بررسي برخی تجارب تأمين مالي
نوسازي بافتهاي فرسوده شهري
درايران و جهان

مصطفي حسين آبادي
كارشناس اقتصاد و کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای
دانشگاه تربیت مدرس
شماره38-37
6

hosseinabadi86@gmail.com

اصغر محيط سكه رواني
كارشناس ارشد جغرافيا ،دانشگاه تربيت مدرس
hosseinabadi86@gmail.com

چكيده

شماره38-37

با وجود گذشــت بیش از چند دهه از تهیه طرح های بهســازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری در کشور و
توجه به این بافت ها به عنوان فرصتی جهت توسعه درونی شهرها همچنان شاهد افزایش رو به رشد فرسودگی
در شــهرها و عدم تحقق پذیری این طرح ها هستیم .مهم ترین عامل تأثیرگذار در توسعه فرسودگی و متروک
شدن بافت های فرسوده شهری و عدم تحقق پذیری طرح های نوسازی ،عامل اقتصادی و عدم سرمایه گذاری
است .مشکالت و تنگناهای موجود در زمینه جذب منابع مالی پروژه های نوسازی بافت های فرسوده شهری و
عدم شناسایی شیوه های مناسب تأمین مالی باعث شده تا پروژه های نوسازی با کمبود منابع مالی مواجه شده
و از قابلیت الزم برای اجرا برخوردار نباشند .مشکالت اشاره شده در سایه شناخت و بررسی دقیق روش های تامین
مالی و رویکرد اقتصادمحور به مسئله نوسازی قابل حل است .در اين پژوهش تجارب تامين مالي در كشورهاي
در حال توســعه ،توسعه يافته و ايران مورد بررسي قرا گرفته است .نتايج حاصل از پژوهش نـــشان مي دهد در
تجارب جهانی موفق نوســازی بافت های فرسوده ،توجه به مشــارکت مردمی و استفاده سرمایه گذاران بخش
خصوصی مهمترین عوامل در تأمین مالی پروژه ها بوده اســت .استفاده از تأسیس صندوق های سرمایه گذاری
در بافت فرســوده ،تشکیل شــرکت های خصوصی -دولتی نوسازی و استفاده از منابع مالی مؤسسات مالی بین
المللی از روش های مورد استفاده در این تجارب هستند .در تجارب تأمين مالي ايران نسبت به نمونه هاي موفق
نوسازي ،تاحدودي كمتر به مشاركت مردمي و بخش خصوصي توجه شده است.

7

مقدمه

بافت هاي فرســوده شهرها بازمانده از چرخه توسعه شهرها که امروزه مأمن مهاجران و گروه هاي كم درآمدي
شهري است ،جلوه هایی از گستره هاي فقر شهري می باشند( .بمانيان و همكاران )1390 ،ضرورت مداخله در
بافت هاي فرســوده به منظور ارتقاء کیفیت زندگی در آنها امري قطعی اســت .از آنجا که بافت هاي فرسوده به
دلیل ویژگیهاي مبتالبه ،عم ً
ال از فعالیتهاي اقتصادي پويا برخوردار نيست و در عین حال پذیراي طبقات ضعیف
اقتصادي نیز می باشــد ،معضالت مداخله در بافت هاي فرســوده را عمدت ًا مســائل اقتصادي تشکیل می دهد.
()Ferguson, 2010, 290

شماره38-37
8

بافت های فرســوده کشــور ما از لحاظ ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و  ...با بافت های کشــورهای دیگر
کام ً
ال متفاوت است .از این رو نمی توان کارهایی که در آن کشورها انجام شده را عین ًا تکرار نمود اما استفاده از
تجربیات آنها و چگونگی برخورد مدیریت شهری در سایر کشورها همراه با بومی سازی این تجربیات می تواند
را در امر مداخله بهتر در بافت های فرسوده یاری نماید و از تکرار اقدامات نافرجام پرهیز گردد.
منابع مالي و غير مالي مورد نياز پروژه هاي نوســازي و توســعه شــهري شــامل زمين ،طرح هاي بهسازي در
مقيــاس منطقه و محله ،طرح هاي اجرايي در مقياس پروژه هاي تعريف شــده در محله ،مجوزهاي مورد نياز،
تجهيزات ،ماشــين آالت و مصالح ساختماني ،عوامل و مديريت ساخت ،نظارت و مديريت طرح(پروژه) ،تبليغات
و آگهي ها و منابع مالي اســت (آیینی .)146-142 ،1386 ،منابع مالي پيش نياز هر يك از منابع ديگر اســت و
اجراي گسترده پروژه هاي نوسازي شــهري مستلزم تحقق مشاركت صاحبان هريك از منابع فوق خواهد بود.
(.)Toruk, 2005, 145

در پژوهش حاضر به دليل اهميت موضوع و بهره بردن از تجارب جهاني در نوســازي بافتهاي فرسوده شهري
تالش شــد تجربه چندين كشــور مورد بررسي قرار گيرد .به دليل شرايط متفاوت كشورها ( از نظر ویژگی های
اجتماعي ،اقتصادي ،مدیریتی و  )....تجارب مديريتي ،نهادي و تأمين مالي هم در كشــورهاي كم توسعه و هم
كشورهاي توسعه يافته مطالعه گرديده است .از بين كشورهاي كم توسعه كشور تونس و پرو و از بين كشورهاي
توسعه يافته فرانسه ،انگيس و ژاپن به عنوان نمونه انتخاب شده اند.
مباني نظري

تأمین مالی اصطالح ًا به فرایند تمرکز منابع مالی یا ســرمایه به صورت میان مدت و بلند مدت اطالق می شود.
(شبانی )1386 ،همچنین شاخه ای از علم اقتصاد است که به موضوع فراهم کردن سرمایه برای اشخاص ،کسب
و کارها و دولت ها می پردازد .تأمین مالی به نهادهای پیش گفته اجازه می دهد تا به جای در دست داشتن پول
از اعتبار برای خرید کاال ،سرمایه گذاری در پروژه یا دیگر مبادالت اقتصادی خود استفاده کنند.
)p: 167).Filipenko,2003

کمبود سرمایه در مباحث اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه نیافتگی مطرح شده است .به عبارت
دیگر رشد و توسعه اقتصادی بدون انباشت سرمایه امکان پذیر نخواهد بود .به گونه ای که بسیاری از متفکران
دلیل توسعه نیافتگی بسیاری از کشورها را کمبود درآمد و پس انداز و در نتیجه سرمایه گذاری ناکافی می دانند.
روش های متعدد و رویکردهای متنوعی در حوزه تامین مالی وجود دارد ،که گزینه ها و تصمیمات متفاوتی را در
اختیار قرار می دهد ،که خود می تواند موجبات پیچیدگی بیشتر این فرآیند را سبب گردد( .شبانی ،1386،ص)56
در چرخه عمر پروژه ها ،اســتراتژيهاي متنوعی در مقوالت مختلف فنی ،نیروي انســانی ،تدارك پروژه ،تأمین
مالی و ....برنامه ریزي و اجرا می گردند .تأمین مالی پروژه یکی از این اســتراتژيهاي مهم می باشد که به نحوه
تأمین اعتبارات مالی مورد نیاز براي طراحی ،ســاخت ،بهره برداري ،نگهداري و برچیدن تأسیسات و تسهیالت
پروژه می پردازد.

اگرچه در گذشــته مالک پروژه ،تأمین کننده بنام مالی پروژه بود ولی متناســب با چالش ها و فرصتها ،روشهاي
تأمین مالی نیز ،امروزه دستخوش تغییر شده و روش هاي متنوعی نظیر تأمین مالی خصوصی ،تأمین مالی دولتی
و تأمین مالی به صورت مشــارکت دولتی -خصوصی در طر حهاي زیربنایی مورد استفاده قرار می گیرند .روش
تأمین مالی ،روشی است که با به کارگیري آن ،ساختار ،نوع و منبع اعتبارهاي مورد نیاز پروژه و روابط قراردادي
تأمین کننده مالی با سایر نهادهاي ذیربط مانند دستگاه اجرایی ،بانک مرکزي ،بانک عامل و پیمانکار مشخص
و منابع مالی مورد نیاز فراهم می شود( .جمالی ،1388 ،ص)48
تامین مالی برای اجرای طرح های عمرانی غالب ًا به صورت متمرکز انجام می شود .در طرح های عمرانی -ملی
عموم ًا منابع دولتی و پرداخت از بودجه های ســالیانه که بر پایه درآمدهای ناشی از صادرات نفتی و غیرنفتی یا
مالیــات تنظیم می گردند ،به عنوان منابع طرح بوده و به تدریج در اختیار آن قرار می گیرد .افزون بر این جهت
تأمین منابع ،گاهی روش های دیگری نیز مانند انتشــار و فروش اوراق مشــارکت ،سرمایه گذاری و مشارکت
بخش های دولتی و خصوصی و تحصیل وام از بانک ها و مؤسســات داخلی و خارجی مورد اســتفاده قرار می
گیرد .برای اجرای طرح های شهری نیز در کنار روش های فوق ،درآمدهای عمومی شهر از محل دریافت انواع
عوارض و نیز فروش تراکم ،عمده ترین محل تأمین سرمایه جهت اجرای این گونه طرح هاست.

فرانسه
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تجارب جهانی در تأمین مالی و نوسازی بافت های فرسوده
1

برنامه ملی نوســازی شهری فرانسه در سال  2003با هدف نوسازی عمیق محالت شهری تهیه گردید .در این
برنامه مجموعأ بهسازی  400هزار واحد مسکونی اجتماعی و تخریب و بازسازی  250هزار واحد مسکن پیش بینی
شــده است .پروژه نوسازی شهری در چارچوب برنامه نوسازی ملی تعریف می شود .این پروژه با ارائه پیشنهادی از
ســوی شهردار به آژانس ملی نوســازی آغاز می شود .هر پروژه شامل تغییر و تحوالت قابل توجهی در یک محله،
به منظور بهســازی و ارتقاء کیفیت زندگی ساکنان آن می شود .این بهسازی می تواند نوسازی ،تخریب و بازسازی
واحدهای مسکونی و هنچنین تجهیزات عمومی و معابر را در برگیرد .با پیشنهاد پروژه به آژانس ملی نوسازی و بررسی
آن ،در صورت موافقت پروژه با امضاء قراردادی میان آژانس شهرداری و سایر فعاالن در این زمینه رسمیت می یابد.
2
"آژانس ملی نوســازی شــهری" ( )ANRUیک مؤسسه عمومی در فرانسه است که طبق قانون جهت دهی
و برنامه ریزی برای شــهر در اول آگوست سال  2003تاسیس شد .هدف از ایجاد آن ،ضمانت اجرا تأمین مالی
"برنامه ملی نوســازی شهری" ( )PNRUبود .این آژانس یک شــورای اداری متشکل از  24عضو است که
شــامل نمایندگان دولت ،سازمان های مسکن اجتماعی ،مجامع محلی و افراد مجرب می باشد ،ANRU .یک
آژانس خاص و منحصر به فرد اســت که فرآیند تأمین مالی برای پروژه های شهری را تسهیل می کند .بودجه
این آژانس توسط دولت و شرکاء بخش مسکن اجتماعی تأمین می شود ،ANRU .از مجامع محلی ،مؤسسات
عمومی و سازمان های خصوصی که اقدامات نوسازی شهری را انجام می دهند ،حمایت مالی می کند.
 ،ANRUبا توجه به نوع پروژه ها و توان مالی مداخله گران ،تأمین مالی پروژه های متعدد نوســازی شــهری
را بر عهده می گیرد .تا افق  500 ،2013محله در کل فرانسه که در مجموع نزدیک به  4میلیون نفر را در خود
جای داده اند نوسازی خواهند شد .بودجه الزم برای این پروژه ها حدوده  40میلیارد یورو برآورد شده است.
)(http://www.anru.fr//
یکی از محالت شــهری که از ســال  2007پروژه نوسازی آن شروع شده است ،محله کارو در شهر ویلیه لوبل
است .هزینه نوسازي این پروژه معادل  154میلیون یورو برآورد شده که توسط این بخش ها تأمین می شود:
 شورای عمومی  6 :Val d’Oiseدرصد آژانس ملی نوسازی شهری 38/6 :درصد صندوق سپرده ها و امانات ( 0/5 :)CDCدرصد شورای منطقه ای  4/5 :Ille de Franceدرصد4
شهرداری 2/3 :درصد (.)www.ville-villers-le-bel.fr
 اجاره دهندگان اجتماعی 43/4 :درصد1Agence

National pour la R’enovation Urbaine
National de R’enovation Urbaina
3Carreaux
4Villeir-le-Bel
2Programma
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ژاپن
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توســعه شــهری بعد از جنگ جهانی دوم با بازسازی مناطق جنگی و طرح ســاماندهی مجدد زمین در بیش از
صدها مرکز شهری از طریق خانه سازی و صنعت آغاز شد .این حرکت با توسعه شبکه های آمد و شد ،پارک ها،
5
شــبکه فاضالب و  ....همراه گردید .یکی از طرح های اجرا شده در ژاپن طرح ساماندهی مجدد زمین یا LRP
می باشد .هدف از طرح مذکور توسعه امکانات شهری و افزایش استفاده از قطعات زمین های ساخته شده است.
دســتگاه های این طرح را به بخش خصوصی ،تعاونی ها ،حکومت های محلی و شــرکت های دولتیتشکیلمی
دهند .پایه قانونی این طرح بر مبنای قانون ســاماندهی زمین ســال  1954استوار است .خصوصیات اصلی این
طرح شــامل توسع جامع شهری در مقیاس وسیع ،توزیع عادالنه سود و ارزش زمین ،تشریک مساعی مالکان و
استفاده کنندگان از زمین و حفظ کاربری های آن می باشد (حبیبی ،1381 ،ص.)145
با افزایش تراکم ساختمانی از بناهای یک یا دو طبقه به بناهای چهار طبقه ،جمعیت منطقه افزایش یافته و برای
هر بخش یا بلوک مجاور آپارتمان های آماده واگذاری فراهم می شود تا سایر افراد آن محل مکان خود را تخلیه
نموده و نوسازی صورت گیرد .نهاد مسئول نیز با تأمین کاربری هایی نظیر تجاری ،اداری و  ،...همچنین فروش
مازاد بخشی از زمین (به دلیل افزایش تراکم جمعیتی) هزینه های خود را جبران می نماید.
در تجارب نوســازی شهری ژاپن ،روش مشارکتی در نوســازی ،به عنوان راهبرد اصلی برنامه مورد توجه قرار
گرفته و سعی در توجه به مردم و مشکالت آنها در فرآیند اجرایی لحاظ گردیده است .این طرح از نظر اقتصادی
نیز برای شــهرداری ســودآور و مؤثر بوده و همچنین از نظر اجتماعی و فرهنگی در حفظ هویت محله موفقیت
چشمگیری داشته است.
هنگ کنگ

6

کمیته های دولتی در هنگ کنگ در اویل  1980و با الگوبرداری از کشــور انگســتان به این نتیجه رسیدند که
بهترین راه برای احیای بافتهای فرســوده شــهری ،ایجاد مشــارکت بین بخش خصوصی و عمومی از طریق
تأسیس شرکت های توسعه اراضی است .دولت هنگ کنگ معتقد بود که می بایست مداخله اندکی درنوسازی
داشته باشد و بخش خصوصی نیروی محرکه این کار باشد .لذا مداخله دولت به پشتیبانی از بخش خصوصی در
مناطقی که مورد نظر شرکت توسعه اراضی بود معطوف شد .با این وجود دیری نپایید که به این نتیجه رسیدند
که نوسازی شهرها به طور ذاتی ،فعالیت پیچیده تری در مقایسه با ساختن اولیه آنهاست و نیازمند درک روشنی
از نقش ها و مسئولیت ها ی مناسب و مورد نیاز بخش خصوصی و عمومی می باشد.
درایــن گونه فعالیت ها ،بخش خصوصی و عمومی می بایســت بتوانند بهترین همکاری ممکن را انجام دهند.
همانگونه که از این تجربه برمی آید اگر شــرکت های خصوصی دارای منابع و توان اجرایی مؤثری نباشــند و
اســتفاده از آنها در موارد ضروری امکان پذیر نباشد ،مشــارکت امری بی معنی و بی حاصل خواهد بود .تجربه
نوســازی در هنگ کنگ براساس ایجاد مکانیزم های سازمانی جدید و تجربه ای برگرفته از کشور انگلیس می
باشد .هنگامی که انتقال نهادی از یک کشور دیگر و بدون در نظر گرفتن مسائل سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و
 .....آن صورت گیرد ریسک بیشتری را نیز به دنبال خواهد داشت ( .)Mee Kam, 2001, p:23
تونس

دولت تونس همواره تالش کرده است که تأمین مالی مسکن مطابق با بسترهای اجتماعی موجود باشد .اقدامات
اساسی که در این زمینه صورت گرفته است عبارتند از:
کاهش نرخ سود بانک مسکن از  8/25درصد به  6/75درصد
افزایش مبلغ وام ها
معاف کردن اقشار با درآمد متوسط از پرداخت سود بانکی به مدت دو سال
پرداخت گونه جدید وام با بازپرداخت  15و  20ساله توسط بانک مسکن :این وامها فقط به مسکن های نوساز
Readjustmant Projects
Kong

5Land

6Hong

تعلق نمی گیرند ،بلکه مســکن های قدیمی را هم شــامل می شوند .البته بازپرداخت این وام ها برای اقشار کم
درآمدی که مایل به سکونت در بافت های قدیمی هستند ،دشوار است .عالوه بر این بانک مسکن نیز معیارهایی
برای انتخاب مسکن تعیین کرده است( .رضایی ،1388 ،ص )47
بزرگترین پروژه های انجام شده در مراکز تاریخی بویژه در شهر تونس عبارتند از:
7
پروژه حفصیه که اعتبارات آن توسط بانک جهانی تأمین شده است.
9
8
پروژه بهسازی اوکاالس که با مشارکت "بنیاد عربی توسعه اقتصادی و اجتماعی" ( )FADESانجام شده
است.
10
پروژه نوسازی سیشیل و بهسازی و زیباسازی مرکز بزرگ شهر تونس.
پرو

جمع بندی تجارب جهانی

تلقی بافت های فرسوده مانند ساير محدوده هاي شهري و برنامه ریزی و تدبیر در شرایط همسان با آنها ،بدلیل
ناســازگاری با بسترهای اجتماعی و اقتصادی این بافت ها جوابگو نخواهد بود .تجربه کشورهای توسعه یافته و
خیلی از کشورهای در حال توسعه نیز نشانگر ضرورت برخورد واقع بینانه با این نوع از بافت هاست که توانسته،
نتایج موثر و قابل تأملی بههمراه داشته باشد.
پیش بینی تســهیالت ارزان قیمت بانکی ،در نظر گرفتن معافیت های مالیاتی و ســایر بخشودگی ها و اعطای
یارانه در موارد مورد نیاز ،از ابزارهای حمایتی است که در بیشتر تجارب موفق نوسازی مورد استفاده قرار گرفته است.
در این خصوص می توان به تجارب انگلستان ،فرانسه (قرن بیستم و پس از سال  ،)1962آمریکا و ژاپن اشاره کرد.
در مجموع می توان گفت در اکثر تجارب جهانی نوســازی بافت های فرسوده توجه مشارکت مردمی و استفاده
سرمایه گذاران بخش خصوصی مهمترین عوامل در تأمین مالی پروژه ها بوده است .تصویر شماره برخی ویژگی ها
و روش های تأمین مالی مورد استفاده در نوسازی بافت فرسوده را در چند کشور توسعه یافته (انگلیس و فرانسه)
و در حال توسعه (السالوادرو ،پرو و تونس) نشان می دهد .استفاده تأسیس صندوق های سرمایه گذاری در بافت
فرسوده ،تشکلیل شرکت های خصوصی -دولتی نوسازی و استفاده از منابع مالی مؤسسات مالی بین المللی نیز
از دیگر روش های مورد استفاده در این تجارب هستند.
تجارب ایران در نوسازی و تأمین مالی بافت های فرسوده
به رغم وجود قوانین و مصوبات متعدد درباره نوســازی بافت های فرســوده در ایران ،غیر از اقدامات پراکنده و
7Hafsia

de Development Economiqe et Social

8oukalas

9Funds Arab
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در کشــور پرو و در پایتخت آن شــهر لیما ،صاحبان قدرت محلی به ویژه شــوراهای شهر ،برای ترغیب بخش
خصوصی جهت سرمایه گذاری در بافت های فرسوده اقدام به توسعه مجدد فضاهای عمومی ،بهسازی راه های
اصلی ،طراحی دوباره میادین ،ساماندهی فروشندگان دوره گرد ،بهسازی زیرساخت ها و ایجاد فضای سبز نموده
اند .این سیاســت به قصد افزایش قیمت زمین در منطقه مرکزی شهر جهت ترغیب بخش خصوصی به سرمایه
گذاری اتخاذ شــده و در دو سطح محلی و ملی به اجرا در آمده است .اجرای این سیاست در سطح محلی سبب
شــده اســت تا در شــهر لیما اختالف طبقاتی افزایش یافته و خانواده های کم درآمد را به سوی حومه نشینی بی
قاعده یا سکونت در محله های شلوغ مرکزی سوق دهد .در سطح ملی نیز دولت پرو ،مجمتع های نوساز را در شهر
لیما ساخته که با اجاره آنها به افرادی که در زاغه ها زندگی می کنند توانسته است در بافت فرسوده مداخله نماید.
اقدامات انجام شده در شهر لیما پيتخت پرو جهت نوسازي بافت هاي فرسوده ،به دلیل لحاظ نکردن نقش مردم
درنوسازی بافت های فرســوده مورد نظر ،نه تنها پیشرفت اقتصادی ،اجتماعی و  .....نگردیده است ،بلکه باعث
نفوذ و جابجایی جمعیت به ســایر نقاط شهر نیز شده اســت .در واقع می توان گفت در کشور پرو روش مداخله
به صورت برنامه ریزی از باال به پایین بوده و مشــارکت مردمی در تصمیم گیری ها جایگاهی نداشــته اســت.
(عندلیب ،1387 ،ص)75
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نمودار شماره  -1تجارب جهانی در تأمین مالی پروژه های نوسازی بافت فرسوده

جزئی ،تجربه قابل عرضه ای در خصوص نوسازی بافت های فرسوده غیر تاریخی صورت نگرفته است و عمده
اقدامات انجام شــده محدود به ســاماندهی های مبتنی بر تعریف و تعریض معابر بوده است .در اینجا به برخی
تجارب انجام شده در کالن شهری کشور در زمینه تأمین مالی بافت های فرسوده شهری اشاره خواهد شد.
از طرفی با توجه به منابع عمومی کشــور همانطور که ارقام جدول  1نشــان می دهد ضرورت مشارکت بخش
خصوصی و ساکنین در نوسازی بافت فرسوده شهری بیش از پیش احساس می شود .در جدول زیر هزینه های
بافت فرسوده شهری در مقایسه با شاخص های کالن اقتصادی کشور آمده است.

تأمین مالی پروژه های نوسازی در شهر تهران

در شهر تهران جهت تأمین مالی پروژه های نوسازی از برخی شیوه های تأمین مالی استفاده گردید که در ادامه
چند روش آمده است.
1
شماره38-37

89

1300

5

1100

59

86

2600

2/5

86

3870

17

88

2170

3

4500

14/5

3500

18/5

87

650000

87
87

انتشار اوراق مشارکت نوسازی در تهران

مرحله اول فروش اوراق مشــارکت بافت های فرســوده تهران در بهمن ماه سال  1388انجام شد و نتایج قابل
قبولی به دنبال نداشــت .در آن دوره از کل  700میلیارد تومان اوراق عرضه شده ،فقط حدود  100میلیاردتومان
به فروش رسید که این میزان فروش از نگاه کارشناسان حوزه بافت فرسوده قابل قبول نیست .از محل یک صد

13

میلیارد تومان اوراق مشارکت جذب شده در مرحله اول  294پالک به مساحت  22هزار مترمربع آزاد شد و حدود
یکصد هزار مترمربع زیربنای جدید با حداقل پیشرفت فیزیکی  20درصد احداث شده است.
در ابتدای ســال  1389مرحله دیگر انتشــار اوراق مشارکت به اجرا در آمد و  300میلیارد تومان اوراق مشارکت
نوسازی توزیع شده است .سررسید این اوراق مشارکت  3ساله است و نرخ سود اوراق 16 ،درصد در سر رسید و
معاف از مالیات تعیین شــده است .منابع حاصل از فروش این اوراق مشارکت ،برای احیاء و نوسازی بافت های
فرســوده محالت یک و ســه ناحیه امام علی منطقه  15تهران هزینه میشــود .در این محالت 8 ،طرح برای
نوســازی و احیاء  50هکتار بافت های فرسوده اجرا میشود .با احیاء این واحدهای فرسوده ،واحدهای جدید در
قالب واحدهای مسکونی ،اداری ،تجاری ،خدماتی ،آموزشی ،فرهنگی و ورزشی احداث میشود.
طرح فروش متری مسکن در تهران
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فلســفه اجرای این روش کمک به سرمایهگذاری و مشــارکت مردم به عنوان سرمایهگذاران خرد و کوچک در
بخش مســکن است و با توجه به نقدینگی که از رهگذر اجرای این طرح تامین میشود ،می توان جهت تسریع
برای نوسازی بافتهای فرسوده و کاهش کسری اعتبارات اقدام نمود و کمبود بودجه نقدی اعتبارات این طرح
را برطرف کرد.
به دنبال این روند ،مرحله اول طرح در رونق بازار مسکن اجرا گردید .مرحله اول فروش متري مسكن در خرداد
ماه  1387و در روزهاي گراني مسكن با استقبال 82درصدي مواجه شد .در مرحله اول بیش از 4هزار تهرانی از
این طرح استقبال کردند که نیمی از آنها حداقل خرید ( 5متر مربع) را انجام دادند.
اما در مرحله دوم فروش متری مسکن در فصل رکود به اجرا درآمد و قیمت علیالحساب که شهرداری در این
مرحله تعیین کرده بود 900هزار تومان بود که مشــابه قیمت فروش متــری در مرحله اول بود .در ضمن تورم
موجود در کشــور ،عدمثبات اقتصادی و نگرانی مردم از ادامه روند کنونی رکود اقتصادی جهان از علل مهم در
کاهش میزان فروش طرح در مرحله دوم بوده است.
پروژه نواب:

پروژه نواب را می توان بزرگترین طرح نوســازی شهر تهران دانست که همانند بسیاری از پروژه های نوسازی
شهری ،به شدت پدیده جابجایی جمعیت و معضالت ناشی از آن را به دنبال داشته است .هدف اولیه این پروژه
ایجاد بزرگراهی برای اتصال شمال و جنوب شهر تهران بود .برای ایجاد بزرگراه بسیاری از مسکن های موجود
تخریب شدند و ساکنان آنها به اجبار به سایر نقاط شهر و حتی حومه آن مهاجرت کردند .در مراحل بعد تصمیم
بر آن شــد که برای جبران مسکن های تخریب شده و نیز بازگشــت بخشی از هزینه های صرف شده ،در دو
طرف بزرگراه ســاختمان های بلند مســکونی ،تجاری و اداری ایجاد گردد .جهت تأمین مالی پروژه نواب اوراق
مشارکت توسط شهرداری تهران منتشر گردید .اما نتایج انتشار اوراق موفقیت آمیز نبوده است.

بهسازی و نوسازی بافت فرسوده مشهد -اطراف حرم مطهر امام رضا (ع)

بهسازي و نوسازي بافت پیرامون حرم مطهر حضرت رضا (ع) که در حدود  330هکتار است نیازمند حدود 8000
میلیارد تومان منابع مالی می باشد که حدود  2000میلیارد تومان آن به معابر و فضاهاي عمومی اختصاص دارد
و مابقی متعلق به اجراي پروژه هاي انتفاعی اســت در اینجا روشهاي تأمین مالی تجربه شده در بافت پیرامون

حرم ارائه گردد.

جمع بندی تجارب ایران

نتایج تجربه ایران در زمینه تامین مالی بافت فرسوده به شرح زير آمده است:
وجه غالب مداخله دولت و شهرداری های ایران

نقشه  -1-2محدوده اجراي طرح بهسازي و نوسازي بافت پیرامون حرم مطهر حضرت رضا(ع) -مشهد مقدس
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شــرکت عمران و مسکن سازان ثامن سازمان مجری طرح نوسازی و بهسازی بافت فرسوده اطراف حرم مطهر
امام رضا (ع) می باشــد که در ســال  1371به استناد تبصره  5ماده  11قانون زمین شهری تأسیس گردید .نوع
خاصی از تأمین منابع که براي اجراي طرح بهسازي و نوسازي بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع) در سال
هاي اخیر مورد توجه مدیران اجرایی این طرح قرار گرفته است جلب سرمایه گذاران می باشد .از آنجا که هدف
از اجراي طرح اعتالي شــان بارگاه قدســی امام رضا(ع) و رفع مشــکالت موجود در محدوده طرح می باشد و
منافع مادي طرح مد نظر نبوده و با توجه به اینکه اجراي طرح نیاز به منابع عظیم مالی دارد و تأمین این منابع
از طریق روشــهایی چون فاینانس و استفاده از تسهیالت و حمایتهاي دولتی عمال وقت گیر و طوالنی مدت و
بعضا غیر ممکن بوده و جوابگوي نیاز طرح نیز نمی باشــد ،مجري طرح اقدام به اجراي طرح با استفاده از منابع
بخش خصوصی نمود( .جعفر زاده نجار ،1388 ،ص )234
در محدوده طرح بهســازي و نوســازي بافت پیرامون حرم مطهر راههاي مختلف تأمین مالی بکار گرفته شده
اســت .از میان روش هاي مختلف بکار گرفته شده روش اوراق مشارکت یکی از روشهایی است که بخصوص
جهت تملک امالك با ماهیت چنین طرح هایی ســازگاري بیشتري دارد .یکی از مزایاي این روش ،غیر تورمی
بودن آن اســت .بعد از مدت تعیین شــده براي بازپرداخت اوراق می توان از آثار افزایش قیمت زمین و مسکن
منتفع شد و خریداران اوراق را نیز منتفع نمود.
روش ســهامدار پروژه نیز یکی از روش هاي موفق تأمین منابع می باشد که اولین بار در این طرح تجربه شده
است .از دیگر روش هاي موفق به منظور تأمین مالی طرح حرم مطهر حضرت رضا (ع) می توان به روش فروش
متري اشاره کرد که به تازگی توانسته موفقیت هاي چشمگیري در امر تسریع بهسازي و نوسازي بافت فرسوده
اطراف حرم مطهر داشته باشد.
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مداخله به قصد کسب درآمد به جای بهبود رفاه ساکنان این نواحی
تخریب گسترده بافت و از هم گسیختن حیات اجتماعی و اقتصادی ساکنان آن
جابجایی ساکنان نواحی نابسامان شهری و اعیان سازی
گرایشات گذشته به نفع مداخله های محتاطانه و مشارکتی در حال تغییر است.
به مسائل اقتصادی و اجتماعی در کنار مسائل کالبدی بیش از گذشته توجه می شود.
شناخت بیشتر از محدودیت منابع مالی و مدیریتی دولت و شهرداریها
تجهیز منابع مالی در مقایسه با ابعاد نیازها اندک است
جذب سرمایه گذاری خارجی سرابی بیش نیست
محدودیتهای نهادی و قانونی بازار ســرمایه و فقدان ارزش اعتباری موسســات ناشر اوراق مشارکت ،تدابیر
موجود در این زمینه را عقیم می کند.
نارســاییهای تامین مالی مســکن بویژه برای فقرای شــهری عامل محدودکننده سرمایه گذاری خانوارهای
ساکن است.
ابزارهای ویژه مالی برای تجهیز منابع مالی در نواحی نابســامان شــهری هنوز تکوین نیافته و یا در مرحله
جنینی است.
دســتگاههای محلی مجری طرحهای بهسازی و نوســازی ظرفیت و مهارتهای الزم برای تهیه برنامه های
عمل بانک پذیر ندارند.

جمع بندي و نتيجه گيري

تجارب جهانی و ایران نشــان دهنده اهمیت مشــارکت در تأمین مالی طرح های نوســازی شهری است و در
انتخاب شــیوه های تأمین مالی باید توجه ویژه ای نســبت به آن اعمال شود .استفاده از یک روش تأمین مالی
نمی تواند تمام معیارهای مورد نظر در تأمین مالی طرح های نوسازی بافت های فرسوده شهری را پوشش دهد.
همچنین با توجه به اینکه به کار بردن یک شیوه تأمین مالی در طرح های نوسازی ،ریسک های تأمین مالی را
افزایش می دهد و با در نظر گرفتن نتایج تحقیق و اینکه با لحاظ کردن هر یک از معیارهای مورد نظر نتایجی
متفاوتی حاصل گردید ،اســتفاده از چند روش تأمین مالی در نوسازی بافت فرسوده محله حمزه آباد بهترین راه
حل ممکن است.

پیشنهادات و راهکارهای تأمین مالی نوسازی بافت های فرسوده شهری

تدارك و تجهیز منابع مالی یکی از مهمترین ارکان اجراي طرحهاي بهسازي و نوسازي است ،لذا تهیه برنامه
راهبردي تأمین مالی باید همراه با مکانیزم هاي قانونی و اجرایی در ســطوح محلی ،ملی و بکارگیري همه رو
شهاي تأمین مالی مبتنی بر مشارکت همه جانبه مردم و ساکنان و سرمایه گذاران باشد.

مداخله در بافت فرســوده به مدیریتی سالم و نظارت دموکراتیک نیاز دارد .چنین نظارتی میسر نیست مگر با
مشارکتی کردن نوسازی و بهسازی بافت و ایجاد اعتماد در ساکنان و مالکان برای تشکیل واحدهای مشارکتی
و تعاونی خاص خودشان.
درخواســت بیش از حد برای کمکهای دولتی نهشدنی اســت و نه عاقالنه ،زیرا این امر میتواند با تعادل و
عدالت در تناقض باشــد .بنابراین طراحی الگوی پیشنهادی بســته های حمایتی توسط حاکمیت برای تسهیل
مشارکت بخش خصوصی در نوسازی بافتهای فرسوده و تسهیل جریان مالی خصوصی ضروری است.

باید زمینه های تشکیل صندوق های زمین و ساختمان در نوسازی بافت های فرسوده شهری مهیا شود .مفاد
و دســتور العمل اجرایی این صندوق ها در حال حاضر در ســازمان بورس اوراق بهادار در دست تهیه می باشد.
مزیت این صندوق ها نســبت به صندوق های امالک و مســتغالت (ریت) 11این است که به جای تقویت طرف
تقاضا به عرضه کمک خواهد کرد.
ایجاد صندوق مرکزی نظارتشدهی نوسازی ضروری است .در این صندوق درآمدهای ناشی از تغییر کاربری
اراضی در بافتهای مســتعد درآمدزایی ،درآمدهای اســتثنایی ،مازادهای دولتی و جز آن جمع میشــود و به
بافتهای نیازمند منتقل می گردد.
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تخصیص منابع کافی ملی و شــهری از طریق اولویت قائل شــدن برای کاهش فقر و فرسودگی یک طرف
قضیه اســت و هدایت مناسب آن به بافتهای فرسوده طرف دیگر آن .واضح است که با گستردگی بسیار زیاد
بافت فرسوده در یک جامعه کم توسعه و پر جمعیت مانند ایران در همهی شهرها منابع مالی الزم برای برخورد
تهاجمی همهجانبه با بافتهای فرسوده وجود ندارد .قانع کردن مسئوالن اقتصادی و سیاسی کشور برای کاستن
از هزینههای زیرســاختی عمومی مانند راه ،ســد ،پل و اختصاص منابع به نوسازی و زیرساختهای بافتهای
فرســوده دشوار است .اندیشهی بیشنهسازی سود که از ســوی سرمایهداری خصوصی و دولتی تحمیل میشود
و به راهبرد اساســی هر طرح تبدیل میگردد مانع جدی بر ســر راه تخصیص عاقالنه و رفاهی انسانی منابع به
شمار میآید.
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