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  چکیده 

روز  با توجه به اینکه قسمت اعظمی از درآمدهاي کشور ایران وابسته به صادرات نفت بوده و قیمت نفت نیز هر 

باعث بروز مشکالت اقتصادي در کشور گردیده و با توجه به پشت  همین موضوع بعضاًباشد و دستخوش تغییرات گوناگونی می

و با عنایت به اینکه ...  ، شهرسازي و هاي اقتصاديب آن تخریب بخش اعظمی از زیرساختسر گذاشتن جنگ تحمیلی و متعاق

موازات آن بازسازي و تصاص داده و به اي از بودجه کشور را به خود اخهاي ناشی از جنگ تحمیلی بخش عمدهسیببازسازي آ

با توجه به وضعیت اقتصادي کشور،  ،هاي کالن عمرانی دارد که این موضوعي فرسوده شهري نیز نیاز به بودجههابهسازي بافت

 ی از یک سو و گستردگی وهاي عمرانتمایل دولت در زمینه فعالیت.است دولت را در زمینه عمرانی با مشکالتی مواجه نموده

توان با یک نگاه علمی و کارشناسانه میلذا .مین منابع مالی را مشهود ساخته است ها از سوي دیگر، ضعف در تأپراکندگی طرح

وصاً در بخش مسکن و خص ،هاي عمرانیداخلی و خارجی جهت انجام فعالیت گذارانه این نتیجه رسید که ورود سرمایهب

بدیهی است براي . شتاي به این مهم دانماید که باید نگاه ویژهري و مهم میفرسوده شهري امري ضروهاي بازسازي بافت

هایی را براي آنان قائل معافیت ها، امتیازات وهاي عمرانی کشور باید مشوقگذاران جهت ورود به عرصه فعالیتترغیب سرمایه

نین ایجاد بستر مناسبی که همچ. باشد، یکی از محورهاي اصلی مورد بحث در این مقاله میشد که این موضوعات

-سهولت در بخش زمین و مستغالت که ارزش افزوده مطلوبی را دربرداشته باشد سرمایه گذاران جزء و کل بتوانند به سرمایه

  .گذاري در بخش زمین را مدیریت نماید یا طراحی ابزاري که ریسک سرمایه گذاري کنند و

گذاري در یک واحد مسکونی و یا یک گذار به جاي سرمایهاحساس امنیت اقتصادي، یک سرمایه درصورت ،به طور مثال

  .دهداقع یک پورتفوي تشکیل میکند و در وگذاري میهاي مختلف و بزرگ سرمایهوژه وابسته به بخش مسکن در پروژهپر

هاي عمرانی و توسعه مین منابع مالی پروژهررسی چگونگی فراهم آوردن زمینه تأمقاله حاضر پس از بررسی مفاهیم، به ب

گذاران مچنین زمینه مشارکت بیشتر سرمایهو ه فرسوده بافتي هاپروژه در مشارکت يهاوهیش انواع و بهسازي شهري

در منطقه بافت فرسوده  به طور موردي در چند کشور و هاي عمرانی شهريجهت تسریع در اجراي پروژه) خارجی - داخلی(

ها و و حمایت هاي فرسوده شهريگذاران جهت بازسازي و نوسازي بافتضوي پرداخته و ضرورت ورود سرمایهپیرامون حرم ر

به عنوان نتایج  ءو در انتها نمایدگذاري در این بخش را تبیین میموانع و مشکالت موجود جهت سرمایهو  هاي تشویقیرحط

  .ارائه خواهد نمودرا و کاربردي فوق راهکارهاي اثربخش  بحث وتحلیل موارد

مین منابع تأ - توسعه شهري -بهسازي و نوسازي بافت فرسوده  -گذاري شهري بخش خصوصیسرمایه :واژگان کلیدي

  مالی

  

  



  مقدمه 

 به شهرها، نیمهاجر و نیساکن يبرا يشهر مناسب يها رساختیز جادیا  عدم کنار در ینیشهرنش يامدهایپ نیتر مهم از 

. شود یم انینما شدن یقطب دهیپد ،ینیشهرنش شیافزا با. است شهر درون و رامونیپ فرسوده و نامنظم يها بافت آمدن وجود

 و است شهر باالي يها بخش در ساکن تیجمع شامل اول قطب: کندیم میتقس قطب دو به را شهرها شدن، یقطب دهیپد

 قطب و هستند... و يشهر خدمات يباال سرانه باال، درآمد با مشاغل وجود ن،ییپا یتیجمع تراکم و باال متراژ رینظ ییها یژگیو

 و ياقتصاد نییپا توان لیدل به ،مناطق نیا در. هستند اول قطب بالعکس يها یژگیو با شهر پایین در ساکن تیجمع شامل دوم

 اریبس ،یفرسودگ لیدل به بناها نیا مقاومت زانیم و ندارد وجود ها ساختمان يبازساز و بنا حفظ امکان ،ساکنان یوابستگ عدم

کم  معابر و یساختمان ادیز تراکم وجود با نجات و امداد اتیعمل... و  زلزلهحوادث غیر مترقبه نظیر  بروز زمان در و است نییپا

، صالحی( دارد قرار زلزله گسل يرو بر يرضو خراسان گستره درصد 90 ،آمار نشان داده.ردیگ یم صورت یسختبهعرض 

با  .نموده است ترضروريها را ازسازي و نوسازي بافت فرسوده شهرلزوم انجام ب ،لذا با توجه به این مهم .)1388خبرگزاري مهر، 

اما از . باشدنماید امري بدیهی وضروري میمی جهت تحقق این امرکه منابع مالی هنگفتی طلب ،توان دریافتمی ،این وجود

ها توان پرداخت مبالغ باشد و شهرداريقوانین و مقررات خاص خود می ، مستلزم شرایط ،ات در این بخشمین اعتبارآنجا که تأ

منظر بایست موضوع مطرح شده از لذا می ،باشدمشهود میگذاران غیرچنان حضور کمرنگ سرمایههم ،را ندارند و در عین حال

  .قرار بگیرد ی مورد توجه بیشترداخل - گذاران خارجیسرمایه

  اهمیت موضوع

 حساب به يشهر تیریمد مدرن يها روش تحقق از يریجلوگ يبرا یعامل عنوان به هامروز ،يشهر يها بافت یفرسودگ 

 و ینمهاجر اسکان يبرا يشهر فرسوده مناطق انتخاب. است شده هاشهر توسعه و شرفتیپ عدم به منجر هم امر نیهم. دیآ یم

 يشهرها يبرابالقوه  يدیتهد خود که دارد... و  یفرهنگ، یاجتماع مشکالت روزافزون شیافزا از نشان درآمد کماقشار 

 به شهرها تیهو و دادند یم لیتشک را شهرها از یمهم بخش يروزگار که مرکزي مناطق. استمانند مشهد  يریمهاجرپذ

 شده مشکل دچار ینوع به شهر تیهو که گفت توان یم ،واقع در. اند شده لیتبد یناامن مناطق به اکنون ،آمدند یم حساب

 تیجمع شتابان جذب و رشد روند و شود یم يشهرساز بر مقدم ینیشهرنش دهیپد ،دوره طوالنی کی در که ییشهرها در. است

 زمان و نهیهز مشکالت، نیا کردن برطرف که نمایدمواجه می مشکالت بارا  شهرها عموماً ،گرددمی خارج کنترل از نیشهرنش

هاي ب آن تخریب بخش اعظمی از زیرساختو متعاق ساله 8با توجه به پشت سر گذاشتن جنگ همچنین  .طلبد یم را يادیز

عمرانی اي از بودجه ، بخش عمدههاي ناشی از جنگبا عنایت به اینکه بازسازي آسیب و ...شهرسازي و  اجتماعی ، ،اقتصادي

هاي کالن ي فرسوده شهري نیز نیاز به بودجههاآن بازسازي و بهسازي بافتموازات و به  دهدمیکشور را به خود اختصاص 

با مشکالتی مواجه در سایر مناطق دولت را در زمینه عمرانی  این موضوع عمرانی دارد که با توجه به وضعیت اقتصادي کشور،

     .نموده است

گذاري ، نبود منابع مالی براي سرمایهفرسوده شهريهاي اساسی براي بهسازي و نوسازي بافتیکی از موانع جا که نتا آ

، ساکنین و واقعی آحاد مردمگذاري هنگفت بدون حضور و مشارکت این سرمایه. هاي مزبور استجدید در محدوده بافت

 ایجادباعث شهري فرسوده  هايبافتگذاران بخش خصوصی در زمینه امور عمرانی لذا حضور سرمایه .مالکین فراهم نخواهد شد

   .گیرداز نقطه آغاز تا پایان در بر می بهسازي و نوسازي راهاي متعدد شده که تمامی ابعاد فرایندها را در زمینه پشتوانه از جنبه

  : نمود ذیل اشارهموارد به توان ها میدر طرح هاي مالی مناسباز مزایاي وجود پشتوانه

  بازگشت سرمایهتضمین  -

  زمان اتالف کاهش  -

          منابع پذیريانعطاف افزایش  -

   عملکرد کیفیت افزایش  -

  گیريتصمیم و مدیریت کیفی سطح ء ارتقا -



  الزم منابع مینأت جهت دقیق زمانبندي برنامه ایجاد -

  هاپروژه از برداريبهره در سرعت -

  گذارانو سرمایه مالکین رضایت جلب و اعتماد زمینه ایجاد -

هاي جلب مشارکت مالکین و ساکنین بافتاز طریق  واقع در محدوده طرح امالك قیمت رویهبی افزایش از جلوگیري -

  فرسوده

  طرح محدوده وساکنین مالکین بر طرح اجراء روانی و اجتماعی فرهنگی، منفی اثرات کاهش -

  ضرورت مطالعه

را نداشته و  وجوه مورد نیاز اجراء طرحمین ها غالباً توانایی تأري طرحجهاي مسازمان در طول فرایند نوسازي و بهسازي،

 جهتو منابع مالی دولتی  هابودجه به اتکاء .گرددهر روز مشهودتر می از طریق مشارکت بخش خصوصی نیاز به پشتوانه مالی

 توان از استفاده بدون لذا .دهدینم را نهیزم نیا در يگذارهیسرما نیازهاي گسترده پاسخ فرسوده يهابافت ينوساز و يبازساز

 گر،ید طرف از خرد يهاهیسرما يآورجمع و یمردم مشارکت جلب و طرف کی از یخارج و یداخل توانمند گذاران سرمایه

هاي مالی و بدون پشتوانه موارد مطرح شده ،از طرفی .خواهد بود ممکن ریغ فرسوده بافت يبهساز و ينوساز يهابرنامه تحقق

ها عمرانی جهت بهسازي اینگونه بافت هايمدون و مدیریت بودجه براي پروژه هايریزيآنکه برنامهشود مگر ریالی محقق نمی

، در بافت پیرامون حرم ارانذگجذب سرمایهطریق مین منابع مالی از ت گرفته جهت تأبا توجه به رویکردهاي صور .معین شود

را با رکود مواجه نموده روند توسعه و بهسازي هاي پیش آمده با کسري بودجهدر برخی موارد چنان است که رضوي مطهر 

  .است

  تحقیق اهداف

ها را ودهها در این محدگذاريانواع سرمایه ،از تعاریف و شناسایی بافت فرسودهدر این مقاله سعی برآن است تا پس 

هایی از این است را با ذکر نمونها انجام شده دیگر کشوره سایر شهرهاي کشور و همچنینکه در بررسی نموده و مطالعاتی

شان در کنندگان مالی ونقش اثرگذارتأمینترین یکی از اصلیگذاران به عنوان لزوم وضرورت حضور سرمایه تشریح و ،قبیل

  .و دالیل عدم تحقق این امر نیز بررسی شود محدوده بافت فرسوده تبیین

  دامنه تحقیق

پیرامون حرم  بافت بهسازي و نوسازي طرح .باشدمی ه اطراف حرم رضويبافت فرسودمحدوده  دامنه مطالعه حاضر در

شود که خود به چهار شامل می را )1390سازان ثامن،مسکن( هکتار 310  اي به وسعت تقریبیمحدوده ،)ع(مطهر حضرت رضا 

 :شده است قطاع بزرگ تقسیم 

 .گیردبر می هکتار را در 29مساحتی در حدود : قطاع یک

 .گیرددر بر می را هکتار 122مساحتی در حدود : قطاع دو

 .گیردر میب در را رهکتا 104حدود   مساحتی در: قطاع سه

   . گیردهکتار را در بر می 55تی در حدود مساح: قطاع چهار

  شودیم میتقس گروه چند به فرسوده بافت 

    )ارزشمند( یخیتار نهیشیپ با فرسوده بافت -

  یخیتار ارزش فاقد فرسوده بافت -

   ییروستا نهیشیپ با فرسوده بافت -

  باشدیم یاصل شاخص 3 يدارا فرسوده بافت

  .باشد داشته مترمربع 200 از کمتر یمساحت آنها% 50 از شیب که ییهابلوك: یزدانگیر -

  .باشد ياسازه ستمیس فاقد و داریناپا آن يبناها% 50 از شیب که ییهابلوك: يداریناپا -

 .باشند داشته متر 6 از کمتر عرض نآ معابر% 50 از شیب که ییهابلوك: يرینفوذناپذ -



  رانیا در ي فرسودههابافت در مداخلهنحوه  انواع

  :میرمستقیغ مداخله -1

حمایت و  تسهیالت ،شود از طریق اعطاي وامانجام می مردم توسطي که نوساز اقدامات بدین صورت که شهرداري از

  .نمایدمی

  )ها به عرصه بازسازي و نوسازيهاي مجري طرحورود مستقیم سازمان( میمستق مداخله -2

  :شودیم انجام قیطر 3 به فرسوده يهابافت ينوساز و ءایاح میمستق مداخله روش در

  )یمرمت يهاپروژه( یخیتار ارزش واجد هیابن مرمت و ءایاح :الف    

  )محور یسامانده( يگردشگر یخیتار يمحورها یسامانده :ب    

  )نوسازي دربافت( آنها عیتجم و ارزش فاقد امالك بیتخر با ينوساز يالگو صورت به یمسکون يها واحد احداث :ج    

  در جهان سومغیررسمی  هايگاهسکونتعلل و عوامل بروز 

در قالب یک رابطه علت و معلولی با ) اجتماعات غیررسمی(شهري  ونله درر تحلیل مکانیسم ایجاد فضاهاي مسأد

 و عللند مورد ازچبه . )46،ص1382رفیعیان،.(در سطح جامعه ارتباط برقرار است بسیاري از جریانات و تصمیمات اتخاذ شده

  : در زیر اشاره گردیده است سوم جهان در غیررسمی هاياسکان بروز عوامل

  جامعه عوامل ساختاري

تحلیل  هجریان فقر و ساختار ناکارآمد حاکم بر جامع، در درون هاي نابسامان شهريدر این رویکرد بحث ایجاد اسکان

  .شودمی

  علل سازمانی

آمد بودن سیستم کارت توسعه شهري و نایفقدان نظام یکپارچه مدیر ،نظراننار دیدگاه ساختاري برخی از صاحبدر ک

  )1376حایري،بهروز  ،فرخ حسامیان .(کنندها تلقی میمعه را مولد اصلی بروز این اسکاناداري جا

  هاي حمایتی و مشارکتیفقدان سیستم

هاي اعتباري و اعطاي وام(هاي حمایتی آمدي نظامبرخی دیگر علت اصلی پیدایش اسکانهاي نابسامان شهري را ناکار

نامطلوب تشدید این گرایش را عامل مهمی در ایجاد و کنند و آنهاي محلی تصور میو ناتوانی در بکارگیري توانمندي )غیره 

در قالب نهادهاي (هاي مشارکت مردمی هاي اجتماعی و استفاده از ظرفیتبه نظر اینان تقویت چتر حمایت. دداننشهري می

  )1377افروغ،.(نترل این نواحی باشدتواند عاملی در جهت کمی) مردمی

  نامشروع زمین) مافیایی(فعالیت باندهاي 

عنوان عاملی در هب ،گرددل کمیابی در نواحی شهري محسوب میعام عدم کنترل و نظارت بر مصرف درست زمین که

  .)1358محمودي نژاد،(شود هاي غیررسمی تلقی میایجاد و گسترش اسکان

  مین مسکنهاي تأتاسکارآمدي سینا 

 رد متفاوتی يهاها سیاستتوسط دولت ،نابسامان و غیررسمی شهري يهادر جهت برخورد با معضل رشد سریع اسکان

تا شروع و  که توسل به قوه قهریه و تخریب این مناطق است ، عموماًآنت ترین حاالر قرار گرفته است که از بدبینانهدستور کا

  .)1384رفیعیان،(کند ادامه پیدا می )مداراجویانه( انجام اقدامات اصالح طلبانه

  در بخش مسکن گذاريسرمایه

 يبهساز تیماه دلیلبه و شوند می فیتعر یقانون صالح يذ مراجع توسط ،مصوب ينوساز و يبهساز يها طرح اساس

 مفهوم به این و شد خواهند يشهر خدمات به یدسترس سطح ارتقاي و يشهر یزندگ طیمح تیفیک ارتقاي به منجر خود،

 قابلیت کنند،می جادیا که یتیمرغوب به توجه با يشهر ينوساز و يبهساز يها پروژه گر،ید عبارت به. است یواقع ارزش خلق

 منطقه ارزش شود، می برطرف يشهر گره کی که یوقت است واضح همگان بر ،دیگر سوي از. نددار را افزوده ارزش ایجاد



 يباالتر مبلغ ينوساز و يبهساز اتیعمل از بعد حاضرند دارانیخر و انیمشتر که است لیدل نیهم به. رود می باال آن یرامونیپ

-پژوهش هاي رهیافت و يشهر مراکز ينوساز يها هینظر بیشتر. بپردازند مزبور يها پروژه دیتول از ناشی محصوالت دیخر يبرا

  . کنندمی دییأت را موضوع نیا اقتصادي ظرفیت مستغالت، و امالك ارزش شکاف و اجاره شکاف هینظر ژهیبو گران،

  گذاريهاي سرمایهبسته 

  :هستند ییشناسا قابل ،ریز دسته سه در فیتعر قابل يگذار هیسرما يها بسته ،یکل طوربه

 ،عمومی يفضاها ،یدسترس و معابر رینظ يشهر حوزه در عمومی يکاالها دیتول به منجر صرفاً که ییها پروژه -1

 محسوب یرانتفاعیغ و نبوده هیتوج قابل یمال و ياقتصاد نظر از ها پروژه نیا( شود می سبز يفضا  آموزشی،بهداشتی و

   ..)شود می

 هیتوج( است آن رینظا و خدماتی و يادار ،يتجار ،یمسکون يواحدهاشامل  آنها داتیتول معموالً که ییها پروژه -2

   ..)ندارد اثبات به يازین و بوده روشن شان وقوع محل به توجه با ها پروژه نیا یمال و ياقتصاد

 و معابر و ها شبکه از بخشی ياجرا شامل ،خدماتی و يتجار و یمسکون يواحدها دیتول بر عالوه که هایی پروژه -3

 و ها يشهردار دولت، توسط شده اجرا و مشاوران توسط شده فیتعر يها پروژه شتریب( هستند ازین مورد  عمومی يفضاها

 ضمن شده، گرفته نظر در یانتفاع بخش درآمد محل از یرانتفاعیغ يها بخش ياجرا نهیهز و بوده دسته نیا از گذاران هیسرما

   ..)است آمده دست به زین انتظار مورد سود نکهیا

  2)ریت( 1گذارينهادهاي سرمایه 

طراحی و اجرا شده تر بخش زمین و مستغالت کشورهاي صنعتی ی که در بخش مسکن و به معناي عامیکی از ابزارهای

گذاري هستند که ابزار سرمایه، یک نوع سسات در واقعاین مؤ. باشدتحت عنوان ریت می گذارياست، تأسیس نهادهاي سرمایه

   :نمایندکه اهداف کلی زیر را برآورده می انداي طراحی شدهاستفاده از مهندسی مالی به گونه با اهداف خاص و با

گذاران -براي سرمایه) هاي مالی مانند سهامدر مقابل دارایی(هاي واقعی گذاري در داراییهفراهم نمودن فرصت سرمای -1

در اوراق  گذاري عموماً- هاي سرمایهکه شرکتدر حالی( مند شوند گذاري نیز بهرههاي سرمایهکه از مزایاي شرکتاي به گونه

هاي گذاري در داراییاما این امکان یعنی سرمایه. هاي واقعینه در دارایی ،نمایندگذاري میهاي مالی سرمایهبهادار و دارایی

  ).دارد گذاران ریت وجودواقعی براي سرمایه

و مستغالت که از گذاران جزء و کوچک بتوانند به سهولت در بخش زمین اهم نمودن بستر مناسبی که سرمایهفر -2

 . گذاري نمایند، سرمایهاي برخوردار استالعادهارزش افزوده فوق

 شدن امکان مدیریت تخصص در بخش زمین و مستغالتفراهم  -3

-سرمایهیک  ،به عنوان مثال. گذاري در بخش زمین و مستغالت را مدیریت نمایندطراحی ابزارهایی که ریسک سرمایه

هاي مختلف و بزرگ در پروژه ،گذاري در یک واحد مسکونی و یا یک پروژه وابسته به بخش مسکنگذار به جاي سرمایه

  .دهد، پرتفوي تشکیل میکند و در واقعگذاري می سرمایه

  هاي ساخت و توسعه و بهسازي از طریق منابع عظیم در اختیار مردممالی پروژهفراهم نمودن زمینه تأمین  -4

 فراهم نمودن زمینه مشارکت بیشتر بخش خصوصی در رشد و توسعه اقتصادي -5

 گذاري در بخش زمین و مستغالتتنوع بخشیدن به ابزارهاي سرمایه - 6

 سهام  هاي واقعی در بازارفراهم شدن امکان خرید و فروش دارایی -7

هاي خاصی که در تعداد و میزان سهام مالکان ریت محدودیتاز آنجایی(ري از انحصار و رانت دراین بخش جلوگی -8

سهامداران ها توسط تعداد زیادي از منتفی است و ریت گذار عمالً، امکان تسلط تعداد اندکی سرمایهرواز این ؛وجود دارد

برداري در اختیار هاي عمران و بهسازي و یا بهرهژه هاي بزرگ ساخت و ساز و یا طرحپرو ،نتیجهدر. شود، اداره میکوچک

  1386جلیلی،(مند گردند ها بهرهتوانند از مزایاي این نوع پروژهگیرد و عامه مردم میهاي خاص قرار نمیگروه

1-Real Estate Investment Trusts  

RITE-2   

  



در . ء خواهد نمودثر ایفانیز نقش مؤ) بورس(ه بازار سرمایه ، در رونق دادن بهارکتگونه شمند و شفاف اینساختار نظام

  .رودروج بورس از رکود نیز به شمار مییکی از راهکارهاي اساسی براي خ ،واقع

حتی (همه اقشار جامعه  ها بهدولتی نظیر زمین و یا حتی پروژه براي جلوگیري از رانت در بخش دولتی و عرضه امکانات

  .رودا به شمار میهحلاین ساختارها یکی از بهترین راه استفاده از) که سرمایه چندانی ندارندکسانی

 سرمایه با 1گذاريسرمایه مشترك هايصندوقاز  نوع یک واقع در ،سنتی مستغالت و زمین گذاريسرمایه هايشرکت

 ایجاد آنها دوي هر یا و 3رهنی قرضه اوراق با مرتبط هايدارایی ،2واقعی هايدارایی نگهداري براي منحصراَ که باشند -می ثابت

  .گردند می

 از ، یابد افزایش) هاریت( مستغالت و زمین گذاريسرمایه هايشرکتگونه این در گذاريسرمایه جذابیت اینکه براي

 هايدارایی گذارانسرمایه ،مستغالت و زمین گذاريسرمایه هايشرکت ایجاد از قبل .باشندمی معاف شرکتی مالیات پرداخت

  )سهام بازار از نه(  کردندمی تهیه کاال بازار از فقط خودرا موردنیاز واقعی

 یا و شرکت یک شکل به واقعی هايدارایی معامله امکان ،مستغالت و زمین گذاريسرمایه هايشرکت ایجاد با ،رحاله به

 وثایق یا و واقعی هايدارایی از ايمجموعه خرید هدف با گذارانهیامسر ،دیگر عبارت به ؛گردید فراهم سهام بازار در 4تراست

 و ماهیت ،بنابراین. نمایند خریداري سهام بازار از را) ها ریت( مستغالت و زمین گذاريسرمایه هايشرکت سهام توانندمی

 گذاريسرمایه مستغالت و زمین بخش در سهولت به بتوانند کوچک و جزء گذارانسرمایه تا گرددمی موجب هاریت مفهوم

  )2003سوهان چان و جان اریکسون ،(.نمایند

  گذاري در بافت فرسودههاي سرمایهروش

   یالمللنیب مرسوم يهاهیرو

  ژاپن

 میتنظ يهاپروژه شده، گذاشته ءاجرا به ویتوک شهر در عمدتاً که يبهساز و ينوساز امر در ژاپن موفق اتیتجرب از یکی

 قرار آن امثال و آهن راه و مترو يهاستگاهیا مجاورت در که ییهامحله و یمیقد يهامحله روش، نیا در. است نیزم مجدد

 .است شده مجدد میتنظ بیترت نیبد ویتوک شهر مساحت 4/1 باًیتقر تاکنون. رندیگیم قرار يبهساز يهابرنامه تحت ،ددارن

  .است شده گذاشته ویتوک يشهردار عمران دفتر پوشش تحت نیزم مجدد میتنظ واحد عهدههب ،ينوساز يهاپروژه ياجرا

   انگلستان

 شودیم دهینام  English Partnerships بنام ،است يبهساز و يبازساز دارعهده انگلستان در که یالتیتشک و سازمان

 دهینام  منطقه عمران آژانس بنام که است يامنطقه يواحدها يدارا آژانس نیا. است یمل يبهساز آژانس کی ،واقع در که

 خود یول ؛دارد عهدهه ب را يوبازساز ينوساز يهاپروژه کنترل و تیهدا ،يزیربرنامه تیمسئول ،منطقه عمران آژانس .شود یم

 يبازساز و ينوساز یاجرائ اتیعمل .باشد حساس اریبس یکیاستراتژ لحاظ از کهيموارد در مگر گردد،ینم یاجرائ اتیعمل وارد

 که است توجه جالب .شوندیم دهینام  يشهر ينوساز يهاشرکت که رندیگیم عهدهه ب ژهیو یخصوص يهاشرکت را

   :دهندیم لیتشک ریز دستجات و افراد را يبهساز و ينوساز يهاشرکت سهامداران

  نیزم مالکان - یمحل ساکنان -یمال يهاصندوق - گران توسعه - گذارقانون يواحدها -

   رثؤم افراد ریسا - )یصنف يهاهیاتحاد و هایتعاون( عالقمند يهاگروه و هاسازمان -

 جامعه يمعنو و يماد امکانات همه سهامداران، بیترک از استفاده با ،يشهر ينوساز يهاشرکت ،بیان شد که طورهمان 

  .ندینمایم جیبس را

  

   

  

  

1-Closed-End fund 
2-Real Properties  

Mortgaged        - 3  
Trust - 4  



  کشورها ریسا 

 يهاهیسرما تیهدا و عیتجم يبرا »هیسرما بازار«  زمیمکان از هستند، »آزاد بازار«  اقتصاد يدارا که یکشورهائ اکثر در

  : از عبارتند هیسرما بازار یاساس يهارکن.  شودمی استفاده عمران و توسعه جهت در یمل

         4يگذارهیسرما يهاصندوق -3يگذارهیسرما يهاشرکت - 2يگذارهیسرما يهابانک -  1سهام بورس -

  یداخل اتیتجرب و اقدامات 

 ریاخ يهاسال در که بهادار  اوراق بورس يباستثنا. دینمایم عمل محدود و فیضع اریبس متأسفانه رانیا در هیسرما بازار

 رانیا بزرگ اقتصاد سطح در ،وجه چیهه ب هیسرما بازار یاصل يهارکن ریسا نموده، ارائه را یقبول قابل عملکرد يتاحدود

 يهابانک هیشب شتریب) مسکن بانک صادرات، توسعه بانک معدن، و صنعت بانک( يگذارهیسرما يهابانک. ندارند یگاهیجا

  .يگذارهیسرما بانک کی لیشما و شکل در تا ندینمایم عمل يتجار

- هیسرما نه  باشد،یم زیناچ حد در مسکن »دیخر« وام ارائه و مردم ياندازهاپس جلب به متمرکز شتریب مسکن بانک 

 و هابانک ریسا ای بانک نیا به توانندیم کمتر رانیا در گرانتوسعه و سازندگان. کالن سطح در مسکن انبوه دیتول در يگذار

 »خرد« عملکرد متوجه شتریب ،»کیتمل شرط به اجاره« نام تحت 5گنیزیل يهاشرکت. ندینما اتکاء يگذارهیسرما يهاشرکت

 یبخوب توانستندیم و اندافتهی لیتشک »الحسنهقرض« عنوان تحت که ییهاصندوق. هستند یمصرف حتاجیما و لیاتومب دیخر و

 بپردازند، یساختمان شترد يهايگذارهیسرما و مردم خرد وجوه يآورجمع به و ندینما يباز را یساختمان يهاانجمن نقش

 بازار ابیغ در. دارند تیفعال مستمندان به کمک و هیزیجه و ازدواج يهاوام سطح در که شدند هیریخ يهابنگاه به لیتبد عمالً

 در بست، بن نیا از خروج يبرا و راستا نیا در. گشت نیگزیجا يراهکارها بدنبال و نمود یشیاند چاره یستیبا فعال، هیسرما

 نیا در. است دهیگرد روبرو یناکام با موارد یبرخ در و موفق جهات یبعض از که گرفته صورت يامتفرقه اقدامات ریاخ يهاسال

  . گرددیم اشاره آنها از يتعداد به بخش

  بافت فرسوده هاي مشارکت در پروژهانواع شیوه 

 اجراي در شرکت اصلی روش عنوان به ،مردم عموم به پروژه سهام عرضه قالب در مردمی خرد هايسرمایه از استفاده

 و زمین در بکارگیري منظوربه خرد هايسرمایه جذب براي آلایده فرصتی و فرسوده هايبافت بازسازي در مصوب هايطرح

 احداثی واحدهاي مالکیت یا و مناسب سود از توانندمی سهام خرید با گذارانسرمایه ،روش این در. شودمی محسوب مستغالت

  .شوند مندبهره

 در خود ملک واگذاري قبال در یعیتجم يهاپروژه در کنندهشرکت و فرسوده بافت محدوده در واقع امالك مالکین - 

  . شد خواهند مندبهره نوساز يواحدها از خود مشارکت قدرالسهم با متناسب و شده شریک پروژه

 قسمتی یا پروژه یک اجراء و تملک در توانندمی کنندگانمشارکت سایر و مالی سساتؤم ها،بانک ، هاسرمایه صاحبان - 

مجري  شرکت ،روش این در. نمایند گذاريسرمایه به اقدام ،قرارداد عقد با و مستقیم صورت به) برج یک یا بلوك یک( پروژه از

 در مصوب هاينقشه و هاطرحو  شده تملک اراضی سپس نماید،می محدود اراضی تملک به اقدام کنندهمشارکت سوي از طرح

  . شود اقدام مجموعه ساخت به نسبت ،شرکت نظارت با تا گیردمی قرار کنندهمشارکت اختیار

 طرح ،مجري سازمان دییأت مورد گذاران سرمایه با پیمانکار عنوان به توانندمی ،صالحذي پیمانکاران و سازانانبوه - 

  . نمایند دریافت سهام پروژه از را آن تمامی یا و الزحمهحق از بخشی ،مصوب هايپروژه و هاطرح اجراي قبال در و بسته قرارداد

 واگذاري قبال در دارند تمایل فرسوده بافت محدوده در واقع امالك مالکین از بسیاري ،سازمان هايپروژه و هاطرح در - 

  .ندینما افتیدر مجري طرح سازمان ياجرا حال در ای و شده ءاجرا يهاپروژه از معوض نوساز يواحدها خود، امالك

  

  

  

  

5- Leasing  

1 -Stock Exchange   
2- Investment Banks 
3- Investment Companies 
4- Mutual Funds  



  پروژه سهامدار طرح 

 یعموم اقبال با ظاهراً و شده گذاشته ءاجرا به مشهد شهر در شرقمنطقه  سازانمسکن و عمران شرکت توسط ،هیرو نیا

 گرددیم شرکت کی لیتشک به اقدام صالح،يذ مراجع در پروژه بیتصو و نییتع از پس ه،یرو نیا در. است دهیگرد مواجه زین

  )1387سید جواد حسینی،(. شودیم واگذار شرکت آن عهدههب کالً یاجرائ اتیعمل و

  مثال موردي

  : ریز شرحهب تومان اردیلیم 14:  هیسرما -

   شهري ایران يبهساز و عمران سازمان تومان اردیلیم 7/2 

 صدور و عوارض يهانهیهز بابت مطهر حرم اطراف طرح يمجر( ثامنسازان عمران و مسکن شرکت تومان اردیلیم 4/2 

  )پروانه

   یمردم خرد يهاهیسرما تومان اردیلیم 5 

        شرق سازانمسکن و عمران شرکت تومان اردیلیم  9/3 

            هکتار 2/1:  پروژه تحت عرصه - 

        1383:  سیتأس سال - 

     1385:  نیزم لیتحص انیپا سال -

 مبلغ% 20 برابر در آنها به شرق سازانمسکن و عمران شرکت سهم محل از سهام يواگذار و ارکمانیپ مشاور انتخاب -

       قراردادها پرداخت شیپ

 دیسوبس% 5% (12 بهره با تومان اردیلیم 24 زانیمه ب» بازده زود« يهاپروژه محل از یبانک التیتسه و وام اخذ - 

   یمل بانک از سال 2 مدته ب) یدولت

  )  1387 تابستان( یاصل متیق برابر 2/5 معادل سهم هر متیق یابیارز نیآخر اساس بر:  حیتوض 

  )1389سازان،مسکن(: منبع

  سازانمسکن طرح

- شیپ به اقدام ينوساز سازمان طرح، نیا در. است شده گذاشته ءاجرا به تهران شهر ينوساز سازمان توسط ،طرح نیا

 جهت شده گرفته نظر در يهامحدوده ای و فرسوده بافت يهامحدوده در خود احداث دست در یمسکون يواحدها فروش

 يهادفترچه ،)دهیگرد اطالق آن به يمتر فروششیپ اصطالحاً که( فروششیپ جهت. دینمایم »ضمعو« مسکن نیتأم

 ،اقتصاد يایدن( .ندینما يداریخر خود بودجه براساس تیمالک دفترچه چند ای کی توانندیم عالقمندان. گرددیم صادر تیمالک

9/5/87( 

  فرسوده گذاري در بافتمزایاي سرمایه 

  :بردتوان موارد ذیل را نام می فرسوده گذاري در بافتمزایاي سرمایهاز 

  .پروانه ساختمانی واحدهاي مسکونی عوارض صدور% 100بخشودگی  -

  .ساختمانی واحدهاي تجاري و اداري عوارض صدور پروانه% 50بخشودگی  -

  .و شهرسازي براي هر واحد مسکونی مندي از تسهیالت ساخت وزارت مسکنبهره -

  .ربوطهی مقابلیت تبدیل تسهیالت ساخت به تسهیالت خرید مسکن واحد مسکون -

  .ر از سوي سازمان نوسازيگذاید واحد مسکونی نوساز سهم سرمایهتضمین خر.-

   )1388 ،دویست و چهلمین جلسه رسمی شوراي اسالمی شهر تهران( 

  گذاران سرمایه و مالکان از طرح يمجر سازمان يهاتیحما

 و مسـکن  وزارت( يشـهر  يبهسـاز  و عمران یتخصص مادر شرکت کارگزار عنوان به ،ثامن سازانمسکن و عمران شرکت

 طـرح  يمجـر  سـازمان ( عنوان تحتقدس رضوي  و آستان ثامن منطقه يشهردار باشهري  واحد تیریمد در قالب) يشهرساز



 و کنـد یمـ  تیفعال ،نوسازي طرح يهکتار 310 محدوده درتشکیل و  ))ع(پیرامون حرم مطهر رضوي  بافت يبهساز و ينوساز

 مـردم  مشـارکت  سـازمان  نیا. است داده انجام طرح یاصل يمحورها ياجرا و ییبازگشا يبرا يامالحظه قابل اقدامات تاکنون

 کسـب  و داشـته  نظـر  در یفرامل و یمل طرح نیا ترعیسر چه هر ياجرا در اصل کی عنوان به را بافت مالکان و ساکنان ژهیو به

 حجم و طرح محدوده ریچشمگ یگستردگ به باتوجه. است داده قرار خود ییاجرا يهااستیس سرلوحه را مردم تیرضا و توافق

 و یقـ یحق گـذاران  سـرمایه  ریسـا  و مالکـان  مشارکت جهت را الزم کار و ساز يمجر سازمان ،محدوده نیا ازین مورد يهاپروژه

  .است نموده فراهم طرح در یحقوق

  )ع(رضا امام مطهر حرم رامونیپ بافت ينوساز و يبهساز طرح در يگذارهیسرما ازاتیامت 

 درمحدوده مناسب و مطلوب یخدمات و یاقامت يفضاها کمبود لیدلهب یخدمات و یاقامت اماکن يبرا افزون روز يتقاضا وجود -

  )شوندیم مشرف مطهر حرم به زائر ونیلیم20از شیب ساالنه(.)ع(رضا امام مطهر حرم رامونیپ

  طرح يمجر سازمان به يشهردار اراتیاخت يواگذار علت به یساختمان پروانه صدور روند در عیتسر و لتسهی -

  يتجار برتر يهايکاربر به یمسکون از امالك يکاربر رییتغ افزوده ارزش از استفاده -

  گریکدی با ملک چند عیتجم صورت در یقیتشو تراکم شیافزا از يمندبهره -

  )گرید یعموم يفضاها و سبز يفضا نگ،یپارک( طرح در شده ینیبشیپ یعموم يفضاها احداث مثبت راتیثأت از يمندبهره -

  ژهیو يشهر مبلمان و مطلوب يشهر يمایس از طرح محدوده برخورداري -

  گذار خارجیز قانون تشویق و حمایت از سرمایهاي اگزیده

   :گرددبیان می ،دولتهاي خاذ سیاستبا ات گذار خارجیز قانون تشویق و حمایت از سرمایهاي اگزیده ،در این بخش

 ،هاي زیردر این آیین نامه در چارچوب روش گذاري خارجی براساس قانون و ضوابط مندرجپذیرش سرمایه -3ماده  -

توسط وزارت امور  ،ها و تسهیالت قابل ارائه در چهارچوب قانونویژگی خارجی، گذاري سرمایههاي جدول روش.(ر استسیم

  .) گردداعالم میهیه و اقتصادي و دارایی ت

  مستقیم خارجی  گذاري سرمایه - الف

بیع  برداري و واگذاري،هاي ساخت، بهرهترتیبات قراردادي شامل انواع روشخارجی در چارچوب  گذاري سرمایه -ب

  .ابل و مشارکت مدنیقمت

قانون و آیین نامه داراي ی و پوشش حمایت گذاري سرمایهاین آیین نامه از حیث نحوه  3هاي موضوع مادهروش -4ماده -

  : باشندبه شرح زیر می ها و تسهیالت مشترك و یا خاص،ویژگی

  ها و تسهیالت مشتركویژگی -الف

  .داخلی برخوردارند گذاران سرمایهرفتار یکسان با امتیاز خارجی از  گذاران سرمایه .1

  .گیرد و به مجوز دیگري نیاز نیستیانجام م گذاري سرمایهبراساس مجوز  ورود سرمایه نقدي خارجی صرفاً .2

  .گونه محدودیتی نیستگذاري خارجی در هر مورد تابع هیچ سرمایهحجم  .3

حق دریافت  ،گذار خارجی در این مواردشود و سرمایهل ملی شدن و سلب مالکیت تضمین میسرمایه خارجی در قبا .4

  .غرامت را دارد

حاصل از بکارگیري سرمایه به صورت ارز و حسب مورد به صورت کاال به  سود سرمایه و منافع انتقال اصل سرمایه، .5

  .میسر است گذاري سرمایهترتیب مندرج در مجوز 

کاالي تولیدي  تضمین شده و در صورت ممنوعیت صادرات، ،پذیرالي تولیدي بنگاه اقتصادي سرمایهآزادي صادرات کا .6

  .باشدسمی کشور قابل انتقال به خارج میاز طریق شبکه پولی ردر داخل به فروش رسیده و حاصل آن به صورت ارز 

  ها و تسهیالت خاصویژگی -ب

  : مستقیم خارجی گذاري سرمایه .1

  .هاي مجاز براي فعالیت بخش خصوصی امکان پذیر استگذاري در کلیه زمینه سرمایه -



  . خارجی وجود ندارد گذاري سرمایهمحدودیتی از نظر درصد مشارکت  -

  : ارچوب ترتیبات قرارداديدر چ گذاري سرمایه .2

خارجی ناشی از ممنوعیت و یا توقف اجراي موافقت نامه مالی بر اثر وضع قانون و یا  گذاري سرمایهجبران زیان  -

  . شودط سررسید شده توسط دولت تضمین میصمیمات دولت حداکثر تا سقف اقسات

 گذاري سرمایهخرید کاال و خدمات تولیدي طرح مورد  مشارکت مدنی، برداري و واگذاري وبهره هاي ساخت،در روش -

 و خدمات تولیدي به کننده کاالدولتی خریدار انحصاري و یا عرضه که دستگاهدر مواردي توسط دستگاه دولتی طرف قرارداد،

  . شودر چارچوب مقررات قانونی تضمین مید اي باشد،قیمت یارانه

- ور برخورداري از تسهیالت و حمایتبه منظ در کشور، گذاري سرمایهقوقی ایرانی متقاضی اشخاص حقیقی و ح -5ماده -

  . نیز ارائه دهند هاي اقتصادي و تجاري در خارج از کشور باشد،ید فعالیتؤهاي قانون باید مستنداتی را که م

یا افزایش سرمایه و یا تلفیقی از از طریق خرید سهام و  ،هاي اقتصادي موجودخارجی در بنگاه گذاري سرمایه -7ماده -

ارزش افزوده ایجاد  مزبور، گذاري سرمایهکه مشروط به این گردد،از مزایاي این قانون برخوردار می ،آنها با طی مراحل پذیرش

 مدیریت،تواند در نتیجه افزایش سرمایه در بنگاه اقتصادي و یا تحقق اهدافی از قبیل ارتقاي می ارزش افزوده جدید .کند

  . یا بهبود سطح فناوري در بنگاه اقتصادي موجود حاصل شود توسعه صادرات

مین أسسات تؤگذار خارجی به مواگذاري حقوق مالکانه سرمایه برداري و واگذاري،بهره در قراردادهاي ساخت، - 10ماده -

  . یید هئیت قابل انجام استأبا ت گذاري سرمایهطرح موضوع  و کننده منابع مالی

ش و حمایت از رپذی ی سازمان در زمینه هاي تشویق،منظور تسهیل و تسریع در انجام وظایف قانونبه -16ماده -

ربط در هاي ذيسازمان تشکیل و نمایندگان دستگاهخارجی در  گذاري سرمایهمرکز خدمات  خارجی در کشور، گذاري سرمایه

  . ربط خواهد بودهاي ذيخارجی به سازمان گذاري سرمایهکانون کلیه مراجعات متقاضیان  این مرکز، .گردد آن مستقر می

  : شودخارجی به شرح زیر تعیین می گذاري سرمایهوظایف مرکز خدمات  -20ماده -

  .خارجی گذاران سرمایههاي الزم به رسانی و ارائه مشورتاطالع .1

مجوز سازمان حفاظت  سیس،أاخذ مجوزهاي موردنیاز از جمله اعالمیه ت امور مربوط به هاي الزم درانجام هماهنگی .2

  .گذاري سرمایهربط قبل از صدور مجوز هاي ذياز دستگاه...و  تلفن گاز، برق، انشعاب مربوط به آب،هاي پروانه محیط زیست،

گذار روانه کار افراد مرتبط با سرمایهاجازه اقامت و صدور پ هاي الزم در امور مربوط به صدور روادید،انجام هماهنگی.3

  .خارجی

ثبت شرکت  :شامل گذاري سرمایهخارجی بعد از صدور مجوز  گذاري سرمایههاي الزم در امور مربوط به انجام هماهنگی.4

  .مسایل گمرکی و مالیاتی و غیره رش و امور مربوط به ورود و خروج سرمایه،اثبت سف مشترك،

ط با ربط آنها در ارتبابین واحدهاي اجرایی دستگاه ذي ،هام توسط نمایندگان دستگاههاي الزانجام هماهنگی.5

  )1384گذار خارجی،مایهآیین نامه تشویق سر(.خارجی گذاري سرمایههاي درخواست

  گذاران در بافت فرسودهسرمایهگسترده عدم حضور ضعف و یا نقد وبررسی دالیل  -گیري نتیجه

 .باشدمشارکت مردمی می ،مین اعتبارات ریالیهاي تأیکی از روش :گذاريمردمی جهت سرمایههاي ارکتاز منظر مش - 

 مشکالت به توجه با سفانهأمت اما. است بیشتر سرعت با حوزه این در گوناگون هاي طرح اجراي همان مشارکت، عبارت به توجه

 کمبود و موجود دسترسی هاي شبکه بودن کارشناسی غیر کالبدي، فرسودگی و ناپایداري جمله از فرسوده، هاي بافت خاص

 تر مهم همه از و فرسوده هاي بافت مالکان و ساکنان اقتصادي ضعف و محیطی زیست مشکالت کنار در خدمات شدید

 به درنتیجه و باشد ضعیف شدت به شهري فرسوده هاي بافت درنوسازي مشارکت تا شده موجب ،مناسب زیرساختی هاي شبکه

 عدم درنتیجه و ساکنان و مالکان اقتصادي ضعف مثال، عنوان به. شود منجر مشارکت دراین مردم نقش شدید کاهش

داشتن تفکر مالکیت  ،تسهیالت اقساط پرداخت در توانایی عدم نوسازي، براي کافی سرمایه نداشتن آنان، پذیري ریسک

 نوع بلکه باشند، نداشته سازگاري مشارکت با تنها نه تا شده سبب....  ودانگی و عدم پذیرش مالکیت مشاعی و مشارکتی  شش



 .نماید تعبیر ربط ذي هاي دستگاه و ها سازمان به خود امالك دادن قرار اختیار در به را فرسوده هاي بافت نوسازي در مشارکت

 امالك، این بودن ریزدانه و امالك از برخی بودن اوقافی ها، پالك بودن اي ورثه چونهم دیگري مختلف دالیل و فوق موارد

  )1390 پژمان، سیدمحمد(. مشهود گردد فرسوده هاي بافت نوسازي در مالکین مشارکت عدم تا شده سبب

  گذاران ازمنظر سرمایه - 

  .گذار توجیه پذیر نیستال خرید و آزاد سازي براي سرمایهرو بودنطوالنی  : تملک - 

براي شهرداري  آن اجراي اي که ضرورتبایست در محدودهگذاران میطور مثال سرمایهبه : هاي اجراي طرحضرورت - 

  .دنگذاري کن، سرمایهدر آن زمان مشخص شده است

اي را به پروسه... و  مجوزهاي گوناگون، استعالمات نیاز به اخذ اداري طوالنی در بعضی مواردبروکراسی وجود  : قوانین - 

  .شوددست و پا گیر یاد میقوانین عنوان آورند که از آن به وجود می

  کاربردي پیشنهادات

 از باشند وها از بخش خصوصی میکارگزاران شهرداري کهاز آنجایی :بخش خصوصیگذار به واگذاري جذب سرمایه -

- تري نسبت به ارگان، نتایج مطلوبهاي آنهاطور کلی در ارزیابیبه ،دارندبرخور و پیشرفت خود ءانگیزه باالیی جهت ارتقا

 ارزش به فاکتورهایی که در ایجاد ،گیرندرگزاران در بازار رقابتی قرار میکا کهدلیل آنهب. گرددهاي دولتی حاصل می

تدوین  هاي گوناگون اقتصادي،، اخذ مشاورههاي بازاریابیدارند تمرکز داشته و با استفاده از تکنیک ثريمؤ افزوده نقش

هاي خود در راستاي تی در جهت افزایش مطلوبیت فعالیتهاي کیفیایجاد سیستمچنین هم... و طرح و برنامه بودجه

  .خواهند نمود گذار ایفاي نقش جذب سرمایه

 - برد سیاستو یک شود  نگاهگذار به چشم یک فرصت هسرمای به از برخوردهاي کاسب کارانه پرهیز و :جلب اعتماد  -

عاملی جهت ترقیب  ،آمدهمسائل پیش موانع وسیستم پاسخگویی قدرتمند جهت رفع  ،چنینهم .برد به وجود آید

  .گذاران خواهد بود سرمایه

مین ریزي تأبرنامه ،سوي دیگر المللی ازسو و تعامالت روابط بینیک افزایش نرخ تورم ازنوسانات شدید بازار و  :تضمین -

تضمین بازگشت   ،گذارانسرمایه هاياولویتبنابراین از  .نموده استبا مشکل مواجه  عمرانیمنابع را در جهت اقدامات 

تدوین طرح هاي توجیه اقتصادي از  .مورد حمایت قرار گیرد سازمان مجري طرحبایست از طرف باشد که میمی سرمایه

 عوامل و ابزاري است جهت ارائه مستندات تضمین که در باال به آن اشاره گردیده است 

 .و قوانین مرتبطسازي نسبت به طرح گذاران و شفافشکیل جلسات متعدد و توجیه سرمایهت :مشاورهارائه  -

  شرکت حقوقی یکدر غالب  ادغام پیمانکاران خرد :و مشارکت آنان ادغام پیمانکاران -

جاي  بهتواند میگذار احساس امنیت اقتصادي، یک سرمایه به طور مثال درصورت :تشویق به ایجاد پرتفوي -

گذاري هاي مختلف و بزرگ سرمایه، در پروژهگذاري در یک واحد مسکونی و یا یک پروژه وابسته به بخش مسکن سرمایه

 .تشکیل  دهد   یک پورتفويکند و در واقع 

آشنایی .جذب بهنگامداخلی و خارجی و  ،وکالن گذاران خردرسانی و آگاهی سرمایهجهت اطالع :ملی سمینارهاي -

  .تواند مفید واقع گرددبرگزاري این قبیل سمینارها می گذاران با کارگزارانسرمایه

از  بخشی به طور مثال گذار سرمایه خود را صرف امور دیگري  نماید شود سرمایهعدم تسهیل امور باعث می :سرعت  -

ا حتی فرسوده کمتر جلوه کند و یگذاري در بافت شود اهیمت و اولویت سرمایهکه باعث می. آن را در بورس قرار داده و

  .گذاري گرددسرمایهگذار از باعث انصراف سرمایه

  

  

  



 منابع

، تهران،مرکز تحقیقات هاي فرسوده شهريومدیریتی در بهسازي ونوسازي بافت،موضوعات اقتصادي مالی 1388، م ،آیینی -

  ، چاپ دومو مسکنساختمان 

  بنفشه چاپ اول گذاري زمین و مستقالت،محمد جلیلی،مشهد،هاي سرمایه،شرکت 1385چان س،  اریکسون ج، -

،موسسه هاي کشوردهیاريیها و سازمان شهردارتهران، ،نظریه هاي توسعه کالبدي شهري،1387بمانیان،م ، محمودي نژاد،ه ، -

  چاپ اول، رسانی و مطبوعاتیفرهنگی اطالع

  ،چاپ اولمرداد 29،  2437، دنیاي اقتصاد،شماره  1390پژمان م ، -

  ایراندوست،ك،شهر درجهان درحال توسعه،تهران،سازمان شهرداریها و دهیاري هاي کشور،چاپ اول1384رابرت،ب ، -

  ،ارزشیابی طرح ها وبرنامه ها،تهران،سازمان شهرداري هاي کشور،چاپ اول1383سیف الدین،ف ، -

 دانشکده ، ارشد نامه کارشناسی ،پایان مشهد بکوه آ قلعه ساماندهی براي مشارکتی شهرسازي 1384 هادي رضوانی، سعیدي -

  تهران دانشگاه ، زیبا هنرهاي

 زمین مجدد تنظیم سیستم اجراي فرسوده بافت در محور مردم مداخله برنامه1389اعظم ،  ، ذبیحی، نژاد،علیرضا هوشنگ -

 غیر هايگاهسکونت و فرسوده بافتهاي بازآفرینی و بهسازي همایش دومین ،مشهد آباد وکیل قلعه فرسوده بافت موردي مطالعه

  ، سازمان نوسازي شهريرسمی
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Abstract 
according to the enormous part of iran income,is depended  to oil  export, with  the price swing 

that operating for economic Weakness,and Behind war ,and economic,urbanism infrastructure,… that 
they assigned enormous part of Country budget.  

Due to the reconstruction and improvement of old urban texture need for macro funds, Given the  
economic situation, the government  has faced  difficulties in development. 

Can be concluded Log in domestic and foreign investors for development activities, particularly  
in housing and  reconstruction of old  urban fabric  Is necessary and important that it should have a 
special look. 

To encourage investors  to enter the field of  development  activities  should be incentives, 
concessions and exemptions for which they were attached. Or designed tools to manage the risks of 
investing in land.for example make the Portfolio in Lack of economic security. 

This paper reviews the concepts, Providing financial resources for development and 
improvement of urban construction projects, Participation in projects of old tissue, The greater 
participation of investors (domestic - foreign), Problems and obstacles to investment, Finally, the 
analysis results for above discussed will provide effective solutions 

 
Key word Private sector investment in urban areas - improvement and modernization of old 

fabric - urban development - the provision of financial resources 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  


