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چکيده
فرسودگی بافتهای شهری بازتابی از کاستیها و نارسائیهايی مانند کمبود خدمات و سرانههای شهری ،شبکهها و معابر
ناموزون ،مشکالت زيستمحيطی و ...است .مسئله تأمين مالی احيای اين بافتها با توجه به فقر و تنگدستی ساکنين ،جمعيت
رو به رشد و افزايش تصاعدی قيمت زمين و مسکن و سوداگری در بازار مسکن بهعنوان دغدغه اصلی دولتها مطرح بوده و
هست .در اين مقاله ضمن مرور تجربيات کشورهای توسعهيافته برای بهکارگيری صندوقهای امالک و مستغالت در تأمين
مالی احيای بافتهای فرسوده ،تأمين اين صندوقها از طريق انتشار اوراق بهادار اسالمی (صکوک) موردبررسی و تحليل قرار
گرفت .سودآور بودن طرح احيا با دادههای موجود در مورد احياء بافت فرسوده محله همتآباد اصفهان نشان داد سودآوری با
 2/1درصد و نرخ بازگشت سرمايه  26/13مورد تائيد بوده و از ميان انواع صکوک ،انتشار اوراق مشارکت ،اجاره بهشرط
تمليک ،استصناع و مرابحه میتواند بهعنوان ابزار اين تأمين مالی مورداستفاده قرار گيرد .بررسی فنی و اقتصادی و درنهايت
رتبهبندی ابزارهای مذکور از طريق روش تصميمگيری چند معياره با شاخصهای چهارگانه بازده ،ريسک ،سهولت انتشار و
استقبال مشتريان نيز نشان داد صکوک مشارکت بهعنوان مناسبترين گزينه میتواند انتخاب شود .ضمن اينکه مطالعات ميدانی
از طريق جمعآوری اطالعات پرسشنامهای از دو نمونه منتخب از اهالی محله و سرمايهگذاران بالقوه و تحليل آماری يافتهها،
ميزان استقبال از اوراق منتشره را اثبات نمود.
واژههاي کليدي :بافت فرسوده شهری ،صندوق امالک و مستغالت ،اوراق صکوک ،صکوک مشارکت

*نويسنده مسؤول

mitra.noaparast@gmail.com
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 -0-0بيان مسئله

 -0مقدمه
فرسودگی مناطق شهری منجر به فقر و
محروميت ،ناامنی و معضالت اجتماعی ،تراکم
ساختمانهای بیدوام و ...شده است ،ازاينرو احيای
اين بافتها موردتوجه دولتها قرارگرفته است.
توجه به ابعاد اجتماعی احيای بافتهای فرسوده و
توجه به برنامهريزی مشارکتی تحت عنوان
«برنامهريزی با مردم» بهجای «برنامهريزی برای مردم»
تنها راهحل تسريع در نجات بافتهای فرسوده از
مشکالت

فرهنگی

اجتماعی

و

اقتصادی،

زيستمحيطی و غيره خواهد بود.
در اين مقاله به يکی از انواع روشهای تأمين مالی
شهرداریها بهمنظور احيای بافتهای فرسوده شهری،
بانام صندوقهای سرمايهگذاری امالک و مستغالت

1

(ريتها) اشارهشده است که با کمک يکی از
ابزارهای تأمين مالی اسالمی يعنی انتشار صکوک و
با در نظر گرفتن نقش سازنده همکاری و مشارکت
مردم به دنبال ارائه راهکاری در جهت تسهيل امر
نوسازی مناطق فرسوده شهری است.
ريتهانوعی از صندوقهای سرمايهگذاری هستند که
به تجميع سرمايههای خرد در جهت سرمايهگذاری
در حوزه زمين و ساختمان میپردازند و معموالً سهام
آنها نيز در بورس عرضه میشود .عالوه بر انتشار
اوراق سهام ،انتشار اوراق قرضه در تأمين مالی اين
صندوقها امری معمول است که با توجه به حرمت
ربا در شريعت اسالم بايد به جايگزينی ابزارهای مالی
اسالمی برای رفع اين مشکل پرداخت که ازجمله
آنها صکوک است .

). REIT(REAL ESTSTE INVESTMENT TRUST

بافت فرسوده شهری عبارت است از بافتهای
شهری که وجود عوامل و عناصر مختلف در آن،
کاهش ارزشهای کيفی محيطزيست انسان را از
جنبههای

(کالبدی،

اقتصادی و اجتماعی) فراهم میآورد و با نزول
ارزشهای سکونتگاهی ،نوسازی در بافت متوقف
میشود و ميل مهاجرت در جمعيت ساکن فزونی
میيابد (جهانشاهی .)1312 ،مشکالتی از قبيل داشتن
خانههای بسيار قديمی و فرسوده ،نبود بهداشت
زيستمحيطی ،وجود حشرات و جانوران موذی ،نبود
امنيت اجتماعی از قبيل وجود معتادان ،ولگردان،
دختران خيابانی ،موادفروشان و همچنين فقر فرهنگی
و ...از مهمترين معضالت بافتهای فرسوده شهری
است.
بافتهای فرسوده عليرغم اين مشکالت ،ويژگیهای
متمايزی نيز دارند ازجمله اينکه دارای کليه امکانات
شهری از قبيل تأسيسات آب ،برق ،گاز و تلفن هستند
که اگرچه نياز به بازسازی و بهسازی دارد ولی
برخالف ايجاد شهرکهای جديد در حاشيه شهر،
نيازمند صرف بودجههای هنگفت جهت اجرا و
پيادهسازی اوليه نيستند.
بااينحال احياء و نوسازی اين بافتها با توجه به
مشکالت قيدشده مستلزم اقدامات جامع و راهبردی
و مهمتر از همه جلب مشارکت ذیحقان است.
وجود مسئله لزوم احترام به مالکيت خصوصی از
ديدگاه شرع مقدس اسالم ايجاب میکند هر الگوی
توسعهای با توجه به اين حقوق ،برنامهريزی و
پيادهسازی گردد.

1

عملکردی،

زيستمحيطی،

طراحی و ارزشگذاری صکوک جامعهمدار برای احيای213/...

منظور از احيای بافتهای فرسوده شهری،مرمت و

بهمنظور ايجاد انگيزه همکاری و شفافسازی کليه

بازسازی مناطق مسکونی و قديمی شهر است و در

فعاليتها ،اطمينانبخشی و متقاعد ساختن مردم و

اينجا با توجه به مواجه بودن با کمبود زمين و افزايش

جلب مشارکت آنها میتواند بسيار راهگشا باشد.

متقاضی مسکن ،طراحی آپارتمانها و ساختمانهای

ازجمله ابزارهايی که در تأمين مالی احيای بافتهای

بزرگ در بافتهای فرسوده شهری ضروری است.

فرسوده در کشورهای توسعهيافته مورداستفاده

برنامهريزی و کمک به احيای بافتهای فرسوده

قرارگرفتهاند ،صندوقهای امالک و مستغالت

شهری زمانی ضرورت میيابد که مالکان توانايی

(ريتها) هستند« .ريت» يک واحد تجاری است که

بازسازی منازل خود را همپای ساير مناطق شهری

بهمنظور کسب سود ،دارايیها را خريداری کرده و

نداشته باشند .بااينحال به دليل محدوديت منابع

آنها را اداره میکند .مؤسسات سرمايهگذاری بزرگ

دولتها و شهرداریها برای احيای بافتهای فرسوده

همچون صندوق بازنشستگی و شرکتهای بيمه،

شهری الزم است سرمايهگذاریهای جديدی به اين

سهامداران اين صندوقها بوده و دارای طيف وسيعی

بافتها سرازير شود و اينجاست که ريتها میتوانند

از ساختمانها و آپارتمانهای مسکونی ،بيمارستانها،

وارد عمل شده و از طرق مختلف ازجمله انتشار

فروشگاهها ،کارخانهها و ...میباشند که سود آنها بين

اوراق نيز اقدام به تأمين مالی عمليات احيای

سهامداران و سرمايهگذاران تقسيم میکنند .هدف از

بافتهای فرسوده با مشارکت و همراهی مالکان

تشکيل چنين صندوقهايی جمعآوری وجوه از

موجود نمايند.

سرمايهگذاران و اختصاص آن به پروژههاست.

تاکنون سازمانها و نهادهای دولتی و غيردولتی

سرمايهگذاری در اين صندوقها ،ريسک را کاهش

بسياری برای احيای بافتهای فرسوده نتوانستهاند

میدهد و باعث افزايش بازده کلی فرد سرمايهگذار

بهطور صد در صد موفق شوند و حتی مشارکت مردم

میشود .ريتها توانايی مقابله با تورم را نيز دارند و

را به دليل عدم اعتماد مردم به اين سازمانها جلب

امکان سرمايهگذاری برای افراد با سرمايه اندک را نيز

نمايند.

فراهم نموده ،از ماليات مضاعف جلوگيری میکند.

مشکل اصلی ساکنين بافتهای فرسوده از دست دادن
منازل خود است ،درحالیکه با همين شرايط
فرسودگی نيز میتوانند تا مدتی به زندگی ادامه
دهند.لذا الزم است اقدامات اوليه جهت همراه
ساختن اهالی با طرح احيا جلب مشارکت آنها با
حفظ حقوق مالکيت و توزيع عادالنه منافع ،اسکان
موقت آنها و تأمين سرمايه الزم جهت اجرای
عمليات احياء بهصورت همزمان دنبال شود .اقداماتی
ازجمله تشکيل شورای منتخب اهالی و ذیحقان

 -5-0اهداف پژوهش
هدف کلی :پيشنهاد روشی برای تأمين مالی احيا
و بازسازی بافتهای فرسوده شهری از طريق انتشار
صکوک
همچنين:
 .1بررسی امکان انتشار انواع مختلف صکوک
جهت تأمين مالی پروژههای احيای بافت فرسوده
شهری از بعد فنی.
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 .2بررسی استقبال يا عدم استقبال سرمايهگذاران

کشورها پرداخته و به دنبال ارائه راهکاری در جهت

بالقوه و ساکنين بافت فرسوده (محله همتآباد

تأسيس اين صندوقها در ايران که مطابق اصول و

اصفهان) از روش تأمين مالی پيشنهادی

قوانين کشور باشد بوده است .اين پاياننامه با روش

 -3-0پيشينه پژوهش
در باب مسئله تأمين مالی بهمنظور احياء و
نوسازی بافتهای فرسوده در قالب صندوقهای
سرمايه گذاری امالک و مستغالت و از طريق انتشار
صکوک تابهحال در ايران پژوهش جامعی که
دربردارنده تمام اجزاء باشد صورت نپذيرفته است،
بلکه در پژوهشهای پيشين هرکدام از اجزا بهصورت
جدا و يا رابطه دو جزء باهم در نظر گرفتهشده و
موردبررسی قرارگرفته است.
مطالعات داخلی

توصيفی – کاربردی نوشتهشده و در پايان نيز به اين
نتيجه رسيده است که بهکارگيری نهادهای مالی نوين
(صندوقهای سرمايهگذاری زمين و ساختمان) باعث
بهبود استانداردسازی ،نظارت در بازار مسکن و
سرمايه و اصالح و گسترش پايههای مالياتی میشود.
اديبزاده و همکارانش ( )1313در مقاله خود تحت
عنوان «مهندسی اجتماعی و نقش مشارکت مردمی در
تحققپذيری نوسازی در بافتهای فرسوده شهری»
با بهرهگيری از نتايج حاصل از مطالعات ميدانی و
کتابخانهای ،نقش مشارکت در مهندسی اجتماعی و
اثر آن بر کيفيت تحققپذيری طرح را بررسی میکنند

آئينی ( )1311در مقالهای با موضوع «تأمين مالی

و با مقايسه طرح پيشنهادی حاصل از مهندسی

صنعت بهسازی و نوسازی شهری» شروط و

اجتماعی و مشارکت مردم به بيان مزايای افزايش

مؤلفههای اصلی ورود سرمايههای خرد و کالن به اين

مشارکت حاصل از رويکرد مهندسی اجتماعی

صنعت را موردبررسی قرار داده است .با در نظر

میپردازند.

گرفتن اين موضوع که مسئله احياء و نوسازی

سليمیفر و همکارانش ( )1331در مقاله خود با

بافتهای فرسوده ويژگیهای مشابه زيادی با مباحث

عنوان «صکوک اجاره؛ ابزاری کارآمد جهت تأمين

مربوط به زمين و ساختمان دارد ،لذا میتوان نوسازی

مالی پروژههای شهری» به بررسی روشهای فعلی

و بهسازی بافتهای فرسوده شهری را نيز در قالب

تأمين مالی شهرداریها پرداختهاند و تمرکزشان بر

اين صنعت جای داد و کمکی به خلق ارزشافزوده

اين بوده است که آيا به لحاظ اقتصادی انتشار

نمود.

صکوک میتواند راهکار مناسبی جهت تأمين مالی

بان ( )1311در پاياننامه خود تحت عنوان

پروژههای شهری باشد يا خير .در اين مقاله از روش

«مطالعه تطبيقی صندوقهای سرمايهگذاری امالک و

توصيفی -کاربردی استفادهشده و ضمن ارائه مدل

مستغالت در ساير کشورها و امکانپذيری راهاندازی

عملياتی صکوک اجاره نشان میدهد که اين اوراق

آن در ايران» به بررسی ويژگیها ،اهداف و نحوه

ازلحاظ اقتصادی ابزاری مناسب برای تأمين مالی

عملکرد صندوقهای امالک و مستغالت در ساير

پروژههای شهری محسوب میشود.

طراحی و ارزشگذاری صکوک جامعهمدار برای احيای211/...

اسالمی را بهعنوان يکی از راهکارهای سرمايهگذاری

مطالعات خارجی
ايمپريال )2116( 1در کتاب خود با عنوان

که با اصول شريعت سازگار است و اعتماد

صندوقهای سرمايهگذاری امالک و مستغالت،

سرمايهگذاران را به همراه دارد ،معرفی مینمايد.

تعريفی از اين صندوقهای سرمايهگذاری ارائه و به

همچنين بيان مینمايد که سرمايهگذاری در اين

بيان تاريخچه ،چگونگی توسعه و تجزيهوتحليل نحوه

صندوقها باعث تنوع در سبد دارايیها ،سرشکن

عملکرد آن میپردازد .همچنين نحوه عملکرد

شدن و کاهش ريسک ناشی از سرمايهگذاری خواهد

آنهادرزمينۀ ساخت ادارات و هتلها و تجربههای

شد.

صورت پذيرفته را بيان مینمايد.
سان آونگ و همکاران )2112( 2در مقالهای تحت
عنوان «صندوق امالک و مستغالت مالزی؛ عملکرد و

 -4-0مبانی نظري پژوهش
 -0-4-0مبانی قانونی

تجزيهوتحليل مقايسهای» به بررسی مقايسهای

مبنای قانونی احيای بافتهای فرسوده شهری در

عملکرد صندوقهای سرمايهگذاری امالک و

قالب «قانون حمايت از احيا ،بهسازی و نوسازی

مستغالت متعارف و اسالمی پرداخته است .دادهها در

بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری» است که در

اين مطالعه از منابع مختلفی همچون بانک مالزی و

تاريخ  1313/11/12به تصويب مجلس شورای

کميسيون اوراق بهادار و از مجموعهای جامع از

اسالمی رسيده و ساختار نهادی احيای مذکور را تا

اندازهگيری عملکرد مانند شاخص شارپ و آلفا بهره

حد زيادی روشن نموده است .در ادامه به مواد

گرفته است .تجزيهوتحليلهای وی نشان میدهد که

قابلتوجه در اين قانون پرداخته میشود.

صندوقهای امالک و مستغالت چه بهصورت اسالمی

 -1تعيين محدوده طرحهای احيای بافت فرسوده

و چه بهصورت متعارف باعث پوشش ريسک ناشی

«ماده  -6بهمنظور جلب مشارکت حداکثری مالکان و

از بحران مالی شده و گزينه مناسبی برای

ساکنان محدوده طرحهای احيا ،بهسازی و نوسازی،

سرمايهگذاران خواهد بود.

حسب مورد از سوی مجری طرح ،محدوده اجرائی

نيول و اوسمادی )2113( 3در مقالهای با عنوان

طرحهای مصوب به نحو مطلوب و مناسب به ساکنان

«توسعه و تجزيهوتحليل عملکرد اوليه صندوقهای

و مالکان اطالعرسانی میشود و يا همکاری آنها

سرمايهگذاری امالک و مستغالت اسالمی در مالزی»

برای حصول توافق نسبت به ارزيابی و تعيين قيمت

ساختار ريتهای اسالمی در مالزی و اهميت و

روز اراضی ،ابنيه و ديگر حقوق قانونی افراد در

عملکرد آنها را مورد تجزيهوتحليل قرار داده و

وضعيت موجود بهعالوه پانزده درصد ( )%11از

صندوقهای سرمايهگذاری امالک و مستغالت

طريق هيئت سهنفره کارشناسان رسمی دادگستری
(يک نفر به انتخاب مالک يا صاحب حق ،يک نفر به

1

. Imperiale
. San Onget. al.
3
. Newell and Osmadi
2
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انتخاب مجری طرح و يک نفر مرضیالطرفين) اقدام

تصويب اين قانون در چارچوب قوانين بودجه و

میگردد.»...

برنامه توسعه ،تنظيم میشود و به تصويب

 -2تعيين تکليف معارضين طرح

هيئتوزيران میرسد .ايجاد صندوقهای توسعه

«ماده  -1درصورتیکه تعدادی از مالکان امالک واقع

سرمايهگذاری دولتی و راهاندازی شرکتهای سهام

در پروژههای اجرائی مصوب تمايلی به مشارکت

پروژه دولتی منوط به تصويب مجلس شورای اسالمی

نداشته باشند و ملک آنها مانع اجرا طرح باشد سهم

است».

آنها بر اساس ارزش تقويم شده بهعنوان قيمت پايه

الزم به ذکر است که تأمين مالی به روش ايجاد

در صورت وجود وجه ملزم شرعی از طريق مزايده

صندوقهای امالک و مستغالت و نيز انتشار صکوک

به فروش رسيده و به آنان پرداخت میشود .برنده

مطابق با همين بند از قانون بالمانع خواهد بود.

مزايده به نسبت سهام مالک ،در مشارکت يا مجری

 -1امتيازات تشويقی

طرح جايگزين مالک اول میگردد .در صورت

ماده  -11بهمنظور تأمين سرانهها و زيرساختهای

استنکاف مالکان امالک مذکور از مشارکت و يا عدم

الزم در طرحهای مصوب احياء بهسازی و نوسازی،

واگذاری سهام به هر دليل از طريق مزايده ،مجری

حقاالمتياز آب ،برق ،گاز ،تلفن آن در اين محدودهها

طرح بايد رأساً يا از طريق جلب سرمايههای

پس از نوسازی محفوظ است و دستگاههای ذیربط

سرمايهگذاران متقاضی مشارکت ،نسبت به خريد يا

موظفاند نسبت به برقراری و تأمين خدمات

تملک امالک مزبور اقدام نمايد .در صورت

موردنياز اقدام نمايند.

مجهولالمالک بودن بعضی از امالک واقع در

ماده  -12دولت میتواند هزينههای بخشهای

پروژههای اجرائی فوق با اذن ولیفقيه از طريق مزايده

غيردولتی بهمنظور تأمين خدمات و فضاهای عمومی

اقدام میشود و وجوه حاصل در اختيار ولیفقيه قرار

فرهنگی ،گردشگری ،آموزشی ،مذهبی و ورزشی در

میگيرد تا مطابق نظر ايشان عمل شود».

مناطق يادشده را جزء هزينههای قابلقبول مالياتی

 -3روشهای تأمين مالی

مؤديان محسوب نمايد.

«تبصره  2از ماده  -1طرق مختلف تأمين منابع مالی

ماده  -13دولت مجاز است ساالنه ده هزار ميليارد

اجرا اين ماده و ساير مفاد قانون اعم از راهاندازی

ريال جهت احياء بهسازی و نوسازی بافتهای

نهادهای تأمين سرمايه ،انتشار اوراق مشارکت ،جلب

فرسوده شهری در بودجه سنواتی کل کشور پيشبينی

مشارکت سرمايهگذار خارجی يا داخلی ،ايجاد

و درج نمايد.

صندوقهای توسعه سرمايهگذاری غيردولتی و

ماده  -11شورای برنامهريزی و توسعه استانها

راهاندازی شرکتهای سهام پروژه غيردولتی و نظاير

موظفاند در چهارچوب اعتبارات موضوع ماده ()13

توسط

اين قانون اعتبارات موردنياز را برای ساخت فضاها و

وزارتخانههای مسکن و شهرسازی ،کشور و امور

ساختمانهای عمومی و خدماتی در محدوده مصوب

آن

بهموجب

آئيننامهای

است

که

اقتصادی و دارائی حداکثر ظرف سه ماه پس از

طراحی و ارزشگذاری صکوک جامعهمدار برای احيای213/...

بافتهای فرسوده از محل اعتبار دستگاههای ذیربط

همچنين تسريع در انجام کار و کاهش هزينه تمامشده

با اولويت تأمين نمايند.

پروژه

ماده  -11بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران
موظف است حداقل بيستوپنج درصد ()%21
تسهيالت بانکی ارزانقيمت تخصيصی به بخش
مسکن را به امر احداث و نوسازی مسکن و احياء
بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری
اختصاص دهد.

 -3-4-0ابعاد مالی و اقتصادي

بخش مسکن تقريباً يکچهارم سرمايه ،يکدهم
اشتغال و يکپنجم تسهيالت بانکی را به خود
اختصاص میدهد .همين امر میتواند گويای اهميت
موضوع تأمين مالی بخش مسکن باشد .فقدان سيستم
تأمين مالی کارآمد مسکن از حضور خانوادههای

 -5-4-0ابعاد جامعهشناختی (سازوکار جلب مشارکت

کمدرآمد و با سطح درآمد متوسط در بازار مسکن

اجتماعی ساکنين)

ممانعت میکند .ازآنجايیکه خريد مسکن افراد را

اقدامات الزم در جهت جلب رضايت مردم در

ملزم به پرداخت هزينههای سنگينی مینمايد ،لذا

اين زمينه را میتوان در دستهبندی زير عنوان کرد:

خريد مسکن برای اکثر مردم تنها با استفاده از

 -آگاهیبخشی و ابهامزدايی از اهداف طرح در مقطع

ابزارهای تأمين مالی ممکن خواهد بود.

ورود به بافت و مراحل بعدی پروژه ،توصيف طرح
نهايی شده نوسازی با کمک مردم قبل از انجام
برنامهريزی
 شناسايی نيازهای ساکنين منطقه و تالش برای رفعآنهابراساس اولويت و ضرورت بهمنظور نگهداری
جمعيت موجود در بافت فرسوده ،شناسايی معتمدين
محل و گروههای فعال محلی و تالش برای همکاری
با آنان و تشکيل شورای محلی بهعنوان رکن اصلی در

انواع روشهای متعارف تأمين مالی بخش مسکن
را میتوان بهصورت ذيل دستهبندی کرد:
 -1تأمين مالی بخش مسکن با استفاده از سپردهها
که شامل موارد زير میشود:
الف) سيستم مبتنی بر سپردههای رسمی و سيستم
پسانداز قراردادی بانکهای تجاری
ب) سيستم پسانداز قراردادی بانکهای
تخصصی در حوزه مسکن

مديريت طرح

 -2تبديل وامهای بخش مسکن به اوراق بهادار

 -دريافت تأييديه طرح از جانب مردم و ساکنين

 -3نهادهای رهنی که بر بازار اوراق قرضه و

محل ،با ارتباط دوسويه درزمينۀ طراحی و
سياستگذاری طرح (اديب زاده و همکاران.)1313 ،

انتشار اين اوراق بنانهاده شدهاند.
 -1صندوقهای سرمايهگذاری امالک و مستغالت

 -لحاظ کردن توانمندیها ،قابليتها و تخصصهای

و بانکهای دولتی

ساکنين منطقه و برنامهريزی در جهت استفاده از آن

در ايران منابع تأمين مالی بخش مسکن توسط بودجه

بهمنظور ايجاد اشتغال و درآمد برای ساکنين و

دولت ،نهادهای دولتی ،تسهيالت اعطايی توسط
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بانکها ،پساندازهای شخصی و بازارهای غيررسمی

روابط موجود در مدل فوق

تأمين میشود.

 .1صندوقهای امالک و مستغالت ضمن اخذ مجوز

ازجمله روشهای تأمين منابع مالی الزم جهت اجرای

از شهرداری جهت انتشار اوراق اجاره نيز از بانک

طرحهای احيای بافت فرسوده تأسيس صندوقهای

مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار مجوز میگيرند

امالک و مستغالت (ريت) بهصورت مستقل و يا

و اقدام به انتشار اوراق اجاره تأمين مالی مینمايند.

تحت پوشش شهرداریهاست .اين صندوقها

 .2وجوه جمعآوریشده در حقيقت سرمايه ريتها

میتوانند بهعنوان عامل توسعهای وارد فرآيند احيای

برای خريد زمينهای بافت فرسوده و ساختوساز

بافت فرسوده شهری شده و ضمن تأمين منابع مالی

جديد در اين زمينها است.

به جلب مشارکت ساکنين و درنهايت اجرای طرح

 3و  .1ريتها ،زمينهای موجود در بافت فرسوده را

بپردازند.

از مردم خريداری میکنند .الزم به ذکر است که

در اين مقاله فرض شده است که شهرداری بهعنوان

دارندگان زمين میتوانند معادل و يا بخشی از ارزش

بانی فرآيند احيای بافت فرسوده شهری به راهاندازی

ملک خود را بهصورت خريد اوراق نگهداشته و

تأمين مالی مبادرت میورزد .با توجه محدوديت

درنهايت در اجاره بهشرط تمليک واحدهای

بودجه شهرداریها ،عمالً انجام چنين پروژههای

ساختهشده اولويت يابند.

عظيمی بر مبنای بودجههای معمول امکانپذير نيست؛

 .1زمينهای خريداریشده با مابقی سرمايه صندوق

لذا تأمين مالی با استفاده از ابزارهای مالی اسالمی و

جهت ساختوساز به پيمانکار واگذار میشود.

به عامليت صندوقهای امالک و مستغالت

 6و  .1ساختمانهای احداثی از طرف سرمايهگذاران

موردبررسی قرار خواهد گرفت.

(دارندگان اوراق صکوک) بهصورت اجاره بهشرط

در ادامه به ساختارهای مختلف تأمين مالی احيای

تمليک به متقاضيان واگذار میشود .در اين واگذاری

بافتهای فرسوده شهری در قالب صکوک پرداخته

میتوان حق اولويتی نيز بهموجب قرارداد فروش قبلی

میشود.

برای مالکين زمينها قائل شد.

-

تأمين مالی در قالب انتشار صکوک اجاره

 .1درنهايت با جمعآوری مبالغ اجاره بهشرط تمليک،

در اين روش نهاد واسط ،زمينهای (منازل) بافت

اوراق واگذارشده به همراه پرداخت سود آن بازخريد

فرسوده را از طرف سرمايهگذاران ،از مالکين

میشوند .دارندگان اوراق میتوانند بهموجب قرارداد

خريداری نموده و برای ساختوساز به پيمانکاران

حق اولويتی در انعقاد قرارداد اجاره بهشرط تمليک

واگذار میکند .در ادامه نيز واحدهای ساختهشده از

داشته باشند .اجارهبها ،سود سرمايهگذاران و بازخريد

طرف سرمايهگذاران بهصورت اجاره بهشرط تمليک

طريق

واگذار میشود.

اوراق

پس

از

دوره

از

طراحی و ارزشگذاری صکوک جامعهمدار برای احيای211/...

شکل ( .)1مدل قابلاستفاده جهت انتشار صکوک اجارۀ تأمين مالی

5

7

4

6

(

(

فروش واحدها به مالکين يا مستاجرين انجام میشود.
-

تأمين مالی در قالب انتشار صکوک مرابحه

3

)

)

نمودهاند ضمن اينکه اصل اوراق در پايان دوره
بازخريد میشود .دارندگان اوراق در طول دوره

اوراق مرابحه تأمين مالی در اين نوع ،بانی

میتوانند تا سررسيد منتظر بمانند و از سود مرابحه

(ريتها) برای تأمين مالی پروژه احيای بافتهای

استفاده کنند و يا قبل از سررسيد اوراق خود را در

فرسوده ،با سرمايه اوليهای وارد انعقاد قرارداد با

بازار ثانويه به فروش برسانند.

مالکين زمينها میشوند .سپس با انتشار اوراق مرابحه

روابط موجود در مدل فوق

و جمعآوری وجوه ،لوازم موردنياز و مصالح

 1و  .2صندوقهای امالک و مستغالت ضمن اخذ

ساختمانی را به وکالت از سرمايهگذاران خريداری

مجوز از شهرداری ،جهت انتشار اوراق صکوک نيز از

کرده و در قالب عقد مرابحه باقيمت باالتر از آنها

بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار مجوز

بهصورت نسيه و مدتدار وارد حسابهای خود

میگيرند و برای تأمين مابقی سرمايه الزم جهت

میکند .زمين و مصالح به پيمانکار ساخت دادهشده و

خريد لوازم و مصالح ساختمانی اقدام به انتشار اوراق

بعد از تحويل گرفتن واحدهای ساختهشده ،به فروش

مرابحه تأمين مالی مینمايند.

آن اقدام میکنند .بخشی از سود حاصل از فروش،

 3و  .1ريتها با سرمايه اوليه خود به خريد

منفعتی است که دارندگان اوراق مرابحه درازای خريد

زمينهای بافتهای فرسوده اقدام میکنند.

مصالح ساختمانی و فروش آن به قيمت باالتر کسب

 .1ريتها با وجوه جمعآوریشده از محل انتشار
صکوک مرابحه به خريد کليه لوازم و مصالح
ساختمانی بهصورت نقد و با وکالت از سرمايهگذاران
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شکل ( .)2مدل قابلاستفاده جهت انتشار صکوک مرابحه تأمين مالی

8

4
7

(

3
5

)

1

2

9
(

اقدام نموده و آن را به قيمت مرابحه وارد حسابهای
خود میکنند.
 .6زمين و لوازم و مصالح در اختيار پيمانکار جهت
ساختوساز قرار میگيرد .الزم به ذکر است که در
اين روش میتوان وجوه جمعآوریشده از محل
انتشار صکوک مرابحه را در اختيار پيمانکار گذاشت
تا وی به وکالت از سرمايه گذاران به خريد لوازم و
مصالح اقدام نمايد و به قيمت مرابحه در حسابهای
خود منظور کند.
 1و  .1واحدهای ساختهشده به خريداران واگذار
میشود.
 .3از محل وجوه حاصل از فروش واحدهای
ساختهشده اصل و سود سرمايهگذاری در خريد
مرابحه به دارندگان اوراق پرداختشده و اوراق آنها
بازخريد میشود.

)

 -تأمين مالی در قالب انتشار صکوک استصناع

اوراق استصناع با بازدهی ثابت باهدف تأمين مالی
پروژهها و تأمين مالی پيمانکاران بر اساس قرارداد
سفارش ساخت طراحیشده است .در اوراق سفارش
ساخت در قبال ساخت يک دارايی يا طرح مشخصی
در آينده ،مبلغی به سازنده (پيمانکار) پرداخت
میشود(.سروش)1332 ،
ريتها در نقش بانی میتواند از صکوک استصناع
مستقيم استفاده نمايد .اين پروژه زمانی قابلاجرا است
که ريتها با منابع داخلی خود و با توافق با مالکين،
زمينهای مناطق بافتهای فرسوده را خريداری کرده
باشد.
روابط موجود در مدل فوق

 1و  .2ريتها با منابع داخلی خود به خريد زمينها و
توافق با صاحبان امالک در بافت فرسوده اقدام
میکنند.
 .3در مرحله بعد قرارداد استصناع (سفارش ساخت)
با شرکتهای پيمانکاری منعقد میشود.

طراحی و ارزشگذاری صکوک جامعهمدار برای احيای211/...

 1و  .1ريتها به اعتبار قراردادهای استصناع

 .1پس از تکميل ساخت و از محل فروش واحدها،

امضاشده با پيمانکاران ،اقدام به اخذ مجوز از بانک

اوراق فروختهشده به همراه سود آن بازخريد

مرکزی و ساير مراجع نموده و ضمن انتشار اوراق

میشوند .الزم به ذکر است که سرمايهگذاران در

صکوک استصناع ،تأمين مالی ساختوساز را از محل

اوراق میتوانند بجای دريافت اصل و سود

وجوه جمعآوریشده پوشش میدهند.

سرمايهگذاری خود به دريافت واحدهای ساختهشده

 .6وجوه جمعآوریشده در زمانهای منظم در اختيار

مطابق با قرارداد اقدام نمايند.

پيمانکاران ساخت قرار میگيرد.
شکل ( .)3مدل قابلاستفاده جهت انتشار صکوک استصناع تأمين مالی

3

2

6

(

1

)

4

(

-

تأمين مالی در قالب انتشار اوراق مشارکت

در اين روش اوراق بهادار بانامی با مجوز سازمان
بورس اوراق بهادار به قيمت اسمی مشخص برای
مدت معين جهت تأمين بخشی از منابع مالی موردنياز
طرح احيا و بازسازی و نوسازی بافتهای فرسوده
شهری منتشر میشود .بهعبارتديگر در اين روش
مالکين بهعنوان يکی از طرفها ،زمين خود را در
طرح سرمايه گذاری مشارکت داده و بخشی از منابع
موردنياز برای احيای بافت فرسوده نيز از محل
فروش اوراق مشارکت تأمينشده و پس از پايان

)

طرح ،ميزان دقيق سود و زيان تعيينشده و بين
طرفين تقسيم می شود .الزم به ذکر است که در اين
روش ،ريتها میتوانند با سرمايه اوليه خود بخشی
از زمينها را خريداری نموده و بهعنوان يکی از شرکا
وارد قرارداد مشارکت با ديگر سرمايهگذاران شوند.
روابط موجود در مدل فوق

 1و  .2ريتهابهعنوان بانی اقدام به اخذ مجوزهای
الزم از بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار
مینمايند و اقدام به انتشار اوراق صکوک مشارکت
جهت تأمين مالی ساختوساز بافتهای فرسوده
میکنند.
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 .3مالکين زمين بهعنوان يکی از شرکای طرح

میتوانند با داشتن حق اولويت نسبت به خريد

سرمايهگذاری میتوانند با دارايی خود وارد طرح

واحدهای ساختهشده مبادرت ورزند.

شوند .البته ريتها میتوانند با سرمايه اوليه خود

 1و  .1پس از فروش واحدهای ساختهشده و

بخشی از زمينهای طرحها را از مالکين خريداری

محاسبۀ سود و زيان ،سهم سرمايهگذاران مطابق

نمايند.

قرارداد پرداخت میشود .از اين ميان سهم صاحبان

 .1منابع جمعآوریشده شامل زمين و منابع مالی

اوراق به عنوان بخشی از از سود و نيز بازخريد

جهت ساختوساز به پيمانکار تحويل میشود.

دارايی پرداخت میشود.

شکل ( .)1مدل قابلاستفاده جهت انتشار صکوک مشارکت تأمين مالی

6

7
5

(

3

)

8

2

(

)

 1و  .6واحدهای ساختهشده به خريداران فروخته
میشود .ضمناً دارندگان اوراق و صاحبان زمينها

 -2روشپژوهش
اين پژوهش ازلحاظ هدف ،کاربردی است و
امکان استفاده از يک مدلتأمين مالی در احيای
بافتهای فرسوده شهری را بررسی مینمايد .از
روشهای جمعآوری اطالعات بهصورت کتابخانهای
و ميدانی استفاده شده است .قلمرو مکانی اين
پژوهش محله همتآباد شهر اصفهان است.

جامعهی آماری در اين پژوهش به دودسته تقسيم
میشوند:
 سرمايهگذاران بالقوه و ساکنين محله همتآباد
جهت تکميل پرسشنامه استقبال مشتريان از صکوک
 متخصصان امور مالی اسالمی و بانکداری اسالمی
جهت تکميل پرسشنامه تحليل سلسله مراتبی
در اين پژوهش جهت استفاده از روش تحليل سلسله
مراتبی ،نياز به استفاده از پرسشنامه ماتريس مقايسات

طراحی و ارزشگذاری صکوک جامعهمدار برای احيای213/...

زوجی بود؛ که ازنظرات  3نفر از متخصصان مالی

ضريب آلفای کرونباخ استفادهشده است .در

اسالمی و بانکداری اسالمی استفاده شد .در پرسشنامه

پژوهشهای علوم انسانی ضريب آلفای بيشتر از

ديگر که در جامعهی آماری دوم بايد توزيع

( )1/1موردقبول است که با استفاده از نرمافزار spss

میگرديد؛ با استفاده از جدول مورگان و با توجه به

استخراجشده و  1/116است که پايايی پرسشنامه

حجم جامعه که بيش از  11111نفر است از 211

تائيد میگردد .در بخش پايانی پژوهش نيز با استفاده

پرسشنامه استفاده گرديد که همگی تکميل و به محقق

از نرمافزار کامفار به تحليل کارايی بهتر صکوک

بازگشت داده شد.

نسبت به روشهای تأمين مالی فعلی در شهرداری

بهطورکلی روشهای گردآوری اطالعات به شرح زير

پرداختهشده است.

است:
 استفاده از کتب تخصصی امور مالی اسالمی،

 -3يافتههاي پژوهش

مقاالت ،پاياننامهها ،سايتهای اينترنتی

 -0-3اولويتبندي انواع صکوک قابلانتشار

 مصاحبه و توزيع پرسشنامه متخصصان امور مالی
اسالمی و بانکداری اسالمی
 توزيع پرسشنامه ميان سرمايهگذاران بالقوه و
ساکنين محله همتآباد اصفهان
بهمنظور سنجش پايايی (محک اعتبار پرسشنامه) از

ازجمله سؤاالتی که در مسير تأمين مالی احيای
بافتهای فرسوده از طريق صکوک وجود دارد
تناسب و سازگاری انواع مختلف قابل انجام و يا
اولويتبندی آنهاست .اين اولويتبندی با  1شاخص
بازده ،ريسک ،استقبال سرمايهگذاران و سهولت انجام

نمودار ( .)1رتبهبندی شاخصها از ديدگاه نخبگان تأمين مالی
منبع يافتههای محقق

شد و نتيجه نهايی نشان میدهد اوراق مشارکت بر

شاخصها و همچنين گزينهها بر اساس هر يک از

اساس اين چهار شاخص میتواند بهترين ابزار برای

شاخصها آورده شده است.

تأمين مالی مذکور باشد ضمن اينکه صکوک مرابحه،

نتيجه رتبهبندی شاخصها در نمودار ( )1نشان

اجاره و استصناع در رتبههای بندی قرار دارند .در

میدهد بازده و استقبال سرمايهگذاران و ريسک

ادامه نمودارهای مربوط به مقايسات زوجی

باالترين ضريب را دارا است و بسيار نزديک به هم
میباشند که نتيجهی آن تأثيرگذاری باالی اين عوامل
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در تصميمگيری است .نرخ ناسازگاری عدد ()1/11

باالترين ميزان ريسک میباشند .همچنين مشاهده

که عدد مناسبی است.

میشود که از اوراق مشارکت بيشترين استقبال به

همانگونه که در نمودار ( )1مشاهده میشود بازده

عمل خواهد آمد .نرخ ناسازگاری نيز عدد ( )1/11را

ضريب باالتری نسبت به ديگر شاخصها دارا است؛

نشان میدهد که عدد مناسبی است.

که میتواند تأثير بسياری در تعيين رتبهبندی گزينهها

استقبال از اوراق منتشرشده نيز يکی از مهمترين

داشته باشد.

شاخصهای موردبررسی است و از ضريب بااليی نيز

از جهت شاخص بازده صکوک مشارکت باالترين

برخوردار است؛ چراکه در صورت عدم استقبال

بازده و استصناع پايينترين بازده را دارا میباشند.

سرمايهگذاران ،وجوه کافی جهت انجام موضوع

نرخ ناسازگاری ،عدد ( )1/12که به دليل اينکه کمتر

اوراق جمعآوری نمیگردد .درنهايت شاخص

از ( )1/1است موردقبول است.

سهولت قرار دارد .اين شاخص از اهميت کمتری

نمودارهای ( )2تا ( )1اولويتبندی گزينهها در مقابل

نسبت به بقيهی شاخصها برخوردار است و ضريب

هر يک از شاخصها را نشان میدهد.

پايينتری را نسبت به بقيهی شاخصها دارا است.

اوراق مشارکت دارای کمترين ريسک و مرابحه دارای

اوراق مرابحه به دليل سادگی روابط و حذف شرکت

نمودار ( .)2مقايسه زوجی گزينهها بر اساس شاخص بازده

نمودار ( .)3مقايسه زوجی گزينهها بر اساس شاخص ريسک

نمودار ( .)1مقايسه زوجی گزينهها بر اساس شاخص استقبال سرمايهگذاران

نمودار ( )1مقايسه زوجی گزينهها بر اساس شاخص سهولت
منبع :يافتههای محقق

طراحی و ارزشگذاری صکوک جامعهمدار برای احيای221/...

واسط از سهولت بيشتری برخوردار است و مشارکت

پاسخ ندادند .بيشترين فراوانی مربوط به تحصيالت

به دليل پيچيدگی بيشتر و نياز به کارشناسیهای

ليسانس است.

متعدد از سهولت کمتری برخوردار است.
 -5-3بررسی ميزان استقبال سرمايهگذاران از
صکوک قابلانتشار
در اين بخش برای پاسخ به اين سؤال که آيا اهالی
محله همتآباد از صکوک منتشرشده توسط شهرداری
استقبال میکنند؟ از آمار استنباطی استفاده گرديد.
نمونه پژوهش  211نفر از اهالی محله و
سرمايهگذاران میباشند که در ادامه ويژگیهای
جنسيت ،سن ،ميزان درآمد و تحصيالت در مورد
آنها موردبررسی قرار میگيرد.
 -جنسيت (سرمايهگذاران)

طبق نتايج بهدستآمده 11/6 :درصد ( 131نفر) از
پاسخدهندگان مرد و  21/1درصد ( 16نفر) زن
میباشند که بيشترين فراوانی جنسيت را مردان
تشکيل میدهند.
 -جنسيت (اهالی محله همتآباد)

 11درصد ( 11نفر) از پاسخدهندگان مرد و 12
درصد ( 12نفر) زن میباشند که بيشترين فراوانی
جنسيت را مردان تشکيل میدهند.
 -ميزان تحصيالت (سرمايهگذاران)

 -ميزان تحصيالت (اهالی محله)

 11درصد ( 11نفر) تحصيالت زير ديپلم21 ،
درصد ( 21نفر) تحصيالت ديپلم 12 ،درصد (12
نفر) تحصيالت فوقديپلم 11 ،درصد ( 11نفر)
ليسانس و  1درصد ( 1نفر) تحصيالت فوقليسانس
دارا میباشند و  1درصد ( 1نفر) پاسخ ندادند.
بيشترين فراوانی مربوط به تحصيالت زير ديپلم
است.
 -سن (سرمايهگذاران)

 33/1درصد ( 61نفر) سن بين  21تا  31سال،
 11/3درصد ( 31نفر) سن بين  31تا  11سال11 ،
درصد ( 21نفر) سن بين  11تا  11سال 3/3 ،درصد
( 6نفر) سن بين  11تا  61سال و  2/3درصد ( 1نفر)
پاسخ ندادند .بيشترين فراوانی مربوط به سن  31تا
 11سال است .نکتهی ديگر اينکه بيش از  11درصد
از پاسخدهندگان از جوانان میباشند که ريسکپذيری
اين افراد بيش از ديگران است.
 -سن (اهالی محله)

 2درصد ( 2نفر) سن کمتر از  21سال 12 ،درصد
( 12نفر) سن بين  21تا  11سال 11 ،درصد ( 11نفر)
سن  11سال به باال و  2درصد ( 2نفر) پاسخ ندادند.

 11/1درصد ( 13نفر) تحصيالت زير ديپلم و

بيشترين فراوانی مربوط به سن  21تا  11سال است.

ديپلم 2/2 ،درصد ( 1نفر) تحصيالت فوقديپلم13/6 ،

نکتهی ديگر اينکه بيش از  11درصد از پاسخدهندگان

درصد ( 31نفر) تحصيالت ليسانس 23/1 ،درصد

از جوانان میباشند که ريسکپذيری اين افراد بيش از

( 13نفر) فوقليسانس و  2/2درصد ( 1نفر)

ديگران است.

تحصيالت دکترا دارا میباشند و  1/1درصد ( 11نفر)
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 11/1درصد ( 21نفر) از پاسخدهندگان تاکنون در

 -ميزان درآمد ماهيانه (سرمايهگذاران)

 11/1درصد ( 21نفر) درآمد زير  1ميليون تومان،

اوراق مشارکت سرمايهگذاری نکردهاند.

 11/3درصد ( 123نفر) درآمد  1تا  2ميليون تومان،

 -آيا تاکنون در اوراق مشارکت سرمايهگذاری

 12/1درصد ( 23نفر) درآمد بيشتر از  2ميليون تومان

کردهايد؟ (اهالی محله)

و  1/1درصد ( 1نفر) بدون پاسخ میباشند .بيشترين

 11درصد ( 11نفر) از پاسخدهندگان تاکنون در اوراق

فراوانی مربوط به درآمد  1تا  2ميليون تومان است.

مشارکت سرمايهگذاری نکردهاند.

میتوان نتيجه گرفت بيشتر پاسخدهندگان در سطح

سؤال  :2آيا با نحوهی خريدوفروش اوراق مشارکت

درآمدی متوسط و روبه ضعيف جامعه میباشند.

در بازار بورس آشنايی داريد؟ (سرمايهگذاران)
 13/2درصد ( 13نفر) با نحوهی خريدوفروش اوراق

 -ميزان درآمد ماهيانه (اهالی محله)

 22درصد ( 22نفر) درآمد زير  111هزار تومان،
 21درصد ( 21نفر) درآمد  111هزار تا  1ميليون
تومان 11 ،درصد ( 11نفر) درآمد  1تا  2ميليون
تومان 1 ،درصد ( 1نفر) درآمد بيش از  2ميليون و 31
درصد ( 31نفر) بدون پاسخ میباشند .همانگونه که
مشخص است بيشترين فراوانی مربوط به درآمد 111
هزار تا  1ميليون تومان است .میتوان نتيجه گرفت
بيشتر پاسخدهندگان در سطح درآمدی متوسط و

مشارکت در بازار بورس آشنايی ندارند.
 آيا با نحوهی خريدوفروش اوراق مشارکت در بازاربورس آشنايی داريد؟ (اهالی محله)
 11درصد ( 11نفر) با نحوهی خريدوفروش اوراق
مشارکت در بازار بورس آشنايی ندارند.
در ادامه به بررسی يافتههای استنباطی دادههای
پرداخته میشود.
 -پرسشنامه سرمايهگذاران

فرضيه اول تحقيق :سرمايهگذاران از صکوک

روبه ضعيف جامعه هستند.

منتشرشده توسط شهرداری استقبال نمینمايند.

 -ميزان آشنايی با اوراق مشارکت

()1

در بخش ديگری از سؤاالت عمومی ،بهمنظور

H1: µ ≤ 3

بيان ميزان آشنايی سرمايهگذاران و اهالی محله با

H1: µ >3

اوراق مشارکت و شيوههای خريدوفروش آن دو
سؤال مطرحشده است.
سؤال

:1

آيا

تاکنون

در

اوراق

مشارکت

سرمايهگذاری کردهايد؟ (سرمايهگذاران)
جدول ( .)1ميزان استقبال سرمايهگذاران از صکوک منتشرشده توسط شهرداری
ميانگين

انحراف معيار

انحراف از ميانگين

درجه آزادي

T

سطح احتمال

3

2/113

1/116

180

11/362

1/111

منبع :يافتههای تحقيق
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بر اساس يافتههای جدول ( )1در سطح خطای
( %1با ضريب اطمينان  31درصد) فرضيه صفر تائيد

سرمايهگذاران از انتشار ديگر صکوک استقبال
مینمايند.

میشود ،زيرا  tمحاسبهشده از  tبحرانی کوچکتر

فرضيه سوم تحقيق :اگر بازده اوراق منتشرشده از

است؛ بنابراين سرمايهگذاران از صکوک منتشرشده

بازده سپردههای بانکی و بورس کمتر باشد استقبال

توسط شهرداری استقبال نمیکنند.

نمیکنند.

فرضيه دوم تحقيق :سرمايهگذاران بهجز انتشار

()3
H1: µ ≤ 3

اوراق مشارکت از انتشار ديگر اوراق استقبال
نمینمايند.

H1: µ >3

بر اساس يافتههای جدول ( )3در سطح خطای ( %1با

()2
H1: µ ≤ 3

ضريب اطمينان  31درصد) فرضيه صفر تائيد میشود،

H1: µ >3

زيرا  tمحاسبهشده از  tبحرانی کوچکتر است؛

بر اساس يافتههای جدول ( )2در سطح خطای ( %1با

بنابراين اگر بازده اوراق منتشرشده از بازده سپردههای

ضريب اطمينان  31درصد) فرضيه صفر رد میشود،

بانکی و بازده بورس کمتر باشد استقبال نمیکنند.

زيرا  tمحاسبهشده از  tبحرانی بزرگتر است؛ بنابراين

جدول ( .)2ميزان استقبال سرمايهگذاران از ديگر صکوک منتشرشده
انحراف معيار

ميانگين

1/111

3

انحراف از ميانگين

درجه آزادي

T

سطح احتمال

1/111

111

1/111

1/161

منبع :يافتههای تحقيق

جدول ( .)3ميزان استقبال سرمايهگذاران از اوراق منتشرشده نسبت به بازدهی ساير روشها
ميانگين

انحراف معيار

انحراف از ميانگين

درجه آزادي

T

سطح احتمال

3

2/231

1/111

111

11/13

1/111

منبع :يافتههای تحقيق

جدول ( .)1ميزان خواستار بازسازی و احيای منازل
ميانگين

انحراف معيار

انحراف از ميانگين

درجه آزادي

T

سطح احتمال

3

1/111

1/111

33

13/16

1/111

منبع :يافتههای تحقيق
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فرضيه پنجم تحقيق :اهالی اين محله بازسازی و

 -پرسشنامه اهالی محله

فرضيه چهارم تحقيق :اهالی اين محله خواستار

احيا را امری ضروری نمیدانند.
H1: µ ≤ 3

( )1

بازسازی و احيای منازل خود نيستند.

H1: µ >3

()1
H1: µ ≤ 3

مقدار sig = 1/111کمتر از ( 1/11سطح معناداری)

H1: µ >3

است ،دليل کافی برای رد کردن فرضيه  H0وجود

مقدار sig = 1/111کمتر از ( 1/11سطح معناداری)

ندارد.

است ،دليل کافی برای رد کردن فرضيه  H0وجود

از طرفی ديگر به دليل اينکه کران باال و کران پايين

ندارد.

هر دو مثبت میباشند ،فرضيه  H0با سطح اطمينان

از طرفی ديگر به دليل اينکه کران باال و کران پايين

 %31رد نمیشود.

هر دو مثبت میباشند ،فرضيه  H0با سطح اطمينان

بنابراين اهالی اين محله بازسازی و احيای منازل خود

 %31رد نمیشود.

را امری ضروری نمیدانند.

البته با توجه به نتايج جدول ( )1بايد بيان داشت که

فرضيه ششم تحقيق :اهالی اين محله از چنين روش

نظرات پاسخدهندگان نشان میدهد که اهالی اين

تأمين مالی استقبال نمیکنند.

محله خواستار بازسازی و احيای منازل خود نيستند.

()6
H1: µ ≤ 3
H1: µ >3

جدول ( .)1ميزان ضروری بودن بازسازی و احيای منازل
ميانگين

انحراف معيار

انحراف از ميانگين

درجه آزادي

T

سطح احتمال

3

1/613

1/161

33

26/311

1/111

منبع :يافتههای تحقيق

جدول ( .)6ميزان استقبال اهالی محله از انتشار صکوک
ميانگين

انحراف معيار

انحراف از ميانگين

درجه آزادی

T

سطح احتمال

3

1/613

1/162

33

-1/311

1/321

منبع :يافتههای تحقيق
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مقدار sig = 1/321بيشتر از ( 1/11سطح معناداری)

سرمايهگذاران به مطابقت با موازين شرعی در

است ،دليل کافی برای رد کردن فرضيه  H0وجود

سرمايهگذاریهايشان و همچنين به نوع پروژه و

دارد.

واقعی بودن آن بسيار اهميت میدهند.

از طرفی ديگر به دليل اينکه کران باال مثبت و کران

اما مطلب مهم و تأثيرگذار در استقبال سرمايهگذاران،

پايين منفی میباشند ،فرضيه  H0با سطح اطمينان %31

تعيين سود باالتر از سود سرمايهگذاریهای بازارهای

رد میشود؛ بنابراين اهالی محله از چنين روش تأمين

ديگر است .تبيين اين موضوع با استفاده از روشهای

مالی استقبال میکنند.

ارزيابی طرحهای اقتصادی (نرمافزار کامفار) و

درنهايت میتوان جمعبندی نمود که سرمايهگذاران

پيشبينی بازده ممکن است .نرمافزار کامفار با استفاده

غير از اوراق مشارکت ديد مناسبی نسبت به ساير

از روشهای ارزيابی طرحهای اقتصادی مانند دورهی

انواع اوراق دارند که میتواند از عملکرد نامناسب

بازگشت سرمايه ،نرخ بازگشت سرمايه ،ارزش

اوراق مشارکت در سالهای اخير ناشی شود.

خالص فعلی ،1نرخ بازده داخلی ،2تحليل حساسيت و

همچنين اهالی محله نسبت به روشهای جديد در

غيره امکانسنجی و سود حاصل از اجرای پروژه را

تأمين مالی احياء خوشبين نيستند و بايد قبل از آغاز

مشخص میکند.

چنين طرحهايی فعاليتهايی جدی در فرهنگسازی
و آشنايی آنها با ثمرات چنين طرحهايی انجام گيرد.
 -3-3ارزيابی ميزان سودآوري

 -دورهي بازگشت سرمايه

مدت برگشت سرمايه ،تعداد سالهايی است که
کل سرمايهگذاری از طريق درآمد نقدی ساليانه طرح

همانطور که بيان شد انتشار  1نوع صکوک در

(سود خالص  +استهالک  +بهره) تأمين میگردد.

احيای بافت فرسوده امکانپذير است و ازنظر فنی

چنانچه درآمدهای ساليانه طرح مساوی باشند ،مدت

انتشار دو نوع صکوک مشارکت ،اجاره از معناداری

برگشت سرمايهگذاری به روش زير محاسبه میشود.

بااليی برخوردار میباشند؛ اما تنها امکانپذيری انتشار

()1

صکوک کافی نيست؛ در شرايط کنونی کشور که

کل سرمايه گذاری
درآمدساليانه

= دوره برگشت سرمايهگذاری

سرمايهگذاریهايی با نقد شوندگی باال و بازده

درصورتیکه درآمدهای ساليانه مساوی نباشند،

مناسبتر وجود دارد؛ استقبال از صکوک قابل معامله

دراينصورت مدتزمانی که درآمدهای نقدی ساليانه

در بازار سرمايه و با سود و شرايط مشابه با ابزارهای

بهطور انباشته برابر مبلغ سرمايهگذاری میشود،

بازار پول بسيار ناچيز خواهد بود؛ بنابراين بايد شرايط

مدتزمان برگشت سرمايه از زمان شروع بهرهبرداری

صکوک با ابزارهای پول متفاوت باشد.

است .مطابق اين معيار ،هر چه دوره بازگشت کوتاهتر

طبق پاسخ مشتريان به سؤاالت ،در صورت اطمينان

باشد ،پروژه مطلوبتر است.

نسبی از بازده باالتر ،از انتشار صکوک استقبال
مینمايند و با شرط عدم بازخريد در بانک و قابل
معامله در بازار سرمايه استقبال کمی خواهند داشت.

.NPV
. IRR :Internal Rate of Return

1
2
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در اين پروژه دوره بازگشت سرمايه  1ساله است

حداقل نرخ بهره قابلقبول بزرگتر و چنانچه ارزش

(شکل پيوست).

فعلی خالص پروژههای منفی باشد نرخ بازده داخلی
محاسبهشده از حداقل نرخ بهره قابلقبول کوچکتر

 -ارزش خالص فعلی

ارزش فعلی خالص مثبت بيانگر آن است که در
طول عمر پروژه اصل مبلغ سرمايهگذاری شده
برگشت گرديده و پروژه بازده مطلوبتری نسبت به
حداقل نرخ بهره قابلقبول دارد .برعکس ارزش فعلی

خواهد بود.
نرخ بازده داخلی نشاندهندهی سود واقعی پروژه
است و اصلیترين عامل تصميمگيری در اجرای
طرحها است.
IRR= 26/13

خالص منفی بيانگر آن است که سرمايهگذاری
انجامشده بازده مطلوبی نداشته و حداقل انتظارات را
نيز برآورده نمیسازد .ارزش خالص فعلی به رابطه

 -تحليل حساسيت

با کمک تحليل حساسيت میتوان مهمترين عامل

( )1محاسبه میگردد.

مؤثر در سوددهی پروژه را شناسايی کرد

()1

ودرمحاسبات بااحتياط بيشتری به تأثير تغييرات آن
)

(

∑=N.P.V

اجزاء اين رابطه بهقرار زير است:
 -جريان خالص نقدی در پايان سال  tمقدار cft

است.
  tتعداد سالها از زمان شروع سرمايهگذاری تا پايانعمر مفيد پروژه آن میباشند.
  Iنرخ بازده قابلقبول يا نرخ سود است.درنهايت مقدار ارزش خالص فعلی بهصورت زير
استخراج شد:
NPV= 11/11313236113
با توجه به اينکه  NPVمثبت است ،پروژه
سودآوراست.
 -نرخ بازده داخلی)(IRR

نرخ تنزيلی است که بر اساس آن ارزش فعلی
خالص پروژه برابر با صفر میشود .اگر ارزش فعلی
خالص پروژههای مثبت باشد نرخ بازده داخلی آن از

عامل درنتيجه گيری طرح برخورد نمود.
نمودار تحليل حساسيت (شکل پيوست) بيان میکند
که تغيير در کداميک از اجزای هزينهای يا درآمدی
میتواند بر سودآوری طرح اثرگذارتر باشد و کداميک
دارای تأثير کمتری است .بر اساس آنچه نمودار باال
نشان میدهد ،در طرح حاضر تغييرات هزينههای
عملياتی تأثير قابلتوجهی بر سودآوری طرح ندارد اما
با افزايش دارايیهای ثابت و درآمد فروش میتوان بر
سودآوری طرح افزود.
 -شاخص نرخ سودآوري

طرحی قابلقبول است که شاخص سودآوری آن
صفر يا بزرگتر از صفر (مثبت) باشد .شاخص
سودآوری صفر يعنی بازده طرح دقيقاً با بازده مورد
انتظار ،برابر است .شاخص سودآوری مثبت يعنی
بازده طرح از بازده مورد انتظار سرمايهگذار ،بيشتر
است.
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شاخص سودآوری منفی يعنی بازدهی طرح از

اصفهان)» امکانپذير است؛ زيرا ارزش خالص فعلی

بازدهی مورد انتظار سرمايهگذار ،کمتر است .در

طرح مثبت بوده و دورهی بازگشت سرمايهی طرح

انتخاب يک طرح سرمايهگذاری از ميان چند طرح

نيز کمتر از  1سال است.

پيشنهادی ،طرحی انتخاب میشود که شاخص

نرخ بازده داخلی اين پروژه  %26/13است اين در

سودآوری آن بزرگتر باشد.

حالی است که نرخ سود علیالحساب سپردههای

شاخص سودآوری :ارزش فعلی سرمايهگذاریها/

بانکی و اوراق مشارکت در حال حاضر %21/11

خالص ارزش فعلی طرح=PI

است؛ بنابراين سرمايهگذاران در صورت چشمپوشی

در اين طرح PI=2/1

از سود موقت و علیالحساب و ريسک باالتر
میتوانند به سودی باالتر دست يابند.

 -جدول جريان نقدي

برای انجام هرگونه محاسبات اقتصادی و
استخراج

شاخصهای

سودآوری

و

درنتيجه

تصميمگيری برای اجرا يا عدم اجرای طرح و يا انجام
تغييرات در پارامترهای اساسی طرح بايد جدول
جريان نقدی (مبنای کليه محاسبات و رکن اساسی
طرحهای توجيهی) تنظيم گردد ( جدول (.))1

 آيا امکان انتشار انواع صکوک جهت تأمينمنابع مالی شهرداری (در نقش بانی) از بعد فنی و
فقهی وجود دارد؟
امکان انتشار صکوک مرابحه با توجه بهقاعده اکل مال
به باطل بايد معامله بهصورت واقعی صورت گيرد،
سود بر اساس خريدوفروش نسيه است و اين
صکوک ربوی نيست .ازنظر رتبهبندی کلی اين
صکوک در جايگاه دوم قرار دارد و انتشار آن مانعی

 -هزينههاي پروژه

هزينهها به دو قسمت تقسيمشدهاند:

ندارد.

 هزينههای ثابت سرمايهگذاری پروژه که

امکان انتشار صکوک اجاره از بعد فنی مجاز است و

عبارتاند از« :خريد زمين ،ساختمان ،ماشينآالت و

انتشار آن ازلحاظ شرع مقدس مجاز است و ازنظر

تجهيزات»

رتبهبندی کلی در جايگاه سوم قرار دارد.

 هزينه محصوالت پروژه که عبارتاند از «هزينه

انتشار صکوک استصناع محل اختالف بوده و اين

تخريب ،خاکبرداری ،لولهکشی ،ساخت جوی و

صکوک در جايگاه چهارم قرار دارد.

جدول ،ثبت پالک ،اصالح و نوسازی

»

 -4نتيجهگيري
 آيا امکان انتشار صکوک مشارکت جهت تأمينمالی پروژههای خاص شهرداری وجود دارد؟

در آخر :امکان انتشار صکوک مشارکت به دليل اينکه
مطابق شرع مقدس اسالم است و سرمايهگذار در
سود و زيان سهيم است مجاز است و اين صکوک
نسبت به ساير صکوک با توجه به شاخصها در رتبه
اول است.

انجام پروژه تأمين مالی «طراحی صکوک جامعه مدار

 -آيا اهالی محله همتآباد و سرمايهگذاران از

برای احيای بافتهای فرسوده شهری (محله همتآباد

صکوک منتشرشده توسط شهرداری استقبال میکنند؟
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بر اساس يافتههای جدول ( )1در سطح خطای %1

 .3اولويتبندی و بررسی فنی انواع صکوک محدود

فرضيه صفر رد میشود زيرا  tمحاسبهشده از t

به  1شاخص بازده ،ريسک ،استقبال مشتريان،

بحرانی بزرگتر است؛ بنابراين سرمايهگذاران از

سهولت انتشار بوده است و در مورد ديگر شاخصها

صکوک منتشرشده توسط بانک استقبال میکنند.

نياز به بررسی وجود دارد.
 .1اولويتبندی انواع صکوک محدود به  1نوع

 -0-4محدوديتهاي پژوهش

صکوک مشارکت ،اجاره ،مرابحه و استصناع بوده

 .1پرسشنامه اين پژوهش بين سرمايهگذاران و

است و ديگر انواع صکوک را شامل نمیشود.

کارگزاران حاضر در بورس و نمونهای محدود از

 .1در تحقيق حاضر تنها از يکی از ابزارهای

سرمايهگذاران شهر اصفهان صورت گرفته ،بنابراين

پژوهش که پرسشنامه است استفاده گرديد؛ بنابراين

تعميم نتايج به ديگر شهرها با رعايت احتياط بايد

محدوديت ابزار ازجمله مواردی است که در تعميم

صورت گيرد.

نتايج بايد موردتوجه قرار گيرد.

 .2پرسشنامه پژوهش بين سرمايهگذاران و
کارگزاران حاضر در بورس و رؤسا و معاونين
بانکها که سرمايهگذاران در بازار پول میباشند
انجامشده و تعميم نتايج با حاضران در بازار سرمايه
بايد

با

رعايت

احتياط

صورت

گيرد.

جدول ( .)1فرمت کلی جريان نقدی
.2جزئيات نقدی بهمنظوربرنامهريزی مالی

.1نتايج تجاری
.3کل
ساخت

ساخت

ساخت

بهرهبرداری

بهرهبرداری

1

2

3

1

1

کل جزئيات نقدی ورودی

1/11

1/11

1/11

216111133111/11

216111133111/11

212121111113/12

جزئيات ورودی وجوه

1/11

1/11

1/11

1/11

1/11

1/11

جزئيات ورودی عملياتی

1/11

1/11

1/11

216111133111/11

216111133111/11

1/11

ساير درآمدها

1/11

1/11

1/11

1/11

1/11

212121111113/12

کل جزئيات نقدی خروجی

6111133333/11

6111133333/11

6111133333/11

1/11

1/11

1/11

افزايش در دارايیهای ثابت

6111133333/11

6111133333/11

6111133333/11

1/11

1/11

1/11

افزايش در دارايیهای جاری

1/11

1/11

1/11

1/11

1/11

1/11

هزينههای عملياتی

1/11

1/11

1/11

1/11

1/11

1/11

هزينههای بازاريابی

1/11

1/11

1/11

1/11

1/11

1/11

ماليات بر درآمد (شرکت)

1/11

1/11

1/11

1/11

1/11

1/11

هزينههای تأمين مالی

1/11

1/11

1/11

1/11

1/11

1/11

بازپرداخت وام

1/11

1/11

1/11

1/11

1/11

1/11

سود سهام

1/11

1/11

1/11

1/11

1/11

1/11

استرداد حقوق صاحبان سهام

1/11

1/11

1/11

1/11

1/11

1/11

ارزش قراضه
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.2جزئيات نقدی بهمنظوربرنامهريزی مالی

.1نتايج تجاری
.3کل
ساخت

ساخت

ساخت

بهرهبرداری

بهرهبرداری

1

2

3

1

1

وجوه اضافی (کسری)

-6111133333/11

-6111133333/11

-6111133333/11

216111133111/11

216111133111/11

212121111113/12

مانده وجوه نقد تجمعی

-6111133333/11

-13111166666/11

-21321133333/1

111112333116/11

331123133131/11

613111611111/12

وجوه اضافی (کسری) خارجی

1/11

1/11

1/11

1/11

1/11

1/11

وجوه اضافی (کسری) داخلی

-6111133333/11

-6111133333/11

-6111133333/11

216111133111/11

216111133111/11

212121111113/12

مانده وجوه نقد تجمعی خارجی

1/11

1/11

1/11

1/11

1/11

1/11

مانده وجوه نقد تجمعی داخلی

-6111133333/11

-13111166666/11

-21321133333/1

111112333116/11

331123133131/11

212121111113/12

خالص گردش وجوه

1/11

1/11

1/11

1/11

1/11

1/11

 -5-4پيشنهادها
 .1بر اساس پاسخهای مشتريان ،به دليل وجود
سرمايهگذاریهای ديگر مانند طال و ارز و يا مسکن
بازده اوراق مشارکت را نامناسب میدانند ،لذا پيشنهاد
میشود تا زمان ساماندهی به اين نوع سرمايهگذاریها
که در حال حاضر بر اساس عمل سفتهبازی در
مقاطعی بسيار سودده میگردند؛ از انتشار صکوک
خودداری گردد.
 .2بر اساس پاسخ مشتريان نقد شوندگی اوراق
بسيار بااهميت است در شرايط فعلی که سپردههای
بانک با نرخی مشابه نقد شوندگی بااليی را دارا
میباشند؛ پيشنهاد میگردد بانک از همان ابزار سپرده
پذيری استفاده نمايد ،ولی در صورت حمايت از بازار
سرمايه و تغيير فراوان در نرخهای سپردهها ،الزم
است بانک جهت حفظ سرمايهگذاران خود آمادگی
الزم جهت حضور در بازار سرمايه را داشته باشد.
 .3مشتريان در شرايط عدم اطمينان تمايل به
سرمايهگذاری کمتری دارند و ترجيح میدهند از
سرمايهگذاریهای با بازده مشخص استفاده نمايند،

ارزش قراضه

لذا پيشنهاد میشود از اوراقی مانند مرابحه يا اجاره که
بازدهی آنها مشخص است؛ استفاده گردد.
 .1در صورت استفاده از صکوک مشارکت که
بازدهی مشخص ندارد ،مشتريان در صورت احتمال
دريافت سود بيشتر از اين نوع اوراق استقبال
مینمايند؛ بنابراين پيشنهاد میشود بانک با استفاده از
نرمافزارهايی مانند کامفار توجيهپذير بودن و بازده
مناسبتر اين سرمايهگذاری را برای مشتريان تبيين
نمايد تا از انتشار آن استقبال صورت گيرد.
 .1بانیای موفقتر است که با انتخاب
سرمايهگذاری مناسب از طريق روش تحليل
سلسلهمراتبی ،با کمترين هزينه به باالترين سود برسد.
پيشنهاد میشود مديريت پروژه با استفاده از اين
نرمافزار و با رتبهبندی عوامل مؤثر و گزينههای
موجود در هر سرمايهگذاری بهترين انتخاب را در
جهت سودآوری باالتر انجام دهند.
 .6نقد شوندگی پايين اوراق ازجمله عوامل عدم
استقبال سرمايهگذاران از انتشار صکوک است ،اين
مشکل به دليل حضور کم و ضعيف عموم جامعه در
بازار سرمايه است ،حضور بانکها در اين بازار امکان
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کسب سود بيشتر و آموزش به عموم جامعه سبب

آئينی ،محمد .)1311( .تأمين مالی صنعت بهسازی و

آشنايی و افزايش کمّی و کيفی سرمايهگذاران در اين

نوسازی شهری .اولين همايش ماليه شهرداری ،مشکالت و

بازار میگردد.
 .1در اجرای صکوک نقش واسط برای بانک
درآمد مناسبی به همراه خواهد داشت .پيشنهاد

راهکارها ،تهران ،مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی
شريف.

بان ،حسن .)1311( .مطالعه تطبيقی صندوقهای
سرمايهگذاری امالک و مستغالت در ساير کشورها و

میشود با حضور در بازار سرمايه و استفاده از

امکانپذيری راهاندازی آن در ايران .پاياننامه کارشناسی ارشد

امکانات و اعتبار بانک در نقش واسط در انتشار

مديريت مالی ،دانشگاه عالمه طباطبايی.

صکوک  ،به درآمدهای حاصل از اين بخش توجه
ويژه شود.

جهانشاهی ،محمدحسين .)1312( .بافت فرسوده و مسئله
ساخت و ساز شهری .مجله منظر شهری.1 -11 ،13 ،

 .1دو عامل در عدم استقبال مشتريان از بازار

سليمی فر ،مصطفی؛ خزاعی ،منصوره و سليمی فر ،محمد.

سرمايه وجود دارد .اول عدم آشنايی عامه مردم با اين

( .)1331صکوک اجاره؛ ابزاری کارآمد جهت تأمين مالی

بازار و نحوه حضور و معامله در آن و دوم نقد

پروژههای شهری .نشريه مديريت شهری(3 ،ويژهنامه)-116 ،

شوندگی پايين اين بازار به نسبت ديگر بازارها بهويژه
بازار پول است .از سوی ديگر به دليل ترس دولت از

.33
Imperiale, Richard. (2006). real estate investment
trusts.

خروج سرمايهها از بازار پول و حرکت بهسوی

Newell, G., & Osmadi, A. (2009). The development
and preliminary performance analysis of Islamic REIT in
Malaysia. Journal of property research, 26(4), 329-347.

ارز و مسکن و ايجاد شوکهای بزرگ در اقتصاد،

Tze, S, O., Boon, H, T., Chin, H, S., & Yat, L, Y.
(2012). Malaysian Real Estate Investment Trusts: A
Performance and Comparative Analysis. International
Journal of Economics and Finance, 4(5), 1-12.

بازارهای غيرمولد و حضور در بازارهايی مانند طال و
حمايتهای الزم از اين بازار صورت نگرفته است.
لذا پيشنهاد میشود بازار سرمايه و بانکها بهجای
ايجاد فضای رقابتی بين خود به ايجاد فضای
همکاری بينديشند .الزمهی اين همکاری حضور مؤثر
بانکها در اين بازار است.
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