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چكيده :

روش هاي مختلفي براي تامين منابع مالي براي پروژه ها وجود دارد اما همه اين روش ها كارايي الزم را براي
اين طرح عظيم ملي و ساير بافت هاي فرسوده كشور  ندارد .بررسي روش هاي مختلف قابل استفاده و چگونگي استفاده
از روشهايي كه تاكنون استفاده نشده است يكي از موضوعاتي است كه بررسي هاي كاملي را مي طلبد .در اين مقاله
سعي شده است كليه راهكارهاي تجربه شده جهت تامين مالي و چگونگي به كارگيري آنها با استفاده از روش اسنادی و
پیمایشی مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد .بدین منظور ابتدا تمامي روش هاي تامين 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.
شيوه جذب سرمايه گذار جهت اجراي پروژه هاي داراي بازده مشخص و كارگزاري خريد امالك محدوده پروژه
توسط مجري طرح يكي از روش هاي موفق مي باشد .از ميان 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 مشاركت با ماهيت چنين طرح هايي (البته با شدت و ضعف در
طرح های مشابه)  به خصوص در بحث تملك پروژه ها سازگاري بيشتري دارد و زمينه را براي معرفي پروژه ها به             
سرمايه گذاران در طرح فراهم مي كند .روش سهامدار پروژه و مشاركت مالكين نيز از روش هايي است كه مي تواند در
طرح به كار گرفته شود .اطالع رساني و عدم تغييرات در طرح از جمله نكاتي است كه در تامين مالي و اطمينان سازي
براي همكاري بخش خصوصي با طرح و كاهش تبعات اجتماعي آن موثر است.
كليد واژه :تامين منابع ،اوراق مشاركت ،فروش متري ،سهامدار پروژه

1.1مقـدمـه
مراكز قديمي شهرها در سراسر جهان از اهميت اقتصادي ويژه اي برخوردار بوده اند .اما گسترش اين شهرها ناشي از
رشد جمعيت و رشد شهرنشيني به كاهش اهميت اقتصادي اين مراكز انجاميده است .باتوجه به اينكه حفظ و بازسازي
مراكز قديمي شهر با هدف احياي اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي ،تاريخي و حتي سياسي در سطح جهان جايگاه         
ويژه اي به خود اختصاص داده است ،امروزه صاحبنظران و كارشناسان برنامه ريزي شهري درصدند كه در اين جهت
راهكارهاي علمي و عملي بيابند و به كار گيرند.
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يكي از مهمترين مسائلي كه در برنامه ريزي براي اجراي هر پروژه  بايد به آن توجه داشت چگونگي تامين مالي
پروژه است .سياستگذاري و تصميم گيري هاي كالن براي اجراي طرح بهسازي و نوسازي باتوجه به نياز گسترده به منابع
مالي نياز به بررسي هاي همه جانبه در اين زمينه دارد .انتقال تجربه بافت مركزي مشهد در اين زمينه مي تواند براي
ساير بافت هاي فرسوده نيز راهگشا باشد.
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احياي اقتصادي به معناي رونق بخشيدن به فعاليت هاي اقتصادي مناسب و هماهنگ چه به منظور تقويت فعاليت هاي
موجود و چه در جهت جذب فعاليت هاي جديد اقتصادي در حكم راهكاري قابل توجه و مهم مطرح است .با احياي اقتصادي
مراكز شهرها و بافت هاي قديمي مي توان به مراكز و بافتهاي از ياد رفته يا درحال فراموشي حيات جديدي بخشيد .اولين
مسئله اي كه در اين راستا مطرح مي شود چگونگي تامين منابع مالي براي اين امر است .

منابع مالي موتور محركه فعاليت هاي اقتصادي است و بدون داشتن منابع مالي يا عدم پيش بيني و برنامه ريزي در جهت
تأمين آن ،اجراي طرح هاي سرمايه گذاري امكان پذير نبوده يا اينكه با مشكل مواجه مي شود .بنابراين قبل از شروع هرگونه
فعاليت ،بايد منابع مالي مورد نياز براي اجراي فعاليت يا پروژه ،برآورد و در مورد روش هاي تأمين مالي آن ،مطالعه و بررسي  
الزم انجام گیرد .

تأمين مالي بازسازي بافت فرسوده شهري شامل طيف متنوعي از روشهاست .انواع مشاركت بين بخشهاي خصوصي و
دولتي از جمله مهمترين شيوهها در اين زمينه است .فروش امتيازات خاص  ،فروش تراكم  ،فروش داراييهاي مشهود  ،استفاده
از منابع داخلي آزاد ،استفاده از اعتبارات عمومي ،استفاده از منابع بدهي و اعتبارات بانكي ،استفاده از شيوههاي مختلف در
تبديل داراييها به اوراق بهادار ،انتشار اوراق مشاركت ،استفاده از روش پيشفروش ... ،برخي از مهمترين اين روشهاست .اما
از آنجا كه هر گونه دخالت در محدوده شهري آثار متعدد اقتصادي به همراه دارد و استفاده از هر روش تامين مالي منجر به
بروز يكسري از آثار مثبت داخلي و خارجي اقتصادي و اجتماعي در عرصه شهر مي شود برنامه ريزي و پژوهش در زمينه به
كارگيري روش هاي تامين مالي نقش سازنده اي در اين زمينه دارد.
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با عنايت به وجود بيش از  70000هكتار بافت فرسوده در كشور و نياز به بيش از  5000تريليون ريال جهت بهسازي و
نوسازي بافت هاي فرسوده ،بررسي شيوه هاي تامين مالي و تنوع بخشيدن به آن يكي از مهمترين اقدامات نوسازي و بهسازي
بافتهاي فرسوده مي باشد .بهسازي و نوسازي بافت پيرامون حرم مطهر حضرت رضا (ع) كه در حدود  324هكتار است
نيازمند حدود  16000ميليارد تومان منابع مالي مي باشد كه حدود  6000ميليارد تومان آن به معابر و فضاهاي عمومي
اختصاص دارد و مابقي متعلق به اجراي پروژه هاي انتفاعي است در اين فرصت كوتاه سعي شده است روش هاي تجربه شده
در بافت پيرامون حرم ارائه گردد.
تغيير در قيمت زمين ،تغيير در هزينه حمل و نقل ،تاثير صرفه هاي ناشي از مقياس  ،تغيير در برتري نسبي نواحي شهري،
تغيير در هزينه فعاليتهاي شهري ،تغيير در رونق كسب و كار در نواحي كه بهسازي مي شوند  ،از جمله آثاري است كه هنگام
استفاده از روش هاي تامين مالي بايد به آنها توجه كرد.
تصویر  -1محدوده اجراي طرح بهسازي و نوسازي بافت پيرامون حرم مطهر حضرت رضا(ع) -مشهد مقدس

  .2انواع شیوه های تامين مالي تجربه شده در طرح
 -1-2فروش دارايي و اموال
نوع دارايي و اموال قابل فروش براي هر شركت يا سازماني با توجه به اهداف و نوع فعاليتهاي آن متفاوت است،
در بعضي از شركتها دارائي و اموال وجود ندارد ،زيرا آنها از اين اموال و دارايي به عنوان وسيله و ابزاري براي فعال
نگهداشتن شركت ،توليد و كسب سود استفاده مي كنند(.خیابانی  ،ناصر)1382،
با توجه به اينكه دارايي هاي مجري طرح بهسازي و نوسازي بافت پيرامون حرم مطهر امام رضا از خريد امالك 
حاصل مي شود و زمان اجراي طرح با توجه به برنامه زمانبندي طرح اهميت دارد فروش پروژه هاي تعريف شده
عالوه بر تامين مالي از لحاظ اجراي پروژه ها نيز اهميت دارد و از طريق فروش يك پروژه مي توان رونق بيشتري در
بافت ايجاد كرد و از اين طريق زمينه را براي فروش و سرمايه گذاري و ساير روشهاي تامين مالي آماده تر نمود.
در اين راستا مجري طرح از ابتداي شروع فعاليت خود تالش زيادي در اين زمينه انجام داده است و حدود
169پروژه طي سالهاي اجراي طرح به فروش رسيده است .درآمد حاصل از فروش زمین و پروانه این پروژه ها  تا
كنون بالغ بر  3200ميليار تومان برآورد شده است
 -2-2اجاره و رهن دارايي و اموال

 - 3-2پيش فروش دارايي
پيش فروش دارايي عمدتاً شامل پيش فروش واحدهای قابل ساخت از پروژه هاي مختلف مي باشد .سياست پيش
فروش واحدها معموالً براي مشاغلي كه حالت مجتمع سازي دارند ،داراي كاربرد است ،در اين روش با توجه به اينكه
هنوز مراحل ساخت كامل نشده است معموال به صورت اقساط اقدام به فروش خواهد شد بنابراين طيف وسيع تري از
اقشار درآمدي قادر به سرمايه گذاري خواهند بود که از يك طرف افراد بيشتري از منافع آن بهره مند خواهند شد و
از طرف ديگر تامين مالي براي مجري طرح انجام می گیرد.
اولين پيش فروشها در محدوده طرح بهسازي و نوسازي بافت پيرامون حرم مطهر در خصوص پروژه هاي عدالت،
ونك و فرهنگ سروش و  ....انجام شده است .از آنجا كه برخي از پروژه هاي مجري طرح به صورت مشاركتي با افراد
حقيقي و حقوقي به مرحله اجرا درآمده است لذا پيش فروش مستحدثات فقط به نسبت سهم الشركه مجري در پروژه
ممكن مي باشد.

- 4-2فروش متري
ايده فروش متري با انگيزه كمك به اقشار آسيب پذير و در جهت كمك به روند كاهش تورم با جمع آوري
نقدينگي موجود و سرگردان در بازار سرمايه اي كشور شكل گرفته است .فروش متري مسكن عالوه بر جذب نقدينگي
و اثرات آن در كنترل و مهار تورم به عنوان روشي موثر در كسب درآمد پايدار و به عالوه در امكان خانه دار شدن
اقشار كم درآمد جامعه نيز موثر مي باشد.
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اجاره و رهن دارايي نيز يكي از روش هاي تأمين مالي مطمئن و بدون ريسك است .براي مثال مجري به جاي
اينكه كل واحدهاي ساخته شده سهم الشرکه را به ديگران پيش فروش نمايد 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 شركت نگهداري و آنها به
صورت اجاره و رهن به ديگران واگذار نمايد .اين موضوع باعث خواهد شد كه اوالً درصدي از واحدهاي مجتمع متعلق
و در اختيار شركت باشد و شركت مي تواند حسب صالحديدهاي خود از آنها بهره برداري نموده يا به افراد مورد نظر
خود واگذار نمايد .در صورتي كه وقتي مغازه ها پيش فروش شدند ،اين امكان براي شركت وجود نخواهد داشت .ثانياً
شركت از اين طريق مي تواند از ارزش افزوده باالي آنها خصوصاً در زمان شروع بهره برداري استفاده نمايد و ثالثاً
دنبال كردن اين سياست منجر به افزايش درآمدها و دريافت هاي دائمي و با ثبات  برای شركت خواهد شد كه منافع
و مزيت هاي خاص خود را خصوصاً از جنبه هاي مديريتي در پي خواهد داشت .با توجه به نياز مالي در ابتداي اجراي
طرح تاكنون از اين روش استفاده نشده است و فروش واحدهاي احداثي به مراتب مقرون به   صرفه تر بوده است و
اما با پيشرفت كنوني طرح و امكان استفاده از روش هاي متنوع تامين مالي اين روش مي تواند مبناي جديدي براي
كسب درآمد در صورت عدم تمايل به فروش واحدهاي احداثي باشد.
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در اين روش مدت اجرا و زمان تحويل و تعداد واحدها مشخص مي گردد و براساس دستورالعمل هايي افراد       
مي توانند بسته به ميزان سرمايه خود متراژهايي از واحدها را خريداري نمايند.
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 تامين مسكن براي اقشار متوسط جامعه در سه فاز با  ٧پروژه در زيربنايي حدود 200000
مترمربع در سال  1389آغازگردید .در اين روش باتوجه به فروش متري مسكن فرصت كافي براي خريداران جهت
تامين هزينه مسكن درطي دوره ساخت و امکان جذب سرمایه های خرد مردمی فراهم مي گردد .باتوجه به هدف
مذكور مساحت واحدهاي مسكوني در حداقل ممكن (حدود 50الي 60مترمربع) در نظر گرفته شده است .عالوه بر
اين خريدار مي تواند در مرحله اول با خريداري  5مترمربع از واحد مسكوني اقدام به انعقاد قرارداد نموده و در طي
دوره ساخت نسبت به تكميل وجوه خود اقدام نمايد.
درحال حاضر پيشرفت فيزيكي پروژه هاي طرح مسكن ثامن تا انتهاي سال  91به شرح ذيل مي باشد .پروژه
خلیل ،%85شایسته  ، %65پردیس  ،%45نادر  ، %75ریحانه ،%60بهاران  ،%55رشد  %45پيشرفت فيزيكي          
داشته اند  .ضمنا در طی سال  91مبلغ  170ميليارد ريال منابع مالی از این طریق جذب گردیده  است .لذا در
مجموع کل منابع مالی جذب شده تاکنون از محل طرح مسکن ثامن حدود1400میلیارد ریال می باشد.
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همان طور که در جدول فوق مالحظه می گردد تاکنون حدود  1400میلیارد ریال منابع مالی از این محل جذب
گردیده است.الزم به ذکر است در سال  92چند پروژه جدید از جمله پروژه همایون ،الله و آسمان شرق جمعا در
حدود  1000واحد مسکونی در دستور كار مدیریت طرح مسکن ثامن قرار گرفته است.

تصویر -2پروژه های طرح مسکن ثامن(فروش متری) بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا(ع)
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 -1-4-2مزایای فروش متری:
	• فروش متري مسكن عالوه بر جذب نقدينگي و اثرات آن در كنترل و مهار تورم به عنوان روشي موثر در
كسب درآمد پايدار و به عالوه امكان خانه دار شدن اقشار كم درآمد جامعه نيز موثر مي باشد.
	• در اين روش مدت اجرا و زمان تحويل و تعداد واحدها مشخص مي گردد و براساس دستورالعمل هايي افراد
مي توانند بسته به ميزان سرمايه خود متراژهايي از واحدها را خريداري نمايند.
	• بزرگترین مزيت اين طرح اين است كه هم در دوران ركود و هم رونق  به نفع مشاركت كنندگان اين طرح
مي باشد.
	• جمع آوري سرمايه هاي خرد و پراكنده در بازار سرمايه كشور و بهره مندي از ارزش افزوده و هدايت آن
به سمت توليد و عرضه مسكن
	• ایجاد رغبت و انگیزه جهت مشارکت مالکین در احیا بافت فرسوده و حفظ  بافت فرهنگی و اجتماعی
	• كمك به حل معضل مسكن
	• تغيير مقياس سرمايه گذاري و فروش مسكن از يك واحد به يك مترمربع
	• امكان تبديل سرمايه گذاري به خريد مسكن
	• ايجاد اشتغال به صورت مستقيم و غيرمستقيم ،كاهش آسيب هاي اجتماعي و فرسودگي محيطي و توسعه
مشاركت مردمي
	• گسترش روحيه تعاون و مشاركت جمعي در فعاليت هاي اقتصادي

 -2-4-2چالش های فروش متری:
1.1ضرورت تضمين از سوي سيستم بانكي يا بيمه اي كشور
2.2ضرورت به كارگيري سيستم بانكي جهت پرداخت اصل و سود مشاركت در صورت انصراف (نهاد مالي)
3.3ضرورت داشتن معافيت مالياتي براي دارندگان اوراق مشاركت فروش متري
4.4ضرورت امكان دريافت تسهيالت بانكي توسط مشاركت كنندگان
5.5در صورتي كه ركود بازار مسكن در زمان تحويل واحدها وجود داشته باشد مجري با عدم استقبال مشاركت
كنندگان براي دريافت واحد روبه رو خواهد شد كه ممكن است براي مجري مشكالتي را از لحاظ نقدينگي و پرداخت
اصل و سود مشاركت كنندگان به وجود آورد.
6.6ضرورت امكان خريد و فروش اوراق در بورس و عدم بازارگرداني مناسب در صورتي كه ساير بازارهاي مالي
و سرمايه اي كشور رونق يابد.
7.7ضرورت سهولت نقل و انتقال
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8.8عدم اعتماد مردم در نحوه قيمت گذاري واحدهاي مسكوني در زمان تحويل
9.9هر نوع تاخير در تكميل پروژه كه در طرح هاي مسكن بسيار پيش مي آيد ،باعث مي شود درصد بااليي
نرخ سود به مشاركت كنندگان پرداخت گردد .از آنجا كه منابع مالي طرح بايد پاسخ متقاضيان رابدهد ،افزايش نرخ
سود منجر به قيمت گذاري باالي هر واحد مسكن مي گردد كه در برخي موارد ممكن است قيمت تمام شده آن
بيشتر از قيمت منطقه باشد.

 -5-2مشـاركت
مشاركت با ديگران يكي از راه هاي مهم تأمين مالي پروژه ها مي باشد .مشاركت مي تواند به دو صورت مدني
و حقوقي انجام شود.
شركت عمران و مسكن سازان ثامن تاكنون پروژه هاي زيادي را از اين طريق به مرحله اجرا درآورده است .در
اكثر پروژه هاي مشاركتي زمين و پروانه به عنوان آورده مجري طرح بوده است و ساخت در محدوده وظايف شريك 
قرار گرفته و بر همين اساس سهم الشركه ها مشخص و در پايان مرحله ساخت هر كدام از شركا به نسبت سهم
الشركه خود از واحدهاي احداثي به عنوان درآمد خود استفاده كرده اند .اولين پروژه هاي مشاركتي در اين طرح
مشاركت شركت عمران و بهسازي با سرمايه گذاران بوده كه عمدتا در پروژه هاي واقع در اطراف مراكز محله قطاع
سه بوده اند .پروژه هاي عقيق ،ترمه ،الماس  و  ...از جمله پروژه هاي مشاركتي است كه پس از احداث پروژه سهم
الشركه شركا مشخص شده است.
 -1-5-2جذب منابع مالي با اجراي طرح مشاركت مردمي طبرسي
در سال  1388مطالعات مرحله اول طرح مشاركت مردمي طبرسي (شامل جرم گذاري و معماري) با هدف
الگوسازي مشاركت به صورت يكپارچه انجام گرديد .طرح مشارکت مردمی طبرسي در قطاع دو و حد فاصل حرم
مطهر امام رضا( ع ) از جنوب و خيابان طبرسي از شرق تا كوچه نوغان 4و شيرواني د ّوم از جانب شمال و غرب آن تا
كوچه تقوایي واقع در كوچه فروزان به مساحت ناخالص  11هكتار دارای   545پالک و  924صاحب حقوق با   کاربری
های مسکونی ،تجاری ،اقامتی مذهبی و  ...در عرصه ای حدود   87096مترمربع و زیربنای  163000مترمربع مقدار
 17039مترمربع به عنوان معابر و فضای خدماتی را دربر گرفته است.

تصویر -3محدوده طرح مشارکت مردمی طبرسی    -قطاع دو بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا(ع)

در راستاي اجرايي شدن طرح مذكور در مرحله اول تعداد  32پروژه تجاري ،اقامتي ،مسكوني با زيربناي كل  307.000
مترمربع درنظر گرفته شد كه براي تعدادي از آن ها پروانه ساختماني با زيربناي كل  140،744متر مربع صادر گرديد .در
سال  1390به منظور تامين مالي اجراي طرح فوق اوراق مشاركت از طريق شهرداري مشهد به مبلغ  800ميليارد ريال
منتشر شد که  248میلیارد ریال آن به فروش رفت و منابع حاصل ،صرف خريد بخشي از امالك واقع در طرح گرديد و تعداد
شش پروژه نيز در دستور كار قرار گرفت .در سال جاری نیز اقدامات الزم جهت فروش باقی مانده اوراق مشارکت مذکور در
دستور کار مسئوالن ذیربط قرار گرفت.

 -6-2جذب اعتبارات دولتی و اخذ وام و تسهيالت از بانكها
اخذ وام و تسهيالت از بانك ها ،روش معمول براي تامين مالي پروژه ها است .انواع تسهيالت پرداختي بانك ها تحت
عناوين عقود اسالمي به مشتريان (اشخاص حقيقي و حقوقي) پرداخت شود .در بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا(ع) نیز
منابع دولتي  تخصيص يافته به اجراي فضاهاي عمومي از محل رديف بودجه دولتي در جدول ذيل ارائه شده است .با توجه
به نياز مالي طرح به مبلغ  21000ميليارد ريال جهت تكميل فضاهاي عمومي تا پايان طرح ،ايجاد رديف بودجه دولتي
ضرورت دارد.
شرح
مبلغ (ميليارد ريال)

اجراي بلوار
اميرالمومنين
(وزارت كشور)
20

كمك دولت جهت
سود اوراق مشاركت

زائرسراي
ارزان قيمت

جمع كل
(ميليارد ريال)

300
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اولیه مالکان و صاحبان حقوق و در صورت نیاز با         
در این طرح اجراي پروژه ها بر اساس تجمیع امالک و با سرمایه ّ
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.
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 -1-6-2استفاده از تبصره ها يا تسهيالت خاص
در قوانين جاري كشور ما ،روش هايي براي تامين مالي جهت شركت ها و موسسات در قالب بندی ها و تبصره
هاي قانوني پيش بيني شده كه به شرح زير مي باشد.
الف ) تسهيالت تبصره ( )3قانون بودجه
اولويت هاي تعيين شده براي استفاده از تبصره ( )3به شرح زير مي باشد:
براي استفاده از تسهيالت تبصره ( )3مي بايست طرحهاي پيشنهادي را يا به بانك صنعت و معدن يا به بانك 
صادرات ارائه نمود .اين بانك ها حداكثر تا  10روز مي بايست طرح را به كميته هماهنگي اشتغال استان كه شامل
نمايندگان استانداري و سازمان مديريت و برنامه ريزي مي باشد ،ارسال نمايد تا از لحاظ انطباق آنها با سياست هاي
منطقه اي ،اهداف و وجوه اداره شده و اولويت هاي بخش هاي مختلف مورد بررسي قرار گيرد و سپس آن ها را به
بانك ارجاع دهند .بانك نيز مي بايست طرح ارسالي دبيرخانه كميته را از لحاظ توجيهات فني ،اقتصادي ،مالي و
حقوقي آن ها مورد بررسي قرار داده و نتايج بررسي خود را با ذكر داليل در مورد تایيد يا عدم تاييد حداكثر ظرف
مدت  30روز به دبيرخانه ارسال نمايد.
ب) تسهيالت صندوق ذخيره ارزي
شماره 43-44
60

 يكي از اقدامات خوبي كه در سال هاي اخير صورت گرفت راه اندازي صندوق ذخيره ارزي بود .در برنامه هاي
ساالنه مقررگرديد اگر درآمد نفت فراتر از پيش بيني برنامه باشد ،اين مازاد درآمد به حساب صندوق ذخيره ارزي
واريز شود تا در مواقعي كه درآمدهاي ارزي بودجه تحقق نمي يابد بتوان از منابع اين صندوق استفاده نمود يا از
مازاد منابع مالي اين صندوق به عنوان وام ارزي براي توسعه صنايع و ايجاد رونق اقتصادي استفاده نمود .اين نوع
تامين مالي عمدتاً براي خريدها و مصارف ارزي است و نرخ سود ساالنه صندوق ذخيره ارزي 7درصد تعيين شده
كه بازپرداخت آن نيز ارزي مي باشد.
ج ) تسهيالت وجوه اداره شده
بر اساس مصوبه هيئت وزيران 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 ذيربط مقرر گرديد تا سقف مبلغ چهل و پنج ميليارد ريال از محل
اعتبار وجوه اداره شده موضوع رديف  50361قانون بودجه سال  1382كل كشور توسط سازمان مديريت برنامه
ريزي به حساب بانك تجارت براي اين منظور واريز شود و تا سقف نود ميليارد ريال از محل منابع داخلي بانك 
عامل كه متناسب با وجوه توديع شده واگذارنده اعتبار به ميزان دو برابر وجوه توديع شده از سوي بانك عامل تامين
گردد.
باالخره در قرارداد عاملیت كه 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 همين رقم يعني 70ميليارد ريال نيز توسط بانك عامل به اين امر احتصاص يافت.
در اين راستا پنج پروژه تجاري اقامتي سروش ،عدالت ،آرمان ،سارا ،ونك جهت دریافت  105ميليارد ريال وام
به بانک عامل معرفی شدند كه جمعا  52ميليارد ريال پرداخت شد.
د)مصوبه هيات محترم وزيران مورخ : 1391/2/26
طبق بند  3این مصوبه مبني بر پرداخت سود اوراق مشاركت منتشر شده طي سال هاي 1387تا1390در قالب
يارانه در بودجه سنواتي برنامه پنجم ،در سال  ٩١مبلغ  200ميليارد ريال دريافت گرديد و  300ميليارد ريال

ه) تسهيالت ارزان قیمت
همچنین از محل تسهیالت ارزان قیمت تاکنون حدود  427میلیارد 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  815میلیارد ریال منابع مالی
برای طرح دریافت گردیده است.

- 7-2انتشار اوراق مشاركت

اوراق مشاركت يكي از راهكارهاي مناسب تامين مالي جهت پيشبرد اهداف شركت ها مي باشد در ايران بحث
انتشار اوراق مشاركت بعد از جنگ جهاني دوم مطرح شد .اولين اوراق قرضه ايران در سال 1330و در زمان نخست
وزيري دكتر محمد مصدق به نام اوراق قرضه ملي منتشر شد.

در طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا(ع) نیز از سال  1375تاكنون در حدود  
7070ميليارد ريال اوراق مشاركت در هشت مرحله اوراق منتشر و در  10نوبت  توسط شهرداري و در محدوده هاي
ذكر شده در جدول ذيل به فروش رسيده است.
البته قبل از سال  87نیز یعنی در سالهای  80،85، 1375و 86توسط شرکت مسکن سازان خراسان و شرکت
مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران اوراق مشارکت منتشر شده است که به شرح زیر می باشند:
 )1اولين بار شركت مسكن سازان خراسان به موجب مجوز شماره /744نب مورخ  75/2/5بانك  مركزي
جمهوري اسالمي ايران و بر اساس مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشاركت مصوب  73/4/4شوراي پول و اعتبار
(دستورالعمل اجرايي مصوب بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران) اقدام به انتشار اوراق مشاركت ثامن به مبلغ 80
میلیارد ریال نمود .طبق مجوز مزبور مقرر گرديد اوراق مشاركت پنج ساله در سه مرحله به شرح ذيل منتشر گردد.
مرحله اول 25 :ميليارد ريال  پس از صدور مجوز بانك مركزي به مدت  5سال

مرحله دوم 25 :ميليارد ريال شش ماه پس از اولين انتشار به مدت  5 ، 4سال
مرحله سوم  30 :ميليارد ريال  12ماه پس از اولين انتشار به مدت  4سال

اين در حالي است كه اوراق مشاركت مرحله اول در تاريخ  75/5/27اوراق مشاركت مرحله دوم با  4ماه تاخير
در تاريخ ( 76/4/1حدود  10ماه پس از اولين مرحله) و اوراق مشاركت مرحله سوم نيز در تاريخ  77/3/2با  10ماه
تاخير (حدود  22ماه پس از اولين مرحله) منتشر گرديد و اين امر باعث اختالل در جريان نقدينگي و تامين مالي
پروژه هاي اجرايي گرديده است.
هدف از انتشار اوراق مشاركت تامين مالي مبلغ  80ميليارد ريال براي خريد امالك واقع در دو محور از خيابان
هاي اصلي طرح و آماده سازي و احداث بنا در محدوده هاي مشخص شده بوده است اما در مرحله سوم تنها 16
ميليارد ريال از اوراق فروخته شد.
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اوراق مشاركت يكي از ابزارهاي مالي است كه در تمام كشورها براي تامين كسري بودجه و اجراي  فعاليت
ها و برنامه هاي عمراني مورد استفاده قرار مي گيرد .اما در ايران ،چه قبل از انقالب و چه بعد از انقالب از اين ابزار
استفاده چنداني به عمل نيامده است .كارشناسان دليل عدم استفاده درست از اوراق مشاركت در ايران را عدم  قوانين
و مقررات شفاف و پيچيده بودن امور اداري ،اجرايي و نظارتي آن  و همچنين عدم وجود پروژه هاي كام ً
ال تعريف
شده و مشخص كه داراي سودآوري و توانايي بازپرداخت به موقع باشد عنوان كرده اند .كارشناسان اقتصادي اگرچه
از به كارگيري اوراق مشاركت ابراز خرسندي مي كنند ،نگراني خود را نيز كتمان نمي كنند .آن ها مي گويند ،با
وجود تاخيري كه در اجراي پروژه ها در ايران وجود دارد ،اگر اين پروژه ها به موقع به بهره برداري نرسند ،بانك 
هاي تضمين كننده اوراق ناچار خواهند شد از منابع خود ،اصل مبلغ را به دارندگان اوراق بپردازند و خود جانشين
آن ها شوند كه اين موضوع با هدف انتشار اوراق مشاركت منافات دارد (هاشم خانی و دیگران )1390،اوراق مشاركت
تاكنون همـــواره با سودي بين  15تا  20درصد در سال توسط شركت ها و بخش هاي دولتي ايران انتشار يافته
است   .شركت هاي انتشاردهنده اوراق ،مكانيزم هايي را براي ايجاد تقاضاي بيشتر جهت فروش اين اوراق به كارگيري
مي نمايند.
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بانك صادرات ايران براساس قرارداد منعقده في مابين ،كارگزار فروش اوراق مشاركت بود .سود علي الحساب  
ساالنه 20درصد و سود مورد انتظار  25درصد پيش بيني شده است.
شماره 43-44
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عدم وجود ابزار قانوني جهت تملك امالك ،برنامه ريزي در جهت خريد متمركز امالك ،ركود بازار مسكن،
عدم قابليت فروش اراضي تملك شده و به خصوص لزوم بازپرداخت اصل و سود رقم اوراق در سررسيد آن موجب
عدم توانايي در بازپرداخت سود پيش بيني شده  25درصد شد و بانك عامل  به تسويه حساب با خريداران اوراق با
سود علي الحساب تعيين شده پرداخت .تسويه با بانك صادرات تا سال   86به طول انجاميد .كل رقم بازپرداخت به
بانك صادرات بيش از  21ميليارد تومان بود.
اما به هر حال با رونق گرفتن مجدد بازار مسكن با فروش تنها يكي از پروژه هايي كه در محدوده اوراق واقع
شده بود (هدايت واقع در حاشيه بلوار امير) كليه بدهي هاي شركت تسويه گرديد  .
 )2براي بار دوم در سال   80اوراق مشاركت براي پروژه هاي بوستان و شاهين به مبلغ  50ميليارد ریال از
طريق وزارت مسكن و شهرسازي منتشر شد .پروژه هاي بوستان و شاهين در حدفاصل شارستان رضوي شرق و
بلوار طبرسي واقع شده اند.
 )3در راستاي قانون بودجه كشور در اواخر سال مالي  85مبلغ  87ميليارد ريال اوراق مشاركت توسط
شركت عمران و بهسازي شهري منتشر گرديد كه از اين رقم  80ميليارد ريال در سال  86براي بازگشايي باغ راه
زائر هزينه گرديد و مابقي جهت پرداخت سودهاي اوراق هزينه شد.
 )4در سال  86وزارت مسكن و شهرسازي اقدام به انتشار اوراق مشاركت و تخصيص مبلغ  50ميليارد ريال
از اين اوراق به طرح نوسازي و بهسازی نمود كه مرحله دوم فروش آن تا پايان تير ماه سال  87تمديد شد و اين
شركت اقدامات الزم را براي فروش اين اوراق انجام داده است .پروژه هاي نيايش و سامان براي اين منظور معرفي
شدند كه تملك اراضي آن همچنان ادامه دارد.
 -1-7-2مزایای انتشار اوراق مشارکت:
• يكي از  ويژگي هاي اين روش غيرتورمي بودن آن به دليل جمع آوري نقدينگي در جامعه  است.
• تنوع  بخشيدن به روش هاي تامين منابع  مالي مورد نياز در بافت هاي فرسوده به ويژه در دوران  ركود
• جمع آوري  سرمايه هاي خرد  از طريق مشاركت تمامي افراد جامعه با سطوح درآمدي مختلف در طرح
• قابليت  بازخريد  قبل از  سررسيد  با سود علي الحساب ساالنه  به صورت روزشمار با تضمین سيستم بانكي
• سهولت در خريد و فروش و دريافت سود

•همچنين جهت اخذ مجوز انتشار اوراق مشاركت نياز به ارائه وثيقه قابل قبول بانك ها به عنوان تضمين      
مي باشد كه جمع آوري آنها بسيار مشكل است ولي در بافت فرسوده اطراف حرم مطهر حضرت رضا(ع) (شهرداري
مشهد) توانستيم با ارائه يك برگ وكالت نامه و با حداقل هزينه اين تضمين را به بانك ارائه نموده و اعتماد الزم را جلب
نماييم كه اين تجربه مي تواند براي ساير شهرداري ها جهت تامين مالي مورد توجه قرار گيرد.
•احتمال كسب منابع مالي در صورت سياستگذاري و اطالع رساني مناسب

•به كارگيري منابع محدود خريداران اوراق و ترويج فرهنگ پس انداز در بين آنها
•ايجاد روحيه مشاركت و تعاون بين خريداران اوراق

•سودرساني وكمك به اقتصاد و معيشت زندگي دارندگان اوراق مشاركت
 -2-7-2معایب انتشار اوراق مشارکت:

•افزايش هزينه هاي انتشار اوراق مشاركت براي ناشر (با احتساب هزينه هاي كارگزاري ،تبليغات و )...به ٢٥
درصد در سال
•محدوديت استفاده از منابع اوراق

•ايجاد كمبود نقدينگي به دليل پرداخت سود از محل اصل منابع اوراق منتشر شده

•زمانبر بودن آزادسازي پروژه ها و عدم امكان استفاده از منابع اوراق درعين حال پرداخت سود به بانك عامل
در طي اين مدت
•بروز مشكالت متعدد مالي و  ...در صورتي كه اوراق در شرايط رونق منتشر و در شرايط ركود تسويه گردد.
•بازخريد پيش از هنگام برخي از خريداران و عدم امكان خريد و فروش اوراق در بورس

•در صورت فروخته نشدن صددرصد اوراق مشاركت آزادسازي منابع مالي فروخته شده زمانبر خواهد شد.
•
 -8-2اجرای طرح به صورت سهامدار پروژه()Project- Share holder
استفاده از سرمايه هاي خرد مردمي در قالب عرضه سهام پروژه به عموم مردم به عنوان روشي نوين در اجراي
طرح هاي مصوب در بازسازي بافت هاي فرسوده و فرصتي ايده ال براي جذب سرمايه هاي خرد به منظور به كار
گيري در زمين و مستغالت محسوب مي شود .در اين 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 ،
همچنين براي مشاركت بيشتر مالكين در چنين طرح هايي مي توان امتيازات ويژه اي براي مالكين امالك واقع
در طرح از قبيل احتساب آورده مالكين به ميزان بهاي كارشناسي ملك به عالوه  15الي 20درصد افزايش سهام (يكي
از توجيهات اين امر اين است كه عموما آورده مالكين نقدي بوده و آورده ساير سهامداران اقساطي است) در صورت
مشاركت در طرح قائل شد .پروژه سارا در سال  1382اقدام به فروش سهام نمود و طي  5سال سهام منتشر شده به
قيمت هاي مناسبي در بازار ثانويه خريد و فروش مي شود و سود مناسبي را نصيب خريداران نموده است و در طي
سال  1387اقدام به پيش فروش واحدهاي تجاري و اقامتي خود نموده است .سرمايه جمع آوري شده از اين طريق
 140ميليارد ريال براي پروژه سارا (به قیمت ثابت سال شروع پروژه یعنی سال  )86بوده است .عالوه بر اين پروژه
نرجس نيز از همين طريق اقدام نموده است و حدود  136میلیارد ریال (به قیمت ثابت سال  )87منابع مالی از این
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•عدم پيشرفت پروژه هاي معرفي شده طبق برنامه زمانبندي اعالم شده به بانك مركزي
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مشكلي كه در اين زمينه وجود دارد اين است كه از لحاظ قانوني فروش سهام از طريق يك شركت خصوصي
به صورت آزاد موانع قانوني دارد.
تصویر -4پروژه تجاری اقامتی سارا   -قطاع سه بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا(ع)
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تصویر  - 5پروژه تجاری اقامتی ونک  -قطاع یک بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع)
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 -1-8-2مزایای طرح سهامدار پروژه:
• باال بودن سرعت تامين مالي به دليل عدم نياز به اخذ مجوزهاي گوناگون.
• انتشار اوليه به اندازه ميزان تقاضا صورت گرفته (چون سقف مشخصي ندارد).
• پرداخت اصل و سود مشارکت در زمان تکمیل پروژه (برخالف روش اوراق مشاركت كه پس از انتشار و در
فواصل  زماني مشخص (هر سه ماه يكبار) سود اوراق پرداخت مي گردد.
• امکان عرضه سهام پروژه به منظور خرید مصالح در حین اجرای طرح :در اين روش مجري طرح نه تنها
براي جذب سرمايه هاي خرد مي تواند سهام پروژه منتشر نمايد بلكه در حين اجراي طرح نيز (به عنوان مثال جهت
خريد مصالح) مي تواند به جاي پرداخت وجه نقد ،سهام پروژه را عرضه نموده و به روش تهاتري مصالح مورد نياز
خود را تامين نمايد.
از سایر مزاياي اقتصادي طرح سهامدار پروژه می توان به " شريك شدن سهامداران در سود پروژه ،راهکاری

جدید برای پس انداز به همراه مشاركت در پروژه های عمران شهري ،ضمانت اصل سرمايه و حداقل سود و تعهد
بازخريد سهام پروژه توسط مجري ،امكان پرداخت تعهدات به صورت اقساط به منظور افزايش توان مشاركت اقشار
كم درآمد ،انعطاف باال در شيوه مشاركت با ديگران" نام برد.
 -2-8-2معایب طرح سهامدار پروژه:
• عدم وجود بازار ثانويه رسمي

• وجود امكان رانت در خريد و فروش سهام پروژه به دليل عدم شفافيت قيمت سهام پروژه نسبت به سهامي
كه در بورس اوراق بهادار معامله مي شود.
• دشوار بودن امكان واگذاري به غير ،به دليل با نام بودن سهام پروژه نسبت به اوراق مشاركت.

 -9-2جذب سرمايه گذار

از ابتدای طرح تاکنون از حدود 360پروژه انتفاعی موجود در طرح درحال حاضر تعداد130پروژه در محدوده
دخالت مستقیم و  39پروژه در محدوده دخالت غیرمستقیم با مساحت خالص زمين حدود 427.000مترمربع  با
زیربنای حدود  2.500.000مترمربع به سرمايه گذاران واگذار شده  که با  50درصد پیشرفت فیزیکی پروژه ها به
طور میانگین ارزش آنها  4800میلیارد تومان می باشد (که  3200میلیارد تومان آن مربوط به ارزش زمین و پروانه
و مابقی ارزش به روز شده ساخت آن ها می باشد) .از این تعداد حدود  43پروژه دارای سرمایه گذار (درحال تملک  
یا دارای قرارداد) 62 ،پروژه درحال اجرا و  64پروژه خاتمه یافته می باشند .
از آنجا كه امالك محدوده پروژه هاي تعريف شده در طرح ،هنوز به طور صددرصد آزادسازي نشده اند بنابراين
فروش زمين پروژه عمال در بسياري از موارد ممكن نمی باشد و با سرمايه گذاران قراردادهايي به صورت كارگزاري
خريد بسته شد كه خريد امالك پروژه با هزينه سرمايه گذار و توسط مجري طرح با دريافت حق كارگزاري مورد توافق
طرفين ،انجام گيرد و پس از كامل شدن خريد ،مراحل ساخت پروژه طي مدت مشخص جزء تعهد سرمايه گذاران
باشد تا مجري بتواند به اجراي طرح مطمئن باشد و منابع مالي مجري صرف آزادسازي و آماده سازي فضاهاي عمومي
كه رسالت اصلي مجري نيز هست گردد .الزم به ذكر است كه دو نكته اساسي در راستاي جلب سرمايه گذاران اطالع
رساني و اجراي فضاهاي عمومي است .تا مادامي كه فضاهاي عمومي و خيابان هاي طرح به اجرا در نيايد پروژه هاي
تعريف شده بازدهي مناسب ندارند و به همين علت سرمايه گذاران تمايلي براي صرف هزينه در اين محدوده نخواهند
داشت و از طرف ديگر تا زماني كه مردم و ساكنان به صورت مناسب اطالع رساني نشوند اطمينان الزم براي آنها جهت
همكاري با مجريان طرح فراهم نخواهد شد.
در اين روش از سوي مجري طرح پروژه ها با مشخصات كامل تعريف مي گردد و ضوابط و مقررات و ارزيابي
مقدماتي در اختيار سرمايه گذاران قرار مي گيرد و سپس قرارداد كارگزاري بين مجري طرح و سرمايه گذار منعقد  
مي گردد و حساب هاي مشترك به صورت تنخواه و پشتيبان افتتاح مي گردد و مجري طرح عمليات آزادسازي پروژه
را با استفاده از منابع مالي سرمايهگذار شروع مي كند.
بررسي تركيب سرمايه گذاران پروژه ها حاكي از اين است كه بيش از  80درصد اين سرمايه گذاران از بخش هاي
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نوع خاصي از تامين منابع كه براي اجراي طرح نوسازي و بهسازي بافت پيرامون حرم مطهر امام رضا (ع)  
از همان ابتدای طرح مورد توجه مديران بوده جلب سرمايه گذاران مي باشد .از آنجا كه هدف از اجراي طرح اعتالي
شان بارگاه قدسي امام رضا(ع) و رفع مشكالت موجود در محدوده طرح مي باشد و منافع مادي طرح مد نظر نبوده
و  باتوجه به اينكه اجراي طرح نياز به منابع عظيم مالي دارد و تامين اين منابع از طريق روش هايي چون فاينانس و
استفاده از تسهيالت و حمايت هاي دولتي عمال وقت گير و طوالني مدت و بعضا غيرممكن بوده و جوابگوي نياز طرح
نيز نمي باشد؛ مجري طرح اقدام به اجراي طرح با استفاده از منابع بخش خصوصي نمود .هدف از اين امر ترغيب
سرمايه گذاران به اجراي پروژه هاي واقع در محدوده با رعايت ضوابط و مقررات طرح مي باشد .از اين طريق مجري
طرح عالوه بر اينكه هدف طرح را كه رفع مشكالت زائران و مجاوران حرم است فراهم مي نمايد  ،قادر به تامین بخشي
از منابع مالی مورد نیاز طرح نيز مي باشد .در اين راستا اولين اقدامات از سال  1383آغاز شد .شايد بتوان گفت ايده
جلب سرمايه گذار در طرح و تالش جدي در اين زمينه از همين سال شگل گرفت( .لطفعلی پور)1389،
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• پروژه های نرگس 3و4و5و 6با 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
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• 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 توضيح است براي اطمينان سرمايه گذار از رقم پروانه در زمان انعقاد قرارداد پيش نويس پروانه
نيز صادر ميگردد .قرارداد زمانبندي ساخت نيز پس از تحويل زمين پروژه مشخص مي گردد .همچنین هزينه
هاي خريد امالك واقع در مسيرها از هزينه هاي مربوط به صدور پروانه ساختماني پروژه هاي حاشيه آن كسر               
مي گردد  .
 -1-9-2چالشهای جذب سرمایه گذار در طرح :
	• عدم اطمينان سرمايه گذاران از فروش واحدهاي تجاري و اقامتي پس از احداث به علت بيش از حد بودن
ساخت و سازهاي تجاري در مشهد،
	• عدم اطمينان از شرايط رونق و ركود بازار مسكن،
	• عدم امكان استفاده از تسهيالت بانكي مناسب،
	• عدم انتقال مالكيت به سرمايه 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 جانشين براي بازار مسكن مانند بازار طال ،ارز ،بورس و...
	•

 -10-2حساب طرح
درسال  ،1378با دورانديشي مديران وقت  ،نهادهاي ذيربط و مداخله استاندار وقت  توافقنامهاي فيمابين شهرداري
مشهد و شركت عمران و بهسازي شهري درخصوص تقبل مسؤوليت اجــراي دو  قطاع  3و 4از قطاع های چهارگانه

طرح بهسـازي و نوسازي بافت پيرامون حرممطهر حضـرت رضا عليــهالسالم توسط شركت عمران و بهســازي شهري
منعقد گرديد .پس از انعقاد اين توافقنامه که مورد تایید شورای اسالمی شهر مشهد  نیز قرار گرفت  ،دو طرف درخصوص
واگذاری مدیریت اجرای طرح به شركت عمران و مسكنسازان ثامن به تفاهم رسيدند .در همين راستا حسابي مشترك 
بين دو نهاد مذكور افتتاح و مقرر گرديد كليه درآمدهاي شهرداري در طرح به حساب مذكور واريز و از همان حساب
براي آزادسازي خيابان هاي جديد و فضاهاي عمومي و تعريض خيابان هاي جديد ،پاركينگ و فضاي سبز همين محدوده
هزينه شود به جاي اينكه اين مبلغ به حساب شهرداري مركز واريز گردد .خوشبختانه توافقنامه طرح در قطاع های 3
و  4شتاب بسيار اميدواركنندهاي يافته و در اين راستا تملك و آزادسازي امالك واقع در محدوده بلوار اميرالمؤمنين و
شارستان واقع در قطاع  3طرح به طور كامل انجام گرديد .درآمدهاي حساب طرح كه عمدتا ناشي از صدور پروانه براي
پروژه هاي واقع در محدوده طرح مي باشد از سال  79تاكنون بالغ بر  2005ميليارد ريال 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.

 -3انواع شیوه های تامين مالي در دست بررسی در طرح
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الزم به ذكر است باتوجه به اينكه در سال هاي اوليه با وجود نارساييهاي بافت هاي فرسوده ،نبود شبكه
تاسيسات زيربنايي مناسب ،نبود فضاهاي عمومي ،عدم اجراي خيابان ها و وجود سيماي شهري نامطلوب ،مالكان و
سرمايه گذاران تمايلي به همكاري و مشاركت در بهسازي و نوسازي بافت فرسوده ندارند بنابراين درآمدهاي حساب
مذكور كه عمدتا ناشي از صدور پروانه مي باشد بسيار كم است و در سال هاي آتي با بهبود و پيشرفت طرح و افزايش
تمايل به سرمايه گذاري در محدوده طرح  اين درآمدها  افزايش خواهد يافت و همچنين امكان اجراي فضاهاي عمومي
طرح از اين طريق فراهم مي گردد.
 -1-3صندوق سرمايه گذاري طرح
در تاريخ  81/12/5اليحه حمايت از طرح بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده پيرامون حرم مطهر حضرت
رضا(ع) و حضرت معصومه(س) به مجلس شوراي اسالمي و در جلسه علني مورخ  1384/10/20مجلس شوراي
اسالمي با اصالحاتي اين اليحه را تصويب نمود و به تاييد شوراي محترم نگهبان نيز رسيد.
در بند  ٣اين قانون اشاره شده است ”به منظور فراهم نمودن زمينه مشاركت بخش هاي عمومي و خصوصي و
امكان استفاده از سرمايه هاي كوچك مردمي با هدف تامين و تجهيز منابع مالي جهت اجراي پروژه هاي مصوب
واقع در محدوده طرح حرم مطهر ،وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان عمران و بهسازي شهري) مجاز است تا نسبت
به تاسيس صندوق سرمايه گذاري طرح حرم مطهر اقدام كند “.طبق اين ماده واحده مقرر گرديد ١٠درصد درآمد
حاصل از فروش اراضي استان خراسان رضوي متعلق به دولت به منظور معوض امالك واقع در طرح هاي نوسازي و
تامين آورده اوليه دولت در صندوق مذكور ،در اختيار شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري (وزارت مسكن و
شهرسازي) قرار گيرد و همچنين مقرر گرديد ظرف سه ماه اساسنامه صندوق به تصويب هيئت محترم وزيران برسد.
در اصالحيه قانون قيد گرديده است دولت مي تواند ٢٠درصد از سرمايه و منابع مالي صندوق هاي ياد شده را از محل
اعتباري كه هر ساله به اين منظور در بودجه كل كشور پيش بيني مي شود تامين نمايد.
خوشبختانه اساسنامه صندوق تهيه و در جلسه مورخ 87/5/20هيئت محترم وزيران به تصويب رسيده است ولی
متاسفانه هنوز راه اندازی و اجرایی نشده است كه اميدواريم بتوانيم با همكاري دولت اين صندوق را به طور رسمی
راه اندازي نمایيم.
 -2-3اوراق 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  “ 1997مطرح 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  30درصد از کل صکوک منتشر شده بین سال های  1996تا  2010مربوط 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  500میلیارد ریال اوراق صکوک اجاره برای محدوده مشخصی از طرح در سال جاری منتشر گردد.
 -3-3صندوق زمین و ساختمان
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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.

 .4نتيجه گيري
تدارك و تجهيز منابع مالي يكي از مهمترين اركان اجراي طرح هاي بهسازي و نوسازي مي باشد لذا تهيه برنامه
راهبردي تامين مالي با مكانيزم هاي قانوني و اجرايي در سطوح محلي ،ملي و بين المللي و به كارگيري همه روش هاي
تامين مالي مبتني بر مشاركت همه جانبه مردم و ساكنان و سرمايه گذاران باشد و رمز موفقيت مشاركت بخش خصوصي

و مردمي در بهسازي و نوسازي مي باشد .از آنجا كه سرمايه گذاران معموال شرايطي را مي پذيرند كه آزادسازي پروژه كامل
باشد مي توان با استفاده از روشهاي مختلف تامين مالي تملك پروژه ها را انجام داد و با فروش زمين پروژه براي اجراي آن
به سرمايه گذار عالوه بر اينكه محدوده مورد نظر بازسازي مي شود ،مي توان از سود حاصل از فروش زمين به سرمايه گذار
نيز براي تامين منابع مورد نياز اجراي فضاهاي عمومي استفاده كرد .با اين تفاسير برنامه اي كه براي استفاده از منابع اوراق
مشاركت ديده مي شود بايد فقط براي بخش تملك باشد تا بتواند در طرح تسريع ايجاد كند چرا كه پس از تملك زمين   
مي توان از منابع سرمايه گذار هم استفاده كرد.

شماره 43-44

      در محدوده طرح بهسازي و نوسازي بافت پيرامون حرم مطهر راههاي مختلف تامين مالي بكار گرفته شده است.
از ميان 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 مشاركت با ماهيت چنين طرحهايي (البته با شدت و ضعف در طرح های مشابه)  بخصوص در بحث
تملك پروژه ها سازگاري بيشتري دارد  .به عبارت دیگر مزیت غیر تورمی بودن آن باعث می شود  بعد از مدت تعيين
شده براي بازپرداخت اوراق بتوان از آثار افزايش قيمت زمين و مسكن منتفع شد و خريداران اوراق را نيز منتفع كرد.
يكي از روشهاي ديگري كه اگرچه تاكنون موفقيت آميز نبوده است اما مي تواند در آينده به عنوان روش مناسبي براي
اجراي طرح استفاده شود روش مشاركت مالكين بوده است كه باعث كاهش تبعات اجتماعي اجراي طرح مي شود و
همچنين باعث تقسيم منافع در بين ساكنين مي شود.
       روش سهامدار پروژه نيز يكي از روشهاي موفق تامين منابع مي باشد كه اولين بار در اين طرح تجربه شده است  .
در هر حال براي استفاده از منابع بخش خصوصي چه به صورت سرمايه گذاري در طرح و چه به صورت مشاركت
مالكين ،اطالع رساني قوي و به موقع شرايط طرح يكي از پيش شرطهاي اصلي مي باشد و تبليغات و اطالع رساني
يكي از اموري است كه تاكنون براي آن سرمايه گذاري مناسبي نشده است و مي توان گفت يكي از اشكاالت مهم
طرح نوسازي و بهسازي بافت پيرامون حرم مطهر (ع) مي باشد كه رفع اين اشكال در جهت تامين منابع بسيار مثمر
ثمر واقع خواهد شد.
      يكي از مشكالتي كه در طرح بهسازي و نوسازي مانع اصلي براي سرمايه گذاري و مشاركت بخش خصوصي به
حساب مي آيد تغييرات متناوب طرح مي باشد كه باعث عدم اطمينان به اين طرح عظيم ملي مي شود .اين مسئله
خود مانعي براي اطالعرساني صحيح نيز محسوب مي شود .تغيير در محدوده پروژه ها و فضاهاي عمومي ،تغييرات
مربوط به كاربريها و تراكمات و ...مي باشد كه مسئوالن امر بايد به اين مسئله دقت الزم را داشته باشند(.لطفعلی
پور)1389،
      با وجود اينكه مسئوالن دولتي به اهميت اجراي طرح اذعان دارند اما كمكهاي دولتي به اين مجموعه در حداقل
ممكن خود مي باشد و قوانين مربوطه به صورتي نيست كه بتوان از تسهيالت دولتي به راحتي استفاده كرد و استفاده
از اين تسهيالت با وجود پيگيريهاي متعدد مجري طرح عمال تاكنون غير ممكن بوده است.
     و درآخر متذكر مي شويم  پيشرفت همزمان فضاهاي عمومي و خيابانها با پروژه هاي طراحي شده در محدوده  
يكي از مسائلي مهم ديگري است كه بايد در نظر داشت .تا زماني كه فضاهاي عمومي به اجرا در نيايند تالش مجري
طرح مشهود نخواهد بود و اين امر عدم اطمينان سرمايه گذاران براي تامين مالي طرح و مردم رابراي همكاري الزم
با اين مجموعه به دنبال دارد.
     به طور كلي ضرورتهاي اجراي طرحهاي بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوه شهري را مي توان به شكل ذيل خالصه
كرد:
• تهيه برنامه راهبردي تامين مالي با مكانيزمهاي قانوني و اجرايي در سطوح محلي ،ملي و بين المللي با توجه
به پتانسيلها و شرايط بافت فرسوده
• فراهم نمودن امنيت سرمايه گذاري و ارائه تضامين الزم
• تنوع بخشيدن به شيوه هاي تامين مالي
• اماده سازي بسترهاي الزم براي مشاركت مالكين
• اطالعرساني و تبليغات صحيح و بهنگام  
• عدم وجود تغييرات متناوب طرح
• رفع موانع موجود براي استفاده از كمكها و حمايتهاي دولتي
• اجراي فضاهاي عمومي و تاسيسات زيربنايي
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