردد ، می تواند به وسیله ی مترو در حداقل مکان به 
بافت تاریخ برسد . گردش گر وقتی از مترو پیاده می شود ، راحت می تواند 
به مسجد نصیرالملک برسد . بنابراین در حوزه ی سرمایه گذاری به همین 
شکل کار می کنیم و سعی مان این است که یک نقشه ی راه داشته باشیم با 
نگاه به جنبه های فرهنگی و سرمایه گذاری های پایدار و رویکرد شهر انسان 

محور و شهر هوشمند . 
گزارش: گردش گری زمانی خوب است که امنیت و آزادی باشد . دوم 
این که آیا می بایست سرمایه گذاری در این حوزه تنها در شیراز انجام گیرد؟ 
جهانی  ثبت  دارد  که  ساسانی  محور  در  شیراز  شهرداری  نباید  چرا  مثاًل 

می شود سرمایه گذاری بکند ؟ 
شهر  قانونی  محدوده ی  در  فقط  قانون  طبق  ما   : شهدوستمهندس
شیراز می توانیم فعالیت کنیم ، در قالب شهرداری و شورا و سرمایه گذاری 

هم همین طور .
 ما گردش گرمان را خوب تعریف نکردیم . من به کسی که از معالی آباد 
یک  این   . می گویم  گردش گر   ، می کند  خرید  بازاروکیل  می آید  مترو  با 
گردش گر است . ما گردش گر درون استانی هم داریم . نزدیک عید نوروز 
از تمام شهرستان ها می آیند خیابان طالقانی ، این هم یک نوع گردش گر 
یک   . ببینم  را  آن  درآمدزادیی  بحث  باید  شهرداری  مِن  البته   . هست 
گردش گر هم گردش گر درون کشور خودمان هست . گردش گر می تواند 

برای شهر شیراز همیشگی باشد . 
گزارش: در دوره ی شورای پیشین مجموعه ای از اقدامات عمرانی در شهر 
با سرعت بسیار انجام شد . اآلن دو سال از شورای شهر فعلی می گذرد . 
چه اقدام شاخصی انجام داده اید ؟ و آیا این که در زمینه ی سرمایه گذاری 
در زمینه ی احداث تراموا هم اقدامی انجام شده یا خیر ؟ و پرسش سوم 
این که چه سرمایه گذاری برای باال بردن فرهنگ مردم در زمینه ی ترافیک 

انجام شده است ؟
سینابنیزمانی: راجع به بخش اول خدمتتان عرض کنم که به اعتقاد من 
اتفاق شاخص عمرانی در این دوره روی نداده . اما برنامه ریزی هایی شده 
که در مدت باقی مانده قرار است اتفاقاتی بیفتد . ما خود را مقید دانستیم به 
برنامه های مصوب پنج ساله ی شهرداری . ما 96/6/1 که شورا را تحویل 
گرفتیم ، سال 96 آخرین سال اجرای برنامه ی دوم شهرداری بود . یک 
مجموعه ای پروژه تعریف شده بود که بایستی سال 96 تمام می شد و از 
سال 97 وارد برنامه ی 5 ساله ی جدید می شدیم . اما روند پروژه ها مشخص 
بود که تا پایان سال 96 این برنامه ها تمام نمی شود . دو انتخاب داشتیم : 
یکی این که پروژه ها را نیمه کاره رها کنیم و پروژه های خودمان را شروع 
کنیم ؛ انتخاب دوم این بود که یک سال برنامه ی سابق را تمدید کنیم تا 
پروژه های قبلی را به سرانجام برسانیم . گزینه ی دوم را انتخاب کردیم؛ 
پروژه های  نیست که  به صالح شهر  دادیم که  این که تشخیص  دلیل  به 

نیمه کاره در سطح شهر رها شوند . یک سال تمدید شد و برای سال 97 
ما با برنامه ی 5 ساله قبلی که وارد سال ششم شده بود ، فعالیت کردیم . 
منتهی از ابتدای امسال برنامه ی 5 ساله سوم توسط خود ما تصویب شد و 
با این برنامه داریم عمل می کنیم که تعدادی پروژه دارد . در این پروژه ها 
تعدادی فاز مطالعاتی دارد انجام می شود و تعدادی این فاز تمام شده و وارد 
تا  است که  تراموا  پروژه  . یکی  بهره برداری می رسند  به  و  اجرا می شوند 
زمستان امسال فاز مطالعاتی تمام می شود و وارد فاز ساخت می شود . یک 
پروژه ی دیگر در برنامه ی سوم شهرداری ، پروژه ی باغ ایرانی است در بلوار 
امیرکبیر ؛ شهرداری تملک کرد با مساحت خیلی زیاد طراحی انجام شده و 
همین روزها وارد فاز اجرایی می شود و تا یک سال تمام می شود . پروژه ی 
بیمارستان دنا به سمت معالی آباد  دیگر کوچه باغ قصردشت مسیر پشت 

است که وارد فاز اجرایی می شود .
گزارش: پرسش مهم دیگر در مورد طرح مطالعاتی جامع اقتصادی شهر 
. گفته شده بود می بایست  شیراز است که در آن راهبردهایی تعیین شد 
اقتصاد شیراز بر پایه ی اقتصاد دانش بنیان باشد . بحث مهمی است . در 
آن دیدگاه پیشنهاد شده از این راه می توان تولید ناخالص ملی شهر شیراز 
را باال برد و رونق اقتصادی شهر شیراز و پس از آن توسعه ی پایدار شهر 
را پدید آورد . دالیلی هم ارائه شده بود و گفته می شد که بر پایه ی اسناد ، 

بخش بسیار ناچیزی از درآمد شهر شیراز از توریسم است .
 شورا تقریبًا این نگاه و رویکرد را نپذیرفت و به سمت اقتصاد مبتنی بر 
گردش گری رفت و گردش گری در سویه های گوناگون تاریخی ، فرهنگی، 
مذهبی و تفریحی . بحث این است که موتور حرکت اقتصاد شهر شیراز 
کدام است ؟ آن چه که در آن طرح بود این بود که می بایست اقتصاد شهر 
دانش بنیان باشد و پیش رانه هایش مبتنی و مرتبط با آن نوع پیشه ها و شهر 
هوشمند باشد . البته صرفًا اتکا کردن به این که مسافر به شهر بیاید، درست 
نیست و باید روش های دیگری در پیش گرفت . شورا نگاهش چیست برای 
پایدار و همیشگی شهر و این چالش هم چنان پیش  رسیدن به توسعه ی 

روی است ؟ یعنی کدام راه را در مقیاس کالن درست می دانید ؟ 
 ضمنًا قرار بود که شرکتی تأسیس شود که بتواند خارج از محدوده ی 
این   . باشد  داشته  درآمد  و کسب  کند  فعالیت  شیراز  شهر  سرمایه گذاری 
تالش به بن بست خورد . این تضاد را چگونه می بینید ؟ در مقیاس کالن، 
نگاه نظری و تئوریک این است که بنیاد درآمد و تولید ناخالص داخلی ، 

گردش گری باشد ؛ درحالی که در آن طرح این گونه نیست ؟
مراتب  در سلسله  ما   . کردید  اشاره  را  درستی  نکته  ی   : زمانیبنی سینا
از  باالتر  برنامه های موضوعی مان  در شورای شهر سطح  برنامه ریزی مان 
و  یعنی طرح جامع گردش گری مان   ، است  برنامه های 5 ساله مان  سطح 
طرح جامع اقتصادی سطح شان باالتر است و این تطبیق به صورت کامل 
وجود ندارد . یک علت جدی آن تعارض در خود برنامه  ی موضوعی ماست. 
یعنی گردش گری و اقتصادی که باهم جور نمی شوند و باهم متعارضند ؛ 
اما می توانیم تأویل کنیم . تعریف مشاور آن طرح از اقتصاد دانش بنیان 
به معنای اعم بود نه اخص . معنای اخص این است که یک شرکت ، فنی 
مهندسی باشد . با توجه به دانشی که از دانشگاه برخاسته ، یک تکنولوژی 
جدیدی را تولید کند و این تولید کاال یا خدمات حاصل از دانش را بتواند 
بفروشد و بشود درآمد . اما مشاور آن طرح تعریفش از دانش بنیان وسیع تر 
هر  در  بیاییم  ما   . نیستند  قبیل شرکت ها  این  من  منظور  و می گوید  بود 
حوزه ای از شهر شیراز که عمل کنیم و یک پایه  ی دانشی به آن بدهیم . 
مثاًل اگر می خواهیم برای شهر شیراز کار برندینگ انجام دهیم یا گردش گر 
جذب کنیم ، این مبتنی بر یک سری داده های علمی باشد . که این تعریف 
با ایشان وارد بحث می شدیم ،  خیلی کامل نیست . وقتی که ما بیش تر 
می گفتند این برنامه در سطح راهبردی است و در سطح عملیاتی نیست. 
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ما   ، نیست  عملیاتی  برنامه  سطح  چون  و  شود  اجرایی  نیست  قرار  هنوز 
نمی توانستیم در برنامه  ی 5 ساله که عملیاتی است ، اجرا کنیم .

در   . دارد  تناقض  ساله  پنج  برنامه  ی  با  که  دارید  قبول  پس  : گزارش
از  برخی  در  حتی   ، می کنند  توصیه  شهر  برای  که  برنامه ریزی هایی 
در   . دارند  ساله   100 برنامه  ی  فارس  خلیج  جنوبی  حاشیه  ی  کشورهای 
حوزه  ی انرژی پاک ، آب ، فن شناسی ، حمل و نقل شهری و آموزش و 
سالمت و درمان و . . . . اگر این بحث ها را این گونه پیش ببریم ، پس از 
پنجاه سال چگونه شهری خواهیم داشت ؟ چطور از سویی شهر توریستی 
باشد و از سوی دیگر ، دانش بنیان و پاک ؟ اصاًل شاید ترکیبی از هر دو 

درست است .
برنامه  به  می توانیم  چقدر  ما  امروز  شرایط  در  اصاًل   : زمانیبنی سینا
اتکا کنیم ؟ یک سؤال خیلی ساده ، در برنامه  ی 5 ساله  ی ششم ما رشد 
اقتصادی چند درصد است ؟ 8 درصد . رشد اقتصادی ما منفی 3 تا 5 درصد 
برنامه ریزی  و  است  شکل  این  به  ما  کالن  اقتصادی  رشد  وقتی   . شده 
شهری ما تابعی از آن است ، می خواهد چه اتفاقی بیفتد ؟ در برنامه ریزی 
یک سری شاخص باید قابل پیش بینی باشد تا بشود بقیه فاکتورها را بر 
اساس آن برنامه ریزی کرد . هیچ چیز ثابتی نداریم . درآمد پایدار را مثاًل 
مبتنی بر سرمایه گذاری کنیم . ما اآلن N تا پروژه در تکمیل خط یک قطار 
شهری داریم که اگر محقق شود ، چیزی شبیه شیخ زاید می شود ، ولی 
هیچ کس جرأت نمی کند روی این ها قرارداد ببندد ؛ خیلی ساده است ، این 

شرایط امتناع برنامه ریزی است ؛ به خاطر عدم پایداری اقتصادی .
گزارش: وقتی بحث سرمایه گذاری توسعه  ی پایدار می شود ، باید دید که 
این سرمایه گذاری ها که انجام می دهیم ، نباید برای آیندگان مخاطره آمیز 

باشد . 
نباید در سرمایه گذاری دخالت  این است که بخش دولتی  نگاه   یک 
کند. یک سری از نهادها در کشور بوده اند که بانک هایی را راه انداختند و 
چون در بخش خصوصی دخالت کرده اند ؛ درحالی که پایه ی آن ها دولتی 
بوده ، و شده اند همان » خصولتی ها « به اصطالح و همه دردسرساز شده اند 
برای کشور . در این نگاه شهرداری ها نمی بایست به امر سرمایه گذاری ها 

بپردازند .
 بحث دیگر راجع به بودجه است . بودجه  ی شهرداری که سال 1395 
هزار میلیارد بود ، نزدیک به 300% رشد پیدا کرد و به 3000 میلیارد تومان 
رسید . خود نشان می دهد که این رشد می تواند به تخریب شهر بیانجامد؛ 
بانک ها  از  و  زد  بزرگی  تخریب های  به  باید دست  رشد شهر  برای  یعنی 
استقراض کرد و یا امالک و تراکم فروشی صورت گیرد . یکی از کارهایی 
که می تواند خوب باشد ، همین پایین آوردن بودجه است که آسیب ها و 
مخاطرات را کم تر کند . برای نمونه ، بیش تر پروژه های اوراق مشارکت به 
تولید فضاهای تجاری و . . . انجامید . به این شکل و به این حجم تولید 
یا این که پروژه هایی هم چون نبش   . مغازه برای اقتصاد کشور سم است 
هتل نیایش و کنار بیمارستان چشم خدادوست که مکان یابی شان نادرست 
این  به  سرمایه گذاری  سازمان  نظر  که  بود  مطمئن  می توان   . است  بوده 
سمت دارد می رود که واقعًا مکان یابی را سنجیده و بر پایه  ی مطالعات و 

نیازها سمت و سو دهد ؟
حاضر  قیمتی  هر  به  ما  بود  این  من  اول  عرض  : شهدوستمهندس
نیستیم هر کاری انجام دهیم ، ضمن این که خط مشی ما مشخص است. 
نمی تواند  ما  برای  ، پس چنین چیزی  انسان محوری  ما وقتی می گوییم 
اراضی  در  منظوره  چند  مجموعه  ی  دنبال  به  وقتی   . باشد  داشته  مفهوم 
این نیستیم  ، یعنی چه ؟ یعنی ما دنبال  پشت کارخانه  ی سیمان هستیم 
به  پروژه ها  برخی  شاید   . بزرگ شهری  پروژه  های  مقیاس  در  برویم  که 
دنبال  به  ما  ولی   ، باشد  نیاز  در شهرها  توسعه  پروژه های محرک  عنوان 

بعضًا سرمایه های بخش  ؛  رسانده شود  مردم  به  این هستیم که خدمات 
خصوصی می خواهد به ما کمک کند ، مانند خط 3 مترو که در ادامه  ی خط 

1 مترو است و یا احداث مجتمع های رفاهی خدماتی . 
مالکیت  با  زمین  هکتار   28 که  را  سیمان  کارخانه  ی  پشت  اراضی   
به شکل مسکونی که هیچ  واگذار کرد  ، می توان  است  شهرداری شیراز 
افزوده  ارزش  می توانست  هم  خیلی   . افتاد  نخواهد  آن  برای  هم  اتفاقی 
ایجاد کند . ولی آمدیم پروژه  ی تفریحی پیش بینی کردیم . پروژه ای که 
به  آزادانه  بیاوریم و تفریح کنند و  بیرون  از خانه  بتوان مردم را یک روز 
ورزش بپردازند . یک دهکده باشد برایشان . پروژه  ی دیگر ، پارک تفریحی 
انجیره هست که شهرداری در آن جا 200 هکتار زمین دارد . امروز ما در 
حوزه  ی مالی - اقتصادی توانستیم اعتبارات پروژه را از منطقه به سازمان 
بگیریم . می توان یک مسابقه  ی بین المللی طراحی گذاشت برای دهکده  ی 
گردش گری 200 هکتاری . پروژه  ی چند منظوره  ی فرزانگان منطقه ی 9 
ما نیز هست . آن جا یک هکتار زمین داریم و یا دیتاسنتر که مبنای شهر 
هوشمند ما هست . توسعه  ی شمالی خط 1 قطار شهری است . تولید انرژی 
از پسماند است که نیاز شهر است . بخشی از آن دارد اتفاق می افتد . بین 

700 تا 1000 میلیارد تومان هم حجم سرمایه گذاری است . 
از  ؟  برعکس  یا  است  شهرسازی  از  تابعی  سرمایه گذاری  آیا   : گزارش
، مشکالت شهری  تهیه شده  ی شهرسازی  این طرح های  می دانیم  کجا 
شهر  پایدار  توسعه  ی  به  شهرسازی  پروژه های  آن  آیا  ؟  می کنند  حل  را 
می انجامند ؟ به بیان دیگر ، شما در بحث سرمایه گذاری چگونه می خواهید 
؟  دهید  اقتصادی  رونق  را  ؟ چگونه می خواهید شهر  کنید  سرمایه گذاری 
GDP ] تولید ناخالص داخلی [ را باال ببرید ؟ آیا تنها در چارچوب مختص 

شهرداری شیراز می خواهید عمل کنید یا فراتر از آن ؟ نحوه  ی مشارکت با 
بخش خصوصی چگونه است ؟ 

باقی است که موضوع مهم سرمایه گذاری همیشه   پرسش هم چنان 
مرتبط بوده با بحث درآمد و توسعه  ی پایدار ؛ به ویژه پس از آن که کالن 
درآمد  خودشان  که  گفتند  و  کردند  رها   60 دهه  ی  اواخر  در  را  شهرها 
خودشان را تأمین بکنند ، این امر با توجه به این که شهرداری ها حوزه های 
انواع پسماندها  از : جمع آوری و سامان دهی  گسترده ای را دربر می گیرند 
 ، بولوارها   : احداث شبکه های دسترسی   و محل  ، ساخت  زباله ها  دفن  و 
هدایت   ، خیابان ها  آسفالت  بازسازی   ، بن بست ها  تا  کوچه ها   ، خیابان ها 
بار ،  اتوبوس رانی ، حمل   ، امور مربوط به آتش نشانی   ، آب های سطحی 
تاکسیرانی ، حفاظت از حریم شهر ، رسیدگی به بهداشت محیط ، گسترش 
فرهنگ سراها و بوستان ها و فضاهای سبز و کتابخانه ها و گورستان ها و . 
. . . از سوی دیگر ، با تأسیس شوراهای اسالمی در شهرها و روستاها به 
عنوان نهادهای نظارتی و قانون گذاری محلی و مصوب کننده  ی بودجه  ی 
شهرداری ها و دهیاری ها و به عنوان نهاد انتخاب کننده  ی شهردار یا دهیار 
موضوع تأمین درآمد و توسعه  ی پایدار پیچیده تر شده است . افزون براین 
که مدیریت یکپارچه  ی شهری هنوز محقق نشده است . در یک دوره ای 
هم سازمان هایی هم چون سازمان همیاری شهرداری ها شکل گرفت که 
از آن  یا پس  برای درآمدزایی  بازی می کردند  را  اقتصادی  میانجی  نقش 
نام » سازمان سرمایه گذاری « ، که در واقع  تشکیالتی شکل گرفت به 
زیر حوزه  ی معاونت مالی شهرداری ها اداره می شد و این بحث وجود داشت 
که سرمایه گذاری چیست ؟ چرا باید سرمایه گذاری صورت بگیرد ؟ حد و 
حدودش چیست ؟ اصاًل چرا باید سرمایه گذاری از سوی شهرداری یا به 
مدیریت شهرداری اتفاق بیفتد ؟ در واقع این هزینه ها از کجا و چگونه باید 

تأمین شوند ؟ 
چنین  امروز  به  تا  که  باشد  استوار  زمین  اقتصاد  بر  شهر  درآمد  اگر   
بوده ، یک موضوع مهم پیش می آید که اقتصاد مبتنی بر زمین بر اساس 
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نظریه  ی اقتصاددان ها بر پایه  ی رانت زمین است ؛ نه به معنای ویژه خواری 
که امروز در ادبیات موضوعی اش رواج پیدا کرده است ؛ بل که به معنای 
کالسیک اقتصادی اش . ارزش افزوده  ی حاصل از خواب و تغییر کاربری 
زمین و یا ورود به محدوده  ی خدماتی و اعمال ضابطه ی جدید . این رانت 
زمین ، در واقع ارزش افزوده ایجاد می کند . گمان می رود در نگاهی که 
بنیاد همین  بر   ، وجود داشته در سازمان های سرمایه گذاری کسب درآمد 
رانت زمین بوده ، یا نیتی اعمال و تصویب ضوابط ویژه بر روی زمین های 
شهرداری از راه طرح های بازنگری و کمیسیون ماده  ی پنج و . . . و ساخت 
مجتمع های تجاری ، اداری و گاه مسکونی و . . . . بسیاری از پروژه هایی 
هم که هزینه بر تلقی می شوند هم چون قطار شهری ، برپایی بوستان ها ، 

زیرساخت ها ، گذرها و برهم گذرها و . . . . 
واقعًا  درآمد  این  که  کرد  باید  چه   ، آن   درآمد  و  شهر  اداره  ی  برای   
، گویا قرار است  پایه  ی شنیده ها  بر  این که  به  با توجه  البته   . پایدار شود 
به  اداره  ی کالن شهرها  برای  عوارض  دریافت  مورد  در  دولت الیحه ای 
 ، از تصویب آن  احتمااًل پس  ببرد و گفته می شود  برای تصویب  مجلس 
درصد باالیی از درآمد شهرداری ها از این راه تأمین خواهد شد ، شاید خود 

کارگشا باشد .
 از سویی دیگر ، می توان پرسید اصواًل چرا باید » سازمان سرمایه گذاری« 
داشت و چه منفعتی دارد ؟ آیا این سازمان هم چنان محوریتش صرفًا بر بنیاد 
اقتصاد زمین و پروژه ها نخواهد بود ؟ توجه داشته باشیم که بیش تر وقت ها 
و  نمی افتد  اتفاق  از سوی شهرداری ها  مدیریت شهر  در  ارزش  مهندسی 
هزینه های باالسری و دستگاه مدیریتِی مربوط به آن 30 ، 40 تا %50 
هزینه ها را باال می برد . مثاًل همین 12 هزار کارکنان حقوق بگیر شهرداری 
خود مشکل زا می شود . ممکن است بر پایه  ی محاسبات بتوان گفت هزینه  ی 
شهرداری شیراز را می توان تا 1500 میلیارد تومان کاهش داد ؛ اگر چنین 
باشد ، آن موقع نگاه به سرمایه گذاری هم متفاوت خواهد شد . اما هنگامی 
دیگری  به سمت  ، وضع  می شود  تعیین  تومان  میلیارد  بودجه 3000  که 
می رود و چرایی ها و سرمایه گذاری ها و خط قرمزها تفاوت پیدا خواهد کرد 
نگاه   . به چشم اندازهای شهر دگرگون خواهد شد  و چگونگی دست یابی 
انسان محوری در شهرسازی و سرمایه گذاری و رویکردهای مرتبط با آن 
می بایست کانون توجه باشد ؛ هم در برنامه ریزی های بلندمدت، میان مدت 

و کوتاه مدت و هم در پروژه های مقیاس کالن تا خرد و گوناگون .
مهندسولدان: سابقه ای را از این که در سرمایه گذاری چه شد ، می گویم. 
شهری  مدیریت  برای  پایدار  توسعه  ی  بحث  که  شده  کوشش هایی  البته 
مطرح شود تا جلوی یک سری از اشتباهات بسیار بزرگ گرفته شود . ولی 
همان طور که فرمودید ، اساس این سرمایه گذاری بر محور رانت زمین بود. 
یعنی یک سری امالک و زمین در اختیار شهرداری ها بود ؛ و یک سری 
پروژه را روی این زمین ها تعریف می کردند و خود شهرداری ها می شدند 
رقیب بخش خصوصی . در احداث این پروژه ها خصوصًا پروژه های تجاری 
که بیش از حد نیاز شهرمان است و نتیجه هم این شده که هرکسی در 
بخش تجاری سرمایه گذاری کرده ، اآلن ضرر کرده و هیچ گونه تناسبی با 
افزایش قیمت در بخش های دیگر نداریم . این اتفاقی بود که در بسیاری 

از شهرها افتاد .
این  به  کار  که  مثال می زنم  را  مشارکت  اوراق  پروژه های  شیراز  در   
شکل بود که هرجا شهرداری زمین های مناسبی داشت که مالکیتش قطعی 
بود و قابل گذاشتن در رهن بانک بود ، این ها را یک سری بسته های عمدتًا 
 . می گذاشتند  بانک  رهن  را  مالکیتش  اسناد  و  می کردند  تعریف  تجاری 
پروژه های اوراق مشارکت این گونه شکل گرفت که در عمل و در ذات خود 
این کار رقابت با بخش خصوصی بود و اشتباه بود ، خود قیمت تمام شده ی 
ساخت این پروژه ها چون توسط دستگاه هایی انجام شد که تشکیالت شان 

خیلی عریض و طویل بودند ، بر اساس مقررات سازمان های برنامه ریزی 
کشور پیمانکار انتخاب می شد ، بعد با بخش خصوصی می خواست رقابت 
کند . قیمت تمام شده خیلی زیاد بود . با توجه به این که این پروژه های 
اوراق مشارکت توسط یکی از بانک ها تضمین می شد ، هزینه های سنگینی 
از نظر متعهد پذیره نویس و بازارگردان تحمیل می شد به شهرداری ؛ حتی 
تخفیف هایی هم اعالم شد در بخش عوارض شهرداری برای کسانی که 
از این اوراق استفاده کنند . جمعًا سود ساالنه ی آن را که شهرداری می داد 
تمام  قیمت  کنید  اضافه  این  به  ؛  می شد  حساب   %30 از  بیش  سالیانه 
شده توسط سیستم پیمانکارِی بخش دولتی که اساسًا با سیستم کارفرما 
بخش  هزینه ی  با  و  می کند  کار  مشاور   - نظارت  دستگاه   - مجری   -
سال  از  و  نبود  رقابت  قابل   ، نتیجه  در  و  است  متفاوت  قبلی  خصوصی 
1394 به بعد ، پروژه های جدید با انتشار اوراق مشارکت کنار گذاشته شد. 
بارگذاری ها در کاربری  در پروژه های سازمان سرمایه گذاری هم عمده ی 
تجاری - اداری و مسکونی بود ؛ فقط در یک مورد کاربری گردش گری و 
هتل بود و در این پروژه ها تأمین مالی از طریق شریک سرمایه گذار انجام 

می شد .
 اتفاقاتی افتاد در زمینه ی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در 
سراسر کشور که در پروژه های سرمایه گذاری به هیچ عنوان رعایت نشد. 
شورای  ریاست  ترکان  مهندس  که  زمانی  در  بود  که  مشکالتی  از  یکی 
مرکزی را بر عهده داشت ، جلسه ای مفصل با معاون عمرانی وزارت کشور 
برگزار شد که موضوعش عدم رعایت ترتیبات اداری معرفی ناظر ، طراح، 
از کانال هایی نه بر اساس  . کارها  . بود   .  . کنترل های نظام مهندسی و 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نه قانون نظام مهندسی و کنترل 
ساختمان شکل گرفته بود . یک چیزی بود بین این دو که تذکر داده شد و 
خروجی این شد که یک شیوه نامه برای سرمایه گذاری در شهرها تهیه شد 
و قرار شد پیش نویس های تهیه شده را به عنوان آخرین نسخه ی نهایی به 

شهرداری ها ابالغ کنند .
ارتفاعات  بحث   ، می افتاد  داشت  که  بدی  خیلی  اتفاقات  از  یکی   
شیراز بود که در برهه ای این بحث مطرح شده بود که در ارتفاعات شیراز 
به  برمی گشت  سرمایه گذاری  این  ریشه ی   . شود  انجام  سرمایه گذاری 
تفاهمی که بین سازمان ملی زمین و مسکن و اداره ی کل راه و شهرسازی 
و شهرداری شیراز انجام گرفته بود تا در حدود 7% سطح اشغال ساخت وساز 
در ارتفاعات انجام شود و برای آن سند مالکیت صادر شود و به شهرداری 
اجازه داده شد که پروانه روی این 7% صادر کند . متأسفانه پیشنهادهای 
عجیب و غریبی می آمد در شورا که ساختمان هایی با ارتفاع خیلی بلند با 
کاربری های خیلی بی مورد اجرا شود که متناسب با سیما و منظر شهری 
نبود و به شدت چالش برانگیز بود . یکی از سیاست های اخیر ، مخالفت با 
این قضیه بود که در واگذاری زمین در ارتفاعات جلوگیری شدیدی شد و 
این بحث متوقف گردید . با جلوگیری از این اتفاق ، کیفیت منظر شیراز 
با این سیما و منظر حفظ شد . اتفاق بدی که برای جبل دراک افتاد و در 

ارتفاعات می توانست خیلی بدتر اتفاق بیفتد .
 رسیدیم به فکر جدید که شورای شهر چارچوب هایی را معین کرده 
و به شهرداری ابالغ کرده است . چارچوب ها این بود که امکان توسعه ی 
شهر شیراز با کدام محور است ؟ شیراز شهری است که فقط از جنبه ی 
مختلف  محورهای  گردش گری  این  که  است  توسعه  قابل  گردش گری 
زیارتی ، عمومی ، تاریخی فرهنگی یا سالمت دارد . بر همین مبنا ، قرار 
. اول  شد پروژه هایی در شهر شیراز به عنوان سرمایه گذاری مطرح شود 
که  آن چه   . کنیم  معرفی  سرمایه گذار  به  را  سرمایه گذاری  فرصت  آن که 
وظیفه ی قانونی شهرداری است که با همین محوریت انجام شود . طبیعتًا 
کاری  رساندنش  اتمام  به  که  مانده هست  عقب  کارهای  یک سری هم 
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بسیار سخت است . من خدمت همه ی بزرگواران عرض کنم وقتی یک 
شریک  عنوان  به  حقیقی  یک شخص  و  شهرداری  مثل  حقوقی  ساختار 
باهم کار می کنند ، آغاز مشکل اصلی است . ساختار حقوقی که شناخت 
کاملی از بازار و الفبای اقتصاد و مسایل فنی و تخصصی در سطح بخش 
 . است  پیمانکار   ، سرمایه گذار  که  است  این  احساسش   . ندارد  خصوصی 
کارمندان شهرداری احساسشان این است که این آقا ارباب رجوع است و 
در ادامه ی راه ، چنان چه اختالفی بین طرفین ایجاد شود ، برعکس شریک 
که شخص حقیقی است با استفاده از مشاوران و وکالی قوی تر ، چابک تر 

بوده و برنده ی هرگونه دعوی و اختالف خواهد بود . 
گزارش: بنابراین می توان گفت که اوراق مشارکت و سرمایه گذاری های 
پراکنده ای که در سطح شهر صورت گرفت ، بیش تر بر پایه ی فعالیت هایی 
با کاربری های تجاری اداری بوده ؟ و می توان این درس را آموخت که این 

راه چندان راه درست و تأمین کننده ی کمبودهای شهری نبوده است ؟
یا  پراکنده  سرمایه گذاری های  عنوان  به  که  آن چه  می کنید  فکر  آیا   
بارگذاری در  ، به جز  افتاده  اتفاق  اوراق مشارکت که در طول این مدت 
تغییر  نگاه ها  این  باره  در  می رود  گمان  که  شهر  بلندی های  یا  ارتفاعات 
و گسترش  تأمین  به سمت  یا  و  نبوده  پایدار  توسعه ی  راستای  در  کرده، 
عمل  در  و  نینجامیده  نیازسنجی ها  با  متناسب  شهری  نیاز  مورد  خدمات 

ناکام مانده است ؟
سینابنیزمانی:به طور قاطع می توانم بگویم که نیازسنجی نشده بوده. 
درآمدی  هدف  می شد  گفته  ظاهر  به   . نبوده  بین  در  کالنی  هدف  هیچ 
داشته، حتی از مدیران قبلی هم که پرسیدیم که آیا هدف توسعه ای داشته؟ 
گفتند خیر هدف درآمدی دارد . که من فکر می کنم از ابتدا که مشخص 
بود به درآمد که نمی رسد هیچ ، ضرر هم می دهد ؛ که به ضرر هم رسید. 
یک بخش از دالیلش را آقای مهندس ولدان خیلی خوب برشمردند که 
شاید خالصه ی آن این باشد که قیمت تمام شده ی باالی اوراق که یک 
سود ثابت هزینه ی بازارگردانی ، تبلیغات و . . . یک طرف است که قیمت 
توسط  مدیریت  باالی  هزینه ی  دیگر  طرف  یک   ، می برد  باال  را  بودجه 
. هم اکنون گزارش هایی که رسمًا به دست ما  بخش حقوق دولتی است 
رسیده این است که بسیاری از قراردادهای اوراق مشارکت ، بیش از %150 
برآورد واقعی منعقد شده که این مشخص است پروژه اقتصادی نمی شود؛ 
بنابراین از همان ابتدا مشخص بود . با توجه به قیمت تمام شده ، بودجه و 

با مدیریت بخش عمومی به سود هم نخواهد رسید .
اوراق  پروژه های  برای  نداشتیم  توسعه ای  هدف  ما  کنید  فرض   
یکی   : داشت  توان  می  راه  دو   ، داریم  درآمدی  هدف  وقتی  مشارکت. 
شهرداری باید پول بگذارد و عوارض و سایر قضایا ؛ یک راه هم این است 
با سرمایه گذار بخش خصوصی وارد قرارداد مشارکت در ساخت شویم که 
این نوع بودجه ، بودجه ی سهم بری و مشارکت است ؛ یعنی دو طرف سهام 

دارند و در سود و ضرر مشترک هستند . هم چنان که شهرداری 
چند پروژه در این نمونه داشته که اتفاقًا فکر می کنم به سود هم 
رسیده اند . مثل پروژه ی بهشت، پروژه ی ستارخان . درصورتی که 
رانت زمین هم برای شهرداری دارد . منتهی برای پروژه ی اوراق 
مشارکت آمدیم از بودجه ی مبتنی بر بدهی استفاده کردیم . اوراق 
به شما می دهد  ثابت  پول  این شکل است که یک  به  مشارکت 
یک اصل و فرع ثابت ، فارغ از این که در پروژه چه اتفاقی می افتد 
. برای تصمیم گیری در مورد بودجه ی اوراق مشارکت ، گزینه ی 
سرمایه گذار خصوصی مستقیم را رد کردیم . در بازار سرمایه هر 
دو جور این امکانات وجود دارد . می توان مراجعه کرد ، بودجه ای 
مثل وام انتخاب کرد، یکی پول را می دهد ، اصل و سود ثابتی را 
در سررسیدهای معینی پس می دهند ، اصل ابهامی که دارم این 
خصوصی  بخش  با  نداشتند  تصمیم  وقت  مدیران  اگر  که  است 
. چرا روش صندوق  بازار سرمایه  بروند  مشارکت کنند و تصمیم داشتند 
زمین و ساختمان را انتخاب نکردند و رفتند بدترین روش را انتخاب کردند 
؛ روشی که هزینه ی تمام شده بنا به دالیلی که گفته شد ، مدیریت و سود 

و هزینه های جانبی خیلی باالست و پروژه را نمی تواند ارتزاق کند ؟
است که  این  دارد  بازار سرمایه  دو روش  این  دیگر که  تفاوت   یک 
بازار سرمایه ، سرمایه را در اختیار  در روش پروژه های اوراق مشارکت ، 
پیمانکار   ، این سرمایه  با گرفتن  این شهرداری   . قرار می دهد  شهرداری 
را  پیمانکار  هزینه های  و  می شود  طرف  او  با  مستقیم  و  می کند  انتخاب 

می پردازد . 
 در روش صندوق زمین و ساختمان برعکس است . یعنی شهرداری 
زمین و پروانه را در اختیار صندوق قرار می دهد . صندوق است که می رود 
پیمانکار را انتخاب می کند ، خودش می سازد و خودش می فروشد و این 

وسط پول را تقسیم می کند . 
استفاده در  اجازه ی  تنها جایی که   . انتخاب کردیم  را  اول  ما روش   
قطار  مانند  زیرساختی  پروژه های   ، دادیم  را  مشارکت  اوراق  پروژه های 
این دلیل  به  ؛ آن هم  ناوگان حمل و نقل بود  اتوبوس و  شهری و خرید 
که 50% اصل و فرعش را دولت متعهد می شود پرداخت کند . یعنی بار 
مالی سبک است ، ضمن این که ما هم قصد نداریم با ساختن مترو به سود 

برسیم . 
 البته اصل بحث درآمد در شورا در کمیسیون برنامه و بودجه مطرح 
می شود . درآمد دو تا معنی دارد یک معنی اقتصادی ، یکی معنی بودجه ای. 
معنی بودجه ای یعنی در گردش بودجه در قسمت درآمدها درج می شود. 
اوراق مشارکت و استقراض بانکی به معنی بودجه ای ، درآمد هستند، ولی 
به معنی اقتصادی درآمد نیستند . اگر درآمد را به صرف معنی اقتصادیش 
و  است  ساختمانی  عوارض  یکی   . دارد  عمده  درآمد  جور  دو  شهرداری 
که  است  این  شهرداری  بزرگ  مصیبت   . است  ملک  فروش  دیگری 
درآمدهایش تنوع بخشی نشده است . ما وقتی در کمیسیون برنامه و بودجه 
با اداره ی کل درآمد قرار می گذاریم و از آن گزارش می گیریم ، مستقیمًا 
می رود روی عوارض ساختمانی و هیچ بحثی دیگر ندارد . همین جلسه ی 
آخر دقیقًا این اتفاق افتاد . گزارش درآمدی می گرفتیم ، گفتیم برنامه تان 
را   BP و   B بیاییم  می خواهیم  ؟  کند  پیدا  افزایش  درآمدتان  که  چیست 
افزایش دهیم . گله ی شدید ما را در پی داشت و خوب اتفاقی نمی افتد. 
خدمات  بهای  می تواند  مهم  بخش  یک  بکنیم  تنوع بخشی  بخواهیم  اگر 
ارائه می دهیم ، مثل : جمع آوری  باشد . یعنی خدماتی که به شهروندان 
پسماند، نظافت خیابان ها ، گل کاری و نگه داری فضای سبز و . . . . بهای 
تمام شده ی این خدمات دربیاید . طی یک برنامه ی میان مدت 5 ساله به 
تدریج عوارض این ها واقعی شود . اآلن عوارض پسماندی که شهرداری 
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می گیرد کم تر از قیمت تمام شده پول می دهد . یک راه دیگر 
افزایش درآمد، درآمد پایداری هست که شما می فرمایید که ربط 
پیدا می کند به بحث سرمایه گذاری . در برنامه ی 5 ساله سوم 
سه اتفاق باید بیفتد یا توسعه ، یا افزایش درآمد یا کاهش هزینه 
باشد  پایدار  افزایش درآمد می تواند در زمینه ی توسعه ی  این   .
. یعنی شهرداری مثاًل اگر با یکی به روش سنتی مشارکت در 
ساخت می کند یک مجتمع تجاری می سازد و یکی از واحدها را 
می برد ؛ یک راهش این است که یکی از این واحدها را بفروشد 
و به یک درآمد مقطعی برسد . یک راه دیگر آن است که این ها 
را اجاره داری کند و به درآمد پایدار برسد . این ارتباط بین درآمد 

و سرمایه گذاری است .
هزینه ی  اگر  که  هست  پرسش  این  هم چنان   : گزارش
خدمات را ببینیم ، در واقع تغییر ریل می دهیم از درآمد حاصل 

 . بازآفرینی شهری که خود بحثی دراز دامن است  به جز  از ساخت وساز 
حد  باید  ما  که  معتقدند  نگره پردازان شهری  از  برخی  توسعه ی  بحث  در 
توسعه ی شهر را ببندیم ، هم از سویه ی گسترش پهنایی و بلندایی و هم 
از نظر حد جمعیتی و در واقع کالن شهرها را متناسب با جمعیت تعیین 
بر  مبتنی  اقتصاد  از  اقتصاد  این  اگر  بخشیم.  بهبود  و  دهیم  سامان  شده 
ساخت وساز و زمین به دانش بنیان تغییر یابد ، سرمایه گذاری باید چگونه 
باشد که با ایجاد رویکرد هم خوان باشد و چگونه می توان سرمایه گذار را 

جذب کرد ؟ 
 هم اکنون شهر گران شده است : به دلیل این که ساخت وساز با چنین 
دستگاه مدیریتی سنگین ، گسترده و دیوان ساالرانه ی شهرداری ها تا 150 
همان گونه  چون  ؛  می پذیرد  انجام  میانگین  هزینه های  از  گران تر  درصد 
بین  می توان  آیا   . باالست  بسیار  عماًل  سرباری  هزینه های  گفتیم  که 
مناسب  و  بهینه  خدمات  هماهنگ  و  متوازن  توسعه ی  و  سرمایه گذاری 
نسبتی درست برقرار کرد . توجه داشته باشید موضوع صرفًا گردش گری 
مطرح نیست ؛ بل که خدمات مورد نیاز مردمی است که در این شهر زندگی 
نظام  روان،  و  همگانی   ، آسان  ترابری   ، پاک  هوای  داشتن  و  می کنند 
تا شهری  آن جاست  مسلم  شادابی حق  و  تندرستی  و  درمان  و  بهداشت 
بشود  و  نباشد  شهروندان  و  انسان  با  ستیز  در  روزه  هر  که  بگیرد  شکل 
گونه ای درآمیختن سودآوری و فعالیت اقتصادی و شهرسازی انسان بوم گرا. 
آقایدکترمقیمی ] رییس کمیسیون خدمات شهری و سالمت شورای 
اسالمی شهر شیراز [ : رشته ی من اقتصاد نیست . اما به نظر من در این 
شهر مشکل است و تناقضی وجود دارد بین سرمایه گذاری در این شهر . 
یعنی هرکس بیاید می گویند آقا چقدر پول داری ؟ فقط جنبه ی مالی را 
 . و خالقیت  ایده  یعنی  امروز سرمایه گذاری  دنیای  در   . درنظر می گیرند 
باید همه ی جنبه های سرمایه گذاری روی جمعیت و شهر سنجیده شود. 
مهندسی سرمایه یعنی یک جانبه فکر نکند و جزئی نگر نباشد . هر کسی 
می خواهد در این شهر سرمایه گذاری کند ، ایده و خالقیت داشته باشد ، 
می تواند همه ی جنبه های اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی را در نظر بگیرد، 
یک  فقط  آورده  میلیارد   200 آمده  سرمایه گذار  می بینم  من   . بیاید  بعد 
ساختمان خریده هیچ کار دیگری هم نکرده و پول خوابیده است . اما با 
انجام دهد.  این شهر  از کارهای دیگر در  200 میلیارد می توانست خیلی 
به سمت  برویم  باید  تورم و مشکالت در سطح شهر  این  با  امروز دیگر 

اقتصاد خرد و محلی ، با توجه به وضعیتی که وجود دارد .
گزارش: می فرمایید مطالعات باشد و بتواند از اقتصاد زمین و ساخت وساز 
آیا شدنی است ؟ می توانید   . بنیان تغییر مسیر می دهد  تجاری به دانش 

مثالی بزنید ؟
دکترمقیمی: واقعًا شدنی است . حوزه ی پسماند در حوزه ی کمیسیون ما 

است . چقدر می شود خوب کار کرد . طالی سیاه است . چه کسانی دارند 
استفاده اش را می برند ؟ دالل ها . خانواده ها تقریبًا همه تفکیک می کنند و 
بیرون می گذارند . خب چه کسانی آن ها را جمع می کنند ؟ افراد تهی دست 
جمع می کنند و به دست دالل می دهند با قیمت بسیار ارزان می فروشند . 
اما اگر مدیریت واحد باشد همین زباله ها از مبداً تفکیک و جمع آوری شود، 

بسیاری مشغول به کار می شوند . 
 در این وضعیت تورم باید به سمت اقتصاد محلی و سرمایه های خرد 
رفت . در این شهر چند هزار پزشک است ؟ هم اکنون تنها دو سه هزار 
پزشک متخصص در شهر هست . هر حسابی که نگاه کنید ، باالی ده 
برای  فضایی  و  نمی کنید  وارد  را  این ها  چرا   . پول هست  میلیارد  بیست 
که  آقایانی  مگر   . است  شدنی  کار  این  ؟  نمی کنید  ایجاد  سرمایه گذاری 
در باال نشسته اند بیایند و تفکر خود را عوض کنند . من به هیچ عنوان 
. شهرداری کالن شهر شیراز  ندارم شهرداری ورشکست می شود  اعتقاد 
اگر ایده داشته باشند ورشکست نخواهند شد . در حوزه ی سرمایه گذاری 
که بی نهایت . در شش ماه می توانند دو سه هزار میلیاردی که قرار است 

بودجه ی شهرداری هست ، داشته باشند . کمی دید خود را باز کنند . 
با  جلسه  چندین   . می شود  خارج  شهر  از سطح  دارد  آب  بیش ترین   
می شود  خارج  دارد  شیراز  قنات  از  زه کشی  آب   . گرفتیم  شهر  مسئوالن 
قرآن  دروازه ی  از  آبی هست که   . نوع مدیریتی  بدون هیچ  از کمربندی 
می آید تا بازار وکیل . حمام قهرمانی و بهارستان از این آب قنات استفاده 
می کرده اند و بعد در پارک ولی عصر می آمد و در آخر ، از شهر خارج می شد. 
این دو تا آب امروز دارد بدون توجه پمپاژ می شود که ما داریم زه کشی 
می کنیم . این طور شهر به سمت نابودی می رود . همه جای دنیا می بینیم 
می گذارند   ، می کنند  زه کشی  را  آب  این ها   . رد می شود  دریا  مترو وسط 
وسط دو تا کانال بازارچه ی فیل و کنار بازار و از شهر خارج می شود . این 
شهری که تمام آسفالت است و آب جذب نمی شود راهی ایجاد می شود و 

در نهایت، دچار فرونشست و فروچالگی می شود . 
 من پیشنهادی داشتم . پارک مادر در منطقه ی پنج ، 15 هکتار جا 
هست که می شود آب در آن جا جمع شود . خاکش هم طوری هست که 
اندازه ی  به  دریاچه ای   ، شود  جمع  که  آب   . کرد  نگه داری  می توان  آب 
دریاچه ی چیتگر راه می افتد . در آن جا 22 مورد می توانیم سرمایه گذاری 
کنیم . می توانیم کشتی بیاوریم ، جت اسکی و . . . و می توان نیروهای 
زیادی را به کار گرفت و نشاط و شادابی بین مردم ایجاد کرد . این ها همه 
سرمایه گذاری است . کسی که می خواهد در حوزه ی سرمایه گذاری کار کند 

باید خیلی دیدش باز باشد نباید نگاهش به جیب مردم باشد .
گزارش: بحث دیگر این است که سرمایه گذاری ها با چه روش هایی صورت 
گرفته و چرا به بن بست رسیده و چه کار باید کرد که سرمایه گذاری ها در 
 . نباشد  برای شهر و شهروندان همان گونه که گفتیم مخاطره آمیز  آینده 
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گفته شد توسعه ی شهر از طریق سرمایه گذاری ؛ وقتی می گوییم توسعه ی 
 . داد  باید توضیح   ، نباشد  باشد و چه  ، چه  از طریق سرمایه گذاری  شهر 
اول توسعه یعنی چه و چگونه می تواند به پایداری شهر شیراز کمک کند. 
میرزای   - معالی آباد  چهارراه  تجاری  پروژه ی   . شویم  یادآور  را  نمونه ای 
شیرازی . وقتی چنین پروژه ای تعریف می شود که گمان می رود هدفش 
حل  برای  و  مقطعی  صورت  به  هم  آن   ؛  است  بوده  سودآوری  بیش تر 
سال های  درصورتی که  ؛  نابه جا  مکانی  در  هم  آن   . روزمره  هزینه های 
این  آیا   . بپردازند  را  آن  منفی  هزینه ی  و  پیامدها  باید  شهر  مردم  سال 
موضوعی که دیگر چنین پروژه هایی را در آینده نداشته باشیم ، به عنوان 
یکی از محورهای راهبردی برای سیاست گذاران فعلی قلمداد می شود یا 
خیر؟ هزینه ی باالسری را که پیش تر یادآور شدیم ، این سرمایه گذاری ها 
بیش تر با زیان روبرو شده ، چگونه می توان آن ها را به هزینه ی واقعی و 
مهندسی شده نزدیک کرد ؟ چنان چه مبنا تنها سودآوری این گونه پروژه ها 
باشد، آن گاه سرمایه گذاران ترغیب می شوند که پولی بیاورند ، تغییر کاربری 
بگیرند ، سود سرشاری بگیرند و بروند . پس سرمایه ها به سمت سازندگی 
نخواهد رفت ؛ چون وقتی شهرها و شهرداری به خاطر مشکالت مالی به 
پیش  بیش تر  نابودی  سمت  به  شهرها  روزبه روز  بردارند،  قدم  این سمت 
خواهند رفت . آیا نگاه و اراده ای پیدا شده که با هماهنگی شوراها و هیأت 
دولت و سپس تصویب مجلس ، راه های درآمدزایی پایدار شهرها به  ویژه 
برای کالن شهرها پیدا شود و اگر چنین الیحه ای گفته می شود قرار است 

در مجلس طرح شود ، مفادش چیست ؟
آیا این الیحه با الیحه ای که شهردار می فرمایند دولت در صددست به 

مجلس ببرد ، فرق دارد ؟
مهندسشهدوست: این الیحه مربوط به سرمایه گذاری است . یعنی 

مشارکت شهرداری ها با بخش های خصوصی و عمومی است . 
مباحث  به  مربوط  آن  و  دارد  وجود  خالءهایی  واقع  در   : گزارش

سرمایه گذاری است . 
بحث  در  قانونی  خالء های  ما  اول  بحث   : شهدوست مهندس
سرمایه گذاری است که از طریق این الیحه می خواهد اتفاق بیفتد و نوع 
را  فایلی   . است  پیشتاز  مشهد  مورد  این  در   . شد  گفته  که  قراردادهایی 
می گوید  و  گرفته  مشاور  یک  آن جا  شهرداری   . گذاشتند  سایت شان  در 
را  مشهد  شهر   ، بشین  سرمایه گذاری  مشاور  کنار  تفصیلی  طرح  مشاور 
ما  به  و  کن  پیدا  را  امکان سنجی   ، آن  از  بعد  و  نیازسنجی   . کن  آنالیز 
. مثاًل در  نیازسنجی کردند  آنالیز کردند و  را  . مناطق مشهد  پالن دهید 
این منطقه هرکسی این جا بیمارستان بسازد ، یا زمین شهرداری بدهد یا 
خود فرد بیمارستان می سازد . این جا که منطقه ی محروم من هست ، من 
65% عوارض معاف می کنم . همین بیمارستان در منطقه ای برخوردار ، با 
عوارض 20% تعیین می شود . این اتفاق برنامه محور است . آن چه که ما 
نداریم . هرکس به ما مراجعه می کند ، می گوییم می خواهی چه کار کنی ؟ 
می گوید می خواهم مجموعه ی آن چنانی بسازم . می گوییم کنار ساختمان 
در  اگر  نه  می گوید   . بساز  آن جا   . داریم  زمین  هکتار  یک   9 منطقه ی 
شمال غرب ، حسینی الهاشمی ، قصردشت یا چمران دارید ، می سازم وگرنه 

سرمایه ام را جای دیگری می برم .
گزارش: البته نباید فراموش کرد که در الگوبرداری ها ، می بایست شرایط 
اقلیمی ، شهرسازانه و فرهنگی اجتماعی هر شهر را مورد توجه قرار داد و 
نمی توان صرفًا گرته برداری کرد . یک نگاه این است که با رونق اقتصادی 
از فعالیت های صورت گرفته و درآمدهای حاصل عوارض شهرداری گرفت.

حوزه ی  در  درآمدها  دنبال  بخواهیم  اگر  ما   : شهدوست مهندس
سرمایه گذاری باشیم ، اگر صددرصد آن چه که یافته های مالی ما باشد ، 

این اشتباه است . شهر باید به آن چه که آقای دکتر مقیمی گفت ، برسد. 
 : نکته   . برآوردن آن ها  برای  باید هزینه کنیم  ما  دارد که  نیازهایی  شهر 
نقطه ای  اگر در   ، بسازد  نیست  بیمارستانی که وظیفه ی شهرداری  همان 
 . می کند  نقل کمک  و  حوزه ی حمل  در  افراد  تردد  در  چقدر  ساخته شد 
همه چیز قرار نیست درآمد مستقیم به شهر باشد ، بلکه درآمد غیرمستقیم، 

اثربخش تر است .
دکترمقیمی: دقیقًا همین است . آن بحث مشهد هم به خاطر آن است که 

سازمان سرمایه گذاری از سازمان به معاونت ارتقا پیدا کرده است .
مشکل  اصل   . ندارد  اختیاری  هیچ  ما  سرمایه گذاری  سازمان   
ساختاری است . سرمایه گذار می آید به سازمان سرمایه گذاری و می خواهد 
سرمایه گذاری انجام دهد . باید برود معاونت مالی اقتصادی ، بعد باید برود 
معاونت شهرداری و . . . سرمایه گذار خسته می شود و سردرگم است . اما 
اگر به معاونت مالی ارتقا پیدا می کرد و کارشناسان حوزه ی اقتصادی آن جا 
حضور داشتند ، یک پنجره ی واحد در سرمایه گذاری وجود داشت . دیگر 
اصاًل  امروز   . انجام می داد  را  راحت کارش  و خیلی  نبود  ایشان سردرگم 

نمی فهمیم باید چه کار کنیم .
گزارش: در برابر این سخن ، برخی از شهرداری های مناطق می گویند 
سرمایه گذاری را به ما واگذار کنید و سازمان را تعطیل کنید . علت چیست ؟ 
زمانی کوتاه سازمان سرمایه گذاری خودش پروانه هم صادر می کرد . گفته 
می شود از ده پروانه ی صادر شده ، هفت تایش با مشکل روبرو شده است و  

. . . این ارتقای جایگاه چگونه اثرگذار خواهد بود ؟ 
یعنی سازمان بشود معاونت   ، قبلی  به شکل  برگردد  باید   : مقیمیدکتر

سرمایه گذاری . 
مهندسشهدوست: حوزه ی مناطق به دنبال این هستند که درآمدی 
برای خودشان در حوزه ی سرمایه گذاری کسب کنند . مِن منطقه می گفتم 
آیا درآمدش در حساب منطقه می رود ؟   . این پروژه را من پیش می برم 
چون آن موقع درآمد محور بودیم . نقش هرکسی مشخص نبود . اآلن که 
ساختار مشخص شده ، تکلیف منطقه ی ما مشخص است . یعنی منطقه ی 
ما می داند که تا سقف چه مقدار می تواند کار آنجام دهد و در حساب خودش 
باید در حوزه ی   ، ، اگر ما کاری بخواهیم بکنیم  هم می نشیند . دوستان 
کالن انجام دهیم . اجازه دهیم مناطق کار خودشان را انجام دهند . صدور 
پروانه را اآلن سازمان دارد انجام می دهد ، ولی حوزه ی شهرسازیش باید 

قوی تر عمل می کرد . 
ریالی  حجم  پایه ی  بر  پروژه ها  دسته بندی  این  گفتید  پیش تر   : گزارش
سرمایه گذاری تعریف شده است . گاهی وقت ها مقیاس چندان چیزی را 

روشن نمی کند .
مهندسشهدوست: به هر صورت ، اگر بخواهیم مطالعه ای در شهرداری 
شیراز انجام بدهیم ، باید همه ی جوانب سنجیده شود . باید به کمک مشاور 

نیازسنجی و امکان سنجی کرد .
در  ؟  را می کنیم  کارها  این  داریم  برای چه  ما   : دیگر  نگاهی   : گزارش
شهرها هر قسمتی مسئول دارد . ما مرتب می خواهیم آزمون و خطا بکنیم ، 
نمی شود . چرا از تجربه های کشورهای دیگر استفاده نمی کنیم ؟ برای چه 
می خواهیم شهر را توسعه بدهیم ؟ بزرگ ترین مشکل این سال ها این است 
که همه ی توجه ها معطوف به کالن شهرها شده است . به روستاها توجه 
نشد و شهرهای کوچک . اآلن هم اگر پیشنهاد بدهیم سرمایه گذاری را به 
شهرهای کوچک ببریم ، می گویند قانون اجازه نمی دهد . این مشکالت را 

حل کنید . اصاًل چرا آمایش سرزمین اجرا نمی شود ؟ 
 ضمنًا گرته برداری از مشهد و پل و برهم گذرسازی به تقلید از تهران 
و اصفهان چاره ی کار است ؟ مدنیت شهرها با پل که شناخته نمی شود . 
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تقاطع یا برهم گذر بسازیم ، نشانه ی پیشرفت است ؟ 
چقدر  کار  این  پرسید  صرفًا  نباید  سرمایه گذاری ها  در  این که  دیگر   
دارند.  ناملموس  اقتصادی  تأثیر  پروژه ها  گاه  ؟  کند  تولید  پول  می تواند 
برای  هزینه  کتابخانه ها   ، بوستان ها   ، فرهنگ سراها  به  شهر  نیازهای 
سرمایه گذاری   .  .  . و  نوری   ، دیداری   ، شنیداری   ، هوایی  آلودگی زدایی 
آیا در آن طرح کالن ، این مطالعات را می خواهید بگنجانید   . می خواهد 
یادآور  به سرمایه گذاری ؟ مثاًل همین بحثی که  در شرح خدمات مربوط 
شدید برای سیل ، آتش سوزی و زمین لرزه که کالن شهرها با آن روبرو 
هستند ، چه می خواهید انجام دهید ؟ این سرمایه گذاری ها تاکنون بیش تر 
که  اهرم هایی  این  با  که  است  این  شما  هنر   . است  بوده  سرمایه برداری 
دارید سرمایه گذاری را جذب کنید که این مسایل را حل کند و آن را هم 

اقتصادی کنید . 
 از سوی دیگر ، تقریبًا همه این را قبول دارند . ضعف هایی که در دوران 
با بخش خصوصی  رقابت  در  و سرمایه گذاری های شهرداری  بود  گذشته 
بوده است . اآلن گفته می شود این نگرش تغییر یافته ، چیزی که نادیده 
گرفته می شود ، فکر و خالقیت است . به نظر من برنامه ای که گفتند در 
به خالقیت  تبدیل  را  اما چه کسی می خواهد آن  ؛  ، درست است  مشهد 
کند ؟ یعنی با فکر خالق سودآوری را در جهت توسعه و اهداف شهر قرار 
داد و هم نیاز شهرداری را تأمین کند . سرمایه گذاران ما و کسانی که پول 
دارند ، تخصص کار ندارند و یا کسانی که در شهر تجاری می سازند این ها 
تخصص این فکر را ندارند که در آن خالقیت حرف اول را بزند . به هر 

صورت ، باید به فکر و نوآوری بها و ارزش داده شود .
دکترمقیمی: مطالعات ما با بازارهای جهانی سنخیت ندارد . ما نمی توانیم 
آینده نگری کنیم و اگر می آمدیم پیش بینی می کردیم برای ده سال آینده ، 
فقط جنبه ی مالی و اقتصادی را نگاه نمی کردیم ، قطعًا خیلی از مشکالت 
حل می شد . باید برای فکر ارزش قائل شد . اآلن شهرداری شیراز بیش از 
12 هزار نیرو دارد . ببینید دو هزار تا نیروی آن کار می کنند ؟ می توانند تمام 
مشکالت شهرداری و نیازهایش را برطرف کنند . اراده ای نیست . ورودی 
شهر شیراز از سمت پل فسا چند هکتار زمین هست ؟ فقط همین آبی که 
دارد خارج می شود . شهرداری شیراز بگوید این جا گل خانه بزنید یا . . . ، 
تمام نیازهای شهر برطرف می شد . همه ی نیروها کار می کردند و چه درآمد 
اقتصادی داشتیم . ما فقط با تولید گل و گیاه و صادر به کشورهای عربی 
تمام نیازهای شهر را می توانستیم برطرف کنیم . اگر اراده و مدیریتی بود 
که همه را به کار وامی داشتند ، سرمایه ی زیادی می شد در شهر تولید کرد . 
مهندسعربلو ] مشاور کمیسیون سرمایه گذاری شورای شهر شیراز[: 
قسمت   . است  بین المللی  که  بگویم  تجربه  یک  به  راجع  می خواهم  من 
بعد هم یک حرکتی است که از سال گذشته در شهر شروع شده است . 
ما در حوزه ی ملی اقتصاد منابع محور بوده ایم و نقش فرزند پول داری را 
داشته ایم که ارثی به او رسیده و همین جور داشته از آن استفاده می کرده . 
این دقیقًا در سطوح مدیریت شهری هم نمود پیدا می کند . همان اقتصاد 
زمین که فرمودید . در سطح ملی اقتصاد منابع محور به اقتصاد دانش محور 
و تخصص محور تبدیل شده است اما در سطوح شهری اتفاقی که افتاده در 
مدیریت شهری و شورای شهر از سال گذشته در برنامه ی پنج ساله ی سوم 
توسعه ی شهر شیراز رخ داده در ردیف بودجه . بحث پایدار کردن بودجه 
در ردیفی که بودجه به آن اختصاص پیدا می کند ، خیلی مهم است . ردیف 
بودجه ای باز شده برای اختصاص 5% از بودجه ی سازمان سرمایه گذاری به 
حوزه ی کسب و کارهای دانش بنیان و نوآورانه ی مرتبط با مدیریت شهری 

که آغاز راه است . 
آیا این نگرش جدید در مدیریت ها شکل گرفته است و شورا   :گزارش

چگونه آن ها را پی گیری می کند ؟

سینابنیزمانی: نگاه جا افتاده است . نمودش هم بودجه است . شهرداری 
شیراز به این شکل است که برنامه ی پنج ساله می نویسد . یک سری پروژه 
تعریف می شود و در پنج سال این پروژه ها خرد می شوند و در بودجه ی یک 
ساله هر سال مقداری پیشرفت خواهند داشت . برنامه ی پنج ساله ی دوم ، 
انتهای سال گذشته پایان یافت و از ابتدای سال جاری برنامه ی پنج ساله ی 

سوم شروع شد که در این برنامه نوع پروژه ها تغییر کردند .
 دو نگاه درآمدی هم بوده است : یکی این که از راه درست پول درآوریم 
و راه مضر که فروش امالک بود و استقراض روی آن ها . اما در این شورا 
نگاه  اگر  تورم  به  توجه  با  و  نداشتیم  اصراری  هیچ  بودجه  افزایش  به  ما 
کنید عماًل بودجه ی ما از نظر تورم ، کاهش هم پیدا کرده . استقراض را 
به صفر نرساندیم . مانند پروژه ی اوراق مشارکت که در واقع برمی گردد به 

زیرساخت ها که حذف نشده است . 
 بحث دیگر این است که اگر نوع تأمین مالی مضر را کم کنیم ، تأمین 

مالی مفید چگونه باال ببریم ؟ در این زمینه خیلی توفیقی نداشته ایم . 
گزارش: شیراز دارایی های ارزشمندی دارد . همین باغات قصردشت و 
پادگان ها ، فضای کارخانه های مزاحم و . . . . چگونه می توان از مشارکت 
بهره گرفت تا این پهنه ها را آباد کرد و پایدار ؟ مثاًل در نگه داری باغ ها 
استفاده   ]  Zeriscaping  [ پردیس سازی «  از روش » خشک  می توان 
کرد . گردش گری صرفًا این نیست که رستوران ساخته شود و ده ها ماشین 
جلو رستوران ها تداخل ترافیکی بیافرینند و باغ را هم آخر سر خراب کنند. 
کاری عبث است . باغات قصردشت و پادگان ها ثروت شهرند . دراین باره 

چه فکر نوآورانه ای می توان داشت ؟ 
مهندسولدان:متأسفانه در کشور ما انحصارات مالِی شکل گرفته در 
اقتصاد کالن ، منجر به برتری و دست برتر نهادهای مالی هم چون بانک ها 
و مؤسسات اعتباری بر همه ی فعالیت های اقتصادی از جمله سرمایه گذاری 
در بخش های توسعه ای شده است و اقتصاد کشور را با چالش های بزرگ 
روبرو کرده است . بخشی بانک ها هستند و این سودهایی که تحت عنوان 
سود از هیچی دارند پرداخت می کنند و خلق پول می کنند و نتیجه ی آن 
انسان  ایده ی  که  باشید  داشته  در سرمایه گذاری  بحثی  که هر  است  این 
آن  در  ندارد  امکان   ، باشد  داشته  دانش بنیان  و  پایدار  توسعه ی   ، محور 
سیستمی که در نهادهای ما مستقر است بتواند رقابت کند . این اتفاق در 
همه جا وجود دارد ، اما قطعًا شهرداری نمی تواند جدای از این سیستم به 

عنوان یک مجموعه ی منفرد کاری کند . 
پروژه   مادر  و  عام  سهامی  سرمایه گذاری  شرکت  برای  زمانی   : گزارش
اساس نامه ای نوشته شد . آن پیشنهاد با اتکا به عمدتًا سرمایه هایی کوچک 
بود ، نه اوراق مشارکت با سود تضمینی . آن شرکت سرنوشتش چه شد ؟ 
 چون برای گریز از تنگناها و قوانین دست وپاگیر شهرداری بود که بر 
پایه ی قانون تجارت عمل کند و به فعالیت بپردازد . آیا این گونه شرکت ها 
می توانند نظر شما را تأمین کنند ؟ در این صورت ، بحثی که گفته می شود 
برویم بیرون از شهرها سرمایه گذاری کنیم ، شاید بتواند به عمل درآید و 

درآمدش در شیراز خرج شود .
در تجربه ی کشور ، شرکت های مسکن سازان و به شکلی خانه گستر 
یکم و . . . وجود داشته که هیأت امنای آن وزیر و استاندار بوده اند و اعضای 
و  می کردند  تعیین  مدیرعامل   . بود  استاندار  عمرانی  معاون  مدیره  هیأت 
سهام وزارت بالمناصفه به مسکن و شهرسازی و شهرداری ها تعلق داشته 

است . می توان از آن تجربه ها بهره گرفت ؟
سازمان  حوزه ی  در  قانونی  محدودیت های   : شهدوست مهندس
اول  از   ، باشیم   54 یا   84 ماده ی  ما  این که   ، شهرداری  سرمایه گذاری 
سازمان   . ندارد  فایده  هیچ   ، نباشد  تجارت  قانون  تا   . است  بوده  بحث 
سرمایه گذاری شهرداری تابع آیین نامه ی مالی و معامالتی شهرداری است .
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جهانی  تجربه های   . نیستند  بد  یا  خوب  فی نفسه  شرکت ها  : گزارش
می گوید شرکت ها می توانند باشند و قدرت عملکردی گسترده داشته باشند. 

این شرکت ها قوانین دست  و پا گیر ندارند . خطرهایی هم البته دارند .
 اگر شرکت خصولتی نشود و شرکت واقعی سرمایه گذاری باشد ، آیا 
می تواند با توجه به تجربه ی جهانی این نیازها را تأمین کند ؟ البته جذب 
و راهبری سرمایه های خرد نیز خیلی مهم است . اگر چنین شرکتی شکل 

بگیرد ، آیا چاره ساز خواهد بود ؟
مهندسولدان: اگر دانش بنیان باشد ، بله . اگر تخصص حاکم باشد ، 
بله. اگر قرار باشد همه ی تصمیم ها در مسیر غیرتخصصی و دستوری باشد، 

خیر. دست باالتری نباید باشد تا تخصص بتواند فرصت سازی کند .
بحث  کاًل   ، اخیر  ساله ی  چهل  پیشینه ی  به  توجه  با  اما   : گزارش
برآیندی  خصولتی  و  دولت  به  وابسته  و  دولتی  بخش  در  سرمایه گذاری 
شهرداری   . برده اند  دیگر  به سمت های  را  این شرکت ها  و  است  نداشته 
آیا   . اما تمام عملکردش دولتی است   ، نهادی غیردولتی و عمومی است 

فکر نمی کنید همین امر است که باعث شکست می شود ؟ 
دکترمقیمی:امروز با توجه به مشکالت شهرداری و دولت باید به سمت 
بخش خصوصی رفت . نیاز شهرداری بیش تر در پروژه های عمرانی است. 
تولید پارک و پل و . . . شهرداری باید شیوه هایش را عوض کند . باید به 
 ، آینده و روی وضعیت  برای چند سال  نیاز جامعه است  برود که  سمتی 

جمعیت و بازار کار نیازسنجی کند . 
و شهرداری  بسترسازی شود  برای بخش خصوصی  : می گویید  گزارش
با خروج  نمی بایست شرکت مادرپروژه یا هلدینگ بزند و در این صورت 
شهرداری از سرمایه گذاری و تأمین مستقیم شرکت ، هزینه های باالسری 

هم کاهش خواهد یافت . 
دکترمقیمی: وزیر جوانان به شیراز آمد . من گفتم این وضعیت سرانه ی 
ورزشی شهر شیراز در شأن شیراز نیست . شیراز یک باشگاه بانوان ندارد. 
شما  بدهم  قرار  اختیار  در  را  زمینی  حاضرم  شهر  شورای  عنوان  به  من 
هزینه هایش را بدهید . من 15 میلیارد می دهم . خیلی خوب بود در شورای 
 . شد  انجام  کارها  همه ی  و  شد  مطرح  سرمایه گذاری  کمیسیون  و  شهر 
خودمان  ما  اگر  که  نوشت  نامه  باغات  ستاد  از   . می شد  واگذاری  داشت 
مشارکت کنیم ، بیش تر سود می کنیم . نامه به رییس داده و امضا شده . 
شهردار منطقه هم نامه نوشت داد ، به اداره ی کل و منتفی شد . این یعنی 

دخالت شهرداری . 
می تواند  نقشی  چه  گره گشایی  این  در  سرمایه گذاری  سازمان   : گزارش

داشته باشد ؟ و سخنان آخر را بفرمایید . 
 ، سرمایه گذاری  سازمان  خوراک  من  نظر  به   : شهدوست مهندس

دیتاهای انباشته است .
و  امالک  صندوق   ، ساختمان  زمین  صندوق های   : لوعرب مهندس
مطالعه ی   1395 سال  دنیا  در  که  هستند  موفقی  نمونه های  مستغالت 
کشورهای  و  هند   ، ترکیه  در  موفقی  نمونه های  از  دادیم  انجام  تطبیقی 

مختلف .
دکترمقیمی:یک نمونه بگویم . طرح مطالعاتی بزرگراه هوشمند آیت اله 
هاشمی رفسنجانی در رودخانه ی خشک شیراز طرحی است که آغاز کردیم. 
در مورد بستر رودخانه هیچ بحثی نداشتیم . در حوزه ی پزشکی ما شهری 
داریم با دو میلیون جمعیت . خدمات مان به غیر از خود شیراز به اطراف 
 MI شهر و شهرستان ها است . قطب پزشکی کشور هستیم . یک بیمار
فاصله  یک  در  باید   . برسانیم  قلب  مرکز  و  بیمارستان  به  می خواهیم  را 
تمام  این که  به  توجه  با  . من  رسانده شود  بیمارستان  به  زمانی مشخص 

 ، نزدیک هستند  رودخانه  به  دقیقه  دو  تا  فاصله ی یک  بیمارستان شیراز 
همه ی بیمارستان ها دو طرف رودخانه است . اگر بزرگراهی زده شود که 
عوارض هم بگیرد در دو سه طبقه که روی بستر رودخانه نباشد . طبقه ی 
باال بزرگراه باشد با مونوریل ، دوچرخه سواری و . . . . یک مریض قلبی با 

کم ترین زمان به مرکز می رسد . 
 بحث باغات شهر شیراز و ارتفاعات این ها اگر برنامه داشته باشیم، بسیار 
مفید است یا باید تولید اکسیژن کند یا فضای سبز یا تولید اکسیژن. یک 
گروه خاص می رود درخت خشک می کند ، مجوز می گیرد و آپارتمان سازی 
می کند . اگر می آمدیم طرحی می دادیم با مجوز 5% با نگه داری خودشان 
با ایجاد » خشک پردیس سازی« ] Zeriscaping [ تمام باغات نگه داری 

می شد .
مهندسولدان:انتشار اوراق مشارکت و استفاده از نظام مالی و بانکی را 
خط می زنیم . گفتیم در مشارکت و سرمایه گذاری چون رقابتش با بخش 
 . دهید  پیشنهاد  می توانید  را  اداری   - تجاری  پروژه ی  فقط   . است  مالی 
بسازیم کسی نمی آید.  یا شهربازی  آبی  پارک  سه سال است می خواهیم 
هلدینگ سرمایه گذاری را هم اگر خط بزنیم ، می رسیم به یک راه حل ؛ 
نماینده ی  عنوان  به  توسط شهرداری ها  اداره ی شهرها  و  نگه داری  یعنی 
حکومت محلی که این با تصویب یک الیحه ی درآمد پایدار شهری توسط 

مجلس شورای اسالمی میّسر است .
ساله  پنج  برنامه ی  ما  آن که  وجود  با  امروز  شرایط  در  : زمانیبنی سینا
مصوب داریم و هدف گذاری کّمی هم هست ، خود بنده از شهرداری توقع 
ندارم که این برنامه را محقق کند چون چیزی قابل پیش بینی نیست . فکر 
می کنم که اگر تعهد به این نتیجه را از شهرداری نمی خواهیم ، تعهد به 
استفاده از وسایل ممکن و تالش ممکن را می خواهیم . نظارت ما باید در 
این حوزه باشد . یعنی بخواهیم که شهرداری از همه ی توان و امکانات 

ممکن استفاده کند .
مهندسعربلو:دولت ، نهادهای عمومی و شهرداری بدترین بازیگر 
و  مالی  در حوزه های  بیش تر کنیم  را  باید محدودیت هایشان  ما   . هستند 
اقتصادی . باید به سمت اقتصاد محله محور رفت . مانند شورایارها و . . . . 

اقتصاد از پایین به باال حرکت کند . 
تابع  شیراز  شهر  در  سرمایه گذاری  حوزه ی  : شهدوست مهندس
سرمایه گذار  که  است  این  هم  علت   . است  کشور  کل  در  سرمایه گذاری 
امنیت می خواهد . این امنیت بستر می خواهد و تا فراهم نشود ، سرمایه گذار 
نمی آید . تالشمان بر این باشد که سرمایه گذار امنیت را حس کند . شاید 
اتفاقی که در برخی استان ها افتاده این است که آن ها خیلی نمای زیبایی 
، گالیه مند  ما هروقت دور هم نشستیم  اما   ، دادند  نشان  را  از شهرشان 
شیراز  نگوییم  هیچ وقت   . باشد  زشت  نباید  بیرونمان  نمایه ی  و  بودیم 
بله  ؟  گیر  پا  دست  و  قانون  بگوییم  چرا   . ندارد  سرمایه گذاری  ظرفیت 
هست. ما تالش مان بر این هست که کار برای سرمایه گذار تسهیل گردد 

و سرمایه گذار احساس امنیت کند .
مختلف  . سویه های  می کنیم  عزیزان سپاس گزاری  از همه ی   : گزارش
ارائه  بحث مطرح شد . بخش هایی هم مصداقی بود و پیشنهادهایی هم 
 . برد  از میان  را  باید آن ها  قانونی وجود دارد که  . می دانیم موانع  گردید 
بیش تر  آشنایی  برای  باشد  بوده  گامی  گفت وگو  و  نشست  این  امیدواریم 
سرمایه گذاری  در  مقوله هایی  و  دشواری هایی  چه  اصواًل  که  خوانندگان 

وجود دارد و تولید فکر شود .
در  را  وقت شان  که  گرامیان  همه ی  از  گزارش  فصل نامه ی  طرف  از 

اختیار ما قرار دادند ، سپاس گزاری می شود .


