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  چکیده

و منابع مالی ) ع(با عنایت به گستردگی و اهمیت طرح بهسازي و نوسازي بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر امام رضا

هاي مختلفی براي تامین مالی تجربه گردیده است که یکی از مهمترین  مورد نیاز براي اجراي کامل این طرح، تا کنون شیوه

  .باشد آن ها اوراق مشارکت می

اوراق مشارکت به عنوان یک شیوه تامین مالی با تجربه تقریبا موفق در جذب بخشی از منابع مالی مورد نیاز در هر چند 

سیستم مدیریت شهري براي پروژه هاي عمرانی و زیرساختی و هم چنین براي پروژه هاي انتفاعی و غیر انتفاعی شهري توسط 

لذا . به تهدیدها و معایب آن نیز توجه کافی نشان داد  ا و فرصتهاي ویژه آنشهرداري ها شناخته شده است اما باید در کنار مزای

 به، )ع(پس از معرفی اوراق مشارکت و هم چنین طرح نوسازي و بهسازي بافت پیرامون حرم مطهر امام رضااین مقاله در 

سال  15طی ) هاي خرد مردمیه ریال سرمای میلیارد 6280و جذب حدود ( مرحله اوراق مشارکت  نهبررسی تجربیات انتشار 

 در .پرداخته خواهد شد یدها در کنار مزایاي آنو تهد چالش ها بیانو ) ع(پیرامون حرم مطهر امام رضاگذشته در محدوده 

  .پیشنهاداتی به منظور کاهش اثرات مضر استفاده از این روش تامین مالی به مسئوالن ذیربط ارائه می گردد انتها نیز

  

  طرح نوسازي و بهسازي، )ع(حرم مطهر امام رضا، مین مالیأت ،اوراق مشارکت ،بافت فرسوده :کلیديگان واژ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  



 مقـدمـه 

هاي بخصوص وقتی که گزینه. هاي مربوطه استهاي عمرانی در شهرها در گرو تأمین مالی پروژهرشد و توسعه طرح

انتشار . شوندهاي ساخت و ساز با رکود مواجه مینیز هنگامی که طرح شود وگذاري، رقیب ساخت و ساز میمختلف سرمایه

سیستم مدیریت شهري براي پروژه هاي عمرانی و در است که  یکی از راهکارهاي تامین منابع مالینیز اوراق مشارکت 

مالی بخشی از وجوه هاي فرسوده کل کشور، جهت تامین  هاي انتفاعی و غیر انتفاعی شهري خصوصا بافت زیرساختی و پروژه

   .شود در اکثر مواقع از این ظرفیت در کشور به درستی استفاده نمیرود ولی متاسفانه  مورد نیاز به کار می

ها و تهدیدهاي متعددي است که اگر از این منابع به طرز بهینه استفاده نگردد  این ابزار تامین مالی داراي فرصت

  . جه خواهد ساختمدیریت شهري را با مشکالت متعددي موا

نیز به دلیل وسعت و عظمت خود تا کنون از ) ع(طرح بهسازي و نوسازي بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر امام رضا

. شیوه هاي مختلفی براي تامین مالی وجوه مورد نیاز استفاده نموده است که یکی از مهمترین آنها انتشار اوراق مشارکت است

توانسته ) ع(روي، سازمان مجري طرح بهسازي و نوسازي بافت پیرامون حرم مطهر حضرت رضابا توجه به تمام مشکالت پیش 

شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازي شهري : مرحله اوراق مشارکت از طریق سازمان هاي مختلف مانند نهاست تا کنون 

 6280نتشر نموده و  مبلغ  ، شهرداري مشهد و شرکت عمران و مسکن سازان ثامن م)وزارت مسکن و شهرسازي( ایران

در این مقاله تالش بر این است که به بررسی تجربیات موفق انتشار این  .میلیارد ریال منابع مالی از این طریق جذب نماید

پرداخته و ضمن  بیان مزایا و فرصتهاي ) ع(سال گذشته براي طرح بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر امام رضا 15اوراق طی 

  . ایب و تهدیدهاي آن را نیز مورد بررسی قرار دادویژه آن، مع

روي شرایط و ویژگی هاي تامین مالی از طریق اوراق مشارکت در طرح هاي نوسازي و بهسازي مطالعاتی که تا کنون 

بافت هاي میانی شهرها انجام شده هرچند در بررسی جوانب مختلف، دستاوردهاي خوبی داشته است اما نتوانسته به طور 

در این . بردي معضالت و موانع موجود را در کنار فرصتها بررسی نموده و راهکارهاي الزم براي رفع این موانع اشاره نمایدکار

  .گردد این چالشها و مشکالت مورد بررسی قرار گیرد نوشتار تالش می

  :قاله حاضر بدین شرح استذا سئواالت اساسی مل

 مالی بافت هاي فرسوده می باشد؟ آیا اوراق مشارکت شیوه مناسبی براي تامین )1

 چه تهدیدها و فرصتهایی در استفاده از روش اوراق مشارکت قابل پیش بینی خواهد بود؟ )2

تر از منابع حاصل از انتشار اوراق  چه راهکارهایی براي رفع چالشهاي موجود و استفاده بهینه )3

  توان پیشنهاد نمود؟ مشارکت می

، به معرفی اوراق مشارکت و تاریخچه و نحوه انتشار آن پرداخته، پیشینه پژوهش پس از بیان در ادامه در این مقاله

اوراق انتشار و مراحل نه گانه  گردد معرفی می) ع(سپس طرح نوسازي و بهسازي بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر امام رضا

کاهش گیري ، پیشنهاداتی به منظور در انتها نیز پس از جمع بندي و نتیجه  .تشریح خواهد شدمشارکت براي این محدوده 

  .گردد اثرات مضر استفاده از این روش تامین مالی به مسئوالن ذیربط ارائه می

  روش تحقیق

روش . لذا جهت انجام آن از روش اسنادي استفاده شده است ،به دلیل اینکه تحقیق حاضر یک تحقیق موردي است

که به طور پراکنده از منابع مختلف  مانند آرشیوها یا آمار رسمی است اسنادي مبتنی بر شواهد برگرفته از مطالعه اسناد

در این تحقیق به دلیل اهمیت منابع مورد استفاده سعی شده کلیه منابعی که با موضوع مقاله مرتبط . آوري گردیده است جمع

، جوانب مختلف موضوع هشگرانوجود اسناد مختلف و حتی متناقص باعث گردیده است که پژو. است مورد استفاده قرار گیرد

را بررسی نموده و پس از تجزیه و تحلیل نتایج هر یک از تحقیقات صورت گرفته در این زمینه ، نتایج مورد نظر را به شکل 

   . مقاله حاضر ارائه نمایند

  



 پیشینه پژوهش

بافت پیرامون حرم مطهرامام اهم روش هاي مختلف تامین مالی پروژه ها در  اي در مقاله 1389 در سال لطفعلی پور -

و دالیل موفقیت یا عدم موفقیت هر یک از را مورد ارزیابی و نقاط قوت و ضعف هر یک از این روش ها  کرده بررسیرا ) ع(رضا 

در این  .نماید ها را مورد تحلیل قرار داده و در نهایت راهکارهاي موفقیت در تامین مالی پروژه هاي بافت را تبیین می شیوه

مدیریت صحیح از طرف دولت  ریزي و هاي فرسوده را عدم برنامه هاي بافت وهش یکی از مشکالت عمده در تامین مالی پروژهپژ

روژه با مشکالت شدید چون پاده سازي و اجراي ساخت مگذاري در مراحل تملک، آ به طوري که سرمایه. شمرد بر می

هاي فرسوده و تامین مالی آن موجب  ریزي و مدیریت در بازسازي بافت هاز نظر ایشان ضعف برنام .بروکراسی اداري روبرو است

گردد که سرمایه گذاران خصوصی عالقه کمتري براي ورود به این عرصه داشته باشند و باعث طوالنی شدن فرآیند بازسازي  می

لذا در انتها . ها خواهد شد افتاعتمادي مردم و مالکین در امر مشارکت در بازسازي این گونه ب و در نهایت ایجاد فضاي بی

، اتکا به یک یا چند )میلیارد تومان 7000حدود (نماید با توجه به سرمایه باالي مورد نیاز جهت اجراي این طرح  پیشنهاد می

به تنهایی از پس حجم باالي هزینه اجراي چنین طرحی بر نخواهد آمد لذا  نیز منبع محدود کافی نخواهد بود و دولت

دهد این است که سبدي از منابع مختلف شامل منابع داخلی و خارجی، مشارکت  که این تحقیق به مجري طرح می پیشنهادي

 )1389لطفعلی پور و دیگران، ( .بایست در نظر بگیرد مردم و دولت را براي اجراي طرح می

ع مالی براي بازسازي روش هاي نوین تامین مناب“ در مقاله اي تحت عنوان  1389نیز در سال  حشمتی موالیی -

هزار هکتار بافت فرسوده در کشور عمده ترین چالش مسئوالن  60معتقد است با عنایت به وجود بیش از ” هاي فرسوده بافت

هاي بین المللی و از طرف دیگر  از یک طرف محدودیت. باشد ها می در زمینه مساله تامین مالی جهت بازسازي این گونه بافت

امروزه کشورهاي بزرگ .  مالی و سرمایه گذاري داخلی را می توان به عنوان نمونه اشاره کردمنابع  محدودیت دسترسی به

شد، رویکردي بر مبناي  هاي جدید و یا افزایش تراکم اجرا می جهان، بر خالف سیاستی که تا کنون تحت عنوان ساخت شهرك

رد این گونه ابزارهاي نوین مالی را در چارچوب بازار هاي پولی و ایشان در مقاله خود کارب. اند باز آفرینی زمین در پیش گرفته

هاي فرسوده شهري با توجه به ضوابط اسالمی  مالی دسته بندي و شرایط استفاده از هر یک از آنها را در رابطه با بازسازي بافت

  )1389حشمتی موالیی و دیگران، (  نماید  بیان می

اداري و مسکونی مجد مشهد  -شی به شیوه هاي تامین مالی پروژه تجاريدر پژوه 1386عبده تبریزي در سال  -

تقسیم  2و مبتنی بر بدهی 1در این پژوهش شیوه هاي تامین مالی را به طور کلی به دو روش مبتنی بر سرمایه. پرداخته است

و منظور از . گردد واگذار میرمایه تامین مالی مبتنی بر سرمایه، قسمتی از سود پروژه در مقابل دریافت سدر . بندي نموده است

روش تامین مالی مبتنی بر بدهی، اخذ وام از یک منبع خارج از شرکت و بازپرداخت به صاحبان شرکت است با این امید که 

 .استحصال این منبع، سود حاصل از انجام پروژه، بیش از مقداري باشد که باید به عنوان بهره به وام دهندگان بازگردانده شود

هاي هر یک از شیوه هاي تامین مالی بر شمرده شده و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادي، سیاسی  در این پژوهش محدودیت

هاي مالی و سرمایه اي، روش صندوق عام که جزء روش  هاي جاري نهاده ها و محدودیت داخلی و بین المللی فعلی و قابلیت

  )1386تبریزي، ( .نماید ترین روش پیشنهاد می رس ترین و کاربرديهاي مبتنی بر سرمایه است را به عنوان در دست

در این . ، راهکارهاي تامین مالی پروژه قطار شهري شیراز را مورد بررسی قرار داده است 1384قاسمی در سال  -

و هم شبیه  ه شدهاز برآوردهاي مبتنی بر روش هاي سنتی بودجه بندي سرمایه اي استفادهم پژوهش براي ارزیابی مالی پروژه 

مرکز مطالعات ( .سازي مونت کارلو مورد استفاده قرار گرفته است که نتیجه ارزیابی مالی پروژه، عدم توجیه مالی آن است

  )1386تکنولوژي شریف، 

، ضمن بررسی اقتصادي طرح نوسازي و بازسازي بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر امام  1382زنوز در سال هادي  -

ها و  رسد که نحوه تامین مالی طرح داراي اشکاالتی از جمله نبود تقسیم کار روشن میان نهاده این نتیجه می ، به)ع(رضا

                                                
1 - Equity-based 
2 - Debt-based 



سازمان هاي مسئول شهري و بخش خصوصی است و همچنین با خرید و عمران تدریجی اراضی ومستغالت شهري، قیمت این 

اربري و تراکم زمین و همچنین افزایش قیمت ناشی از تورم در فزایش خواهد یافت، اما افزایش قیمت در نتیجه تغییر کاراضی 

 )1382هادي زنوز، ( .گردد برنامه تامین مالی لحاظ نمی

به ” بازسازي سیستم مالی مسکن در شهرهاي چین“ در مقاله اي تحت عنوان 2000در سال  ٣اکسینگ کیوان ژانگ -

در این تحقیق به این . لی بخصوص در بخش مسکن پرداخته استبررسی تحوالت صورت گرفته در بخش مالی و نظام تامین ما

، تامین مالی مسکن در این کشور از طریق ابزارهاي اجرایی بوسیله دولت تخصیص 1980گردد که قبا از سال  نکته اشاره می

هاي  دو نوع از نهادبازسازي  در واقع بعد از. اما با تغییرات صورت گرفته تامین مالی به مکانیسم بازار انتقال یافت. داده می شد

ظام تامین مالی مسکن، با اصالح ن. مالی مسکن شامل نهادهاي مالی عمومی و نهادهاي تامین مالی تخصصی بوجود آمده اند

 )1389گروه مطالعات اقتصادي شهرداري مشهد،(.گردد از طریق نهادهاي مالی رسمی تامین وجوه می مسکن اساساً

 اوراق مشارکت اریخچهت

هاي  کشورها براي تامین کسري بودجه و اجراي فعالیتها و برنامه وراق مشارکت یکی از ابزارهاي مالی است که در تماما

استفاده چندانی به عمل  اما در ایران، چه قبل از انقالب و چه بعد از انقالب از این ابزار. گیرد قرار می عمرانی مورد استفاده

و پیچیده بودن  قوانین و مقررات شفاف عدم مشارکت در ایران را  استفاده درست از اوراق کارشناسان دلیل عدم. نیامده است

هاي کامالً تعریف شده و مشخص که داراي سودآوري و توانایی  و نظارتی آن  و همچنین عدم وجود پروژه اجرایی ,امور اداري 

کنند اما  کارگیري اوراق مشارکت ابراز خرسندي میه از ب اقتصادي اگرچه کارشناسان. اند بازپرداخت به موقع باشد عنوان کرده

ها  دارد، اگر این پروژه ها در ایران وجود گویند، با وجود تاخیري که در اجراي پروژه آنها می. کنند کتمان نمی نگرانی خود را نیز

خود، اصل مبلغ را به دارندگان اوراق ناچار خواهند شد از منابع  به موقع به بهره برداري نرسند، بانکهاي تضمین کننده اوراق

  .منافات دارد جانشین آنها شوند که این موضوع با هدف انتشار اوراق مشارکت بپردازند و خود

توسط شهرداري تهران و به منظور  1373انتشار اوراق مشارکت براي اولین بار بعد از انقالب اسالمی ،در مهرماه سال 

اوراق  1375در سال  )ع(طرح بهسازي و نوسازي بافت پیرامون حرم مطهر امام رضاسپس . اجراي طرح نواب صورت گرفت

  .توسعه و گسترش یافتاوراق توسط سایر شهرداري ها  این آن عرضهثامن را عرضه نمود و پس از 

ران انتشار درصد در سال توسط شرکتها و بخشهاي دولتی ای 20تا  15کنون همـــواره با سودي بین  اق مشارکت تااور

مکانیزمهایی را براي  ایجاد تقاضاي بیشتر جهت فروش این اوراق بکارگیري , هاي انتشار دهنده اوراق  شرکت. یافته است 

  . نمایند می

 این نوع فروش قیاز طر يبزرگ شهر يپروژه ها یمال نیشاهد گسترش روزافزون تام ا،یاکنون در مناطق مختلف دن هم

 يها ياز شهردار( يشهردار 5000از  شیاوراق قرضه مربوط به ب کا،یآمر يل در بازار اوراق قرضه شهرمثا يبرا. میاوراق هست

) وركیویمانند ن یبزرگ اریبس يدر شهرها يمنطقه ا يها يشهردار زیو ن يمرکز يها يشهرها گرفته تا شهردار نیکوچک تر

 The Bond Market(است   دالر بوده اردیلیم 2500بر  بالغ 2008اوراق در سال  نیشود و مجموع ارزش ا یو فروش م دیخر

Association: 2008.( ریسا سهیدر مقا ندیفرآ نیمختلف ا يایبه مزا يرونق روزافزون استفاده از اوراق قرضه شهر لیدل 

هاشم ( .د شددر بخش مربوطه به آن ها اشاره خواهشود که  یمربوط م) مانند قرض گرفتن از بانک ها( یمال نیتام يندهایفرآ

  )1389خانی و موسوي،

 تعریف اوراق مشارکت

جمهوري اسالمی ایران به  اوراق بهادار بانام یا بی نامی است که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزي مشارکت، اوراق

ح هاي ي طر مالی مورد نیازجهت ایجاد ،تکمیل و توسعه قیمت اسمی مشخص براي مدت معین و براي تأمین بخشی از منابع

                                                
3 - Xing Quan Zhang 



شده را  هاي یاد که قصد مشارکت در اجراي طرح گذارانی به سرمایه شود و منتشر می  خدماتی ساختمانی و سودآور تولیدي،

 .گردد ي عمومی واگذار می دارند از طریق عرضه

به انتشار  توانند رأساً نسبت ها می ، شهرداري30/6/1376مشارکت مصوب  به استناد مفاد ماده یک قانون انتشار اوراق  

 .نوسازي شهري بپردازند هاي ساختمانی در بهسازي و براي تأمین قسمتی از منابع مالی مورد نیازاجراي طرح اوراق مشارکت

که بصورت غیر مستقیم در اجراي این طرح ها مشارکت می  دنگیر بر توانند کلیه آحاد کشور را در خریداران این اوراق که می

  .نمایند

 راق مشارکتمراحل انتشار او

 مطابق مفاد قانون انتشار اوراق مشارکت و آیین انتشار اوراق مشارکت براي طرح هاي توسعه و نوسازي شهري مراحل

 :نامه اجرایی آن به شرح زیر است

   اقتصادي و مالی طرح هاي توسعه و نوسازي شهري –تدوین گزارش توجیهی فنی  •

 .)نک عامل با نظر ناشر خواهد بودتعیین با(ارائه گزارش توجیهی به بانک عامل  •

 اخذ مصوبه شوراي اسالمی شهر •

 اخذ مجوز از وزارت کشور •

  دریافت موافقت اصولی از بانک مرکزي  •

و اعالم تأییدیه به بانک )حداکثر یک ماه(بررسی و تأیید گزارش توجیهی توسط بانک عامل  •

  مرکزي

از ناشر واعالم به بانک )هاي مزبور یا توافق در مورد نحوه اخذ تضمین(هاي الزم  اخذ تضمین  •

  مرکزي

  ) حداکثر ظرف یک ماه(صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزي •

  ي اوراق به بانک مرکزي توسط ناشر شرایط و مراحل انتشار و عرضه پیشنهاد تاریخ، •

ایه توسط شرایط و مراحل انتشار و عرضه ي اوراق با توجه به شرایط بازار سرم تعیین تاریخ، •

  بانک مرکزي

  )عموماً چاپخانه بانک ملی(ي مورد تأیید بانک مرکزي  چاپ از طریق چاپخانه •

عاملیت و کارگزاري بین ناشر و بانک عامل براي توزیع و فروش اوراق ،پرداخت سود  انعقاد قراداد •

  نیاز علی الحساب و قطعی اوراق ،بازخرید و بازپرداخت اصل اوراق و نحوه تأمین وجوه مورد

  

باید ناشر اوراق مشارکت عالوه بر سود علی الحساب در پایان دوره در این زمینه یک نکته شایان ذکر است و آن اینکه 

ها به این عرصه کلیه اوراق  سودي قطعی نیز به دارندگان اوراق پرداخت کند ، اما با توجه به اینکه قبل از ورود شهرداري

 .پرداخت سود قطعی از انتظارات عمومی حذف شده است؛ شد منتشر می سودآور نیستند که ها مشارکت کشور براي زیرساخت

یک طرح دوام نیاورده و در اواسط راه اوراق خود را  يشود دارندگان اوراق تا انتها البته عدم پرداخت سود قطعی باعث می

حفظ دارندگان اوراق، باال بردن منظور به  )ع(بهسازي و نوسازي بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر امام رضاطرح . واگذار کنند

را براي بیش از سود علی الحساب هاي بافت فرسوده، پرداخت سود قطعی  ضریب اعتماد عمومی و اثبات سودآور بودن پروژه

   .اولین بار در کشور عملی کرده است

  )ع(طرح بهسازي و نوسازي بافت پیرامون حرم مطهر امام رضافی رعم

هکتار بوده که پس از کسر اراضی طرح حریم  337حدود مساحت کل به و نوسازي بافت مرکزي مشهد طرح بهسازي 

توسط آستان قدس  همگی کهاراضی بعد از اماکن  هکتار 5فضاي اماکن حرم مطهر و حدود  هکتار18حرم شامل حدود 



شود که مشتمل بر ازي را شامل میبهسازي و نوس طرحهکتار  268در حدود بقیه محدوده  ،شودرضوي مستقالً اجرا می

   .مانده استها و فضاهاي عمومی باقی میمساحت زمین امالك و گذرگاه

درصد آن به کاربري تجاري اختصاص یافته  6درصد مساحت اراضی به کاربري مسکونی و  5/49در محدوده طرح حدود 

شعاعی با گذرهاي تنگ و پر پیچ و  -ز الگوي مرکزيبافت کالبدي مشهد در این قسمت قدیمی است و با اندکی اغماض ا. است

درصد اراضی در این محدوده به شبکه ارتباطی اختصاص یافته ولی توزیع مسیرها به نحوي  5/23اگر چه . کندخم تبعیت می

درصد است و فضاي آموزشی درحد قابل  7/0فضاي سبز موجود کمتر از . است که پاسخگوي نیاز حمل و نقل شهري نیست

  .سازداي پایین است که نیازهاي جمعیت ساکن را برآورده نمیالحظهم

هاي مختلف اقتصادي، از جنبهکه است  و فراملی ملی یک طرح عظیمطرح بهسازي و نوسازي بافت مرکزي مشهد 

  .برخوردار استزیادي از اهمیت رهنگی، اجتماعی، شهرسازي، مذهبی تاریخی، ف

به خصوص زائرانی که از اقصی نقاط ایران و جهان به  خدمت به همه مردم ایرانی این طرح عظیم ملی و فراملاجراي 

اجراي این طرح عالوه بر ایجاد شرایط ود، لذا می توان گفت شمحسوب می گردنند منظور زیارت به این شهر مشرف می

المللی مشهد و جمهوري بین هاي مسکونی، اقامتی و تجاري منطقه، موجب اعتالي شأن و جایگاهاستفاده کامل از ظرفیت

  . اسالمی خواهد شد

  :اقدامات انجام شده تا کنون توسط سازمان مجري طرح به شرح ذیل می باشد

  تهیه و تدوین طرح تفصیلی بافت مرکزي شهر مشهد و تصویب آن در مراجع ذي صالح 

 ،شهد شهرسازي و معماري بافت مرکزي شهر م حقوقی، اجتماعی، انجام مطالعات اقتصادي  

  واحد مسکونی در داخل بافت به منظور اعطاي معوض به  23واحد مسکونی پروژه یاس و  196احداث

  مالکان امالك واقع در بافت مرکزي شهر مشهد 

  کنوندرصدي کل طرح تا  40پیشرفت حدود   

  هکتار  70به مساحت حدود   کنونتا  از امالك واقع در طرح پالك  4800خرید حدود  

 بهسازي شهري در خصوص تقبل مسوولیت  ی مابین شهرداري مشهد و شرکت عمران وتوافق نامه ف

  اجراي طرح توسط آن شرکت و واگذاري مدیریت اجراي آن به شرکت عمران و مسکن سازان منطقه ثامن 

  برنامه ریزي در جهت جلب و جذب مشارکتهاي مردمی و محلی در اجراي طرح  

 پروژه با زیر بناي تقریبی  94هاي چهار گانه به تعداد  ده در قطاعهاي تعریف ش سرمایه گذاري در پروژه

  میلیارد ریال  30000متر مربع وبرآورد سرمایه گذاري حدود  1200000

 لوار امیرالمومنین به طول تقریبی حدود یک کیلومتر با پیشرفت فیزیکی وعملیات اجرایی پروژه بزرگ ب

  درصد  95حدود 

 ر در ایران اجرا شده  نرژي در بولوار امیرالمؤمنین علیه السالم براي اولین بااجراي عملیات تونل مشترك ا

  . است 

  آزادسازي مسیر شارستان رضوي حدفاصل بولوارامیرالمؤمنین علیه السالم تا خیابان طبرسی با پیشرفت

100 .%  

 نواب صفوي با  آزادسازي امالك واقع در مسیر شارستان رضوي حدفاصل بولوار امیرالمؤمنین تا خیابان

  % 75پیشرفت 

  درصد از اراضی ضلع قبله طبق توافق انجام شده بین شهرداري مشهد و آستان  70آزادسازي حدود

و با ) حدفاصل باب الجواد تا باب الرضا علیهم السالم ( میلیارد ریال  2000قدس رضوي با برآورد هزینه اي در حدود 

  . مترمربع  20.000مساحتی در حدود 

 با مشارکت بخش خصوصی و ) ع(و بدنه سازي خیابان هاي منتهی یه حرم مطهر امام رضا  تعریض

ارزش . میلیارد ریال هزینه شده است 800آغاز شده و تا کنون مبلغی در حدود 1384شهرداري مشهد که از سال 



میلیارد  2300با رقمی بالغ بر قراردادهاي سرمایه گذاري و مشارکت منعقد شده در پروژه هاي حاشیه این خیابانها تاکنون 

  . ریال می باشد

  شهري جهت اجراي طرح هماهنگاستقرار مدیریت  

  

 )ع(مراحل انتشار اوراق مشارکت در بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر امام رضا

ار مرحله مجوزانتش9، تاکنون )ع(در راستاي اجراي طرح نوسازي و بهسازي بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر امام رضا

 :اختصاص یافته است که محدوده و مبالغ جذب شده هر یک به شرح ذیل می باشد مشارکت اوراق

بانک مرکزي  5/2/75نب مورخ /744اولین بار شرکت مسکن سازان خراسان به موجب مجوز شماره )  مرحله اول

دستورالعمل (شوراي پول و اعتبار  4/4/73جمهوري اسالمی ایران و بر اساس مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشارکت مصوب 

طبق مجوز مزبور مقرر گردید . اقدام به انتشار اوراق مشارکت ثامن نمود) اجرایی مصوب بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران

  .اوراق مشارکت پنج ساله در سه فاز به شرح ذیل منتشر گردد

  سال 5مجوز بانک مرکزي به مدت میلیارد ریال  پس از صدور  25: فاز اول                       

  سال  4.5میلیارد ریال شش ماه پس از اولین انتشار به مدت  25: فاز دوم                       

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

یارد ریال براي خرید امالك واقع در دو محور از خیابان هاي میل 80دف از انتشار اوراق مشارکت تامین مالی مبلغ ه

میلیارد ریال از  16اصلی طرح و آماده سازي و احداث بنا در محدوده هاي مشخص شده بوده است اما در مرحله سوم تنها 

  .اوراق فروخته شد

تغییرات طرح، رکود  ز امالك،عدم وجود ابزار قانونی جهت تملک امالك، عدم وجود برنامه ریزي در جهت خرید متمرک

ن موجب آ، عدم قابلیت فروش اراضی تملک شده و بخصوص لزوم بازپرداخت اصل و سود رقم اوراق در سررسید بازار مسکن

به تسویه حساب با خریداران اوراق با سود علی   درصد شد و بانک عامل 25عدم توانایی در بازپرداخت سود پیش بینی شده 

کل رقم بازپرداخت به بانک صادرات بیش  ،به طول انجامید  86تسویه با بانک صادرات تا سال  . پرداخت الحساب تعیین شده

  . میلیارد تومان بود 21از 

اما به هر حال با رونق گرفتن مجدد بازار مسکن با فروش تنها یکی از پروژه هایی که در محدوده اوراق واقع شده بود 

  . کلیه بدهیهاي شرکت تسویه گردید) میرهدایت واقع در حاشیه بولوار ا(

میلیارد ریال از طریق  وزارت 50اوراق مشارکت براي پروژه هاي بوستان و شاهین به مبلغ   80در سال ) مرحله دوم

پروژه هاي بوستان و شاهین در حد فاصل شارستان رضوي شرق و بولوار طبرسی واقع شده . مسکن و شهرسازي منتشر شد

 .اند

میلیارد ریال اوراق مشارکت توسط شرکت  100مبلغ  85واخر سال مالی در راستاي قانون بودجه کشور در ا) مرحله سوم

براي بازگشایی باغراه زائر هزینه گردید و  86میلیارد ریال در سال  87عمران و بهسازي شهري منتشر گردید که از این رقم  

  . میلیارد مابقی جهت پرداخت سودهاي اوراق هزینه شد 13

میلیارد ریال از  50مسکن و شهرسازي اقدام به انتشار اوراق مشارکت و تخصیص مبلغ وزارت  86در سال ) مرحله چهارم

تمدید شد و این شرکت اقدامات  87این اوراق به طرح بهسازي و نوسازي نمود  که مرحله دوم فروش آن تا پایان تیر ماه سال 

براي این منظور معرفی شدند که تملک اراضی آن پروژه هاي نیایش و سامان . الزم را براي فروش این اوراق انجام داده است

  .همچنان ادامه دارد

میلیارد ریال  1000میلیارد ریال اوراق مشارکت از طریق شهرداري منتشر گردید که 2000نیز 87در سال ) مرحله پنجم

  .ه استسال در نظر گرفته شد 4درصد و براي  18یابد که سود اوراق  ان به طرح بهسازي و نوسازي اختصاص می



میلیارد ریال از  2000میلیارد ریال که فاز اول آن  به مبلغ  3500اجازه انتشار اوراق مشارکت  به میزان  )مرحله ششم

میلیارد ریال آن  1000عرضه گردید که  توسط شهرداري مشهددرصد براي سه سال  16با سود  1388اول تا پنج اسفند ماه 

 .ن حرم اختصاص داشتبه طرح بهسازي و نوسازي بافت پیرامو

میلیارد ریال منتشر گردید که  1500به مبلغ  88فاز دوم اوراق مشارکت منتشر شده در سال  89در سال ) مرحله هفتم

ساله از طریق بانک  4درصد  17میلیارد ریال آن به طرح بهسازي و نوسازي بافت پیرامون حرم با سود علی الحساب  1000

  .تجارت به فروش رسید

میلیارد  1600میلیارد ریال براي قطاع چهار اخذ گردید که  3000مجوز انتشار  1389در انتهاي سال )هشتم مرحله 

میلیارد ریال بابت باقیمانده مجوز انتشار اوراق در قطاع  1000و براي محدوده شارشتان و خیابان شعاعی قطاع چهار ریال آن 

  .روش رسیددرصد و چهار ساله به ف 17دو  با سود علی الحساب 

میلیارد ریال بابت باقیمانده قطاع چهار توسط بانک سپه نیز که در 1400 مجوز انتشار 1390در سال  )مرحله نهم 

  .درصد و چهار ساله به فروش رسید 17با سود علی الحساب  1390شهریور ماه 

  .ارد ریال می باشدلیمی 6280لذا به طور کل می توان گفت منابع مالی جذب شده از روش اوراق مشارکت     

  

 مزایاي انتشار اوراق مشارکت 

به این نحو که بعد از  .یکی از ویژگی هاي این روش غیر تورمی بودن آن به دلیل جمع آوري نقدینگی در جامعه است -

ا خریـداران اوراق ر  توان از آثار افزایش قیمت زمین و مسکن منتفـع شـد و   براي بازپرداخت اوراق می مدت تعیین شده

 .نیز منتفع نمود

  .تنوع بخشیدن به روش هاي تامین منابع مالی مورد نیاز در بافتهاي فرسوده به ویژه در دوران رکود -

از شـهروندان خواهـد بـود؛ ماننـد      یبخشـ  يبرا» مثبت یاثرات جانب« يدارا که يشهر يدر ساخت پروژه ها عیتسر -

ارزش امالك خـود   شیبافت ها از افزا نیا يدارند و در اثر نوسازفرسوده  يدر مجاورت بافت ها یکه امالک یشهروندان

 . برخوردار خواهند شد

ـ   شیافـزا  وپروژه ها در طول زمان  یبار مال میبه تقسکمک  -  يهـا و درآمـدها   نـه یدر هز يریپـذ  ینـ یب شیثبـات و پ

  .ها  يشهردار

 تیـ قابل جـاد یا زیـ و ن هیالحساب و اصل سرما یشامل نظم در پرداخت سود عل(موفق آن  تیریاوراق و مداین انتشار  -

 داده و باعـث شـود تـا اوراق    شیمربوطـه را افـزا   يشـهردار  یتواند اعتبار مال ی، م)اوراق نیا يمناسب برا ینقدشوندگ

 1981K. K. Raman(مواجه گـردد   یو حقوق یقیحق دارانیخر شتریب بالبا استق ،يبعد يشهر يمربوط به پروژه ها

, .( 

 .مدي مختلف در طرحآهاي خرد از طریق مشارکت تمامی افراد جامعه با سطوح در ي سرمایهجمع آور -

 .قابلیت بازخرید قبل از سررسید با سود علی الحساب ساالنه به صورت روزشمار با تضمبن سیستم بانکی -

 .سهولت در خرید و فروش و دریافت سود -

شار اوراق مشارکت نیاز به ارائه وثیقه قابـل قبـول بانکهـا بـه     هم چنین همانطور که مستحضرید جهت اخذ مجوز انت -

 )ع(اطراف حرم مطهر حضرت رضـا  باشد که جمع آوري آنها بسیار مشکل است ولی در بافت فرسوده عنوان تضمین می

ا جلب نماییم توانستیم با ارائه یک برگ وکالت نامه و با حداقل هزینه این تضمین را به بانک ارائه نموده و اعتماد الزم ر

 .تواند براي سایر شهرداري ها جهت تامین مالی مورد توجه قرار گیرد که این تجربه می

  .به کار گیري منابع محدود خریداران اوراق و ترویج فرهنگ پس انداز در بین آنها -

  .ایجاد روحیه مشارکت و تعاون بین خریداران اوراق -

 .دگی دارندگان اوراق مشارکتسود رسانی و کمک به اقتصاد و معیشت زن -



اوراق هستند، توانسته اند با این نوع در انتشار  یسابقه طوالن يکه دارا ایدن يها ياز شهردار ياریحال حاضر بس در

 یکه در برخ یبلندمدت بپردازند؛ اوراق اریبس دیسررس خیتار يخود، به انتشار اوراق دارا اوراق يمناسب برا یکسب اعتبار مال

 یفراهم م زیرا ن ربازدهیمدت و د یبزرگ، طوالن اریبس يپروژه ها یمال نیساله بوده و امکان تام 15 نهاآ دیسررس خیارموارد ت

   .)1389هاشم خانی و موسوي،(سازد

 چالش هاي انتشار اوراق مشارکت 

بـدون  (سـنه جـاري   مبلغ اوراق فروخته شده را به صورت قرض الح درصد20گردد  با عنایت به اینکه ناشر متعهد می -

نزد بانک عامل جهت بازخرید اصل و فرع اوراق و استرداد احتمـالی وجـوه بـه خریـداران اوراق نگهـداري      ) دسته چک

درصد افزایش می یابد و هم چنین با توجه به سـایر   23درصد به  حدود  18لذا نرخ موثر سود اوراق مشارکت از . نماید

باشـد   درصد می 25و تبلیغات اوراق مشارکت هزینه اوراق براي ناشر ساالنه حدود ها از جمله کارگزاري و انتشار  هزینه

بـا   .درصد وجوه کاهش یافته اسـت  5درصد وجوه به  20از  89که خوشبختانه در بسته سیاستی بانک مرکزي در سال

 .درصدخواهد بود 20این وجود نرخ سود تمام شده اوراق مشارکت باالي 

نابع اوراق در موضوع اوراق مشارکت که مدیریت منابع در این روش نسبت به سایر روش هاي محدودیت استفاده از م -

تامین مالی از انعطاف پذیري کمی برخوردار است و به ناچار فقط باید در موضـوعات خـاص هزینـه و سـرمایه گـذاري      

 .گردد

الحسـاب بـه دارنـدگان اوراق مشـارکت     در کلیه اوراق فروخته شده تا کنون تعداد بسیار محدودي بیش از سود علی - 

پرداخت گردیده است و این حاکی از این مطلب است که معموال پروژه هاي اوراق مشـارکت طبـق برنامـه و گزارشـات     

برداري نرسیده  هاي اوراق به بهره افتد که پروژه ارائه شده به بانک مرکزي پیشرفت ندارند و سررسید در زمانی اتفاق می

گـردد و بعـد از مـدتی کـه      گردد و به سود علی الحساب بسنده می هاي اوراق مشخص نمی واقعی پروژهو معموال ارزش 

رسد ارزش واقعی پروژه هاي اوراق مشارکت مشـخص گردیـده کـه دیگـر دارنـدگان       پروژه تکمیل و به بهره برداري می

صـرف وجـوه نیـز از سـوي بانـک مرکـزي و       لذا باید برنامه ریزي اوراق دقیق تر و نظـارت بـر م  . اند اوراق تسویه نموده

 .تر گردد حسابرس امین دقیق

بایست در پایان پروژه منافع حاصل از مشارکت تقسیم گردد اما چـون   ذات اوراق مشارکت بدین صورت است که می -

مالی  گردد که این نیز باعث اختالل در تامین جذابیت براي فروش داشته باشد سود علی الحساب سه ماهه پرداخت می

هاي اول تا سوم یا چهارم معموال از  همانطور که تجربه نشان داده است معموال سود کوپن. گردد ها می و نقدینگی  پروژه

 .باشد گردد که این باعث کمبود نقدینگی براي اجراي پروژه هاي اوراق می خود منابع اوراق مشارکت پرداخت می

نکـه مهمتـرین مرحلـه در اجـراي پـروژه هـاي بافـت فرسـوده خریـد و          هاي فرسوده با عنایت به ای در خصوص بافت -

چون بـراي  (مالی دارد،می باشد و معموال مجري طرح براي این مرحله نیاز به منابع  ها پروژهامالك واقع در آزادسازي 

هـر پـروژه   لذا مرحله آزادسازي زمان بر مـی باشـد و معمـوال     )مراحل ساخت سرمایه گذاران امادگی مشارکت را دارند

حدود شش ماه تا یک سال آزادسازي آن زمان الزم دارد و در این مدت اوراق مشـارکت در حسـاب هـاي ناشـر بـدون      

پـروژه هـاي اوراق    این در حـالی اسـت کـه   استفاده باقی می ماند و از طرف دیگر سود آنها در حال پرداخت می باشد 

لذا  .ل اتفاق نمی افتد ولی باید سود اوراق سه ماهه پرداخت گرددهاي او درآمد زائی و تکمیل و بهره برداري آن در سال

ها و عدم امکان استفاده از منابع اوراق و در عین حـال پرداخـت سـود بـه      می توان گفت زمان بر بودن آزادسازي پروژه

 .باشد بانک عامل در طی این مدت یکی از چالش هاي مهم ناشران این اوراق می

تواند روي سودآوري پروژه هاي اوراق مشارکت و زمان بهره برداري و تـامین   بازار مسکن نیز میرکودها و رونق هاي  -

اگر اوراق مشارکت در شرایط رونـق منتشـر و در شـرایط    . منابع براي بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت موثر باشد

 .ددي مواجه می شودرکود و سررسید اصل اوراق و تسویه اوراق انجام گردد ناشر با مشکالت متع



 باشـند، در  هایی که سازمان مجري طرح و سایر ناشران اوراق مشارکت با آن درگیر مـی  یکی دیگر از مهمترین چالش -

 :قید گردیده است و آن عبارتست ازآیین نامه انتشار اوراق مشارکت  11ماده 

از  دیـ با يبانک مرکز در صورت عدم فروش صددرصد اوراق مشارکت منتشر شده در مدت مذکور...  “

 نیـی طرح را توسط ناشـر تع  ازیمنابع مورد ن يکسر نیتأم یچگونگ گریطرق د ایمهلت فروش  دیتمد قیطر

 هیـ دستور انتظار اطالع يمهلت مقرر، بانک مرکز یمنابع توسط ناشر ط يکسر نیدر صورت عدم تأم. دینما

 هاينه یهز. هفته به عامل خواهد داد کیظرف مربوط به استرداد وجوه دارندگان اوراق مشارکت را حداکثر 

  ”.ناشر خواهد بود  عهدهامر بر نیاز ا یناش یمال

با همه این شرایط اوراق مشارکت یکی از راه حلهاي پیش روي بافت هاي فرسوده براي تامین مالی مـی باشـد کـه    

برنامه ریزي دقیق از این منبـع تـامین    می بایست تا می توانیم تصمیمات منطقی گرفته و مشکالت آن را رفع نموده و با

  .مالی حداکثر استفاده را نمود

  اوراق مشارکت  قیبافت فرسوده از طر ينوساز يپروژه ها یمال نیدر تام تیموفق ينکات مهم برا

 یمـال  نیتـام  يطـرح هـا   تیریو مـد  یمختلف کشور در طراحـ  يها يشهردار تیموفق يها هیاز پا یکی عتاًیطب

در  شـرو یپ يهـا  يشهردار اتیآنها از تجرب يریگ انتشار اوراق مشارکت، بهره قیبافت فرسوده از طر يزنوسا يها پروژه

 ينکـات بـرا   نیاز مهـم تـر   ی، برخـ اتیتجرب کمک اینبا . خواهد بود) تهران و مشهد يها يعمدتا شهردار( نهیزم نیا

  )1389هاشم خانی و موسوي،(: خواهند بود ریمشابه، به شرح ز يطرح ها تیموفق

  : طرح یو فن یمال FS(4(»یامکان سنج« قیدق یطراح) الف

سـاخت پـروژه، درآمـدها و     یفنـ  اتیجزئ ینیب شیشامل پ دیبافت فرسوده، با يمربوط به هر طرح نوساز یسنج امکان

کت اوراق مشـار  دارانیـ نسـبت بـه خر   يشـهردار  یپرداخت تعهدات مـال  يریامکان پذ لیو تحل هیتجز زیطرح و ن يها نهیهز

  . باشد) هیاصل سرما زیالحساب و ن یشامل پرداخت به موقع سود عل(

  : بافت فرسوده یو اجتماع يساختار اقتصاد ییبازآرا يبرا ییبسترها یطراح) ب

منطقـه اسـت و نـه توجـه      یو فرهنگ یاجتماع ،ياقتصاد طیشرا يایبافت فرسوده، اح ينوساز يها در پروژه یاصل هدف

  .نوساز یسکونم يصرف به ساخت واحدها

و  یاجتمـاع  ،ياقتصـاد  يهـا  رساختیز يبافت فرسوده، توجه به ارتقا ينوساز يدر پروژه ها تیموفق یواقع رمز اصل در

مناطق  ریساکنان بافت فرسوده و سا نیب یو اجتماع ياقتصاد وندیپ جادیکه امکان ا يدر منطقه مربوطه است؛ به نحو یفرهنگ

  . گردد جادیشهر ا

دارد، توجـه بـه بهبـود     تیـ بافت فرسوده اهم يمناطق دارا ياقتصاد طیکه به منظور بهبود شرا ینکات نیراز مهم ت یکی

  . باشد یم یشبکه آبرسان زیهمچون شبکه فاضالب و ن ییها رساختیز تیوضع

 يااز آغاز اجر شیمنطقه مورد نظر، پ یتیجمع يها یژگیو زیو ن یفرهنگ ،یاجتماع ،ياقتصاد يها یژگیو یبررس) ج

  )همان منبع(: طرح

هسـتند کـه    یخاص یو فرهنگ یاجتماع ،ياقتصاد طیشرا يبافت فرسوده، دارا يدارا يبخش عمده مناطق شهر ساکنان

مذکور، ممکـن   طیعدم توجه به شرا. نباشد ینیب شیبافت فرسوده قابل پ يطراحان پروژه نوساز يبرا طیشرا نیممکن است ا

  . مواجه سازد يجد يها پروژه را با چالش تیاست موفق

سـاکنان منطقـه، ممکـن اسـت بخـش قابـل        ياقتصاد تیدر مورد وضع قیدق لیعنوان مثال، در صورت نداشتن تحل به

نامطلوب افراد  یمال تیصورت با توجه به وضع نیدر ا. نباشند دیجد یمسکون يواحدها دیاز ساکنان منطقه قادر به خر یتوجه

 هیبـه حاشـ   جـه یمناطق شـهر نبـوده و در نت   ریدر سا یواحد مسکون رهاجا ای دیادر به خراز آنان ق ياریمذکور، ممکن است بس

  . وندندیبپ نانینش

                                                
4-Feasibility Study 



  : مختلف در منطقه مورد نظر یبه خدمات عموم یدسترس تیوضع قیدق یبررس) د

 نییپـا  زیبوده و تنوع خدمات ن زیناچ اریبه خدمات مختلف بس یبافت فرسوده، دسترس ياز مناطق دارا ياریبس در

مختلـف   یبه مراکز خدمات یدسترس يرا برا يادیزمان ز دیمناطق با نیا نیاز موارد ساکن ياریدر بس نیهمچن. باشد یم

کمبودهـا در   نیـ رفـع ا  يبرا ییبافت فرسوده، بسترها يپروژه نوساز اتیجزئ یالزم است در طراح نیبنابرا ند؛یصرف نما

 یمراکـز عرضـه کننـده خـدمات     جادیو تره بار، ا وهیساخت بازار م د،یاکز خرمثال افزودن ساخت مر يبرا. نظر گرفته شود

و بـه   هفرسوده منجر شـد  ينشاط در بافت ها شتریهر چه ب قیتواند به تزر یآن، م ریو نظا یینت، خشکشویهمچون کاف

بـه سـکونت    بـا توجـه   گـر، یمثـال د  کیبه عنوان . ساخته شده کمک کند یمسکون يفروش واحدها ندیفرآ يآسان ساز

توانـد   یمطالعه دانـش آمـوزان، مـ    يبرا یکوچک يها فرسوده، ساخت کتابخانه يدر بافت ها تیپرجمع نسبتاً يخانوارها

  . دیانم جادیساخته شده ا یمسکون يواحدها يبرا يادیز تیجذاب

  : حاکم بر بازار مسکن در زمان اتمام ساخت پروژه یمناسب در مورد روند کل یلیارائه تحل) ه

و  یمسـکون  ياوراق مشارکت، از محل فروش واحدها دارانیتوجه به آنکه بخش عمده بازپرداخت اصل و سود خر اب

مسکن در  متیاز ق یمناسب نیبافت فرسوده، تخم يطرح نوساز انیخواهد شد، الزم است مجر نیساخته شده تام يتجار

و  نانهیخوشـب  يویسـنار  3 ایـ  2مذکور در قالب  يها نیبهتر است اگر تخم اریبس. زمان اتمام ساخت پروژه داشته باشند

  . مشخص گردد قیبه صورت دق زین ویطرح در صورت رخ دادن هر سنار يبرخورد مجر یآماده شده و چگونگ نانهیبدب

  و نتیجه گیري يجمع بند 

بـه   مرتبـاً  یکاف یفقدان منابع مال لیمختلف کشور، به دل يفرسوده در شهرها يبافت ها ينوساز ياز پروژه ها ياریبس

اوراق «فرسوده، اسـتفاده از   يبافت ها ينوساز يپروژه ها يبرا ازیمورد ن یمنابع مال نیتام ياز روش ها یکی. افتند یم قیتعو

مربوط  اتیاجرا شده و تجرب ینسب تیهمچون تهران و مشهد با موفق یبزرگ يکه در شهرها يندیاست؛ فرآ »يمشارکت شهر

 یو نـاتوان  رمترقبهیتا از بروز اتفاقات غ ردیکشور مورد استفاده قرار گ يشهرها ریتواند توسط سا یشهر مدو  نیا يبه پروژه ها

  . شود يریاوراق جلوگ دارانیدر قبال خر یبه موقع تعهدات مال يفایشهرها از ا ریسا يها يشهردار

صـورت  کامـل  بـه شـکل   که آزادسازي پروژه  معموال شرایطی را می پذیرند در این گونه بافتها گذاران از آنجا که سرمایه

و با فروش زمین پروژه براي اجراي آن بـه  ها را انجام داد  فروش اوراق مشارکت تملک پروژه توان با استفاده از می گرفته باشد،

ز براي تـامین  گذار نی  شود، از سود حاصل از فروش زمین به سرمایه می عالوه بر اینکه محدوده مورد نظر بازسازي، سرمایه گذار

اي کـه   با این تفاسیر برنامـه . استفاده کرد و باز پرداخت اصل و سود اوراق مشارکت نیز منابع مورد نیاز اجراي فضاهاي عمومی

براي بخش تملک باشد تا بتواند  صرفاشود باید  دیده می در طرح هاي بهسازي و نوسازي براي استفاده از منابع اوراق مشارکت

  . گذار هم استفاده کرد ایجاد کند چرا که پس از تملک زمین می توان از منابع سرمایه تسریع در طرح را

هاي مختلف بکـار گرفتـه شـده    از میان روش )ع(امام رضادر محدوده طرح بهسازي و نوسازي بافت پیرامون حرم مطهر 

بـا ماهیـت چنـین طرحهـایی      و بکار گرفتـه شـده اسـت   جهت تملک امالك  ی است کههایروش اوراق مشارکت یکی از روش

این است که تورم زمین و مسکن جبران کننده هزینه هاي اوراق می باشد  یکی از مزایاي این روش. دارد نیز سازگاري بیشتري

بعد از مدت تعیین شده براي بازپرداخت اوراق می توان از آثار افزایش قیمـت زمـین و مسـکن منتفـع شـد و       به این معنی که

  .نمودرا نیز منتفع  خریداران اوراق

چالشهایی نیز به چشـم مـی   بافت هاي فرسوده ، مشکالت و  هاي واقع در طرح مزایاي این روش در تامین مالی با وجود

زمان بر بودن آزادسازي پروژه ها و عدم امکـان اسـتفاده از منـابع اوراق و در    توان،  مشکالت را میترین  عمدهیکی از  که .خورد

  .برشمرد د به بانک عامل در طی این مدتعین حال پرداخت سو

  :لذا پیشنهادات ذیل به منظور رفع چالشهاي استفاه از اوراق مشارکت ارائه می گردد



 به کار گرفته شود  مرحله تملک پروژه ها و آماده سازي و بسترسازي فضاهاي عمومی اوراق مشارکت در

بانک هاي عامل به گونه اي تغییر یابد که مجوز انتشـار اوراق  که در این راستا می بایست قوانین بانک هاي مرکزي و که 

 .فقط براي تملک و آماده سازي صادر گردد

   قوانین اوراق مشارکت به گونه اي تنظیم گردد که سود آن حداقل پس از یک سال تنفس به دارنـدگان

لذا منتشر کننده . برداري خواهد رسیدزیرا پروژه هاي اوراق مشارکت حداقل پس از یک سال به بهره  .اوراق پرداخت گرد

 .در بازپرداخت سود کوپن هاي مراحل اول تا چهارم معموال با مشکل مواجه خواهد گردید

  کلیه تعهدات و منابع اوراق به بخش خصوصی واگذار گرددر صورت امکان. 

 کود اقتصادي بخش برنامه ریزي گردد که در دوران ربه گونه اي  ها مشارکت توسط شهرداري انتشار اوراق

پروژه هـایی کـه از ایـن محـل     رونق اقتصادي ، دوران کاهش یافته و در امالك هاي خرید  تا هزینه منتشر گرددمسکن 

هرچند که با این روش دیگر . صورت پذیردبازپرداخت اصل و سود اوراق آسان تر  آزادسازي گردیده اند به فروش برسند تا

مشارکت را نخواهند داشت ولی از مزیت کاهش ریسک اوراق منتشر شده بهره مند  اوراق نهساال امکان انتشارشهرداري ها 

 .خواهند شد

  جهت جلوگیري از اخالل در جریان نقدینگی پروژه ها و هم چنین به این منظور که منابع انتشار دهنده

که البته خوشبختانه این . صورت پذیرداوراق صرف بازخرید آن نگردد، پیشنهاد می شود بازخرید اوراق در بازار ثانویه اي 

این روش  .گرددمهم در سال جاري محقق گردیده وانتشار و خرید و فروش این اوراق از طریق تاالرهاي فرابورس انجام می

  .داراي محدودیت هاي خاص خود می باشد

هاي طراحی شده یکی از  با پروژهپیشرفت همزمان فضاهاي عمومی و خیابانها که شود  یم دینکته مهم تاک نیابر انیپا در

تا زمانی که فضاهاي عمومی بـه اجـرا در نیاینـد تـالش      به عبارت دیگر. گرفته شودمسائلی مهم دیگري است که باید در نظر 

گذاران براي تامین مالی طرح و مردم رابـراي همکـاري الزم بـا     مجري طرح مشهود نخواهد بود و این امر عدم اطمینان سرمایه

  .خواهد داشتموعه به دنبال این مج

در منـاطق   یو اجتمـاع  ياقتصـاد  طیشـرا  يایـ فرسوده، اح يها بافت ينوساز يها پروژه یهدف اصلا که جهمچنین از آن

 يواحـدها  يبافت فرسـوده، عـالوه بـر نوسـاز     ينوساز يها پروژه هیالزم است تا در کل جهیدر نت، باشد یبافت فرسوده م يدارا

 یرساختیساکنان از امکانات ز يمند بهره شیمنطقه، افزا يرونق اقتصاد يبه منظور ارتقا یمکمل يها مهبرنا ،يو تجار یمسکون

  .ردیدر دستور کار قرار گ یو اجتماع یفرهنگ يپروژه ها زیو ن

و البته این نکته قابل ذکر است که استفاده از اعتبارات دولتی و یا خطوط اعتباري ارزان قیمـت در اجـراي زیـر سـاختها     

باشد و بهتر است اوراق مشارکت فقط براي پروژه  هاي فرسوده مناسب تر از فروش اوراق مشارکت می فضاهاي عمومی در بافت

ناچار به انتشار اوراق به دلیل عدم وجود این نوع اعتبارات دولتی، ولی متاسفانه امروزه شهرداري ها . هاي انتفاعی منتشر گردد

 باعث کاهش سودآوري اوراق ،گردند که این مساله خود می با هم هاي انتفاعی ها و هم پروژه رمشارکت براي آزادسازي هم مسی

  .گرددبوجود آمدن مشکالت عدیده اي در بازپرداخت اصل و سود این اوراق مشارکت میمنتشر شده و در نتیجه  مشارکت

  :را می توان به شکل ذیل خالصه کرد به طور کلی ضرورتهاي اجراي طرحهاي بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوه شهري

      تهیه برنامه راهبردي تامین مالی با مکانیزمهاي قانونی و اجرایی در سطوح محلی، ملی و بین المللـی بـا توجـه بـه

 پتانسیلها و شرایط بافت فرسوده

 فراهم نمودن امنیت سرمایه گذاري و ارائه تضامین الزم  

 تنوع بخشیدن به شیوه هاي تامین مالی  

 ده سازي بسترهاي الزم براي مشارکت مالکین اما  

 رسانی و تبلیغات صحیح و بهنگام   اطالع  

 عدم وجود تغییرات متناوب طرح  

 رفع موانع موجود براي استفاده از کمکها و حمایتهاي دولتی 

 اعطاي تسهیالت بانکی به منظور اجراي پروژه ها  



  الزماجرایی نمودن صندوق طرح حرمین شریفین و تخصیص منابع  

 اجراي فضاهاي عمومی و تاسیسات زیربنایی  
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