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مینا جنتي نمین

چکیده :

یکي•از•مهمترین•مسائلي•که•در•برنامه•ریزي•براي•اجراي•هر•پروژه••باید•به•آن•توجه•داشت•چگونگي•تامین•مالي•
پروژه•است.•سیاستگذاري•و•تصمیم•گیري•هاي•کالن•براي•اجراي•طرح•بهسازي•و•نوسازي•باتوجه•به•نیاز•گسترده•به•منابع•
مالي•نیاز•به•بررسي•هاي•همه•جانبه•در•این•زمینه•دارد.•انتقال•تجربه•بافت•مرکزي•مشهد•در•این•زمینه•مي•تواند•براي•

سایر•بافت•هاي•فرسوده•نیز•راهگشا•باشد.•

روش•هاي•مختلفي•براي•تامین•منابع•مالي•براي•پروژه•ها•وجود•دارد•اما•همه•این•روش•ها•کارایي•الزم•را•براي•
این•طرح•عظیم•ملي•و•سایر•بافت•هاي•فرسوده•کشور••ندارد.•بررسي•روش•هاي•مختلف•قابل•استفاده•و•چگونگي•استفاده•
از•روشهایي•که•تاکنون•استفاده•نشده•است•یکي•از•موضوعاتي•است•که•بررسي•هاي•کاملي•را•مي•طلبد.•در•این•مقاله•
سعي•شده•است•کلیه•راهکارهاي•تجربه•شده•جهت•تامین•مالي•و•چگونگي•به•کارگیري•آنها•با•استفاده•از•روش•اسنادی•و•
پیمایشی•مورد•بررسي•و•ارزیابي•قرار•گیرد.•بدین•منظور•ابتدا•تمامي•روش•هاي•تامین•مالي•از•منابع•مختلف•جمع•آوري•
و•سپس•نحوه•به•کار•گیری•هر•یک•از•آن•ها•مورد•بحث•و•بررسي•قرار•گرفته•است•و•در•نهایت•نیز•تجارب•بافت•فرسوده•

ثامن•درخصوص•هر•روش•آورده•شده•است.

شیوه•جذب•سرمایه•گذار•جهت•اجراي•پروژه•هاي•داراي•بازده•مشخص•و•کارگزاري•خرید•امالک•محدوده•پروژه•
توسط•مجري•طرح•یکي•از•روش•هاي•موفق•مي•باشد.•از•میان•روش•هاي•مختلف•با•توجه•به•عدم•اختصاص•بودجه•و•
اعتبارات•دولتی•و•شرایط••امروز•جامعه•و•همچنین•به•دلیل•باالتر•بودن•نرخ•تورم•در•بازار•مسکن•از•نرخ•سود•قابل•پرداخت•
کوپن•های•اوراق•مشارکت•می•توان•گفت•روش•اوراق•مشارکت•با•ماهیت•چنین•طرح•هایي•)البته•با•شدت•و•ضعف•در•
طرح•های•مشابه(••به•خصوص•در•بحث•تملک•پروژه•ها•سازگاري•بیشتري•دارد•و•زمینه•را•براي•معرفي•پروژه•ها•به•••••••••••••
سرمایه•گذاران•در•طرح•فراهم•مي•کند.•روش•سهامدار•پروژه•و•مشارکت•مالکین•نیز•از•روش•هایي•است•که•مي•تواند•در•
طرح•به•کار•گرفته•شود.•اطالع••رساني•و•عدم•تغییرات•در•طرح•از•جمله•نکاتي•است•که•در•تامین•مالي•و•اطمینان•سازي•

براي•همکاري•بخش•خصوصي•با•طرح•و•کاهش•تبعات•اجتماعي•آن•موثر•است.

کلید واژه: تامین•منابع،•اوراق•مشارکت،•فروش•متري،•سهامدار•پروژه

مقـدمـه. 1

مراکز•قدیمي•شهرها•در•سراسر•جهان•از•اهمیت•اقتصادي•ویژه•اي•برخوردار•بوده•اند.•اما•گسترش•این•شهرها•ناشي•از•
رشد•جمعیت•و•رشد•شهرنشیني•به•کاهش•اهمیت•اقتصادي•این•مراکز•انجامیده•است.•باتوجه•به•اینکه•حفظ•و•بازسازي•
جایگاه••••••••• جهان• سطح• در• سیاسي• حتي• و• تاریخي• فرهنگي،• اجتماعي،• اقتصادي،• احیاي• هدف• با• شهر• قدیمي• مراکز•
ویژه•اي•به•خود•اختصاص•داده•است،•امروزه•صاحبنظران•و•کارشناسان•برنامه•ریزي•شهري•درصدند•که•در•این•جهت•

راهکارهاي•علمي•و•عملي•بیابند•و•به•کار•گیرند.•
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احیاي•اقتصادي•به•معناي•رونق•بخشیدن•به•فعالیت•هاي•اقتصادي•مناسب•و•هماهنگ•چه•به•منظور•تقویت•فعالیت•هاي•
موجود•و•چه•در•جهت•جذب•فعالیت•هاي•جدید•اقتصادي•در•حکم•راهکاري•قابل•توجه•و•مهم•مطرح•است.•با•احیاي•اقتصادي•
مراکز•شهرها•و•بافت•هاي•قدیمي•مي•توان•به•مراکز•و•بافتهاي•از•یاد•رفته•یا•درحال•فراموشي•حیات•جدیدي•بخشید.•اولین•

مسئله•اي•که•در•این•راستا•مطرح•مي•شود•چگونگي•تامین•منابع•مالي•براي•این•امر•است•.
منابع•مالي•موتور•محرکه•فعالیت•هاي•اقتصادي•است•و•بدون•داشتن•منابع•مالي•یا•عدم•پیش•بیني•و•برنامه•ریزي•در•جهت•
تأمین•آن،•اجراي•طرح•هاي•سرمایه•گذاري•امکان•پذیر•نبوده•یا•اینکه•با•مشکل•مواجه•مي•شود.•بنابراین•قبل•از•شروع•هرگونه•
فعالیت،•باید•منابع•مالي•مورد•نیاز•براي•اجراي•فعالیت•یا•پروژه،•برآورد•و•در•مورد•روش•هاي•تأمین•مالي•آن،•مطالعه•و•بررسي••

الزم•انجام•گیرد•.•
تأمین•مالي•بازسازي•بافت•فرسوده•شهري•شامل•طیف•متنوعي•از•روش•هاست.•انواع•مشارکت•بین•بخش•هاي•خصوصي•و•
دولتي•از•جمله•مهم•ترین•شیوه•ها•در•این•زمینه•است.•فروش•امتیازات•خاص،••فروش•تراکم،••فروش•دارایي•هاي•مشهود،••استفاده•
از•منابع•داخلي•آزاد،•استفاده•از•اعتبارات•عمومي،•استفاده•از•منابع•بدهي•و•اعتبارات•بانکي،•استفاده•از•شیوه•هاي•مختلف•در•
تبدیل•دارایي•ها•به•اوراق•بهادار،•انتشار•اوراق•مشارکت،•استفاده•از•روش•پیش•فروش،•...•برخي•از•مهم•ترین•این•روش•هاست.•اما•
از•آنجا•که•هر•گونه•دخالت•در•محدوده•شهري•آثار•متعدد•اقتصادي•به•همراه•دارد•و•استفاده•از•هر•روش•تامین•مالي•منجر•به•
بروز•یکسري•از•آثار•مثبت•داخلي•و•خارجي•اقتصادي•و•اجتماعي•در•عرصه•شهر•مي•شود•برنامه•ریزي•و•پژوهش•در•زمینه•به•

کارگیري•روش•هاي•تامین•مالي•نقش•سازنده•اي•در•این•زمینه•دارد.•
با•عنایت•به•وجود•بیش•از•70000•هکتار•بافت•فرسوده•در•کشور•و•نیاز•به•بیش•از•5000•تریلیون•ریال•جهت•بهسازي•و•
نوسازي•بافت•هاي•فرسوده،•بررسي•شیوه•هاي•تامین•مالي•و•تنوع•بخشیدن•به•آن•یکي•از•مهمترین•اقدامات•نوسازي•و•بهسازي•
بافت•هاي•فرسوده•مي•باشد.•بهسازي•و•نوسازي•بافت•پیرامون•حرم•مطهر•حضرت•رضا•)ع(•که•در•حدود•324•هکتار•است•
نیازمند•حدود•16000•میلیارد•تومان•منابع•مالي•مي•باشد•که•حدود•6000•میلیارد•تومان•آن•به•معابر•و•فضاهاي•عمومي•
اختصاص•دارد•و•مابقي•متعلق•به•اجراي•پروژه•هاي•انتفاعي•است•در•این•فرصت•کوتاه•سعي•شده•است•روش•هاي•تجربه•شده•

در•بافت•پیرامون•حرم•ارائه•گردد.
تغییر•در•قیمت•زمین،•تغییر•در•هزینه•حمل•و•نقل،•تاثیر•صرفه•هاي•ناشي•از•مقیاس•،•تغییر•در•برتري•نسبي•نواحي•شهري،•
تغییر•در•هزینه•فعالیتهاي•شهري،•تغییر•در•رونق•کسب•و•کار•در•نواحي•که•بهسازي•مي•شوند،••از•جمله•آثاري•است•که•هنگام•

استفاده•از•روش•هاي•تامین•مالي•باید•به•آنها•توجه•کرد.

تصویر•1-•محدوده•اجراي•طرح•بهسازي•و•نوسازي•بافت•پیرامون•حرم•مطهر•حضرت•رضا)ع(-•مشهد•مقدس
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•2.••انواع شیوه های تامین مالي تجربه شده در طرح

2-1-  فروش دارایي و اموال 

نوع•دارایي•و•اموال•قابل•فروش•براي•هر•شرکت•یا•سازماني•با•توجه•به•اهداف•و•نوع•فعالیتهاي•آن•متفاوت•است،•
در•بعضي•از•شرکتها•دارائي•و•اموال•وجود•ندارد،•زیرا•آنها•از•این•اموال•و•دارایي•به•عنوان•وسیله•و•ابزاري•براي•فعال•

نگهداشتن•شرکت،•تولید•و•کسب•سود•استفاده•مي•کنند.)خیابانی•،•ناصر،1382(

با•توجه•به•اینکه•دارایي•هاي•مجري•طرح•بهسازي•و•نوسازي•بافت•پیرامون•حرم•مطهر•امام•رضا•از•خرید•امالک•
حاصل•مي•شود•و•زمان•اجراي•طرح•با•توجه•به•برنامه•زمانبندي•طرح•اهمیت•دارد•فروش•پروژه•هاي•تعریف•شده•
عالوه•بر•تامین•مالي•از•لحاظ•اجراي•پروژه•ها•نیز•اهمیت•دارد•و•از•طریق•فروش•یک•پروژه•مي•توان•رونق•بیشتري•در•

بافت•ایجاد•کرد•و•از•این•طریق•زمینه•را•براي•فروش•و•سرمایه•گذاري•و•سایر•روشهاي•تامین•مالي•آماده•تر•نمود.•

و•حدود• است• داده• انجام• زمینه• این• در• زیادي• فعالیت•خود•تالش• ابتداي•شروع• از• راستا•مجري•طرح• این• در•
169پروژه•طي•سالهاي•اجراي•طرح•به•فروش•رسیده•است.•درآمد•حاصل•از•فروش•زمین•و•پروانه•این•پروژه•ها••تا•

کنون•بالغ•بر•3200•میلیار•تومان•برآورد•شده•است

2-2- اجاره و رهن دارایي و اموال

اجاره•و•رهن•دارایي•نیز•یکي•از•روش•هاي•تأمین•مالي•مطمئن•و•بدون•ریسک•است.•براي•مثال•مجري•به•جاي•
اینکه•کل•واحدهاي•ساخته•شده•سهم•الشرکه•را•به•دیگران•پیش•فروش•نماید•تا•آنها•در•زمان•افتتاح•و•بهره•برداري•از•
پروژه،•مغازه•ها•را•فعال•نموده•و•مجتمع•داراي•رونق•الزم•باشد،•درصدي•از•واحدها•را•براي•شرکت•نگهداري•و•آنها•به•
صورت•اجاره•و•رهن•به•دیگران•واگذار•نماید.•این•موضوع•باعث•خواهد•شد•که•اوالً•درصدي•از•واحدهاي•مجتمع•متعلق•
و•در•اختیار•شرکت•باشد•و•شرکت•مي•تواند•حسب•صالحدیدهاي•خود•از•آنها•بهره•برداري•نموده•یا•به•افراد•مورد•نظر•
خود•واگذار•نماید.•در•صورتي•که•وقتي•مغازه•ها•پیش•فروش•شدند،•این•امکان•براي•شرکت•وجود•نخواهد•داشت.•ثانیاً•
شرکت•از•این•طریق•مي•تواند•از•ارزش•افزوده•باالي•آنها•خصوصاً•در•زمان•شروع•بهره•برداري•استفاده•نماید•و•ثالثاً•
دنبال•کردن•این•سیاست•منجر•به•افزایش•درآمدها•و•دریافت•هاي•دائمي•و•با•ثبات••برای•شرکت•خواهد•شد•که•منافع•
و•مزیت•هاي•خاص•خود•را•خصوصاً•از•جنبه•هاي•مدیریتي•در•پي•خواهد•داشت.•با•توجه•به•نیاز•مالي•در•ابتداي•اجراي•
طرح•تاکنون•از•این•روش•استفاده•نشده•است•و•فروش•واحدهاي•احداثي•به•مراتب•مقرون•به•••صرفه•تر•بوده•است•و•
اما•با•پیشرفت•کنوني•طرح•و•امکان•استفاده•از•روش•هاي•متنوع•تامین•مالي•این•روش•مي•تواند•مبناي•جدیدي•براي•

کسب•درآمد•در•صورت•عدم•تمایل•به•فروش•واحدهاي•احداثي•باشد.

2-3 -•پیش فروش دارایي 

پیش•فروش•دارایي•عمدتاً•شامل•پیش•فروش•واحدهای•قابل•ساخت•از•پروژه•هاي•مختلف•مي•باشد.•سیاست•پیش•
فروش•واحدها•معموالً•براي•مشاغلي•که•حالت•مجتمع•سازي•دارند،•داراي•کاربرد•است،•در•این•روش•با•توجه•به•اینکه•
هنوز•مراحل•ساخت•کامل•نشده•است•معموال•به•صورت•اقساط•اقدام•به•فروش•خواهد•شد•بنابراین•طیف•وسیع•تري•از•
اقشار•درآمدي•قادر•به•سرمایه•گذاري•خواهند•بود•که•از•یک•طرف•افراد•بیشتري•از•منافع•آن•بهره•مند•خواهند•شد•و•

از•طرف•دیگر•تامین•مالي•براي•مجري•طرح•انجام•می•گیرد.•

اولین•پیش•فروشها•در•محدوده•طرح•بهسازي•و•نوسازي•بافت•پیرامون•حرم•مطهر•در•خصوص•پروژه•هاي•عدالت،•
ونک•و•فرهنگ•سروش•و•....•انجام•شده•است.•از•آنجا•که•برخي•از•پروژه•هاي•مجري•طرح•به•صورت•مشارکتي•با•افراد•
حقیقي•و•حقوقي•به•مرحله•اجرا•درآمده•است•لذا•پیش•فروش•مستحدثات•فقط•به•نسبت•سهم•الشرکه•مجري•در•پروژه•

ممکن•مي•باشد.•

2-4 -فروش متري
آوري• با•جمع• تورم• روند•کاهش• به• و•در•جهت•کمک• پذیر• اقشار•آسیب• به• انگیزه•کمک• با• فروش•متري• ایده•
نقدینگي•موجود•و•سرگردان•در•بازار•سرمایه•اي•کشور•شکل•گرفته•است.•فروش•متري•مسکن•عالوه•بر•جذب•نقدینگي•
و•اثرات•آن•در•کنترل•و•مهار•تورم•به•عنوان•روشي•موثر•در•کسب•درآمد•پایدار•و•به•عالوه•در•امکان•خانه•دار•شدن•

اقشار•کم•درآمد•جامعه•نیز•موثر•مي•باشد.
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افراد••••••• این•روش•مدت•اجرا•و•زمان•تحویل•و•تعداد•واحدها•مشخص•مي•گردد•و•براساس•دستورالعمل•هایي• در•
مي•توانند•بسته•به•میزان•سرمایه•خود•متراژهایي•از•واحدها•را•خریداري•نمایند.

طرح•مسکن•ثامن•در•چارچوب•عقد•مشارکت•مدنی•منطبق•بر•اصول•و•مبانی•اقتصادی•اسالمی•با•اخذ•مجوز•از•بانک•
مرکزی•جمهوری•اسالمی•ایران•شکل•گرفته•است.•موضوع•قرارداد•عبارت•است•از•مشارکت•در•ساخت•متراژ•معینی•

)ضریبی•از•پنج•متر•مربع•(•بنای•مفید•مسکونی•از•کل•طرح•به•طور•مشاع.

این•طرح•با•هدف•تامین•مسکن•براي•اقشار•متوسط•جامعه•در•سه•فاز•با•7•پروژه•در•زیربنایي•حدود•200000•
مترمربع•در•سال•1389•آغازگردید.•در•این•روش•باتوجه•به•فروش•متري•مسکن•فرصت•کافي•براي•خریداران•جهت•
تامین•هزینه•مسکن•درطي•دوره•ساخت•و•امکان•جذب•سرمایه•های•خرد•مردمی•فراهم•مي•گردد.•باتوجه•به•هدف•
مذکور•مساحت•واحدهاي•مسکوني•در•حداقل•ممکن•)حدود50•الي60•مترمربع(••در•نظر•گرفته•شده•است.•عالوه•بر•
این•خریدار•مي•تواند•در•مرحله•اول•با•خریداري•5•مترمربع•از•واحد•مسکوني•اقدام•به•انعقاد•قرارداد•نموده•و•در•طي•

دوره•ساخت•نسبت•به•تکمیل•وجوه•خود•اقدام•نماید.•

درحال•حاضر•پیشرفت•فیزیکي•پروژه•هاي•طرح•مسکن•ثامن•تا•انتهاي•سال•91•به•شرح•ذیل•مي•باشد.•پروژه•
فیزیکي•••••••••• پیشرفت• •%45 رشد• •،%55 بهاران• ریحانه%60،• •، •%75 نادر• •،%45 پردیس• •، •%65 شایسته• خلیل%85،•
از•این•طریق•جذب•گردیده••است.•لذا•در• اند.••ضمنا•در•طی•سال•91•مبلغ•170•میلیارد•ریال•منابع•مالی• داشته•

مجموع•کل•منابع•مالی•جذب•شده•تاکنون•از•محل•طرح•مسکن•ثامن•حدود1400میلیارد•ریال•می•باشد.•

همان•طور•که•در•جدول•فوق•مالحظه•می•گردد•تاکنون•حدود•1400•میلیارد•ریال•منابع•مالی•از•این•محل•جذب•
گردیده•است.الزم•به•ذکر•است•در•سال•92•چند•پروژه•جدید•از•جمله•پروژه•همایون،•الله•و•آسمان•شرق•جمعا•در•

حدود•1000•واحد•مسکونی•در•دستور•کار•مدیریت•طرح•مسکن•ثامن•قرار•گرفته•است.•

جدول شماره 1- وضعیت پروژه های طرح  مسکن ثامن )ارقام به میلیون ریال(
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تصویر2-•پروژه•های•طرح•مسکن•ثامن)فروش•متری(•بافت•پیرامون•حرم•مطهر•امام•رضا)ع(•

2-4-1-  مزایای فروش متری:
•فروش•متري•مسکن•عالوه•بر•جذب•نقدینگي•و•اثرات•آن•در•کنترل•و•مهار•تورم•به•عنوان•روشي•موثر•در••	

کسب•درآمد•پایدار•و•به•عالوه•امکان•خانه•دار•شدن•اقشار•کم•درآمد•جامعه•نیز•موثر•مي•باشد.
•در•این•روش•مدت•اجرا•و•زمان•تحویل•و•تعداد•واحدها•مشخص•مي•گردد•و•براساس•دستورالعمل•هایي•افراد••	

مي•توانند•بسته•به•میزان•سرمایه•خود•متراژهایي•از•واحدها•را•خریداري•نمایند.
•بزرگترین•مزیت•این•طرح•این•است•که•هم•در•دوران•رکود•و•هم•رونق••به•نفع•مشارکت•کنندگان•این•طرح••	
مي•باشد.
•جمع•آوري•سرمایه•هاي•خرد•و•پراکنده•در•بازار•سرمایه•کشور•و•بهره•مندي•از•ارزش•افزوده•و•هدایت•آن••	

به•سمت•تولید•و•عرضه•مسکن
•ایجاد•رغبت•و•انگیزه•جهت•مشارکت•مالکین•در•احیا•بافت•فرسوده•و•حفظ••بافت•فرهنگی•و•اجتماعی••	
•کمک•به•حل•معضل•مسکن••	
•تغییر•مقیاس•سرمایه•گذاري•و•فروش•مسکن•از•یک•واحد•به•یک•مترمربع••	
•امکان•تبدیل•سرمایه•گذاري•به•خرید•مسکن••	
•ایجاد•اشتغال•به•صورت•مستقیم•و•غیرمستقیم،•کاهش•آسیب•هاي•اجتماعي•و•فرسودگي•محیطي•و•توسعه••	

مشارکت•مردمي•
•گسترش•روحیه•تعاون•و•مشارکت•جمعي•در•فعالیت•هاي•اقتصادي••	
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2-4-2- چالش های فروش متری:

ضرورت•تضمین•از•سوي•سیستم•بانکي•یا•بیمه•اي•کشور.•1

ضرورت•به•کارگیري•سیستم•بانکي•جهت•پرداخت•اصل•و•سود•مشارکت•در•صورت•انصراف•)نهاد•مالي(•.•2

ضرورت•داشتن•معافیت•مالیاتي•براي•دارندگان•اوراق•مشارکت•فروش•متري.•3

ضرورت•امکان•دریافت•تسهیالت•بانکي•توسط•مشارکت•کنندگان.•4

در•صورتي•که•رکود•بازار•مسکن•در•زمان•تحویل•واحدها•وجود•داشته•باشد•مجري•با•عدم•استقبال•مشارکت•.•5
کنندگان•براي•دریافت•واحد•روبه•رو•خواهد•شد•که•ممکن•است•براي•مجري•مشکالتي•را•از•لحاظ•نقدینگي•و•پرداخت•

اصل•و•سود•مشارکت•کنندگان•به•وجود•آورد.

ضرورت•امکان•خرید•و•فروش•اوراق•در•بورس•و•عدم•بازارگرداني•مناسب•در•صورتي•که•سایر•بازارهاي•مالي•.•6
و•سرمایه•اي•کشور•رونق•یابد.

ضرورت•سهولت•نقل•و•انتقال.•7

عدم•اعتماد•مردم•در•نحوه•قیمت•گذاري•واحدهاي•مسکوني•در•زمان•تحویل.•8

هر•نوع•تاخیر•در•تکمیل•پروژه•که•در•طرح•هاي•مسکن•بسیار•پیش•مي•آید،•باعث•مي•شود•درصد•باالیي•.•9
نرخ•سود•به•مشارکت•کنندگان•پرداخت•گردد.•از•آنجا•که•منابع•مالي•طرح•باید•پاسخ•متقاضیان•رابدهد،•افزایش•نرخ•
سود•منجر•به•قیمت•گذاري•باالي•هر•واحد•مسکن•مي•گردد•که•در•برخي•موارد•ممکن•است•قیمت•تمام•شده•آن•

بیشتر•از•قیمت•منطقه•باشد.•

2-5- مشـارکت

مشارکت•با•دیگران•یکي•از•راه•هاي•مهم•تأمین•مالي•پروژه•ها•مي•باشد.•مشارکت•مي•تواند•به•دو•صورت•مدني•
و•حقوقي•انجام•شود.•

شرکت•عمران•و•مسکن•سازان•ثامن•تاکنون•پروژه•هاي•زیادي•را•از•این•طریق•به•مرحله•اجرا•درآورده•است.•در•
اکثر•پروژه•هاي•مشارکتي•زمین•و•پروانه•به•عنوان•آورده•مجري•طرح•بوده•است•و•ساخت•در•محدوده•وظایف•شریک•
قرار•گرفته•و•بر•همین•اساس•سهم•الشرکه•ها•مشخص•و•در•پایان•مرحله•ساخت•هر•کدام•از•شرکا•به•نسبت•سهم•
الشرکه•خود•از•واحدهاي•احداثي•به•عنوان•درآمد•خود•استفاده•کرده•اند.•اولین•پروژه•هاي•مشارکتي•در•این•طرح•
مشارکت•شرکت•عمران•و•بهسازي•با•سرمایه•گذاران•بوده•که•عمدتا•در•پروژه•هاي•واقع•در•اطراف•مراکز•محله•قطاع•
سه•بوده•اند.•پروژه•هاي•عقیق،•ترمه،•الماس••و...••از•جمله•پروژه•هاي•مشارکتي•است•که•پس•از•احداث•پروژه•سهم•

الشرکه•شرکا•مشخص•شده•است.

2-5-1- جذب منابع مالي با اجراي طرح مشارکت مردمي طبرسي 

در•سال•1388•مطالعات•مرحله•اول•طرح•مشارکت•مردمي•طبرسي•)شامل•جرم•گذاري•و•معماري(•با•هدف•
الگوسازي•مشارکت•به•صورت•یکپارچه•انجام•گردید.•طرح•مشارکت•مردمی•طبرسي•در•قطاع•دو•و•حد•فاصل•حرم•
مطهر•امام•رضا)•ع•(•از•جنوب•و•خیابان•طبرسي•از•شرق•تا•کوچه•نوغان4•و•شیرواني•دّوم•از•جانب•شمال•و•غرب•آن•تا•
کوچه•تقوایي•واقع•در•کوچه•فروزان•به•مساحت•ناخالص•11•هکتار•دارای•545••پالک•و•924•صاحب•حقوق•با•••کاربری•
های•مسکونی،•تجاری،•اقامتی•مذهبی•و•...•در•عرصه•ای•حدود•87096••مترمربع•و•زیربنای•163000•مترمربع•مقدار•

17039•مترمربع•به•عنوان•معابر•و•فضای•خدماتی•را•دربر•گرفته•است.
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تصویر3-•محدوده•طرح•مشارکت•مردمی•طبرسی••-••قطاع•دو•بافت•پیرامون•حرم•مطهر•امام•رضا)ع(

در•این•طرح•اجراي•پروژه•ها•بر•اساس•تجمیع•امالک•و•با•سرمایه•اولّیه•مالکان•و•صاحبان•حقوق•و•در•صورت•نیاز•با•••••••••
بهره•مندی•از•تسهیالت•بانکی•نوسازی•صورت•خواهد•پذیرفت•و•نوسازی•و•بهسازی•بافت•توسط•مردم•انجام•مي•گردد،•مگر•
در•مواردی•که•فرد•از•ادامه•همکاری•باز•ماند•و•قصد•واگذاری•ملک•یا•حقوق•خود•را••به•غیر•داشته•باشد•و•از•آنجا•که•اجرای••
پروژه•ها•توسط•مردم•و•با•مدیریت•و•نظارت•عالی•سازمان•مجري•انجام•مي•گردد•عالوه•بر•کاهش•نارضایتی•های•اجتماعی•به•
جهت•حفظ•امالک•و•حقوق•و•سرمایه•های•آنان•موجب•اطمینان•خاطر•و•تسریع•در•اجرای•طرح•خواهد•شد.•اما•متاسفانه•به•
دلیل•مشکالت•عدیده•از•سوی•سازمان•مجری•و•مالکین•هنوز•به•مرحله•اجرا•نرسیده•که•آسیب•شناسی•آن•هم•به•عنوان•یک•

طرح•تحقیقاتی•درحال•انجام••می•باشد.

در•راستاي•اجرایي•شدن•طرح•مذکور•در•مرحله•اول•تعداد•32•پروژه•تجاري،•اقامتي،•مسکوني•با•زیربناي•کل••307,000•
مترمربع•درنظر•گرفته•شد•که•براي•تعدادي•از•آن•ها•پروانه•ساختماني•با•زیربناي•کل••140،744متر•مربع•صادر•گردید.•در•
سال•1390•به•منظور•تامین•مالي•اجراي•طرح•فوق•اوراق•مشارکت•از•طریق•شهرداري•مشهد•به•مبلغ•800•میلیارد•ریال•
منتشر•شد•که•248•میلیارد•ریال•آن•به•فروش•رفت•و•منابع•حاصل،•صرف•خرید•بخشي•از•امالک•واقع•در•طرح•گردید•و•تعداد•
شش•پروژه•نیز•در•دستور•کار•قرار•گرفت.•در•سال•جاری•نیز•اقدامات•الزم•جهت•فروش•باقی•مانده•اوراق•مشارکت•مذکور•در•

دستور•کار•مسئوالن•ذیربط•قرار•گرفت.•

2-6-  جذب اعتبارات دولتی و اخذ وام و تسهیالت  از بانکها

اخذ•وام•و•تسهیالت•از•بانک•ها،•روش•معمول•براي•تامین•مالي•پروژه•ها•است.•انواع•تسهیالت•پرداختي•بانک•ها•تحت•
عناوین•عقود•اسالمي•به•مشتریان•)اشخاص•حقیقي•و•حقوقي(•پرداخت•شود.•در•بافت•پیرامون•حرم•مطهر•امام•رضا)ع(•نیز•
منابع•دولتي••تخصیص•یافته•به•اجراي•فضاهاي•عمومي•از•محل•ردیف•بودجه•دولتي•در•جدول•ذیل•ارائه•شده•است.•با•توجه•
به•نیاز•مالي•طرح•به•مبلغ•21000•میلیارد•ریال•جهت•تکمیل•فضاهاي•عمومي•تا•پایان•طرح،•ایجاد•ردیف•بودجه•دولتي•

ضرورت•دارد.

شرح
 اجراي  بلوار

امیرالمومنین

)وزارت کشور(

 کمک دولت جهت
سود اوراق مشارکت

 زائرسراي
ارزان قیمت

جمع  کل
)میلیارد ریال(

2030068388مبلغ )میلیارد ریال(
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2-6-1- استفاده از تبصره ها یا تسهیالت خاص 

در•قوانین•جاري•کشور•ما،•روش•هایي•براي•تامین•مالي•جهت•شرکت•ها•و•موسسات•در•قالب•بندی•ها•و•تبصره•
هاي•قانوني•پیش•بیني•شده•که•به•شرح•زیر•مي•باشد.

 الف ( تسهیالت تبصره )3( قانون بودجه 

اولویت•هاي•تعیین•شده•براي•استفاده•از•تبصره•)3(•به•شرح•زیر•مي•باشد:•

براي•استفاده•از•تسهیالت•تبصره•)3(•مي•بایست•طرحهاي•پیشنهادي•را•یا•به•بانک•صنعت•و•معدن•یا•به•بانک•
صادرات•ارائه•نمود.•این•بانک•ها•حداکثر•تا•10•روز•مي•بایست•طرح•را•به•کمیته•هماهنگي•اشتغال•استان•که•شامل•
نمایندگان•استانداري•و•سازمان•مدیریت•و•برنامه•ریزي•مي•باشد،•ارسال•نماید•تا•از•لحاظ•انطباق•آنها•با•سیاست•هاي•
منطقه•اي،•اهداف•و•وجوه•اداره•شده•و•اولویت•هاي•بخش•هاي•مختلف•مورد•بررسي•قرار•گیرد•و•سپس•آن•ها•را•به•
بانک•ارجاع•دهند.•بانک•نیز•مي•بایست•طرح•ارسالي•دبیرخانه•کمیته•را•از•لحاظ•توجیهات•فني،•اقتصادي،•مالي•و•
حقوقي•آن•ها•مورد•بررسي•قرار•داده•و•نتایج•بررسي•خود•را•با•ذکر•دالیل•در•مورد•تایید•یا•عدم•تایید•حداکثر•ظرف•

مدت•30•روز•به•دبیرخانه•ارسال•نماید.•

ب( تسهیالت صندوق ذخیره ارزي

•یکي•از•اقدامات•خوبي•که•در•سال•هاي•اخیر•صورت•گرفت•راه•اندازي•صندوق•ذخیره•ارزي•بود.•در•برنامه•هاي•
ساالنه•مقررگردید•اگر•درآمد•نفت•فراتر•از•پیش•بیني•برنامه•باشد،•این•مازاد•درآمد•به•حساب•صندوق•ذخیره•ارزي•
واریز•شود•تا•در•مواقعي•که•درآمدهاي•ارزي•بودجه•تحقق•نمي•یابد•بتوان•از•منابع•این•صندوق•استفاده•نمود•یا•از•
مازاد•منابع•مالي•این•صندوق•به•عنوان•وام•ارزي•براي•توسعه•صنایع•و•ایجاد•رونق•اقتصادي•استفاده•نمود.•این•نوع•
تامین•مالي•عمدتاً•براي•خریدها•و•مصارف•ارزي•است•و•نرخ•سود•ساالنه•صندوق•ذخیره•ارزي•7درصد•تعیین•شده•

که•بازپرداخت•آن•نیز•ارزي•مي•باشد.

ج ( تسهیالت وجوه اداره شده

•بر•اساس•مصوبه•هیئت•وزیران•و•برای•تشویق•و•جلب•مشارکت•بخش•خصوصی•و•تعاونی•به•سرمایه•گذاری•در•
محدوده•طرح•حرم•مطهر،•مقرر•شد•تا•پنج•سال،•ساالنه•مبلغ•یکصد•میلیارد•ریال•به•سرجمع•اعتبارات•وزارت•مسکن•
و•شهرسازی•اضافه•گردیده•تا•در•قالب•وجوه•اداره•شده،•تسهیالت•به•متقاضیان•سرمایه•گذاری•در•محدوده•طرح•

پرداخت•شود.•

پس•از•هماهنگي•هاي•الزم•با•سازمان•هاي•ذیربط•مقرر•گردید•تا•سقف•مبلغ•چهل•و•پنج•میلیارد•ریال•از•محل•
اعتبار•وجوه•اداره•شده•موضوع•ردیف•50361•قانون•بودجه•سال•1382•کل•کشور•توسط•سازمان•مدیریت•برنامه•
ریزي•به•حساب•بانک•تجارت•براي•این•منظور•واریز•شود•و•تا•سقف•نود•میلیارد•ریال•از•محل•منابع•داخلي•بانک•
عامل•که•متناسب•با•وجوه•تودیع•شده•واگذارنده•اعتبار•به•میزان•دو•برابر•وجوه•تودیع•شده•از•سوي•بانک•عامل•تامین•

گردد.

باالخره•در•قرارداد•عاملیت•که•فی•مابین•بانک•تجارت•و•سازمان•مدیریت•و•برنامه•ریزی•منعقد•گردید،•مبلغ•35•
میلیارد•ریال•توسط•سازمان•مدیریت•به•بانک•تجارت•جهت•پرداخت•وام•به•متقاضیان•سرمایه•گذاری•در•بافت•مرکزی•

مشهد•پرداخت•شد•و•دو•برابر•همین•رقم•یعني70•میلیارد•ریال•نیز•توسط•بانک•عامل•به•این•امر•احتصاص•یافت.

در•این•راستا•پنج•پروژه•تجاري•اقامتي•سروش،•عدالت،•آرمان،•سارا،•ونک•جهت•دریافت•105•میلیارد•ریال•وام•
به•بانک•عامل•معرفی•شدند•که•جمعا•52•میلیارد•ریال•پرداخت•شد.

د(مصوبه هیات محترم وزیران مورخ 1391/2/26 :

طبق•بند•3•این•مصوبه•مبني•بر•پرداخت•سود•اوراق•مشارکت•منتشر•شده•طي•سال•هاي•1387تا1390در•قالب•
برنامه•پنجم،•در•سال•91•مبلغ•200•میلیارد•ریال•دریافت•گردید•و•300•میلیارد•ریال• بودجه•سنواتي• یارانه•در•
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ه( تسهیالت ارزان قیمت
همچنین•از•محل•تسهیالت•ارزان•قیمت•تاکنون•حدود•427•میلیارد•ریال•منابع•مالی•ارزان•قیمت•برای•پروژه•

های•خلیل،•شایسته•و•نادر•طرح•مسکن•ثامن•و•همچنین•پروژه•سارا•دریافت•گردیده•است.•
لذا•در•مجموع•تاکنون•از•محل•کمک•های•دولتی•و•تسهیالت•اخذ•شده•حدود•815•میلیارد•ریال•منابع•مالی•

برای•طرح•دریافت•گردیده•است.
2-7 -انتشار اوراق مشارکت 

اوراق•مشارکت•یکي•از•راهکارهاي•مناسب•تامین•مالي•جهت•پیشبرد•اهداف•شرکت•ها•مي•باشد•در•ایران•بحث•
انتشار•اوراق•مشارکت•بعد•از•جنگ•جهاني•دوم•مطرح•شد.•اولین•اوراق•قرضه•ایران•در•سال1330•و•در•زمان•نخست•

وزیري•دکتر•محمد•مصدق•به•نام•اوراق•قرضه•ملي•منتشر•شد.•

اوراق•مشارکت•یکي•از•ابزارهاي•مالي•است•که•در•تمام•کشورها•براي•تامین•کسري•بودجه•و•اجراي••فعالیت•
ها•و•برنامه•هاي•عمراني•مورد•استفاده•قرار•مي•گیرد.•اما•در•ایران،•چه•قبل•از•انقالب•و•چه•بعد•از•انقالب•از•این•ابزار•
استفاده•چنداني•به•عمل•نیامده•است.•کارشناسان•دلیل•عدم•استفاده•درست•از•اوراق•مشارکت•در•ایران•را•عدم••قوانین•
و•مقررات•شفاف•و•پیچیده•بودن•امور•اداري،•اجرایي•و•نظارتي•آن••و•همچنین•عدم•وجود•پروژه•هاي•کاماًل•تعریف•
شده•و•مشخص•که•داراي•سودآوري•و•توانایي•بازپرداخت•به•موقع•باشد•عنوان•کرده•اند.•کارشناسان•اقتصادي•اگرچه•
از•به•کارگیري•اوراق•مشارکت•ابراز•خرسندي•مي•کنند،•نگراني•خود•را•نیز•کتمان•نمي•کنند.•آن•ها•مي•گویند،•با•
وجود•تاخیري•که•در•اجراي•پروژه•ها•در•ایران•وجود•دارد،•اگر•این•پروژه•ها•به•موقع•به•بهره•برداري•نرسند،•بانک•
هاي•تضمین•کننده•اوراق•ناچار•خواهند•شد•از•منابع•خود،•اصل•مبلغ•را•به•دارندگان•اوراق•بپردازند•و•خود•جانشین•
آن•ها•شوند•که•این•موضوع•با•هدف•انتشار•اوراق•مشارکت•منافات•دارد•)هاشم•خانی•و•دیگران،1390(•اوراق•مشارکت•
تاکنون•همـــواره•با•سودي•بین•15•تا•20•درصد•در•سال•توسط•شرکت•ها•و•بخش•هاي•دولتي•ایران•انتشار•یافته•
است.•••شرکت•هاي•انتشاردهنده•اوراق،•مکانیزم•هایي•را•براي•ایجاد•تقاضاي•بیشتر•جهت•فروش•این•اوراق•به•کارگیري•

مي•نمایند.•

حدود•• در• تاکنون• •1375 سال• از• نیز• رضا)ع(• امام• مطهر• حرم• پیرامون• بافت• بهسازی• و• نوسازی• طرح• در•
7070میلیارد•ریال•اوراق•مشارکت•در•هشت•مرحله•اوراق•منتشر•و•در•10•نوبت••توسط•شهرداري•و•در•محدوده•هاي•

ذکر•شده•در•جدول•ذیل•به•فروش•رسیده•است.
البته•قبل•از•سال•87•نیز•یعنی•در•سالهای•1375•،80،85•و86•توسط•شرکت•مسکن•سازان•خراسان•و•شرکت•

مادر•تخصصی•عمران•و•بهسازی•شهری•ایران•اوراق•مشارکت•منتشر•شده•است•که•به•شرح•زیر•می•باشند:•

مرکزي• بانک• •75/2/5 مورخ• 744/نب• شماره• مجوز• موجب• به• خراسان• سازان• مسکن• شرکت• بار• اولین• •)1
اعتبار• و• پول• شوراي• •73/4/4 مصوب• مشارکت• اوراق• انتشار• بر• ناظر• مقررات• اساس• بر• و• ایران• اسالمي• جمهوري•
)دستورالعمل•اجرایي•مصوب•بانک•مرکزي•جمهوري•اسالمي•ایران(•اقدام•به•انتشار•اوراق•مشارکت•ثامن•به•مبلغ•80•

میلیارد•ریال•نمود.•طبق•مجوز•مزبور•مقرر•گردید•اوراق•مشارکت•پنج•ساله•در•سه•مرحله•به•شرح•ذیل•منتشر•گردد.
مرحله•اول:•25•میلیارد•ریال••پس•از•صدور•مجوز•بانک•مرکزي•به•مدت•5•سال
مرحله•دوم:•25•میلیارد•ریال•شش•ماه•پس•از•اولین•انتشار•به•مدت•4•،•5•سال•

مرحله•سوم•:•30•میلیارد•ریال•12•ماه•پس•از•اولین•انتشار•به•مدت•4•سال

این•در•حالي•است•که•اوراق•مشارکت•مرحله•اول•در•تاریخ•75/5/27•اوراق•مشارکت•مرحله•دوم•با•4•ماه•تاخیر•
در•تاریخ•76/4/1•)حدود•10•ماه•پس•از•اولین•مرحله(•و•اوراق•مشارکت•مرحله•سوم•نیز•در•تاریخ•77/3/2•با•10•ماه•
تاخیر•)حدود•22•ماه•پس•از•اولین•مرحله(•منتشر•گردید•و•این•امر•باعث•اختالل•در•جریان•نقدینگي•و•تامین•مالي•

پروژه•هاي•اجرایي•گردیده•است.

هدف•از•انتشار•اوراق•مشارکت•تامین•مالي•مبلغ•80•میلیارد•ریال•براي•خرید•امالک•واقع•در•دو•محور•از•خیابان•
هاي•اصلي•طرح•و•آماده•سازي•و•احداث•بنا•در•محدوده•هاي•مشخص•شده•بوده•است•اما•در•مرحله•سوم•تنها•16•

میلیارد•ریال•از•اوراق•فروخته•شد.
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بانک•صادرات•ایران•براساس•قرارداد•منعقده•في•مابین،•کارگزار•فروش•اوراق•مشارکت•بود.•سود•علي•الحساب••
ساالنه20•درصد•و•سود•مورد•انتظار•25•درصد•پیش•بیني•شده•است.

عدم•وجود•ابزار•قانوني•جهت•تملک•امالک،•برنامه•ریزي•در•جهت•خرید•متمرکز•امالک،•رکود•بازار•مسکن،•
عدم•قابلیت•فروش•اراضي•تملک•شده•و•به•خصوص•لزوم•بازپرداخت•اصل•و•سود•رقم•اوراق•در•سررسید•آن•موجب•
عدم•توانایي•در•بازپرداخت•سود•پیش•بیني•شده•25•درصد•شد•و•بانک•عامل••به•تسویه•حساب•با•خریداران•اوراق•با•
سود•علي•الحساب•تعیین•شده•پرداخت.•تسویه•با•بانک•صادرات•تا•سال•86••به•طول•انجامید.•کل•رقم•بازپرداخت•به•

بانک•صادرات•بیش•از•21•میلیارد•تومان•بود.•

اما•به•هر•حال•با•رونق•گرفتن•مجدد•بازار•مسکن•با•فروش•تنها•یکي•از•پروژه•هایي•که•در•محدوده•اوراق•واقع•
شده•بود•)هدایت•واقع•در•حاشیه•بلوار•امیر(•کلیه•بدهي•هاي•شرکت•تسویه•گردید.••

2(•براي•بار•دوم•در•سال•80••اوراق•مشارکت•براي•پروژه•هاي•بوستان•و•شاهین•به•مبلغ•50•میلیارد•ریال•از•
طریق•وزارت•مسکن•و•شهرسازي•منتشر•شد.•پروژه•هاي•بوستان•و•شاهین•در•حدفاصل•شارستان•رضوي•شرق•و•

بلوار•طبرسي•واقع•شده•اند.

اوراق•مشارکت•توسط• اواخر•سال•مالي•85•مبلغ•87•میلیارد•ریال• قانون•بودجه•کشور•در• 3(•در•راستاي•
شرکت•عمران•و•بهسازي•شهري•منتشر•گردید•که•از•این•رقم•80•میلیارد•ریال•در•سال•86•براي•بازگشایي•باغ•راه•

زائر•هزینه•گردید•و•مابقي•جهت•پرداخت•سودهاي•اوراق•هزینه•شد.•

4(•در•سال•86•وزارت•مسکن•و•شهرسازي•اقدام•به•انتشار•اوراق•مشارکت•و•تخصیص•مبلغ•50•میلیارد•ریال•
از•این•اوراق•به•طرح•نوسازي•و•بهسازی•نمود•که•مرحله•دوم•فروش•آن•تا•پایان•تیر•ماه•سال•87•تمدید•شد•و•این•
شرکت•اقدامات•الزم•را•براي•فروش•این•اوراق•انجام•داده•است.•پروژه•هاي•نیایش•و•سامان•براي•این•منظور•معرفي•

شدند•که•تملک•اراضي•آن•همچنان•ادامه•دارد.

2-7-1- مزایای انتشار اوراق مشارکت:

• یکي•از••ویژگي•هاي•این•روش•غیرتورمي•بودن•آن•به•دلیل•جمع•آوري•نقدینگي•در•جامعه••است.	

• تنوع••بخشیدن•به•روش•هاي•تامین•منابع••مالي•مورد•نیاز•در•بافت•هاي•فرسوده•به•ویژه•در•دوران••رکود	

• جمع•آوري••سرمایه•هاي•خرد••از•طریق•مشارکت•تمامي•افراد•جامعه•با•سطوح•درآمدي•مختلف•در•طرح	

• قابلیت••بازخرید••قبل•از••سررسید••با•سود•علي•الحساب•ساالنه••به•صورت•روزشمار•با•تضمین•سیستم•بانکي	

• سهولت•در•خرید•و•فروش•و•دریافت•سود	
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• همچنین•جهت•اخذ•مجوز•انتشار•اوراق•مشارکت•نیاز•به•ارائه•وثیقه•قابل•قبول•بانک•ها•به•عنوان•تضمین••••••	
مي•باشد•که•جمع•آوري•آنها•بسیار•مشکل•است•ولي•در•بافت•فرسوده•اطراف•حرم•مطهر•حضرت•رضا)ع(•)شهرداري•
مشهد(•توانستیم•با•ارائه•یک•برگ•وکالت•نامه•و•با•حداقل•هزینه•این•تضمین•را•به•بانک•ارائه•نموده•و•اعتماد•الزم•را•جلب•

نماییم•که•این•تجربه•مي•تواند•براي•سایر•شهرداري•ها•جهت•تامین•مالي•مورد•توجه•قرار•گیرد.

• احتمال•کسب•منابع•مالي•در•صورت•سیاستگذاري•و•اطالع•رساني•مناسب	
• به•کارگیري•منابع•محدود•خریداران•اوراق•و•ترویج•فرهنگ•پس•انداز•در•بین•آنها	
• ایجاد•روحیه•مشارکت•و•تعاون•بین•خریداران•اوراق	
• سودرساني•وکمک•به•اقتصاد•و•معیشت•زندگي•دارندگان•اوراق•مشارکت	

2-7-2- معایب انتشار اوراق مشارکت:
• افزایش•هزینه•هاي•انتشار•اوراق•مشارکت•براي•ناشر•)با•احتساب•هزینه•هاي•کارگزاري،•تبلیغات•و...(•به•25•	

درصد•در•سال
• محدودیت•استفاده•از•منابع•اوراق	
• عدم•پیشرفت•پروژه•هاي•معرفي•شده•طبق•برنامه•زمانبندي•اعالم•شده•به•بانک•مرکزي	
• ایجاد•کمبود•نقدینگي•به•دلیل•پرداخت•سود•از•محل•اصل•منابع•اوراق•منتشر•شده	
• زمانبر•بودن•آزادسازي•پروژه•ها•و•عدم•امکان•استفاده•از•منابع•اوراق•درعین•حال•پرداخت•سود•به•بانک•عامل•	

در•طي•این•مدت
• بروز•مشکالت•متعدد•مالي•و•...•در•صورتي•که•اوراق•در•شرایط•رونق•منتشر•و•در•شرایط•رکود•تسویه•گردد.	
• بازخرید•پیش•از•هنگام•برخي•از•خریداران•و•عدم•امکان•خرید•و•فروش•اوراق•در•بورس	
• در•صورت•فروخته•نشدن•صددرصد•اوراق•مشارکت•آزادسازي•منابع•مالي•فروخته•شده•زمانبر•خواهد•شد.	
• 	

)Project- Share holder(2-8- اجرای طرح به صورت سهامدار پروژه

استفاده•از•سرمایه•هاي•خرد•مردمي•در•قالب•عرضه•سهام•پروژه•به•عموم•مردم•به•عنوان•روشي•نوین•در•اجراي•
طرح•هاي•مصوب•در•بازسازي•بافت•هاي•فرسوده•و•فرصتي•ایده•ال•براي•جذب•سرمایه•هاي•خرد•به•منظور•به•کار•
گیري•در•زمین•و•مستغالت•محسوب•مي•شود.•در•این•روش،•سهام•برای•اجرای•یک•پروژه•خاص•عرضه•شده•و•پس•از•
اجرای•پروژه•منافع•حاصل•از•اجرای•پروژه•به•نسبت•مالکیت•تعداد•سهام•در•بین•سهامداران•پروژه•تقسیم•می•گردد.•
این•روش•که•سابقه•چندان•طوالنی•در•کشور•ندارد،•اخیرا•در•طرح•نوسازی•و•بهسازی•بافت•پیرامون•حرم•مطهر•امام•
رضا•)ع(•در•مورد•پروژه•سارا•و•ایمان•به•کار•گرفته•شده•و•با•استقبال•نسبتا•مناسبی•در•بین•مردم•مواجه•گشته•است.•
مقداری•از•منابع•مورد•نیاز•جهت•تملک•امالک•محدوده•پروژه•سارا•از•طریق•عرضه•سهام•به•صورت•سهامدار•پروژه•در•

بین•کارکنان•تعدادی•از•دستگاه•های•اجرایی•استان،•تأمین•شده•است.•)تبریزی،•عبده،•1386(

همچنین•براي•مشارکت•بیشتر•مالکین•در•چنین•طرح•هایي•مي•توان•امتیازات•ویژه•اي•براي•مالکین•امالک•واقع•
در•طرح•از•قبیل•احتساب•آورده•مالکین•به•میزان•بهاي•کارشناسي•ملک•به•عالوه•15•الي20•درصد•افزایش•سهام•)یکي•
از•توجیهات•این•امر•این•است•که•عموما•آورده•مالکین•نقدي•بوده•و•آورده•سایر•سهامداران•اقساطي•است(•در•صورت•
مشارکت•در•طرح•قائل•شد.•پروژه•سارا•در•سال•1382•اقدام•به•فروش•سهام•نمود•و•طي•5•سال•سهام•منتشر•شده•به•
قیمت•هاي•مناسبي•در•بازار•ثانویه•خرید•و•فروش•مي•شود•و•سود•مناسبي•را•نصیب•خریداران•نموده•است•و•در•طي•
سال•1387•اقدام•به•پیش•فروش•واحدهاي•تجاري•و•اقامتي•خود•نموده•است.•سرمایه•جمع•آوري•شده•از•این•طریق•
140•میلیارد•ریال•براي•پروژه•سارا•)به•قیمت•ثابت•سال•شروع•پروژه•یعنی•سال•86(•بوده•است.•عالوه•بر•این•پروژه•
نرجس•نیز•از•همین•طریق•اقدام•نموده•است•و•حدود•136•میلیارد•ریال•)به•قیمت•ثابت•سال•87(•منابع•مالی•از•این•
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•مشکلي•که•در•این•زمینه•وجود•دارد•این•است•که•از•لحاظ•قانوني•فروش•سهام•از•طریق•یک•شرکت•خصوصي•
به•صورت•آزاد•موانع•قانوني•دارد.•

تصویر4-•پروژه•تجاری•اقامتی•سارا•-••قطاع•سه•بافت•پیرامون•حرم•مطهر•امام•رضا)ع(

تصویر•5•-•پروژه•تجاری•اقامتی•ونک•-•قطاع•یک•بافت•پیرامون•حرم•مطهر•امام•رضا•)ع(

2-8-1- مزایای طرح سهامدار پروژه:

•باال•بودن•سرعت•تامین•مالي•به•دلیل•عدم•نیاز•به•اخذ•مجوزهاي•گوناگون.	•

•انتشار•اولیه•به•اندازه•میزان•تقاضا•صورت•گرفته•)چون•سقف•مشخصي•ندارد(.	•

•پرداخت•اصل•و•سود•مشارکت•در•زمان•تکمیل•پروژه•)برخالف•روش•اوراق•مشارکت•که•پس•از•انتشار•و•در•	•
فواصل••زماني•مشخص•)هر•سه•ماه•یکبار(•سود•اوراق•پرداخت•مي•گردد.•

•امکان•عرضه•سهام•پروژه•به•منظور•خرید•مصالح•در•حین•اجرای•طرح:•در•این•روش•مجري•طرح•نه•تنها•	•
براي•جذب•سرمایه•هاي•خرد•مي•تواند•سهام•پروژه•منتشر•نماید•بلکه•در•حین•اجراي•طرح•نیز•)به•عنوان•مثال•جهت•
خرید•مصالح(•مي•تواند•به•جاي•پرداخت•وجه•نقد،•سهام•پروژه•را•عرضه•نموده•و•به•روش•تهاتري•مصالح•مورد•نیاز•

خود•را•تامین•نماید.

از•سایر•مزایاي•اقتصادي•طرح•سهامدار•پروژه•می•توان•به•"•شریک•شدن•سهامداران•در•سود•پروژه،•راهکاری•
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جدید•برای•پس•انداز•به•همراه•مشارکت•در•پروژه•های•عمران•شهري،•ضمانت•اصل•سرمایه•و•حداقل•سود•و•تعهد•
بازخرید•سهام•پروژه•توسط•مجري،•امکان•پرداخت•تعهدات•به•صورت•اقساط•به•منظور•افزایش•توان•مشارکت•اقشار•

کم•درآمد،•انعطاف•باال•در•شیوه•مشارکت•با•دیگران"•نام•برد.

2-8-2- معایب طرح سهامدار پروژه:
•عدم•وجود•بازار•ثانویه•رسمي	•
•وجود•امکان•رانت•در•خرید•و•فروش•سهام•پروژه•به•دلیل•عدم•شفافیت•قیمت•سهام•پروژه•نسبت•به•سهامي•	•

که•در•بورس•اوراق•بهادار•معامله•مي•شود.
•دشوار•بودن•امکان•واگذاري•به•غیر،•به•دلیل•با•نام•بودن•سهام•پروژه•نسبت•به•اوراق•مشارکت.	•

2-9- جذب سرمایه گذار

•نوع•خاصي•از•تامین•منابع•که•براي•اجراي•طرح•نوسازي•و•بهسازي•بافت•پیرامون•حرم•مطهر•امام•رضا•)ع(••
از•همان•ابتدای•طرح•مورد•توجه•مدیران•بوده•جلب•سرمایه•گذاران•مي•باشد.•از•آنجا•که•هدف•از•اجراي•طرح•اعتالي•
شان•بارگاه•قدسي•امام•رضا)ع(•و•رفع•مشکالت•موجود•در•محدوده•طرح•مي•باشد•و•منافع•مادي•طرح•مد•نظر•نبوده•
و••باتوجه•به•اینکه•اجراي•طرح•نیاز•به•منابع•عظیم•مالي•دارد•و•تامین•این•منابع•از•طریق•روش•هایي•چون•فاینانس•و•
استفاده•از•تسهیالت•و•حمایت•هاي•دولتي•عمال•وقت•گیر•و•طوالني•مدت•و•بعضا•غیرممکن•بوده•و•جوابگوي•نیاز•طرح•
نیز•نمي•باشد؛•مجري•طرح•اقدام•به•اجراي•طرح•با•استفاده•از•منابع•بخش•خصوصي•نمود.•هدف•از•این•امر•ترغیب•
سرمایه•گذاران•به•اجراي•پروژه•هاي•واقع•در•محدوده•با•رعایت•ضوابط•و•مقررات•طرح•مي•باشد.•از•این•طریق•مجري•
طرح•عالوه•بر•اینکه•هدف•طرح•را•که•رفع•مشکالت•زائران•و•مجاوران•حرم•است•فراهم•مي•نماید•،•قادر•به•تامین•بخشي•
از•منابع•مالی•مورد•نیاز•طرح•نیز•مي•باشد.•در•این•راستا•اولین•اقدامات•از•سال•1383•آغاز•شد.•شاید•بتوان•گفت•ایده•

جلب•سرمایه•گذار•در•طرح•و•تالش•جدي•در•این•زمینه•از•همین•سال•شگل•گرفت.•)لطفعلی•پور،1389(

انتفاعی•موجود•در•طرح•درحال•حاضر•تعداد130پروژه•در•محدوده• از•حدود360•پروژه• تاکنون• ابتدای•طرح• از•
دخالت•مستقیم•و•39•پروژه•در•محدوده•دخالت•غیرمستقیم•با•مساحت•خالص•زمین•حدود427,000•مترمربع••با•
زیربنای•حدود•2,500,000•مترمربع•به•سرمایه•گذاران•واگذار•شده••که•با•50•درصد•پیشرفت•فیزیکی•پروژه•ها•به•
طور•میانگین•ارزش•آنها•4800•میلیارد•تومان•می•باشد•)که•3200•میلیارد•تومان•آن•مربوط•به•ارزش•زمین•و•پروانه•
و•مابقی•ارزش•به•روز•شده•ساخت•آن•ها•می•باشد(.•از•این•تعداد•حدود•43•پروژه•دارای•سرمایه•گذار•)درحال•تملک••

یا•دارای•قرارداد(،•62•پروژه•درحال•اجرا•و•64•پروژه•خاتمه•یافته•می•باشند•.

از•آنجا•که•امالک•محدوده•پروژه•هاي•تعریف•شده•در•طرح،•هنوز•به•طور•صددرصد•آزادسازي•نشده•اند•بنابراین•
فروش•زمین•پروژه•عمال•در•بسیاري•از•موارد•ممکن•نمی•باشد•و•با•سرمایه•گذاران•قراردادهایي•به•صورت•کارگزاري•
خرید•بسته•شد•که•خرید•امالک•پروژه•با•هزینه•سرمایه•گذار•و•توسط•مجري•طرح•با•دریافت•حق•کارگزاري•مورد•توافق•
طرفین،•انجام•گیرد•و•پس•از•کامل•شدن•خرید،•مراحل•ساخت•پروژه•طي•مدت•مشخص•جزء•تعهد•سرمایه•گذاران•
باشد•تا•مجري•بتواند•به•اجراي•طرح•مطمئن•باشد•و•منابع•مالي•مجري•صرف•آزادسازي•و•آماده•سازي•فضاهاي•عمومي•
که•رسالت•اصلي•مجري•نیز•هست•گردد.•الزم•به•ذکر•است•که•دو•نکته•اساسي•در•راستاي•جلب•سرمایه•گذاران•اطالع•
رساني•و•اجراي•فضاهاي•عمومي•است.•تا•مادامي•که•فضاهاي•عمومي•و•خیابان•هاي•طرح•به•اجرا•در•نیاید•پروژه•هاي•
تعریف•شده•بازدهي•مناسب•ندارند•و•به•همین•علت•سرمایه•گذاران•تمایلي•براي•صرف•هزینه•در•این•محدوده•نخواهند•
داشت•و•از•طرف•دیگر•تا•زماني•که•مردم•و•ساکنان•به•صورت•مناسب•اطالع•رساني•نشوند•اطمینان•الزم•براي•آنها•جهت•

همکاري•با•مجریان•طرح•فراهم•نخواهد•شد.

در•این•روش•از•سوي•مجري•طرح•پروژه•ها•با•مشخصات•کامل•تعریف•مي•گردد•و•ضوابط•و•مقررات•و•ارزیابي•
مقدماتي•در•اختیار•سرمایه•گذاران•قرار•مي•گیرد•و•سپس•قرارداد•کارگزاري•بین•مجري•طرح•و•سرمایه•گذار•منعقد••
مي•گردد•و•حساب•هاي•مشترک•به•صورت•تنخواه•و•پشتیبان•افتتاح•مي•گردد•و•مجري•طرح•عملیات•آزادسازي•پروژه•

را•با•استفاده•از•منابع•مالي•سرمایه•گذار•شروع•مي•کند.

بررسي•ترکیب•سرمایه•گذاران•پروژه•ها•حاکي•از•این•است•که•بیش•از•80•درصد•این•سرمایه•گذاران•از•بخش•هاي•
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• پروژه•های•نرگس•3و4و5و6•با•سرمایه•گذاری•تعاون•ناجا
• پروژه•های•ارغوان•و•شهاب•و•فردوس•با•سرمایه•گذاری•مجمع•جهانی•اهل•بیت

• پروژه•مدینه•الرضا•با•سرمایه•گذاری•بنیاد•تعاون•سپاه
• پروژه•نگین•با•سرمایه•گذاری•شرکت•تعاونی•نظام•مهندسی

• پروژه•های•امید•با•سرمایه•گذاری•ستاد•اجرایی•فرامین•حضرت•امام
• پروژه•های•قدس•و•بهار•با•سرمایه•گذاری•آستان•قدس•رضوی

• پروژه•های•مجلل•و•پیام•و•عرفان•با•سرمایه•گذاری•شرکت•هشتم•وابسته•به•بانک•پاسارگاد
• پروژه•هتل•بزرگ•امام•رضا•با•سرمایه•گذاری•شرکت•کوثر•وابسته•به•بنیاد•شهید•انقالب•اسالمی

••پروژه•های•معیین•و•هانیه•با•سرمایه•گذاری•بنیاد•مسکن
• پروژه•کمال•با•سرمایه•گذاری•ستاد•اجرایی•فرامین•حضرت•امام•
• پروژه•های•عدالت•و•آسمان•با•سرمایه•گذاری•شرکت•توس•گستر

• پروژه•آرمان•با•سرمایه•گذاری•شرکت•اطلس•ایرانیان•وابسته•به•بانک•انصار
• پروژه•سارا•با•سرمایه•گذاری•شرکت•عمران•و•مسکن•سازان•منطقه•شرق

• پروژه•ایمان•با•سرمایه•گذاری•سازمان•نظام•پرستاری
• پروژه•سلسبیل•با•سرمایه•گذاری•بانک•ملت

• پروژه•ضامن•با•سرمایه•گذاری•شرکت•درگاه•ضامن•وابسته•به•بانک•های•سپه،•پاسارگاد•و•سادرات
• پروژه•های•یاس•و•یاسر•توسط•سازمان•تیلیغات•اسالمی

• پروژه•هوا•فضا•توسط•وزارت•دفاع

الزم•به•توضیح•است•براي•اطمینان•سرمایه•گذار•از•رقم•پروانه•در•زمان•انعقاد•قرارداد•پیش•نویس•پروانه•
از•تحویل•زمین•پروژه•مشخص•مي•گردد.•همچنین•هزینه• نیز•پس• نیز•صادر•مي•گردد.•قرارداد•زمانبندي•ساخت•
از•هزینه•هاي•مربوط•به•صدور•پروانه•ساختماني•پروژه•هاي•حاشیه•آن•کسر••••••••••••••• هاي•خرید•امالک•واقع•در•مسیرها•

مي•گردد.••

2-9-1- چالشهای جذب سرمایه گذار در طرح :

•عدم•اطمینان•سرمایه•گذاران•از•فروش•واحدهاي•تجاري•و•اقامتي•پس•از•احداث•به•علت•بیش•از•حد•بودن••	
ساخت•و•سازهاي•تجاري•در•مشهد،

•عدم•اطمینان•از•شرایط•رونق•و•رکود•بازار•مسکن،••	
•عدم•امکان•استفاده•از•تسهیالت•بانکي•مناسب،•	
•عدم•انتقال•مالکیت•به•سرمایه•گذاران•خارجي•:•با•عنایت•به•تنظیم•قانون•حمایت•از•طرح•و•اجازه•خرید•و••	

استمالک•حداکثر•چهار•درصد•از•اراضی•واقع•در•طرح•جهت•احداث•پروژه•های•مسکونی•و•اقامتی•توسط•اتباع•خارجی•
مسلمان•اما•هنوز•دستورالعمل•آن•اجرایی•نشده•است.

•وجود•بازارهاي•جانشین•براي•بازار•مسکن•مانند•بازار•طال،•ارز،•بورس•و...••	
	•

2-10- حساب طرح

درسال•1378،•با•دوراندیشي•مدیران•وقت،••نهادهاي•ذیربط•و•مداخله•استاندار•وقت••توافق•نامه•اي•في•مابین•شهرداري•
مشهد•و•شرکت•عمران•و•بهسازي•شهري•درخصوص•تقبل•مسؤولیت•اجــراي•دو••قطاع•3•و4•از•قطاع•های•چهارگانه•
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طرح•بهسـازي•و•نوسازي•بافت•پیرامون•حرم•مطهر•حضـرت•رضا•علیــه•السالم•توسط•شرکت•عمران•و•بهســازي•شهري•
منعقد•گردید.•پس•از•انعقاد•این•توافق•نامه•که•مورد•تایید•شورای•اسالمی•شهر•مشهد••نیز•قرار•گرفت،••دو•طرف•درخصوص•
واگذاری•مدیریت•اجرای•طرح•به•شرکت•عمران•و•مسکن•سازان•ثامن•به•تفاهم•رسیدند.•در•همین•راستا•حسابي•مشترک•
بین•دو•نهاد•مذکور•افتتاح•و•مقرر•گردید•کلیه•درآمدهاي•شهرداري•در•طرح•به•حساب•مذکور•واریز•و•از•همان•حساب•
براي•آزادسازي•خیابان•هاي•جدید•و•فضاهاي•عمومي•و•تعریض•خیابان•هاي•جدید،•پارکینگ•و•فضاي•سبز•همین•محدوده•
هزینه•شود•به•جاي•اینکه•این•مبلغ•به•حساب•شهرداري•مرکز•واریز•گردد.•خوشبختانه•توافق•نامه•طرح•در•قطاع•های•3•
و•4•شتاب•بسیار•امیدوارکننده•اي•یافته•و•در•این•راستا•تملک•و•آزادسازي•امالک•واقع•در•محدوده•بلوار•امیرالمؤمنین•و•
شارستان•واقع•در•قطاع•3•طرح•به•طور•کامل•انجام•گردید.•درآمدهاي•حساب•طرح•که•عمدتا•ناشي•از•صدور•پروانه•براي•
پروژه•هاي•واقع•در•محدوده•طرح•مي•باشد•از•سال•79•تاکنون•بالغ•بر•2005•میلیارد•ریال•مي•باشد.•الزم•به•ذکر•است•که•
رقم•مذکور•به•قیمت•ثابت•)ارزش•دفتری•سال•های•اخذ•شده(•و•صرفا•شامل•درآمدهای•نقدی•می•باشد•که•با•احتساب•

درآمدهای•غیرنقدی•و•به•ارزش•فعلی•درآمدهای•حساب•طرح•تقریبا•دو•برابر•این•رقم•خواهد•بود.

نبود•شبکه• فرسوده،• هاي• بافت• نارساییهاي• وجود• با• اولیه• هاي• در•سال• اینکه• به• باتوجه• است• ذکر• به• الزم•
تاسیسات•زیربنایي•مناسب،•نبود•فضاهاي•عمومي،•عدم•اجراي•خیابان•ها•و•وجود•سیماي•شهري•نامطلوب،•مالکان•و•
سرمایه•گذاران•تمایلي•به•همکاري•و•مشارکت•در•بهسازي•و•نوسازي•بافت•فرسوده•ندارند•بنابراین•درآمدهاي•حساب•
مذکور•که•عمدتا•ناشي•از•صدور•پروانه•مي•باشد•بسیار•کم•است•و•در•سال•هاي•آتي•با•بهبود•و•پیشرفت•طرح•و•افزایش•
تمایل•به•سرمایه•گذاري•در•محدوده•طرح••این•درآمدها••افزایش•خواهد•یافت•و•همچنین•امکان•اجراي•فضاهاي•عمومي•

طرح•از•این•طریق•فراهم•مي•گردد.•

3- انواع شیوه های تامین مالي در دست بررسی در طرح

3-1-•صندوق سرمایه گذاري طرح

پیرامون•حرم•مطهر•حضرت• فرسوده• هاي• بافت• نوسازي• و• بهسازي• از•طرح• تاریخ•81/12/5•الیحه•حمایت• در•
شوراي• مجلس• مورخ•1384/10/20• علني• در•جلسه• و• اسالمي• شوراي• مجلس• به• معصومه)س(• و•حضرت• رضا)ع(•

اسالمي•با•اصالحاتي•این•الیحه•را•تصویب•نمود•و•به•تایید•شوراي•محترم•نگهبان•نیز•رسید.

در•بند•3•این•قانون•اشاره•شده•است•”به•منظور•فراهم•نمودن•زمینه•مشارکت•بخش•هاي•عمومي•و•خصوصي•و•
امکان•استفاده•از•سرمایه•هاي•کوچک•مردمي•با•هدف•تامین•و•تجهیز•منابع•مالي•جهت•اجراي•پروژه•هاي•مصوب•
واقع•در•محدوده•طرح•حرم•مطهر،•وزارت•مسکن•و•شهرسازي•)سازمان•عمران•و•بهسازي•شهري(•مجاز•است•تا•نسبت•
به•تاسیس•صندوق•سرمایه•گذاري•طرح•حرم•مطهر•اقدام•کند.“•طبق•این•ماده•واحده•مقرر•گردید10•درصد•درآمد•
حاصل•از•فروش•اراضي•استان•خراسان•رضوي•متعلق•به•دولت•به•منظور•معوض•امالک•واقع•در•طرح•هاي•نوسازي•و•
تامین•آورده•اولیه•دولت•در•صندوق•مذکور،•در•اختیار•شرکت•مادر•تخصصي•عمران•و•بهسازي•شهري•)وزارت•مسکن•و•
شهرسازي(•قرار•گیرد•و•همچنین•مقرر•گردید•ظرف•سه•ماه•اساسنامه•صندوق•به•تصویب•هیئت•محترم•وزیران•برسد.•
در•اصالحیه•قانون•قید•گردیده•است•دولت•مي•تواند20•درصد•از•سرمایه•و•منابع•مالي•صندوق•هاي•یاد•شده•را•از•محل•

اعتباري•که•هر•ساله•به•این•منظور•در•بودجه•کل•کشور•پیش•بیني•مي•شود•تامین•نماید.

خوشبختانه•اساسنامه•صندوق•تهیه•و•در•جلسه•مورخ87/5/20•هیئت•محترم•وزیران•به•تصویب•رسیده•است•ولی•
متاسفانه•هنوز•راه•اندازی•و•اجرایی•نشده•است•که•امیدواریم•بتوانیم•با•همکاري•دولت•این•صندوق•را•به•طور•رسمی•

راه•اندازي•نماییم.

3-2- اوراق صکوک اجاره

یکی•از•ابزارهای•مالی•که•توسط•کارشناسان•مالی•اسالمی•پیشنهاد•شده•و•در•برخی•کشورها•نیز•به•مرحله•اجرا•
در•آمده•اوراق•صکوک•اجاره•است.•این•اوراق•عالوه•بر•فراهم•نمودن•شرایط•الزم•جهت•تامین•مالی•بنگاه•های•تولیدی•
و•خدماتی•قابلیت•خریدو•فروش•در•بازار•ثانویه•را•نیز•دارند•و•می•توانند•به•عنوان•ابزار•مالی•کارآمد•مورد•استفاده•قرار•
گیرند.•ایده•انتشار•این•اوراق•برای•نخستین•بار•توسط•منذر•قحف•در•مقاله•معروف•وی•با•عنوان•”استفاده•از•اوراق•اجاره•
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عین•مستاجره•برای•پوشش•شکاف•بودجه•در•سال•1997•“•مطرح•شد.•در•میان•محصوالت•مالی•اسالمی،•اوراق•اجاره•
به•دلیل•ویژگی•های•خود•یک•محصول•متمایز•به•شمار•می•رود•که•محبوبیت•زیادی•بین•سرمایه•گذاران•مسلمان•به•
دست•آورده•است،•تاجایی•که•بیش•از•30•درصد•از•کل•صکوک•منتشر•شده•بین•سال•های•1996•تا•2010•مربوط•به•

انتشار•این•ابزار•مالی•بوده•است.

اوراق•صکوک•اجاره•اوراق•بهاداری•است•که•دارنده•آن•به•صورت•مشاع،•مالک•بخشی•از•دارایی•است•که•منافع•
آن•براساس•قرارداد•اجاره•به•باني•واگذار•شده•است.

روش•کار•در•اوراق•اجاره•به•این•صورت•است•که•یک•موسسه•مالی•)روابط(••با•انتشار•اوراق•اجاره،•منافع•مورد•
نیاز•را•جمع•آوری•می•کند•سپس•با•استفاده•از•آن•عین•مستاجره•مورد•نیاز•بنگاه•ها•را•خریداری•کرده••و•به•آنان•اجاره•
می•دهد.•از•آنجا•که•کارهای•مذکور•با•استفاده•از•منابع•صاحبان•اوراق•خریداری•می•شود•آنان•مالک•کارها•بوده•و•به•

تبع•آن•مالک•اجاره•بها•نیز•خواهند•بود•.

در•این•خصوص•نیز•اقدامات•و•مذاکرات•اولیه•با•شرکتهای•تامین•سرمایه•مختلف•انجام•شده•است•و•قرار•است•
به•ارزش•500•میلیارد•ریال•اوراق•صکوک•اجاره•برای•محدوده•مشخصی•از•طرح•در•سال•جاری•منتشر•گردد.

3-3- •صندوق زمین و ساختمان

صندوق•زمین•و•ساختمان•نیز•یکی•از•ابزارهای•جدید•تامین•مالی•است•که•درآن•برای•هر•پروژه•صندوقی•تشکیل•شده•
و•در•سازمان•بورس•به•ثبت•می•رسد•و•سهام•آن•با•نظارت•سازمان•بورس•عرضه•می•گردد.•پس•از•اتمام•عملیات•احداث•پروژه•
و•فروش•آن•منافع•مربوط•نسبت•به•سهم•بین•سهامداران•تقسیم•شده•و•تسویه•حساب•کامل•می•گردد•و•صندوق•نیز•منحل•
می•گردد.•گرچه•این•ابزار•به•عنوان•ابزارهای•جدید•می•باشد•اما•تضامین•و•اطمینان•کافی•برای•سهامداران•در•آن•پیش•بینی•

شده•است•و•شهرداری•ها•یا•شرکت•های•خصوصی•می•توانند•از•این•طریق•به•منابع•مالی•مطمئن•دست•یابند.

در•واقع•با•اقدام•به•سرمایه•گذاری•در•صندوق•های•زمین•و•ساختمان،•قدرت•خرید•دارندگان•واحدهای•سرمایه•
گذاری•در•برابر•افزایش•قیمت•زمین•و•ساختمان•در•منطقه•اجرای•پروژه•تا•حد•زیادی•حفظ•می•شود.•همچنین•به•خاطر•پیش•
بینی•ارکان•اجرای•تخصصی•و•نظارتی•مورد•نیاز•در•اساسنامه•صندوق•های•زمین•و•ساختمان•و•نیز•نظارت•سازمان•بورس•و•
اوراق•بهادار•در•اجرای•صحیح•مقررات•تدوین•شده،•سرمایه•گذاران•با••اطمینان•خاطر•بیشتری•اقدام•به•سرمایه•گذاری•می•

نمایند.

با•وجود•تمام•مزایای•ذکر•شده•برای•سرمایه•گذاری•در•صندوق•ها،•آنچه•مسلم•است•اقدام•برای•هر•حرکت•تجاری•
و•سرمایه•گذاری•مستلزم•تحمل•ریسک•متناسب•با•انتظارات•کسب•بازدهی•خواهد•بود.•تضمینی•برای•سودآوری•سرمایه•
گذاری•در•صندوق•زمین•و•مسکن•پیش•بینی•نشده•است،••البته•واضح•است•که•در•شرایط•وجود•تضمین•هزینه•های•مدیریتی•
صندوق•به•تناسب•افزایش•خواهد•یافت.•در•نهایت•آنکه•با•وجود•پیش•بینی•های•صورت•گرفته•و•ابزار•کنترلی•مناسب•باز•هم•
ممکن•است•در•شرایط•خاص،•مشکالتی•نظیر•عدم•اتمام•پروژه•در•موعد•مقرر•توسط•مدیر•ساخت•به•وجود•آید•که•منجر•به•
کاهش•سودآوری•پروژه•خواهد•شد.•ولی•در•هر•حال•سعی•شده•است•که•با•تدوین•مقررات•جامع•نظارتی•میزان•ریسک•های•

مذکور•به•حداقل•ممکن•کاهش•یابد.

در•خصوص•این•روش•نیز•اقدامات•اولیه•برای•راه•اندازی•صندوق•برای•یکی•از•پروژه•های•محدوده•طرح•صورت•
پذیرفته•است•که•امید•است•در•سال•جاری•سهام•آن•از•طریق•سازمان•بورس•و•اوراق•بهادار•عرضه•گردد.

•

4. نتیجه گیري

تدارک•و•تجهیز•منابع•مالي•یکي•از•مهمترین•ارکان•اجراي•طرح•هاي•بهسازي•و•نوسازي•مي•باشد•لذا•تهیه•برنامه•
راهبردي•تامین•مالي•با•مکانیزم•هاي•قانوني•و•اجرایي•در•سطوح•محلي،•ملي•و•بین•المللي•و•به•کارگیري•همه•روش•هاي•
تامین•مالي•مبتني•بر•مشارکت•همه•جانبه•مردم•و•ساکنان•و•سرمایه•گذاران•باشد•و•رمز•موفقیت•مشارکت•بخش•خصوصي•
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و•مردمي•در•بهسازي•و•نوسازي•مي•باشد.•از•آنجا•که•سرمایه•گذاران•معموال•شرایطي•را•مي•پذیرند•که•آزادسازي•پروژه•کامل•
باشد•مي•توان•با•استفاده•از•روشهاي•مختلف•تامین•مالي•تملک•پروژه•ها•را•انجام•داد•و•با•فروش•زمین•پروژه•براي•اجراي•آن•
به•سرمایه•گذار•عالوه•بر•اینکه•محدوده•مورد•نظر•بازسازي•مي•شود،•مي•توان•از•سود•حاصل•از•فروش•زمین•به•سرمایه•گذار•
نیز•براي•تامین•منابع•مورد•نیاز•اجراي•فضاهاي•عمومي•استفاده•کرد.•با•این•تفاسیر•برنامه•اي•که•براي•استفاده•از•منابع•اوراق•
مشارکت•دیده•مي•شود•باید•فقط•براي•بخش•تملک•باشد•تا•بتواند•در•طرح•تسریع•ایجاد•کند•چرا•که•پس•از•تملک•زمین•••

مي•توان•از•منابع•سرمایه•گذار•هم•استفاده•کرد.

••••••در•محدوده•طرح•بهسازي•و•نوسازي•بافت•پیرامون•حرم•مطهر•راههاي•مختلف•تامین•مالي•بکار•گرفته•شده•است.•
از•میان•روشهاي•مختلف•با•توجه•به•عدم•اختصاص•بودجه•و•اعتبارات•دولتی•معین•ساالنه•و•شرایط••امروز•جامعه•و•
همچنین•به•دلیل•باالتر•بودن•نرخ•تورم•در•بازار•مسکن•از•نرخ•سود•قابل•پرداخت•کوپن•های•اوراق•مشارکت•می•توان•
گفت•روش•اوراق•مشارکت•با•ماهیت•چنین•طرحهایي•)البته•با•شدت•و•ضعف•در•طرح•های•مشابه(••بخصوص•در•بحث•
تملک•پروژه•ها•سازگاري•بیشتري•دارد•.•به•عبارت•دیگر•مزیت•غیر•تورمی•بودن•آن•باعث•می•شود••بعد•از•مدت•تعیین•
شده•براي•بازپرداخت•اوراق•بتوان•از•آثار•افزایش•قیمت•زمین•و•مسکن•منتفع•شد•و•خریداران•اوراق•را•نیز•منتفع•کرد.
یکي•از•روشهاي•دیگري•که•اگرچه•تاکنون•موفقیت•آمیز•نبوده•است•اما•مي•تواند•در•آینده•به•عنوان•روش•مناسبي•براي•
اجراي•طرح•استفاده•شود•روش•مشارکت•مالکین•بوده•است•که•باعث•کاهش•تبعات•اجتماعي•اجراي•طرح•مي•شود•و•

همچنین•باعث•تقسیم•منافع•در•بین•ساکنین•مي•شود.
•••••••روش•سهامدار•پروژه•نیز•یکي•از•روشهاي•موفق•تامین•منابع•مي•باشد•که•اولین•بار•در•این•طرح•تجربه•شده•است.••
در•هر•حال•براي•استفاده•از•منابع•بخش•خصوصي•چه•به•صورت•سرمایه•گذاري•در•طرح•و•چه•به•صورت•مشارکت•
مالکین،•اطالع•رساني•قوي•و•به•موقع•شرایط•طرح•یکي•از•پیش•شرطهاي•اصلي•مي•باشد•و•تبلیغات•و•اطالع•رساني•
یکي•از•اموري•است•که•تاکنون•براي•آن•سرمایه•گذاري•مناسبي•نشده•است•و•مي•توان•گفت•یکي•از•اشکاالت•مهم•
طرح•نوسازي•و•بهسازي•بافت•پیرامون•حرم•مطهر•)ع(•مي•باشد•که•رفع•این•اشکال•در•جهت•تامین•منابع•بسیار•مثمر•

ثمر•واقع•خواهد•شد.
••••••یکي•از•مشکالتي•که•در•طرح•بهسازي•و•نوسازي•مانع•اصلي•براي•سرمایه•گذاري•و•مشارکت•بخش•خصوصي•به•
حساب•مي•آید•تغییرات•متناوب•طرح•مي•باشد•که•باعث•عدم•اطمینان•به•این•طرح•عظیم•ملي•مي•شود.•این•مسئله•
خود•مانعي•براي•اطالعرساني•صحیح•نیز•محسوب•مي•شود.•تغییر•در•محدوده•پروژه•ها•و•فضاهاي•عمومي،•تغییرات•
مربوط•به•کاربریها•و•تراکمات•و...•مي•باشد•که•مسئوالن•امر•باید•به•این•مسئله•دقت•الزم•را•داشته•باشند.)لطفعلی•

پور،1389(
••••••با•وجود•اینکه•مسئوالن•دولتي•به•اهمیت•اجراي•طرح•اذعان•دارند•اما•کمکهاي•دولتي•به•این•مجموعه•در•حداقل•
ممکن•خود•مي•باشد•و•قوانین•مربوطه•به•صورتي•نیست•که•بتوان•از•تسهیالت•دولتي•به•راحتي•استفاده•کرد•و•استفاده•

از•این•تسهیالت•با•وجود•پیگیریهاي•متعدد•مجري•طرح•عمال•تاکنون•غیر•ممکن•بوده•است.
•••••و•درآخر•متذکر•مي•شویم••پیشرفت•همزمان•فضاهاي•عمومي•و•خیابانها•با•پروژه•هاي•طراحي•شده•در•محدوده••
یکي•از•مسائلي•مهم•دیگري•است•که•باید•در•نظر•داشت.•تا•زماني•که•فضاهاي•عمومي•به•اجرا•در•نیایند•تالش•مجري•
طرح•مشهود•نخواهد•بود•و•این•امر•عدم•اطمینان•سرمایه•گذاران•براي•تامین•مالي•طرح•و•مردم•رابراي•همکاري•الزم•

با•این•مجموعه•به•دنبال•دارد.
•••••به•طور•کلي•ضرورتهاي•اجراي•طرحهاي•بهسازي•و•نوسازي•بافتهاي•فرسوه•شهري•را•مي•توان•به•شکل•ذیل•خالصه•
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اماده•سازي•بسترهاي•الزم•براي•مشارکت•مالکین• ••      

اطالع•رساني•و•تبلیغات•صحیح•و•بهنگام•• ••      
عدم•وجود•تغییرات•متناوب•طرح ••      

رفع•موانع•موجود•براي•استفاده•از•کمکها•و•حمایتهاي•دولتي ••      
اجراي•فضاهاي•عمومي•و•تاسیسات•زیربنایي• ••      
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