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چـــكـــيـــده
نوس�ازی ش�هری ،احداث و اصالح و توس�عه معابر و نوس�ازی محلات از جمله وظایف اساس�ی

ش�هرداریها بشمارمیآید .با توجه به ناتوانی شهرداریها در تأمین منابع مالی بسیار زیاد که ضروری

میباش�د ،رویکردهای نوین بر حضور گس�ترده بخ�ش خصوصی در این زمینه تأکید دارد .مش�ارکت
گس�ترده بخش خصوصی برای س�رمایهگذاری در نوس�ازی ش�هری ،در صورت وجود نرخ بازده مورد
انتظار و حداقل ریس�ک و خطر ،تحقق مییابد .از یکس�و باید چش�مانداز نرخ بازده بهاندازهای باشد

که س�رمایهگذاری در این حوزه را ترغیب نماید و از س�وی دیگر چشمانداز خطر سرمایهگذاری ،نباید

بهگونهای باشد که مانع از سرمایهگذاری در نوسازی شهری شود.

ی در طرحها و پروژههای نوس�ازی ش�هری
برای اولین بار در این مقاله ،انواع ریس�ک س�رمایهگذار 

مورد بررسی قرار گرفته است ،و راهکارهای مدیریت ریسک طرحها و پروژههای نوسازی شهری معرفی

شده است .ترویج و تثبیت فرهنگ مشارکت فراگیر ،همهی عناصر و عوامل مسئول و ذینفع در برنامه
نوس�ازی ش�هری و ایجاد فضای اعتمادآفرین و تأکید بر حضور حمایتی همزمان دولت و شهرداریها در

کنار بخش خصوصی برای س�رمایهگذاری در نوس�ازی شهری همراه با ارائه قوانین و راهکارهای مناسب
برای آزادسازی و تجمیع پالکهای فرسوده موجود در عرصههای مورد نوسازی بهعنوان مهمترین عامل

کاهش و مدیریت ریسک سرمایهگذاری در نوسازی شهری ،اصلیترین نتیجه این بررسی است.

کلیدواژه :ریسک ،مدیریت ریسک ،سرمایهگذاری ،نوسازی شهری

مقدمه

براس��اس ماده یک قانون نوس��ازی و عمران ش��هری،
نوسازی و عمران و اصالحات اساسی و تأمین نیازمندیهای
ش��هری و احداث و اصالح و توسعه معابر و ایجاد پارکها و
پارکینگها (توقفگاهها) و ...و تأمین سایر تأسیسات مورد
نی��از عمومی و نوس��ازی محالت از جمله وظایف اساس��ی
شهرداریها برشمرده شده است .بهمنظور نوسازی شهرها،
ش��هرداریها میتوانند از طریق مؤسساتی با سرمایه خود؛
خانهها و مستغالت و اراضی و محالت قدیمی و کهنه شهر
را خریداری نمایند و در صورت اقتضا برای تجدید ساختمان
طبق طرحهای مصوب بفروش��ند و یا اینکه راساً نسبت به
اجرای طرحهای ساختمانی اقدام نمایند .اما با گذشت دهها
س��ال از تصویب قانون ،شهرداریها نتوانستهاند آنگونه که
باید در این زمینه توفیق داشته باشند .رویکردهای نوین بر
حضور گس��ترده بخش خصوصی در این زمینه تأکید دارد.
حضور بخش خصوصی تابع شرایط عرضه و تقاضا ،سودآوری
و خلق ارزش است .بهعبارت دیگر؛ چنانچه منافع ،عایدی
و س��ودی از پروژههای نوسازی ش��هری مورد انتظار باشد،
بخش خصوصی حاضر به سرمایهگذاری خواهد بود.
از نگاه س��رمایهگذاری ،در نوس��ازی ش��هری دو ارزش
بالق��وه وج��ود دارد .ارزش اول به باال رفتن س��طح عمومی
قیمتها در حوزه مس��کن ،ساختمان و کاربریها وخدمات
شهری معطوف بوده و ارزش دوم ناشی از باال رفتن مرغوبیت
محدودههای مورد س��رمایهگذاری پس از عملیات نوسازی
است .بهعبارت دیگر ،صنعت نوسازی شهری به دلیل ایجاد
مرغوبی��ت و ارتقای کیفیت محیط زندگی ش��هری و ایجاد
ظرفیتهای جدید برای اس��کان جمعیت س��رریز شهری و
ارائه خدمات شهری ،خلقکننده ارزش واقعی و ارائهکننده
خدمات ضروری و مورد نیاز شهروندان است.
پروژههای نوس��ازی ش��هری در درون شهرهای موجود
و عمدتاً در مراکز ش��هرها و بر اس��اس طرحهای نوس��ازی
مصوب مراجع ذیصالح قانونی ،تعریف میش��وند .بهدليل
ماهی��ت بهس��ازی خود ،منج��ر به ارتق��اي کیفیت محیط
زندگ��ی ش��هری و ارتقاي س��طح دسترس��ی ب��ه خدمات
ش��هری خواهند ش��د و اين به مفهوم خل��ق ارزش واقعی
است .بهعبارت دیگر ،پروژههای نوسازی شهری با توجه به
مرغوبیت��ی که ایجاد میکنند ،قابليت ايجاد ارزشافزوده را
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دارا ميباش��ند .وقتی که یک گره شهری برطرف میشود،
ارزش مناط��ق پیرامون��ی آن باال میرود .ب��ه همین دلیل
اس��ت که مش��تریان و خریداران حاضرند بع��د از عملیات
نوسازی مبلغ باالتری برای خرید محصوالت ناشي از تولید
پروژههای مزبور بپردازند .بيش��تر نظریههای نوسازی مراکز
ش��هری و رهيافتهاي پژوهش��گران ،بهویژه نظریه شکاف
اجاره و شکاف ارزش امالک و مستغالت ،ظرفيت اقتصادي
این موضوع را تأیید میکنند.
تجارب انتش��ار اوراق مشارکت برای طرحهای نوسازی
و پرداخت سود قطعی عالوه بر سود علیالحساب ،پرداخت
وام و تس��هیالت از س��وی بانکه��ای داخل��ی و خارجی و
تعری��ف پروژههای متعدد دارای توجیه اقتصادی از س��وی
جامعه مش��اوران و سرمایهگذاریهای متعدد اما پراکندهی
بخ��ش خصوصی و تعاونی ،میتواند گ��واه دیگری بر وجود
بازده مناسب در این حوزه ،تلقی شود .اما پرسش اصلی در
این میان این اس��ت که چرا با وجود بازده ،س��رمایهگذاران
بخش خصوصی حاضر به سرمایهگذاری گسترده در نوسازی
شهری نیستند؟
هنگام تصمیمگیری در مورد س��رمایهگذاری در نوسازی
شهری ،سرمایهگذار مانند هر س��رمایهگذاری دیگری به نرخ
بازده و ریسک س��رمایهگذاری خود توجه نشان میدهد زيرا
از یکس��و باید چش��مانداز ن��رخ بازده بهاندازهای باش��د که
سرمایهگذار را برای سرمایهگذاری در این حوزه ترغیب نماید
و از س��وی دیگر چش��مانداز خطر س��رمایهگذاری هم نباید
بهگونهای باش��د که مانع از تمایل او برای فعالیت در نوسازی
شهری باش��د .این مقاله به شناس��ایی خطرها و ریسکهای
فراروی س��رمایهگذاری در نوسازی شهری میپردازد و برخی
راهکارهای مدیریت و کاهش این ریسکها را تبیین میکند.
از نگاه س��رمایهگذاری ،در نوسازی شهری دو
ارزش بالق��وه وج��ود دارد .ارزش اول ب��ه باال
رفتن س��طح عمومی قیمتها در حوزه مسکن،
ساختمان و کاربریها وخدمات شهری معطوف
بوده و ارزش دوم ناش��ی از باال رفتن مرغوبیت
محدودهه��ای م��ورد س��رمایهگذاری پس از
عملیات نوسازی است

مدیریت ریس��ک بهمنظور محافظ��ت در برابر
پیامدهای نامطلوب ناش��ی از تحمل ریس��ک و
همچنی��ن اطمینان یافتن از دس��تیابی به فواید
پذیرش ریسک ،مطرح میشود
مدیریت ریسک :مفهوم و فرآیندآن
ریس��ک بهعنوان انحراف در پیشامدهای ممکن که در
یک موقعیت معین وجود دارد ،تعریف ش��ده اس��ت (س��ی
آرتور ویلیام��ز و همکاران  .)1385ریس��ک یا خطرپذیری
یک مفهوم کیفی اس��ت و نش��انگر عدماطمینان نسبت به
انتظ��ارات آینده اس��ت .این عدماطمین��ان ،نگرانیهایی را
نس��بت به آینده برای س��رمایهگذار ایجاد مینماید .رونق و
رکود اقتصادی ،اس��تقبال خریدار از تولیدات ،ناآرامیهای
سیاسی و گروهی ،هجوم رقبا به بازار تولید محصول مشابه،
تغییر ش��رایط جغرافیایی ،وقوع ح��وادث ناگوار مثل زلزله
و یا آتشس��وزی و ...همه و همه عواملی اس��ت که احتمال
خط��ر برای عای��دی س��رمایهگذاری را به هم��راه میآورد
(عبده تبریزی.)1370،
مدیریت ریس��ک بهمنظور محافظت در برابر پیامدهای
نامطلوب ناشی از تحمل ریسک و همچنین اطمینان یافتن
از دستیابی به فواید پذیرش ریسک ،مطرح میشود .این امر
مس��تلزم آن است که ریس��ک را شناسایی و برای مدیریت
آن ،تصمیمهای هوش��یارانه اتخاذ ش��ود .س��هلانگاری در
مدیریت ریسک میتواند عواقب نامطلوب و مهمی بهلحاظ
مالی یا اعتباری بر جای گ��ذارد .حتی اگر تأثیر پیامدهای
عدممدیریت ریس��ک کمرنگ بهنظر برسد ،عدمتوجه به آن
میتواند موجب انحراف از مس��یر اصلی امور شده و موجب
گردد تا س��رمایهگذار بهجای آنکه وقت خود را در مسائل
اصلی س��رمایهگذاری ص��رف کند ،بخ��ش قابلتوجهی از
انرژی و امکانات خود را صرف مقابله با تبعات عدم مدیریت
ریس��ک نماید .توجه شایس��ته به مدیریت ریسک ،نیازمند
داش��تن چارچوب��ی مطمئن برای آن اس��ت .این چارچوب
نهتنها ش��امل فرایندهای شناسایی ،اندازهگیری و مدیریت
ریسک میش��ود ،بلکه همچنین ساز وکاری فراهم میآورد
که به س��رمایهگذار امکان میدهد در مورد تغییرات ریسک
در ط��ول زم��ان و رویهه��ای مدیریت بحران ب��ا طرحهای

محدودکننده عوامل مس��بب ریس��ک که قب ً
�لا پیشبینی
نشده بودند بازخورد دریافت کند.
مدیریت ریسک فرآیندی است برای رفع چنین نیازهایی
از طریق تعیین ریس��کهای عمدهای که س��رمایهگذار در
معرض آنها قرار دارد؛ و بهدست آوردن معیارهای منسجم،
قابلفه��م و عملی ب��رای تخمین این ریس��کها؛ به بیانی
دقیقتر میتوان گفت :که مدیریت ریس��ک فرآیندی است
که در آن مدیران (و در سرمایهگذاریهای فردی ،اشخاص)
به شناس��ایی ،اندازهگیری ،تصمیمگی��ری و نظارت بر انواع
ریس��ک مطرح برای بنگاه میپردازند .این فرآیند ش�امل
گامهای زیر است (سی آرتور ویلیامز و همکاران:)1385 ،
 -1اولین گام تعریف اهدافی است که سرمایهگذار از
فرآیند مدیریت ریسک بهدنبال آنها است.
 -2شناسایی ریسکها متناسب با اهداف
 -3ارزیابی خسارات بالقوه مرتبط با ریسکهای شناسایی
شده
 -4انتخاب بهترین ترکی��ب از ابزارهای قابل کاربرد
برای کنترل و مقابله با ریسک
 -5اجرای تصمیمات اتخاذ شده
 -6ارزیابی و نظارت بر نتایج تصمیمات اتخاذ شده
مدیریت ریس��ک مانند س��ایر رش��تههای دیگر دانش
مدیریت و کاربرد آن ،از دانشها ،ضابطهها ،اصول و قاعدههای
ویژه برای دس��تیابی به پیشبینیه��ا و هدفهای از پیش
تعیینشده بهره میگیرد .آرمان این رشته از دانش مدیریت
کمک به انسانها برای حفاظت مستمر از خود ،داراییها و
فعالیتهایشان در برابر حادثههایی است که در طول تاریخ
زندگی انسانها ،همواره او را با مخاطره روبهرو کرده است.
این رشته که کاربرد آن از سالهای نخستین دهه  1960به
طرز گستردهای رواج یافته از جنبههایی با تمدن بشر همزاد
است و ظهور دیگر بار آن در واقع نوآفرینی شیوههای نوین
در س��ازماندهی روشهای قدیمی اس��ت .مدیریت ریسک
ضابطهها و روشهایی را بهدس��ت داده اس��ت که اشخاص،
مؤسس��ههای اقتصادی (صنعتی و تجاری) و غیرانتفاعی و
دولتها با اس��تفاده از آنها میتوانند وظیفه آیندهنگری را
در ارزیابی ،کنترل و تأمین مالی خسارتها انجام دهند .بر
این مبنا ،مدیریت ریس��ک برخوردی نظامیافته با ریسکها
را س��امان میدهد .بدین منظور همواره در کار پاسخ گفتن
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به دو پرسش اساس��ی درباره پیش��امدهای احتمالی آینده
است .نخستین پرسش اینکه «چه خواهد شد؟» و دومی
اینکه «چه باید کرد؟» مدیریت ریسک بهعالوه همواره در
کار برنامهریزی برای رویارویی با رویدادهای احتمالی آینده
است (مظلومی.)1386،
انواع ریسک سرمایهگذاریها و طبقهبندی آنها:
سرمایه تمامی سرمایهگذاران در معرض انواع ریسکها
قرار دارند که در کل میتوان آنها را به دو دسته ریسکهای
تجاری( )1و غیرتجاری( )2تقس��یم کرد .ریس��کهای تجاری،
ریس��کهایی هستند که س��رمایهگذار کام ً
ال به آنها واقف
اس��ت و از آنها ب��رای ایجاد مزیت رقابت��ی و ایجاد ارزش
استفاده میکند .این ریسکها به بازار محصوالت و خدماتی
که س��رمایهگذار در آنها فعالیت میکند ،بستگی دارد .این

ریس��کها از چرخههای اقتصادی یا نوس��انات در درآمدها
یا حتی سیاس��تهای پولی ناشی میشوند .برای مثال ،اگر
در اثر اجرای سیاس��تهای پولی نامناس��ب ،نقدینگی بازار
بهسوی سفتهبازی زمین در شهر سرازیر شود ،هرگز فرصتی
برای نوسازی ش��هری فراهم نمیشود و تنها افزایش قیمت
زمین رخ خواهد داد .سایر ریسکهایی را که سرمایهگذاران
کنترل��ی بر آنها ندارن��د ،میتوان ریس��کهای غیرتجاری
نامید .تغییرات و تحوالت اساس��ی در محیطهای اقتصادی
یا سیاس��ی ،س��لب مالکیت ،نبود اطالعات شفاف و صحیح،
عدمهماهنگ��ی در می��ان نهاده��ای تصمیمگی��ر و وج��ود
معض�لات قانون��ی میتوانند زمینه بروز این نوع ریس��ک را
فراهم آورند.
ریسک بازار ،ریسک زیان ناشی از نوسانات( )3غیرمنتظره
در قیمتها اس��ت که این پدیده بهراحتی میتواند در مورد
قیمت زمین در شهر شکل بگیرد.
ریسک اعتباری ،از این واقعیت ریشه میگیرد که طرف
قرارداد نتواند یا نخواهد تعهدات قرارداد را انجام دهد .برای
مثال ،بخش خصوصی به امید و اطمینان کمکهای دولت
وارد س��رمایهگذاری در پروژههای نوسازی شهری شود ،اما
دولت یا نظام بانکی به تعهدات خود عمل نکند.
ریس��ک نقدینگی دو ص��ورت دارد .ریس��ک نقدینگی
دارایی( )4و ریسک نقدینگی تأمين مالی( .)5ریسک نقدینگی
دارایی که با نام ریسک نقدینگی بازارـ محصول( )6هم از آن
شـمـاره نـهـم
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نام میبرند ،زمانی ظاهر میش��ود که معامله با قیمت رایج
بازار قابلانجام نباش��د و بهعبارت دیگر ،رکود حاصل شود.
اگر سرمایهگذار بخش خصوصی که اقدام به سرمایهگذاری
در نوسازی عرصههای ش��هری نموده ،پس از آن به دالیل
مختلف نتواند س��اختمانهای ساخته شده را به قیمت بازار
به فروش برساند ،با زیان روبهرو میشود .چنین چشماندازی
از ابتدا مانع از حضورش در بازار خواهد شد.
ریس��ک نقدینگی تأمين مالی ،که ریسک جریان وجه
نق��د( )7هم نامیده میش��ود ،ب��ه عدمتوانای��ی در پرداخت
تعهدات برمیگردد .برای مثال ،اگر خریداران مس��تحدثات
حاص��ل از نوس��ازی بهدلیل ناتوانی مالی ت��وان بازپرداخت
اقس��اط وامهای خود را نداشته باش��ند ،نظام بانکی از ابتدا
حاضر به پرداخت وام و س��رمایهگذاری در چنین مناطقی
نمیشود.
بهمنظور تشریح این موضوع ابتدا به ریسک فعالیتهای

ریس��ک بازار ،ریس��ک زیان ناشی از نوسانات
غیرمنتظره در قیمتها اس��ت ک��ه این پدیده
بهراحتی میتواند در مورد قیمت زمین در شهر
شکل بگیرد.
ی
سرمایهگذاری در طرحها و پروژههای نوسازی شهری اشارها 
میش��ود و بعد از آن ه��م راهحلهایی برای برونرفت از این
مشکل و بهعبارتی مدیریت این ریسکها ارائه خواهد شد.
شناسایی انواع ریسک سرمایهگذاری در طرحها
و پروژههای نوسازی شهری:
قبل از شناسایی انواع ریسک سرمایهگذاری در زمینها
و عرصههای مورد نوس��ازی ،الزم اس��ت بر این نکته تأکید
شود که ریس��کهای عمومی س��رمایهگذاریهای مختلف
مثل ریس��کهای سیاس��ی ،تجاری و غیرتجاری ،ریس��ک
اعتباری و نظایر آن در این مناطق نیز جاری هستند .عالوه
بر ریس��کهای مذکور ،سرمایهگذاری در این مناطق دارای
ریس��کهای اختصاصی نیز میباشد .برخی از این ریسکها
سیس��تماتیک(منظم) و غیرقابل اجتناب هس��تند و برخی
غیرسیس��تماتیک (نامنظم) (دستگير)1369 ،؛ که در ادامه
سعی میشود برخی از آنها بیان شود:

 -1ریسک سرمایهگذاری در طرحها و پروژههای نوسازی
شهری بهمراتب بیش از س��ایر فعالیتهای ساختوساز در
دیگر نقاط شهری است ،زیرا این پروژهها عمدتاً در مناطق
قدیمی و فرسوده ش��هر اجرا میشوند .فرسودگی و شرایط
خ��اص این مناط��ق از جمله کارکرد نامناس��ب و نازیبایی
بصری و رویگردانی روح جس��تجوگر زیبایی ش��هروندان،
باعث عدماستقبال عمومی سرمایهگذاران میشود.
 -2س��رمایهگذاری بخ��ش خصوص��ی در طرحه��ا و
پروژههای نوسازی شهری ،نیازمند انجام سرمایهگذاریهای
کالن بخش عمومی ،آمادهسازی زیرساختها و تأسیسات و
بهبود فضای زیس��تمحیطی در این مناطق است که بخش
خصوص��ی نه انگیزهای برای انج��ام این فعالیتها دارد و نه
در نبود آنها حاضر به س��رمایهگذاری برای ساختوساز در
این عرصهها خواهد بود.
 -3بهدلیل ارزش پول��ی باالییکه اراضی و عرصههای

ریس��ک و خط��ر افزایش قيمته��اي زمینها
و عرصهه��ای مورد نوس��ازی ش��هری با اندک
توجهی به این عرصهها ،بسیار جدی است
مورد نوس��ازی شهری دارند ،به محض وجود تقاضا و بهبود
شرایط محیطی ،قیمتها شروع به افزایش میکنند ،اگرچه
از یکسو ممکن است ساکنان همان مناطق برای ماندن در
آنجا و سرمایهگذاری در ساختوساز انگیزه پیدا کنند ،اما
افزایش بیرویه قیمت ممکن اس��ت از یکس��و مانع حضور
فعال بخش خصوصی در این منطقه ش��ود و از سوی دیگر
شرایط سفتهبازی زمین را فراهم آورد.
 -4خطر و ریسک گسترش افقی شهرها ،باعث میشود
تا هزینه خروج از عرصههای مورد نوس��ازی (که عمدتاً در
مرکز ش��هرها واقع هستند) و مهاجرت به حاشیه شهرها به
مراتب کمتر از هزینهی ماندن در عرصه نیازمند نوس��ازی
شهری باشد .از سوی دیگر ،در صورتی که محدوده شهرها
باز باشد ،قیمت زمین در نواحی مرکزی شهرها باال نمیرود
و همین امر میتواند موجب کاهش انگیزه س��رمایهگذاری
در این عرصهها شود.
 -5ریس��ک و خط��ر افزای��ش قيمته��اي زمینها و
عرصههای مورد نوس��ازی ش��هری با اندک توجهی به این

عرصهها ،بس��یار جدی است .اگر بخش عمومی یا نهادها و
مؤسسات دولتی محلی مانند ش��هرداری یا سرمایهگذاران
فعال بخش خصوصی اقدام به خرید اراضی و س��اختمانها
کنند قیمتها به سرعت شروع به افزایش میکند .به همین
دلیل مالکان طمع میورزند تا از این فرصت استفاده کنند و
همین ریسک میتواند به بازده سرمایهگذاری آسیب بزند.
 -6یکی از مشکالت اساسی زمینها و عرصههای مورد
نوسازی ش��هری این است که قبل از انجام هرگونه فعالیت
س��رمایهگذاری در ابت��دای امر زمینها باید آزادس��ازی یا
تملک ش��وند .برای مثال ،اگر بخواهن��د منطقهای را برای
س��رمایهگذاری آزاد کنند و در این میان تعدادی از مالکان
اعالم کنند که زمین خود را نمیفروشند یا به قیمت خیلی
باالیی میفروشند ،پروژه با مشکل اساسی روبهرو میگردد.
این ریس��ک باعث میشود تا زمان آزادسازی کامل زمینها

و عرصههای شهری مربوط ،سرمایهگذاران بخش خصوصی
تمایلی برای سرمایهگذاری در این مناطق نشان ندهند.
 -7اگ��ر برای آزادس��ازی و تملک واحدهای مس��کونی و
اراضی واقع در عرصههای مورد نوس��ازی قانون دقیقی وجود
نداشته باشد باز هم سرمایهگذاری در این عرصهها تحتتأثیر
قرار میگیرد.
 -8بهدلیل وجود ریسک قانونی و ریسک آزادسازی،
معموالً فرآیند ساختوساز در این مناطق شهری زمانبر
و نیازمند اخذ مجوزهای بیش��تر اس��ت که گاهی اوقات
ای��ن مق��ررات حقوقی دس��توپاگیر ،چندان خوش��ایند
بخش خصوصی نیس��ت.
 -9معموالً بازار فروش س��اختمانهای ساختهشده در
زمینه��ا و عرصههای مورد نوس��ازی ب��ه دالیل مختلف از
قبیل قرار گرفتن در مرکز بافت س��نتی و تاریخی ش��هر با
محدودیتهای بیش��تری در بخش تقاضا روبهرو اس��ت که
این ریسک ،به ریسک بازار معروف است.
 -10از آنجاکه معموالً ساکنان اولیه زمینها و عرصههای
مورد نوسازی همان متقاضیان پس از ساختوساز مسکونی
در این مناطق هس��تند .توان نقدینگی متقاضیان س��کونت
در زمینها و عرصههای مورد نوس��ازی ریسک بعدی است.
ام��ا در م��وارد زیادی آنه��ا نقدینگی الزم ب��رای خرید یا
ساختوس��از را ندارند .این موضوع مس��ئله مهم دیگری را
پیشمیکشد و آن محدودیتی است که در قالب محدودیت
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نقدینگی متقاضی بر س��رمایهگذار تحمیل میشود .زیرا در
صورت عدمف��روش به موقع س��اختمانها ،نمیتواند بازده
س��رمایهگذاری خود را در دوره زمانی مورد نظر کسب کند
و همین امر از ابتدا چش��مانداز ریسک س��رمایهگذاری در
زمینها و عرصههای مورد نوسازی را بدتر جلوه میدهد.
 -11معموالً سرمایهگذار درخصوص تجمیع تملکها و
آزادسازی اراضی ،اطالعاتی نیاز دارد که معموالً در دسترس
نیست .مث ً
ال ،او نمیداند چند مالک یا چند مستأجر در یک
محدوده خاص مورد نوسازی وجود دارد .عدموجود اطالعات
و بهعبارت بهتر ریسک اطالعات ،ریسک سرمایهگذاری در
عرصههای مورد نوسازی شهری را افزایش میدهد.
 -12بیثباتی مدیریت شهری و ناهماهنگی در نهادهای
عموم��ی و تغییرات��ی ک��ه در ادارات و نهاده��ای عمومی
محلی مانند؛ ش��هرداری اتفاق میافت��د ،فرآیند طرحهای
ساختوساز را با تأخیر روبهرو میکند .شاید بههمین دلیل
می��زان حمایت یا تالش برای به س��رانجام رس��یدن طرح،
تحتتأثی��ر قرار گیرد که باز هم نش��ان از افزایش ریس��ک
سرمایهگذاری در بافتهای فرسوده دارد.
 -13معم��والً س��اکنان زمینه��ا و عرصههای مورد
نوس��ازی ش��هری توانایی الزم برای خرید ساختمانهای
ساختهش��ده در همان عرصهها را ندارند و معموالً مجبور
به دریافت وام هس��تند .در کشورهای توسعهیافته معموالً
وام اعطای��ی به این اف��راد با نرخ به��ره پایین و ثابت در
اختیارش��ان قرار میگیرد .اما اگر قرار باشد نرخ بهره وام
دریافتی متناسب با شرایط بازار تغییر کند ،از آغاز کمتر
کس��ی حاضر به دریافت وام برای س��رمایهگذاری در این
مناطق میشود .به این ریسک ،ریسک مالی گفته میشود
و عبارت اس��ت از هرنوع ریس��ک اضافهای که در نتیجه
تصمیم به گرفتن وام ،توسط خریداران تولیدات نوسازی
ش��هری بر آنها تحمیل میش��ود (پارس��اییان.)1382،
راهکارهای مدیریت ریسک طرحها و پروژههای
نوس�ازیش�هری:
مدیری��ت ریس��ک در نوس��ازی ش��هری بدون ش��ک
نیازمن��د تعامل بین دولت ،ش��هرداریها و بخش خصوصی
و هماهنگی میان س��رمایهگذاران و مالکان عرصههای مورد
نوس��ازی اس��ت .برای مدیری��ت مناس��ب ،کارا ،اثربخش و
شـمـاره نـهـم
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کاهش و بهحداقل رس��اندن خطرات فراروی سرمایهگذاری
در طرحها و پروژههای نوس��ازی ش��هری ،بای��د تمهيدات
الزم فراهم ش��ود .پرس��ش اساس��ی این اس��ت ک��ه برای
رفع موانع و خطرات موجود بر س��ر راه حضور گس��ترده و
مش��ارکت پایدار سرمایهگذاران چه باید کرد؟ بد نیست در
این بخش به نتیجهی یک بررس��ی و تحقیق در ش��هرهای
خیابان لی لندن انگلستان در زمینهی
منچستر ،نیوکاسل،
ِ
عوام��ل م��ورد نیاز برای توس��عهی جریان س��رمایهگذاری
و تأمی��ن مال��ی بخش خصوصی در امر نوس��ازی ش��هری
اش��اره کنیم .موارد زیر در بررسی مذکور خاطرنشان شده
است (:)JR foundation,1998
تج��ارب س��رمایهگذاران در نوس��ازی ش��هری ،ب��ر
دستیابی به بازده باال داللت دارد.
توسعهگران ،نقش��یمحوری برای اعتمادسازی در
بازار زمین و مستغالت ایفا میکنند.
گزارشهای توجیه اقتصادی و مالی و مالحظات مالی
و س��رمایهگذاری در خلق فضایی که جریان سرمایهگذاری
بخش خصوصی را در امر نوس��ازی شهری هموار و تحریک
نماید ،بسیار مهماند.
تجمیع اراضی و امالک فرسوده ،یک عامل با ریسک
باال در تعهد و مس��ئولیت ساختمانسازان است .راه چارهي
اساسی ،بهکارگیری مجدد اراضی مزبور و اهرم نمودن آنها
برای سرمایهگذاری در مناطق تحت نوسازی شهری است.
شواهدی برای افزایش پذیرش ترتیبات مشارکت در
امر نوسازی شهری از سوی بخش خصوصی وجود دارد .در
هر صورت ،برای کاهش ریس��ک ،اعتمادسازی و دستیابی
ب��ه بهرهمندی متقابل و متعادلس��ازی اه��داف اجتماعی،
اهداف بازرگانی و اقتصادی به انعطافپذیری نیاز است.
افزایش مش��ارکت ش��رکتهای توس��عهی شهری با
تمرکز بر پروژههای کوچ��ک برای ایجاد فضای ابتکار عمل و
س��رمایهگذاری بخش خصوصی در امر نوسازی شهری مورد
نیاز است.
تقاض��ای ضعی��ف ب��ازار ،کیفیت نامطل��وب محیط
همس��ایگی و مش��کالت مدیریت��ی مربوط ب��ه پروژههای
نوسازی شهری ،از جمله دالیل منطقی عدمسرمایهگذاری
بخش خصوصی در نوسازی شهری است.
همانگونه که مالحظه میشود ،در بررسی باال بر فراهم

شدن تمهیداتی همانند وجود توسعهگران ،تهیه گزارشهای
توجیه اقتصادی و مالی ،تجمیع اراضی و امالک فرس��وده،
اعتمادس��ازی و تمرکز بر پروژههای کوچ��ک در کنار رفع
مش��کالت مدیریتی مربوط به پروژههای نوسازی شهری از
جمله پیشش��رطهای ورود سرمایهها و کاهش ریسک این
حوزه در انگلستان است .بهنظر میرسد ،این موارد در کشور
ما نیز صادق است.
مهمترین این تمهیدات ،طراحی و پیادهسازی سازوكار
مديريتي مناس��ب و هماهنگ است .س��رمایهگذاران نبايد
بين دس��تگاههاي دولتي ،ش��هرداريها و س��ازمان ميراث
فرهنگي و نظاير آن س��رگردان باشند .بهعبارت سادهتر در
اي��ن محدودهها باي��د به نوعي ،مديريت هماهنگ ش��هري
ش��كل گيرد و دس��تگاههاي موجود ،با تفوي��ض اختيارات
خود به مديريت مذكور باعث تسريع در روند نوسازي شوند
و اينه��ا ،به ج��اي اينكه در مقابل هم ق��رار گيرند ،بايد
در كنار همديگر و براي خدمت به مردم در جهت توس��عه
نوسازي شهری قرار گيرند .بهعبارت دیگر ،تكليف مديريت
عرصههاي نوسازي را باید روشن نمايد.
تمهيد دیگری که باید فراهم شود این است که از سوي
حاكميت (دولت ،ش��هرداريها و سيس��تم بانكي كش��ور)
براي ايجاد انگيزه و توانمندس��ازي س��رمايهگذاران ،بسته
حمايتي مؤثر ش��امل مواردي همچون تسهيالت بلندمدت
و ارزانقيمت با ش��رايط سهل و آسان براي كليه كاربريها
و در تمام��ي مراحل پروژههاي نوس��ازی ،معافيت كامل در
پرداخ��ت كليه عوارض ساختوس��از و تراكم و مالياتهاي
موضوعه و نظاير آن فراهم گردد.
به نظر میرس��د با فراهم شدن سه عنصر ایجاد انگیزه
مؤثر در بین س��رمایهگذاران ،ایجاد فضای اعتمادآفرین
برای مش��ارکت مالکان اراضی و امالک در عرصههای مورد
نوسازی و س��رمایهگذاران با همدیگر و وضع الزام قانونی
برای ملزم ش��دن مردم به نوس��ازی و یا مش��ارکت در امر
نوس��ازی و رفع موانع قانونی موج��ود از جمله؛ تناقض بین
مصلحت حفظ جان عموم انس��انها و حرمت اعمال حقوق
مالکیت فردی بخش عمدهای از ریسکها و خطرات فراروی
س��رمایهگذاران در طرحها و پروژههای نوس��ازی ش��هری
کاهش یافته و قابل مدیریت خواهند بود.
توصیه میش�ود ب�رای ایجاد انگی�زه مؤثر در بین

تروی��ج و تثبیت فرهن��گ مش��ارکت فراگیر،
وظيفهي همهی عناصر و عوامل مسئول و ذینفع
در برنامه نوسازی ش��هری است كه مهمترین
عامل کاهش مدیریت ریسک سرمایهگذاری
در نوسازی شهری محسوب ميشود
سرمایهگذاران از راهکارهای زیر استفاده شود:
 ایجاد سامانه اطالعرسانی و ترویجی (فرهنگسازی) اعمال تخفی��ف عوارض نوس��ازی و تراکم در هنگامصدور پروانه
 تأمی��ن نهاده��ای م��ورد نیاز نوس��ازی ب��ا اولویت وقیمتهای ترجیحی
 ایجاد دسترس��ی و فراهم نمودن امکان حمل آس��اننخاله و مصالح ساختمانی
 پرداخت تسهیالت ساخت ،به همراه امکان تبدیل آنبه فروش اقساطی برای خریداران نهایی در قالب تسهیالت
ارزانقیم��ت و بلندم��دت و پلکان��ی نم��ودن بازپرداخ��ت
اقس��اط و تأمین یارانه الزم برای تحریک تقاضا برای خرید
س��اختمانهای ساختهش��ده در محدودههای تحت برنامه
نوسازی
 تسهیل و اعطای تراکمهای تشویقی برای ساخت برق��راری معافیتهای مالیاتی و س��ایر حمایتهایمؤثر از هرگونه مشارکت ،س��رمایهگذاری و تجمیع امالک
فرسوده در مناطق مزبور
تروی��ج و تثبیت فرهنگ مش��ارکت فراگی��ر ،وظيفهي
همهی عناصر و عوامل مسئول و ذینفع در برنامه نوسازی
ش��هری اس��ت كه مهمترین عامل کاهش مدیریت ریسک
س��رمایهگذاری در نوسازی شهری محس��وب ميشود .این
فرهنگ جز با ایجاد فضای اعتمادآفرین برای مش��ارکت
مال��کان اراض��ی و ام�لاک در عرصههای مورد نوس��ازی و
س��رمایهگذاران با همدیگر حاصل نمیش��ود .برای ایجاد و
تداوم ج ّو مملو از اعتماد ،الزم است موارد زیر توسط دولت
و شهرداریها فراهم شود:
 ایجاد نهاد مس��ئول در س��طح محله ی��ا مناطق ویژهنوسازی
 -تهیه طرحهای بهس��ازی و نوس��ازی و ابالغ ضوابط و
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مقررات نوسازی
 فراهم نمودن امکان اسکان و اشتغال موقت در طولدوران نوسازی
 نظ��ارت ب��ر قرارداده��ای مش��ارکتی بی��ن مالکان،سرمایهگذاران و سازندگان
 تضمین حفظ ارزش داراییهای مالکان واحدهای فرسودهو بهرهمند شدن متناسب از ارزشافزوده حاصل از نوسازی
 تضمین اصل سرمایه و بخشی از فرع سرمایهگذاریسرمایهگذاران داخلی و خارجی
 خری��د تضمینی واحدهای احداث��ی حاصل از فرآیندنوسازی
 اجرای پروژهها و مشارکتهای الگویکی از ریس��کهای بس��یار جدی و اساس��ی ،ریسک
خالءهای قانونی اس��ت .وضع الزامهای قانونی زیر ،ریسک

س��رمایهگذاری در عرصههای مورد نوس��ازی را بهش��دت
کاهش میدهد:
 الزام مالکان واحدهای فرسوده به نوسازی یا مشارکتبا سرمایهگذاران
 الزام دولت برای کمک در تأمین کسری آورده برخیمالکان برای دریافت حداقل واحد نوسازی شده
 تعیین تکلیف مالکیت امالک مجهولالمالک  ،ورثهایو اوقافی و ...و تس��ریع در امور ثبتی و تدوین راهکار قانونی
بهمنظور رفع مشکالت مالکیتی و حقوقی امالک فاقد سند،
مجهولالمالک ،ورثهای ،اوقافی و بالصاحب و مکلف ش��دن
کلیه دس��تگاههای اجرایی و نهاده��ای عمومی ارائه کننده
خدمات و زیرس��اختهای ش��هری به تأمین خدمات مورد
نیاز مناطق ویژه نوس��از ،برای رسیدن به سرانههای شهری
مطلوب و پیشبینی زمینهای ذخیره برای پش��تیبانی امر
نوسازی و احداث واحدهای معوض توسط توسعهگران
همانگونه که قب ً
ال گفته ش��د فراهم ش��دن موارد باال،
به مدیران و س��رمایهگذاران در مدیریت و کاهش ریس��ک
سرمایهگذاری در نوسازی شهری به شدت کمک میکند .با
این وجود توصیههای دیگری در این زمینه ارائه میشود:
فراهمشدن زیرساختهای عمومی مورد نیاز عرصههای
مورد نوسازی توسط شهرداریها با حمایت دولت
حضور فعال ش��هرداریها و دولت بهعنوان تسهیلگر
فعالی��ت بخش خصوصی و فراهم نم��ودن مجوزهای مختلف

ساختوساز
حضور همزمان دولت و ش��هرداریها در کنار بخش
خصوصی برای سرمایهگذاری در نوسازی شهری
ارائه قوانین و راهکارهای مناس��ب برای آزادس��ازی
و تجمیع پالکهای فرس��وده موج��ود در عرصههای مورد
یکی از ریس��کهای بس��یار جدی و اساس��ی،
ریسک خالءهای قانونی است
نوسازی و ممانعت از سفتهبازی زمین در این مناطق
هماهنگی میان نظام بانکی و دولت برای اعطای وام
به ساکنان با شرایط خاص
تدوین مقررات مش��خصی در زمینه س��رمایهگذاری
جهت نوس��ازی ش��هری که بهراحتی قابلتغییر نباش��د و

تحتتأثیر سلیقه شخصی افراد قرار نگیرد.

نتیجهگیری:
س��رمایهگذاری در طرحه��ا و پروژهه��ای نوس��ازی
شهری ،همانند س��ایر س��رمایهگذاریها ،دارای مخاطرات
و ریس��کهایی میباش��د .برای مدیریت مناس��ب ،کاهش
ریسکهای مذکور ضروری است .در ابتدا نسبت به شناسایی
این ریس��کها اقدام و راهکار مدیری��ت و کاهش هریک از
آنها معرفی شود .ترویج و تثبیت فرهنگ مشارکت فراگیر
همهی عناصر و عوامل مسئول و ذینفع در برنامه نوسازی
شهری و ایجاد فضای اعتمادآفرین ،مهمترین عامل کاهش
مدیریت ریس��ک سرمایهگذاری در نوس��ازی شهری است.
حضور حمایتی همزمان دولت و شهرداریها در کنار بخش
خصوصی ،برای س��رمایهگذاری در نوسازی شهری همراه با
ارائه قوانین و راهکارهای مناسب برای آزادسازی و تجمیع
پالکهای فرس��وده موجود در عرصههای مورد نوسازی از
مهمترین توصیهها در این زمینه است.
* دکتری مدیریت مالی

پ ینوشت:

1- Business Risk
2-Non Business Risk
3-Volatilities
4-Asset Liquidity Risk
5-Funding Liquidity Risk
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6-Market-Product Liquidity Risk
7-Cash Flow Risk
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ام�روزه ،کاه�ش هزينه ب�ه عنوان يک�ي از مناب�ع درآمدي پاي�دار مطرح اس�ت .اين مقال�ه داراي دو

بخش اس�ت .بخش ا ّول :مباني نظري س�اماندهي محي�ط کار و اصول  5Sژاپني مطرح ميش�ود و نقش آن
در کاه�ش هزينهه�ا ارائ�ه ميگردد .س�اماندهي محيط کار يک سيس�تم از ن�وع نظامه�اي بهبوددهنده

و مؤلف�هاي از نظ�ام مديري�ت نوي�ن و مديري�ت کارگاه�ي اس�ت ك�ه در س�الهاي ن�ه چن�دان دور در

کش�ور ژاپ�ن پاي�هگ�ذاري و از آن با عنوان  5Sياد ش�ده اس�ت (به نش�انه  5اص�ل به زبان ژاپني ش�امل:
( .)Seiri-Seiton-Seiso-Seiketsu-Shitsukeهدف اين سيستم ،پاکيزه ،مرتب و منظم ساختن (و نگاه

داشتن) محيط کار است .در نتيجه ضريب ايمني و بهداشت را افزايش خواهد داد ،و موجب تسهيل در انجام
کارها ،کاهش زمان و هزينه ،صرفهجويي در وقت کارکنان و ارباب رجوع و زيباشدن محيط کار ميگردد.

بخش دوم :بهکارگيري نظام س�اماندهي محيط کار در قالب يک طرح جامع در شهرداري تهران و نتايج

(يا پيشبيني نتايج) آن در کاهش هزينههاي شهرداري ارائه ميشود .در اين بخش ،موضوع پيادهسازي انبار
مج�ازي براي اس�تفاده بهينه از امکانات و اقالم (وس�ايل ،ابزار و تجهيزات ،م�واد و )...موجود و جلوگيري از

ش دوم اين مقاله ،يك تجربه مديريتي است
خريدهاي تکراري يا غيرضروري نيز مطرح ميگردد .موضوع بخ 
كه در ش�هرداري تهران به اجرا گذاشته شد ه است .اين تجربه ،درواقع مصداقي از پيادهسازي بخشهايي از

نظام  5Sاست كه منجر به كاهش هزينه هم شده است.

