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چکیده:

تاریخ های مقاله:
امروزه ،شهرها با چالشهای اساسی ساختاری مانند ارتقای توسعۀ بازارهای داخلی و افزایش روند مهاجرت
تاریخ دریافت1398/10/15 :
روبهرو هستند که به تحمیل آثار منفی مانند آلودگیهای محیط زیستی ،تراکم جمعیت و گسترش نامتوازن
تاریخ تصویب1399/01/05 :
شهرها در زمینۀ ارائۀ خدمات منجر شده است .در این میان ،بازآفرینی شهری به عنوان یکی از ارکان شهر
پایدار یا شهر سبز ،اهمیت زیادی دارد .در فرایند بازآفرینی شهری نیز تأمین منابع مالی یکی از استراتژيهای
کلمات کلیدی:
مهم و ارکان اجراي طرحهاي بهسازي و نوسازي محسوب میشود .از اینرو ،هدف مطالعۀ حاضر آن است که
بازآفرینی شهری
با مروری بر مطالعات داخلی روشهای تأمین مالی پروژههای نوسازی بافت فرسوده ،بتوان به مجموعهای از
بافت فرسوده
تجارب و مؤلفههای اثرگذار بر موفقیت آنها دستیافت .بنابراین ،در پژوهش حاضر با توجه به وسعت موضوع
اجتماعی
سرمایه
و تعدد مطالعات در این حوزه ،با استفاده از روش کتابخانهاي ،مروری و اسنادی ،به بررسی و تحلیل روشهای
مالی
تأمین
تأمین مالی بازآفريني بافت فرسودۀ شهری ،مؤلفههای اثرگذار بر انتخاب آنها و همچنین ،مباحث مرتبط با
شهر سبز
مشارکت مردم در این حوزه پرداختهشده است .نتایج نشان داد ساختار تأمین مالی استفادهشده براى پروژۀ
نوسازی ممکن است در یک شهر و حتی منطقه به دلیل قوانین و شرایط خاص آن مؤثر نباشد؛ در حالیکه
بهطور مؤثرى در مناطق دیگر قابل استفاده باشد .بنابراین ،انتخاب روش تأمین مالی مناسب ،به شرایط هر
پروژه و ویژگیهای منطقۀ میزبان بستگی دارد .همچنین ،در بیشتر مطالعات فقط به رتبهبندی روشهای
تأمین مالی و بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب ابزارهای یادشده پرداخته شده است .این در حالی است که به
ضعفها و قوتهای استراتژیهای تأمین مالی نوسازی و بهسازی شهری پرداخته نشده است که باید بهعنوان
 DOI: 10.22034/UE.2020.09.01پیشنیاز رتبهبندی روشهای تأمین مالی در مطالعات آتی در نظر گرفته شود.
حجم وسیعی از پسماند منجر شده و از این طریق بر پایداری شهرها
تأثیر منفی گذاشته است .عالوه بر آن ،شهرها در برابر پیامدهای ناشی از
تغییرات اقلیم و خطرات محیطزیستی مانند سیل و توفان آسیبپذیرند.
بر این اساس ،الگوهای فعلی رشد جمعیت شهری ،نارساییهای بسیاری
را برای سیاستگذاران و برنامهریزان شهری ایجاد کرده است .در سال
 ،2010برای نخستینبار بیش از نیمی از جمعیت جهانی در مناطق
شهری زندگی میکردند که مطابق با این روند ،برآورد شده است تا سال
 ،2050بیش از دوسوم جمعیت جهان در مناطق شهری زندگی خواهند
کرد (تورزی۲۰۱۶،1؛ سازمان ملل،وزارت امور اقتصادی و اجتماعی بخش

مقدمه
کیفیت زندگی ،پایداری محیط زیست و اقتصاد رقابتی مهمترین
مؤلفههایی هستند که شهرها را زنده نگه میدارند .این در حالی است
که مدیران شهری برای ایجاد پایداری در شهرها با مشکالت پیچیدهای
روبرو هستند .به طوری که افزایش مصرف انرژی ،آب و مواد غذایی در
مناطق شهری بهویژه در کشورهای در حال توسعه بهموازات رشد درآمد،
به ازدیاد مصرف ،افزایش بهرهبرداری از منابع محدود و در نهایت تولید
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جمعیت .)۲۰۱۹،بنابراین ،انتظار میرود با این سرعت سریع شهرنشینی،
بهطور عمده در کشورهای در حالتوسعه ،چالشهای متعدد بین بخشی
برای مدیریت شهری ایجاد شود .بنابراین ،با توجه به اینکه مهمترین
نارساییهای گسترش شهرها شامل نبود زیرساختها و خدمات پشتیبانی،
کاهش منابع ،زوال محیط زیست و خطر بروز بالیای طبیعی ناشی از
تغییرات اقلیمی است ،راهحلهای جدید نوآورانه میتواند برای رفع این
نارساییها در سه عرصۀ پایداری اجتماعی ،محیطزیستی و اقتصادی در
مدیریت شهری ،راهگشا باشد .در این میان ،طراحی و ایجاد شهرهای
پایدار در کشورهای در حال توسعه نهتنها برای توسعۀ پایدار بلکه در
دستیابی به چندین مورد از اهداف توسعۀ هزارۀ فعلی ،بهویژه موارد
مرتبط با فقر ،آموزش و بهداشت نقش مهمی را ایفا خواهد کرد .تجربیات
جهانی نیز بیانگر آن است که برخی شهرها با بهکارگیری راهبردهای
نوآورانۀ شهری مانند شهر سبز به مدیریت پایدار و هوشمند شهری دست
یافتهاند(عابدی .)۱۳۹۸ ،شهر پایدار یا شهر سبز ،شهری دوستدار محیط
زیست و سازگار با ایدۀ توسعۀ اقتصادی پایدار است که با تکیه بر پایۀ
اقتصادي قوی ،نهتنها آثار نامطلوبی بر محیطزیست نداشته بلکه در احیا
و ارتقای کیفیت زندگی نیز مؤثر است .بر این اساس ،در شهر پایدار ضمن
تأمین منافع اقتصادی ،اجتماعی ،محیط زیستی و سالمت ،مفهوم پايداري
در تمام سطوح و اليههاي اجتماع برای ایجاد شغل جدید ،کاهش فقر و
افزایش عدالت اجتماعی ،بهبود در کیفیت زندگی ،کاهش آلودگی ،بهبود
بهداشت عمومی ،افزایش خدمات اکوسیستمها و کاهش انواع ریسک
جاري است(بریلهانته.)۲۰۱۸ ،2
در این میان ،یکی از مسائل اساسی مدیریت شهری بهویژه در
کشورهای در حال توسعه ،فرسودگی بافتهای شهری است .بافتهای
فرسوده در شهرها را میتوان بخشی از فضاي شهري دانست که نظام
زیستی آن هم از نظر ساختار و هم از لحاظ کارکرد اجزای حیاتی خود
دچار اختالل و ناکارآمدي شده است .از اینرو ،این مناطق بهعنوان
نقاط مسئلهدار شهري شناخته میشوند .همین نارساییهاي اقتصادي و
محیطی موجب شده است که کیفیت زندگی در این مناطق نسبت به سایر
مناطق شهري از کیفیت پایینتری برخوردار باشند(پوراحمد و همکاران،
 .)۱۳۹۷در این زمینه ،نوسازی بافتهای فرسودۀ شهری نیز به یکی دیگر
از چالشهای اساسی مدیریت شهرها تبدیل شده است .در شرایطی که
ساکنان این بافتها را بیشتر اقشار فقیر و تهیدست تشکیل میدهند،
مدیریت شهری نیز در تأمین منابع مالی نوسازی این بافتها ،توانمندی
الزم ندارد .برآوردها نشان میدهد در ایران ،حدود  65هزار هکتار از
فضاهای شهری به بافتهای فرسوده اختصاص دارد .هزینههای توسعۀ
زیرساختهای این بافتها به ازای هر هکتار 100 ،میلیارد ریال برآورد
شده و مدتزمان مورد نیاز برای نوسازی کل این بافتها با روند تخصیص
منابع فعلی و بدون در نظر گرفتن رشد فرسودگی 78 ،سال محاسبهشده
است(مؤیدفر و همکاران .)۱۳۹۲،این موضوع ،گویای آن است که نهتنها
مدیریت شهری ،بهویژه در شرایط کنونی به دلیل تحریمها ،از توان مالی
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مناسب برای نوسازی این بافتها برخوردار نیست و نیازمند مشارکت
مردم و بخش خصوصی از راههای مختلف تأمین منابع مالی است ،بلکه به
دلیل سرمایهبر بودن و مسائل اجتماعی و ترافیکی ،بازسازی این بافتها،
مدتزمان زیادی را برای نوسازی و بازسازی این بافتها میطلبد .این
در حالی است که بیتوجهی به بازآفرینی این بافتها ،نهتنها مشکالت
موجود را دوچندان خواهد کرد ،بلکه ناپایداری شهری را در حوزههای
مختلف اجتماعی ،فرهنگی ،کالبدی ،زیستمحیطی و اقتصادی به دنبال
خواهد داشت.
از آنجا که اجراي پروژههاي نوسازي بافتهای فرسوده ،موتور
محرکۀ فعالیتهاي است ،تأمین مالی این پروژهها از مهمترین عوامل
اجرایی کردن آنها به شمار میرود .به طوری که تأمين منابع مالي،
منبع پوششي و حمايتي قوي تضمين اجراي پروژههای نوسازي شهري
است .تأمین مالی بازسازي بافت فرسودۀ شهري شامل طیف متنوعی از
روشها میشود .انواع مشارکت بین بخشهاي خصوصی و دولتی ازجمله
مهمترین شیوهها در این زمینه هستند .فروش امتیازهای خاص ،فروش
تراکم ،فروش داراییهاي مشهود ،استفاده از منابع داخلی آزاد ،استفاده
از اعتبارات عمومی ،استفاده از منابع بدهی و اعتبارات بانکی ،استفاده
از شیوههاي مختلف در تبدیل داراییها به اوراق بهادار ،انتشار اوراق
مشارکت ،استفاده از روش پیشفروش برخی از مهمترین این روشها
هستند .با توجه به تنوع و گستردگی روشها و منابع تأمین مالی ،انتخاب
بهترین گزینه اغلب کار دشواري است و تصمیمگیري در مورد آن نیاز به
در نظر گرفتن عناصر متعددي ازجمله ذينفعان ،شرایط فرهنگی و شرایط
اجتماعی دارد .همچنین از آنجا که هرگونه دخالت در محدودۀ شهري
آثار متعدد اقتصادي به همراه دارد و استفاده از هر روش تأمین مالی به
بروز یکسري آثار مثبت داخلی و خارجی اقتصادي و اجتماعی در عرصۀ
شهر منجر میشود ،بنابراین برنامهریزی و پژوهش در زمینۀ بهکارگیری
روشهای تأمین مالی اهمیت زیادی دارد.
از اینرو ،هدف مطالعۀ حاضر آن است که با مروری بر پیشینۀ
تحقیق ،روشهای تأمین مالی ،مؤلفههای اثرگذار بر انتخاب آنها
و همچنین مباحث مرتبط با مشارکت مردم در این حوزه استخراج و
تحلیل شوند .شایان یادآوری است آثار پژوهشی متعددی در ارزیابی این
تجارب و پروژه به رشتۀ تحریر درآمده است .هرچند تمامی مقاالت و
پژوهشیهای صورتگرفته با موضوع نوسازی بافت فرسوده را میتوان
به اعتباری پیشینۀ این پژوهش دانست ،اما به توجه به وسعت موضوع و
تعداد این منابع ،مرتبطترین آنها را از نظر عنوان و محتوا بهعنوان منابع
پژوهش حاضر بررسی خواهد شد.
مبانی نظری و روش تحقیق
اصوالً ساختار مالی هر کشوری میتواند بر دو محور بازار پول یا بازار
سرمایه قرار داشته باشد .بر این اساس ،روشهای تأمین منابع به دو نوع
کلی مبتنی بر سرمایه و مبتنی بر بدهیتقسیم میشود (گاتی.)2008 ،
 -1روشهای مبتنی بر سرمایه :تأمین مالی مبتنی بر سرمایه،
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بنابراین با سرمایهگذاران قراردادهایی بهصورت کارگزاری خرید بسته
میشود که خرید امالک پروژه با هزینۀ سرمایهگذار و توسط مجری
طرح با دریافت حق کارگزاری مورد توافق طرفین ،انجام گیرد و پس
از کامل شدن خرید ،مراحل ساخت پروژه طی مدت مشخص جزء تعهد
سرمایهگذاران است تا مجری بتواند به اجرای طرح مطمئن باشد.
 -2روشهاي مبتنی بر بدهی :منبع دیگر تأمین مالی ،استفاده
از بدهی است .تأمین مالی در این روش ،به معناي اخذ وام از یک منبع
خارج از شرکت و با موافقت صاحبان شرکت است .با این امید که با
استحصال این منابع ،سود حاصل از انجام پروژه ،بیش از مقداري باشد
که باید بهعنوان بهره به وامدهندگان بازگردانده شود(جعفرزاده نجار و
جنتی۱۳۹۲ ،؛ مؤیدفر و همکاران .)۱۳۹۲،برخی روشهای آن شامل
نظام سپردهگذاری و اعطای تسهیالت ،استفاده از تسهیالت مالی خارجی،
سرمایهگذاری خارجی و اوراق مشارکت میشود(مؤیدفر و همکاران۱۳۹۲،؛
فرهادی و همکاران .)۱۳۸۸ ،در این زمینه با توجه به سرمایۀ زیاد مورد
نیاز برای بهسازی و نوسازی بافت فرسودۀ شهری و بر اساس تجارب
گذشته در شهرداریهای کالنشهرها ،بانکها در کشورمان با محدودیت
جذب سپرده و اعطای وام مواجه هستند .همچنین ،استفاده از دو روش
تسهیالت مالی خارجی و سرمایهگذاری خارجی به دلیل محدودیتهای
فعلی ،امکانپذیر نیست .عمدۀ روش مبتنی بر بدهی که بهطور وسیع از آن
استفاده میشود ،اوراق مشارکت است(جعفرزاده نجار و جنتی.)۱۳۸۸ ،
اوراق مشارکت ،اوراق بهادار بانام یا بینام است که به قیمت اسمی
مشخص برای مدت معین و برای تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز
طرحهای عمرانی -انتفاعی دولت یا برای تأمین منابع مالی مورد نیاز
برای ایجاد ،تکمیل و توسعۀ طرحهای سودآور تولیدی ،ساختمانی و
خدماتی در شرکتهای غیردولتی منتشر میشود و به سرمایهگذارانی
که قصد مشارکت در اجرای طرحهای یادشده را دارند ،از طریق عرضۀ
عمومی ،واگذار میشود .در مقاطع معین ،از بابت سود سرمایهگذاری
در طرحهای موضوع اوراق مشارکت ،ب ه تناسب مبلغ اسمی هر ورقۀ
مشارکت ،به دارندگان اوراق سود علیالحساب تعلق میگیرد(مؤیدفر و
همکاران.)۱۳۹۲،
سایر تقسیمبندی روشهای تأمین مالی :تأمین مالی به لحاظ
اینکه از طریق بازار پول یا سرمایه باشد نیز قابل طبقهبندی است(شایانی،
 )1( .)۱۳۸۸بازار پول :بازاري است که در آن منابع مالی کوتاهمدت
مبادله میشوند )2( .بازار سرمایه :بازار مبادلۀ منابع مالی بلندمدت
(بیش از یک سال) است .بدهیهای بلندمدت شرکتها ،در این بازار
مبادله میشوند .بازار بورس اوراق بهادار ،نمونۀ این نوع بازارهاست.
در میان منابع تأمین مالی ،اجرای گستردۀ پروژههای نوسازی شهری
مستلزم تحقق مشارکت مردم خواهد بود .مشارکت فرایندی است که طی
آن گروههای ذینفع در جهت دادن به ابتکارات توسعه و تصمیمگیریها
و منابعی که در زندگی تأثیر دارد ،مداخله و نظارت دارند .بر اساس تعریف
سازمان ملل نیز مشارکت ابزاری برای افزایش فرصت حضور مردم در
فرایند تصمیمگیری به گونهای که آنها را از فعالیتهای خود منتفع

مستلزم واگذاري قسمتی از سود پروژه در مقابل دریافت سرمایه است.
درواقع در این روش ،با استفاده از آوردۀ نقدي و غیر نقدي سهامداران و
افزودن بر حجم حقوق صاحبان سهام در شرکت و یا پروژه ،سرمایۀ مورد
نیاز تأمین میشود .آوردۀ سهامداران در پیشبرد فعالیتهای پروژۀ مصرف
و سود حاصل از انجام پروژه نیز به تمامی و در آینده ،بین سهامداران
توزیع میشود(مؤیدفر و همکاران .)۱۳۹۲،مهمترین مرحله در این روش،
ترغیب سرمایهگذاران برای شراکت در پروژه است .با اینحال معموالً
میزان مشارکت سرمایهگذاران در یک پروژه بیشتر به تمایل صاحب
پروژه در سهیم کردن آنان در مدیریت و کنترل پروژه بستگی دارد تا
میزان عالقهمندی سرمایهگذاران به سرمایهگذاری .درواقع ،در این
روش تأمین مالی باید توجه داشت که با فروش درصدي از سهم یک
پروژه ،بخشی از حقوق مدیریتی و نیز استقالل در تصمیمگیری از بین
میرود(جعفرزاده نجار و جنتی .)۱۳۹۲ ،از عمدهترین روشهای تأمین
مالی مبتنی بر سرمایه و قابل کاربرد در بهسازی و نوسازی بافتهای
فرسوده شهری ،شامل موارد ذیل هست(جعفرزاده نجار و جنتی۱۳۸۸ ،؛
مؤیدفر و همکاران:)۱۳۹۲ ،
( )1اوراق بهادار سازی داراییها :فرایندی است که از طریق آن
داراییهای تقریباً همگن اما با نقدشوندگی کم در یک مخزن تجمیع
شده ،بستهبندی مجدد میشود و اوراق بهاداری بر پایۀ آنها منتشر شده
و به اشخاص ثالث فروخته میشود که سودهای متعلق به آن از محل
جریانهای نقدی ورودی آتی و سایر مزایای اقتصادی ایجادشده توسط
مخزن داراییها ،تأمین میشود(فابوتسی3و کوتهاری .)۲۰۰۸ ،4یکی از
داراییهایی که به پشتوانۀ آن میتوان اوراق بهادار منتشر کرد ،امالک و
مستغالت و داراییهای ملکی است(علیزاده و سیف الدینی .)۱۳۸۸ ،اوراق
بهادار سازی پروژههای ساختمانی در حال ساخت ،درواقع منابع مالی
مورد نیاز برای ساخت پروژه را فراهم میکند و بر این اساس ،دو روش
ی شده است ،بهگونهای
تأمین مالی سهامدار پروژه و فروش متری طراح 
که برای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسودۀ شهری نیز بهکار رفته است.
( )2روش سهامدار پروژه :این روش زیرمجموعۀ روش تبدیل به
اوراق بهادار سازی ،قرار دارد .در این روش ابتدا هزینههای پروژه شامل
هزینۀ تملک اراضی ،عرصه در مسیر ،عوارض پروژه و درنهایت ،هزینۀ
ساخت پروژه به نرخ روز ،محاسب ه شده و بر اساس آن اقدام به صدور و
عرضۀ سهام پروژه میشود و پس از اجرای پروژه منافع حاصل از اجرای
پروژه به نسبت مالکیت تعداد سهام در بین سهامداران پروژه تقسیم
میشود.
( )3روش فروش متری :روش یادشده گونهای تغییریافته از
روش سهامدار پروژه است که درواقع همان تبدیل به اوراق بهادار
کردن داراییهاست ،که به جای عرضه بهصورت اوراق ،در قالب متراژ به
سرمایهگذاران واگذار میشود.
( )4سرمایهگذاری بخش خصوصی :در این روش ابتدا از آنجاکه
امالک محدودۀ پروژههای تعریفشده در طرح هنوز آزادسازی نشدهاند،
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ابزارهای تأمین مالی در بهسازی محیطی شهر سبز

سازد(زاهدی محجوب .)۱۳۹۲ ،انواع مشارکت با شهرداریها به عنوان
نهاد عمومی برای تأمین مالی طرحهای بهسازی و نوسازی بافت فرسوده
عبارتاند از:
مشارکت دولتی :دولت به دو صورت به سرمایهگذاری در نوسازی
بافت فرسوده میپردازد )1( .خود بهصورت مستقیم وارد عمل میشود و
مسئولیت تأمین سرمایه را به عهده میگیرد )2( .با ایجاد تسهیالت ،بخش
خصوصی را به سرمایهگذاری تشویق میکند .در این حالت دولت بهواسطۀ
بانکها وامهای بلندمدت و عملیاتی را در اختیار سرمایهگذاران شرکتی
و یا حقیقی قرار میدهد و یا با تصویب قوانین مبنی بر بخشودگیها
و معافیتها از مالیات بهصورت غیرمستقیم تأمین منابع مالی را انجام
میدهد(حسن زاده.)۱۳۸۷ ،
مشارکت مردمی :5مردم بهعنوان صاحبان زمین که مهمترین
سرمایه در شرایط کنونی اقتصاد ایران هستند ،میتوانند نقش مهمی در
تأمین مالی نوسازی ایفا کنند .در شرایطی که نوسازی از راهبرد تجمع
پالک استفاده میکند ،صاحبان زمین بهعنوان نیمی از سرمایۀ ساخت
مسکن مطرحاند و نیاز به جلب اعتماد و مشارکت آنها توسط مدیران
امری قطعی است(زاهدی محجوب.)۱۳۹۲ ،
بنابراین در ادامه با استفاده از روش کتابخانهاي و مروری و با
بهرهگیری از منابع ،اسناد ،گزارشها ،مقاالت و پايگاههاي اينترنتي ،به
تعیین روشهای تأمین مالی و عوامل مؤثر بر انتخاب آنها و همچنین
شناسایی مؤلفههای اثرگذار بر مشارکت مردمی در تأمین منابع مالی
نوسازی بافتهای فرسودۀ شهری ،پرداخته میشود.
نتایج و بحث
در این بخش برای دستیابی به اهداف تحقیق ،به تحلیل و تشریح
نتایج مطالعات انجامشده در زمینۀ تأمین مالی نوسازی بافت فرسوده در
ایران پرداخته میشود .در بخش نخست ابزارهای تأمین مالی و عوامل
مؤثر بر انتخاب آنها بررسی میشود .سپس ،جایگاه مشارکت مردمی در
تأمین مالی نوسازی بافت فرسوده شهری بررسی میشود.
 -1مروری بر اولویتبندی روشهای تأمین مالی و عوامل مؤثر
در رتبهبندی آنها
فرهادی و همکاران ،در مطالعهای به طراحی ابزارهاي نوین تأمین
مالی برای ترمیم بافتهاي فرسودۀ شهري پرداخته است(فرهادی
و همکاران .)1388 ،در مطالعۀ یادشده چهار الگوي کلی براي تأمین
مالی شهرداري به منظور ترمیم بافتهای فرسودۀ شهري ارائه شده
است .الگوهای مطالعهشده در تحقیق یادشده عبارتاند از )1( :نظام
سپردهگذاری و اعطاي تسهیالت (بازار پول) )2( ،صندوق سرمایهگذاری
شهرداري (بازار سرمایه) )3( ،تبدیل داراییها به اوراق بهادار (بازار
سرمایه) و ( )4بازار ثانویۀ اوراق بهادار شهرداري (بازار سرمایه) .نتایج
بررسی محقق بیانگر آن است که بانکها در کشورمان با محدودیتهای
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جذب سپرده و اعطاي وام مواجهاند .بنابراین ،طراحی ابزار مالی جدید
میتواند راهگشاي این مشکالت باشد و فرایند تأمین مالی طرح بهسازي
و نوسازي بافتهای فرسوده را آسان کند .بر این اساس ،یکی از الگوهای
پیشنهادی صندوقهاي بهسازي و نوسازي بافتهای فرسوده شهرداري
است .بنابراین ،از این دیدگاه ،صندوقهاي بهسازي و نوسازي بافتهای
فرسوده شهرداري به سرمایهگذاران شانس مشارکت در سود حاصل از
سرمایهگذاري در مقیاس بزرگ در بخش بهسازي و نوسازي بافتهای
فرسودۀ شهر تهران را اعطا میکنند .تبدیل به اوراق بهادار کردن داراییها
یکی دیگر از ابزارهای جدید در عرصۀ تأمین منابع مالی معرفیشده در
مطالعۀ یادشده است .در این روش همزمان با آن کاهش ریسک نهادهاي
مالی اتفاق میافتد .با استفاده از این ابزار ،نهادهاي مالی و غیرمالی
میتوانند پرتفویای از داراییهای با درآمد ثابت را بفروشند و درنتیجه
به منابع مالی ارزانتر و با ریسک کمتر در مقایسه با استقراض مستقیم
دست یابند .بر اساس نتایج مطالعۀ یادشده ،ازجمله مزیتهای انتشار
اوراق مشارکت بهسازي عبارتاند از :افزایش نقدینگی ،بهبود مدیریت
ریسک ،افزایش در تنوع منابع تأمین مالی ،افزایش ثروت سهامدار و
افزایش رفاه جامعه .آقا صفری و همکاران در مطالعهای به بررسی نوسازي
و بهسازي بافت فرسودۀ محلۀ شهيد خوببخت تهران پرداختند(اقاصفری
و همکاران .)۱۳۸۹ ،در مطالعۀ یادشده با مشاهدۀ مكرر محلّۀ مد نظر،
تصویربرداری ،تهيۀ نقشۀ معابر ،كيفيت ابنيه ،كاربری اراضی ،نوع مصالح
و غیره اطالعات الزم جمعآوری و درنهایت ،براي تكميل اطالعات و جویا
شدن از مسائل و مشكالت ساكنان محله ،پرسشنامۀ خانوار و كالبدی نيز
تكميل شد .سرانجام ،برای تحليل مسائل و مشكالت از مدل SWOT
استفاده شد .بررسی طرحها و سندهای برنامهریزی در زمينۀ محدودۀ
مطالعهشده ،بيانگر آن است كه این طرحها به دليل وجود تنگناهای
قانونی و مقرراتی ،عدم ارتباط مناسب بين سازمانی ،تداخل مدیریتی،
بیتوجهی به ارزشهای موجود در محله ،بیتوجهی به ویژگیهای
اجتماعی  -فرهنگی و اقتصادی كارایی الزم را ندارند و هرگونه مداخله و
اقدامی ،باید به این نتایج تبدیل شود )1( :ماهیت امر بهسازی و نوسازی،
موضوعی جدا از روال زندگی ساکنان محلۀ شهید خوببخت نیست و
باید با استناد به اصلی تکامل و پویایی ،به جریانی مداوم ،توسط ساکنان
تبدیل شود )2( .عناصر و اجزای پیکرۀ شهر ،تجسمی از بنیانهای زندگی
اجتماعی ساکنان شهر هستند ،بنابراین هرگونه تفکر برنامهریزی ،طراحی
و اجراباید با مردم صورت پذیرد )3( .برقراری پیوند مناسب بین ساکنان
محله و ساکنان شهر تهران با رعایت اصول سازماندهی فضایی عناصر،
میتواند یکی از راهبردهای اصلی در فرایند بهسازی و نوسازی باشد)4( .
جداسازی محلۀ شهید خوببخت بهعنوان بخشی از پیکرۀ شهر تهران،
موجب میرایی بیشتر آن میشود و برنامهریزیهای موضعی ،تالشی بیثمر
خواهد بود )5( .ایجاد ساختار و سازمان مناسب مدیریتی در وضعیت
نابسامان کنونی و رفع تقابلها و دوبارهکاریها در نظام مدیریت بافت،
موجب تحقق برنامههای هر دستگاه و در  ۱۷مجموع برنامه جامع بهسازی
و نوسازی این محله خواهد بود.

سمانه عابدی

بر اساس یافتههای حاصل از تحلیل عوامل درونی محلۀ شهید
خوببخت ،امتیاز محله در ارزیابی عوامل درونی (برابر  )2/39ضعف
درونی موجود در محلۀ شهید خوببخت را نشان میدهد .بنابراین ،باید
برای بهبود و تقويــت وضعيت محله به عوامل بیرون از محله پرداخت و
آن را تقویت کرد .همچنین ،یافتههای ارزیابی عوامل بیرونی (برابر )2/51
نشاندهندۀ آن است که وضعیت محله در ارتباط با عوامل خارجی بهتر
از شرایط داخلی است و امتیاز بهدستآمده برای این بخش ،این مطلب را
بیان میکند که فرصتهای موجود ،بیشتر از تهدیدها هستند .این خود
نشاندهندۀ شرایط مطلوب محله به لحاظ وجود فرصتهای مناسب برای
نوسازی این محله است و برای رسیدن به وضعیتی مطلوبتر و بهتر،
نیازمند ارائۀ استراتژیهای مناسبتر بهمنظور از بین بردن ضعفها و
خنثی کردن تهدیدهای موجود است.
جهانی بهمنمیری و جهانی بهمنمیری نیز در مطالعهای به ارزیابی
و اولویتبندی ابزارهای تأمین مالی پروژههای شهری پرداختند(جهانی
بهمنمیری و جهانی بهمنمیری  .)۱۳۹۰ ،پژوهش یادشده در مرحلۀ
اول به شناسایی ابزارهای تأمین مالی پرداخت و در مرحلۀ دوم با استفاده
از فن  AHPفازی ،وزن معیارها و گزینههای انتخابی در تأمین مالی
رتبهبندی شده است .جدول  1گزینههای تأمین مالی بررسیشده در
پژوهش یادشده را نشان میدهد.

براساس نتایج مطالعۀ یادشده ،ابزارهای خارجی اهمیت بیشتری
نسبت به سایر ابزار بررسیشده دارند .بنابراین ،طبق نتایج مطالعۀ یادشده
تمرکز شهرداری برای تأمین مالی بر ابزارهای خارجی میتواند راهگشا
باشد.
گلخندان و همکاران به شناسایی روشهاي تأمین مالی در مدیریت
پروژههای نوسازي بافت فرسودۀ شهري در پروژههای متمرکز نوسازان
پرداختند(گلخندان و همکاران .)1390 ،به این منظور ،از ترکیب نهادها
و افراد داراي پتانسیل حضور در تأمین مالی پروژههای مطالعهشده با
الگوها و روشها و ابزارهاي تأمین مالی ،روشهای تأمین مالی بررسیشده
مشخص شده است .مجموعه گزینههای پیشنهادي براي تأمین مالی
پروژههای مطالعهشده در جدول  2نشان دادهشده است.
بنابراین ،همانطور که مشاهده میشود طیف وسیعی از داخلی و
خارجی در ابعاد حمایتی و غیر حمایتی جهت تأمین مالی برای مدیریت
پروژههای متمرکز نوسازان ،در دسترس است.
حسینآبادی و تقوایی ،نیز به ارزیابی شیوههای تأمین مالی
در طرحهای نوسازی بافتهای فرسودۀ محلۀ حمزهآباد در منطقۀ
 20پرداختند(حسینآبادی و تقوایی  .)1391،به این منظور ،برای
اولویتبندی روشهای تأمین مالی با استفاده از آزمون ناپارامتریک
فریدمن و شاخص نرخ بازده داخلی استفاده شده است .جامعۀ آماری

جدول  .1گزینههای مورد آزمون
فازیAHP
جدول  .1گزینههای مورد آزمون  AHPفازی
ابزارهای داخلی کوتاهمدت

اعتبار تجاری
وامهای بانکی
اوراق تجاری کوتاهمدت
صدور اسناد تجاری
پیشدریافت فروش محصوالت

ابزارهای داخلی میانمدت و بلندمدت

وامهای بانکی
اجارههای بلندمدت
انتشار اوراق بهادار با پشتوانۀ شهرداری
تبدیل داراییها به اوراق بهادار
وامهای دولت

ابزارهای خارجی

قراردادهای ساخت ،بهرهبرداری و انتقال
قراردادهای ساخت تملک و بهرهبرداری
قراردادهای ساخت ،انتقال و بهرهبرداری
بیع متقابل

مأخذ :جهانی بهمنمیری و جهانی بهمنمیری ()1390

جدول  .2مجموعه گزینههای پیشنهادی
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نوع ابزار

روشهای تأمین مالی داخلی

نوع ابزار

غیر حمایتی

دریافت تسهیالت مشارکت مدنی از بانکهای دولتی
دریافت تسهیالت مشارکت مدنی از بانکهای خصوصی
مشارکت مدنی با پیمانکار

غیر حمایتی (استقراضی)

حمایتی

دریافت تسهیالت تکمیلی

انتشار اوراق مشارکت
انتشار اوراق رهنی (تبدیل به اوراق بهادار سازی)
انتشار اوراق سرمایهگذاری صندوقهای زمین و ساختمان
انتشار صکوک
روشهای سهام پروژه
فروش متری مسکن
پیشفروش

حمایتی

روشهای تأمین مالی خارجی
دریافت کمکهای توسعهای

دریافت وام از سازمانهای توسعهای
دریافت وامهای تجاری

غیر حمایتی (غیر استقراضی)

1

2

سرمایهگذاری مستقیم:3
4
سرمایهگذاری مشترک
سرمایهگذاری غیرمستقیم:
اوراق مشارکت ارزی ،اوراق قرضۀ بینالمللی ،سهام بینالمللی ،صکوک ارزی
5
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4 Joint Venture- JV
5 Foreign Portfolio Investment-FPI
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مطالعهشده بافت فرسودۀ ساکنان محلۀ حمزهآباد واقع در منطقۀ ۲۰
شهر تهران را خانوارها ،مدیران شهری و کارشناسان مرتبط با نوسازی این
محله تشکیل دادهاند .روشها و شاخصهای مرتبط بررسیشده در جدول
 3ارائه شده است.
نتایج آزمون برای ساکنان نشان داد روش مشارکت مدنی در بین
روشهای تأمین مالی مد نظر از بیشترین سطح مشارکت برخوردار است
و در رتبههای بعدی بهترتیب دریافت تسهیالت بانکی ،سهامدار پروژه،
روش فروش متری و اوراق مشارکت قرار دارد .بنابراین ،با توجه به اینکه
بیشتر خانوارهای محدوده در سطح پایینی از درآمد قرار دارند ،بیشتر
تمایل به مشارکت بهصورت روشی مشارکت مدنی دارند .درواقع ،میتوان
گفت که بیشتر ساکنان محلۀ حمزهآباد با توجه به پسانداز کم ،توانایی
الزم را برای بازپرداخت وام و یا خرید اوراق مشارکت ندارند .همچنین،
نتایج سنجش نظر مدیران و کارشناسان مرتبط با نوسازی محلۀ حمزهآباد
نشان داد روش فروش متری مسکن در رتبۀ اول روشهای تأمین مالی
پروژههای نوسازی محلۀ حمزهآباد قرار دارد .روشهای اوراق مشارکت
و سایر روشها در رتبههای بعدی از نظر اجرایی قرار دارند .با توجه به
نظرات مدیران شهری در مورد شیوههای مشارکت خصوصی  -عمومی در
نوسازی شهری بتوان از روشهایی مانند  BOTدر نوسازی بافت فرسودۀ
شهری تهران استفاده کرد .همچنین ،محاسبات میزان بازده داخلی
سرمایهگذاری در هریک از روشهای تأمین مالی در مطالعۀ یادشده نشان
داد روش انتشار اوراق مشارکت به لحاظ بازدهی طرح بهترین روش تأمین
مالی است .روش فروش متری ،BOT ،مشارکت مدنی ،دریافت وام از
مؤسسهها و بانکهای داخلی ،سهامدار پروژه در رتبههای بعدی ازنظر
بازدهی اقتصادی طرح قرار گرفتهاند.
زاهدی محجوب ،در مطالعهای به بررسی رویکردهای مشارکتی در
تأمین منابع مالی پروژههای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسودۀ شهر
مشهد پرداخت(زاهدی محجوب .)1392،بر این اساس ،معیارهای اصلی
بررسیشده شامل آگاهی ،ظرفیت پذیرش ،انگیزه ،اعتماد و رضایتمندی
است .همچنین ،ابزار تأمین بررسیشده شامل سرمایهگذاری بخش
خصوصی ،اوراق مشارکت ،سهامدار پروژه و تعاونی نوسازی است.
در مطالعۀ یادشده ،طبق تحلیلهای انجامشده ،معیار ظرفیت پذیرش
بیشترین اهمیت را دارد که پساز آن سایر معیارها بهترتیب ضریب اهمیت
آنها شامل انگیزه ،آگاهی ،اعتماد و رضایتمندی میشوند .همچنین ،از
زیرمعیارهای شاخص آگاهی به لحاظ اهمیت ،اطالعرسانی مهمترین
س از آن ،جلسات مشترک و آموزش بهترتیب
زیرمعیار تعیینشده است .پ 

در ردههای بعدی قرار میگیرند .همچنین ،توان اقتصادی بیشترین امتیاز
را در زیرمعیارهای ظرفیت پذیرش به خود اختصاص داده است .پس
از آن ،مالکیت و ریسکپذیری مهمترین زیرمعیارها و جنسیت و سن
افراد ،کماهمیتترین زیرمعیارها در خصوص ظرفیت پذیرش هستند.
زیرمعیارهای ایجاد انگیزه نیز شامل ارائۀ تسهیالت مشارکتی (مانند ارائۀ
تسهیالت ،حمایتهای قانونی و نهادسازی است) ،دسترسی به بازارهای
مالی ،سودآوری ،اقدام به کنش در گذشته ،شرایط اقتصادی در سطح ملی
و شرایط اقتصادی در سطح ملی و بینالمللی است .که به لحاظ اهمیت،
سودآوری و شرایط اقتصاد بینالمللی بهترتیب مهمترین و کماهمیتترین
زیرمعیار محسوب میشود .تضمینهای کافی ،عدمتغییر طرح و ثبات در
تصمیمگیریهای مدیریتی از مهمترین زیرمعیارهای ایجاد اعتماد تعیین
شده است .مضاف بر آن ،بر اساس نتایج مطالعه ،دریافت پاداش در زمان
مقرر بیشترین اهمیت را در زیرمعیارهای رضایتمندی به خود اختصاص
داده است.
همچنین ،در مطالعۀ (محجوب )1392 ،اهمیت هریک از گزینههای
پیشنهادی (شیوههای تأمین مالی) که شامل سرمایهگذاری بخش
خصوصی ،اوراق مشارکت ،شیوۀ سهامدار پروژه و تعاونی نوسازی است را
ص شده است .نتایج مطالعۀ یادشده
نسبت به هریک از زیرمعیارها مشخ 
نشان داد معیار آگهی در بخشی تعاون بیشترین اهمیت را دارد و در
ردههای بعدی اوراق مشارکت ،سهامدار پروژه و بخش خصوصی قرار
گرفتهاند .ظرفیت پذیرش در شیوۀ تعاونی نوسازی بیشترین اهمیت را
دارد و در ردههای بعدی تعاونی سهامدار پروژه ،سرمایهگذاری بخش
خصوصی ،و اوراق مشارکت قرار گرفتهاند .معیار انگیزش در شیوۀ
سرمایهگذاری بخش خصوصی بیشترین اهمیت را دارد و در ردههای
بعدی اوراق مشارکت ،سهامدار پروژه و تعاونی نوسازی قرار گرفتهاند.
معیار اعتماد در شیوۀ سرمایهگذاری بخش خصوصی بیشترین اهمیت را
دارد و در ردههای بعدی سهامدار پروژه ،تعاونی نوسازی و اوراق مشارکت
قرار گرفتهاند .معیار رضایتمندی در اوراق مشارکت نیز بیشترین اهمیت
را دارد و در ردههای بعدی سرمایهگذاری بخش خصوصی ،سهامدار پروژه
و تعاونی نوسازی قرار گرفتهاند .شیوۀ سرمایهگذاری بخش خصوصی در
معیارهای انگیزه و اعتماد اختالف چشمگیری با سایر شیوهها داشته و در
خصوص آگاهی نسبت به سایر شیوهها در پایینترین رتبه قرار میگیرد
که نیاز به توجه جدی به این موضوع است .در مطالعۀ یادشده ،انواع
مشارکت به  ۳دستۀ کلی عدم مشارکت ،مشارکت جزئی و مشارکت واقعی
تقسیم شدهاند .با توجه به ضریب اهمیت هر یک از سطوح و امتیازدهی

سنجش روشهای مناسب تأمین مالی
مناسبشده
های گرفته
مرتبط بشه کار
شاخصهای
گرفتهاه و
جدولبه .3کارروش
برایمالی
تأمین
سنجش رو
شده برای
جدول  .3روشها و شاخصهای مرتبط
شاخصهای آزمایششده برای سنجش روشهای مناسب تأمین مالی
قابلیت اجرایی (در مدیریت شهری)
مشارکت (در بین ساکنان)
بازدهی سود طرح
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نرمافزار استفادهشده
SPSS

آزمون و نرخ محاسبهشده
Friedman Test

CAMFAR

IRR

ابزارهای تأمین مالی در بهسازی محیطی شهر سبز

هر یک از شیوههای تأمین مالی معرفیشده مشخص شده است .که
درنهایت شیوۀ سرمایهگذاری بخش خصوصی با امتیاز  ۲۷بیشترین امتیاز
را به خود اختصاص داده است .در رتبههای بعدی شیوۀ تعاونی نوسازی
با امتیاز  ۲۳سهامدار پروژه با امتیاز  ۲۰و اوراق مشارکت با امتیاز  ۴قرار
دارند .شیوۀ سرمایهگذاری بخش خصوصی به لحاظ چگونگی عملکرد
انطباق بیشتری باحالت ایدهآل نوع مشارکت دارد .و این امر به دلیل
مشارکت واقعی دادن سرمایهگذاران در پروژههای بهسازی و نوسازی بافت
فرسوده است که این امر منتج از این موضوع است که مدیران پروژهها
اعتماد زیادی به توان مالی و فنی و تخصصی این گروه دارند .بهطور کلی،
پس از بررسیهای انجامشده مشخص شد در بین معیارهای معرفیشده
ظرفیت پذیرش با  40درصد پراهمیتترین معیار مشارکتپذیری مالی
است .همچنین ،شیوۀ تأمین مالی از طریق سرمایهگذاری بخش خصوصی
با حدود  34درصد مشارکت پذیرترین شیوه و پس از آن تعاونی نوسازی،
سهامدار پروژه و اوراق مشارکت در رتبههای بعدی قرار میگیرند.
(مؤیدفر و همکاران ،)1392،به اولویتبندی روشهای تأمین مالی در
بافت فرسودۀ شهر اصفهان پرداختند .در تحقیق یادشده بررسی مهمترین
روشهای تأمین مالی قابل کاربرد برای بهسازی و نوسازی بافتهای
فرسودۀ شهری و بررسی معیارهای تأثیرگذار در انتخاب روش تأمین مالی
مناسب با استفاده از فرایند تحلیل سلسلهمراتبی  AHPپرداخته شده
است .جامعۀ آماری در تحقیق حاضر کارشناسان مالی و سرمایهگذاری
در دو سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان و شهرداری اصفهان بوده
است .مهمترین معیارها و شاخصهای تحقیق یادشده در جدول  4ارائه
شده است.
نتایج نشان داد میزان بازده بااهمیتترین معیار است و در آخر ،معیار
ریسک قرار دارد .چراکه هدف مسئوالن اقتصادی در قسمت بافت فرسوده
تأمین وجوه بیشتر و حداکثر کردن مساحت بهسازی و نوسازی شده است
و از طرفی ،مورد حمایت دولت نیز قرار میگیرند ،بنابراین ریسکگریز
هستند .اما میزان بازده در عمده فعالیتهای اقتصادی در جایگاه نخست
قرار میگیرد ،چراکه بر اساس نظریۀ عقالیی بودن ،افراد به دنبال حداکثر
کردن سود و بازده هستند .در اینجا هم بازده بیشتر بهعنوان اولین عامل
مورد توجه مسئوالن بوده و در انتخاب روش تأمین مالی مناسب توجه به
میزان بازده بهعنوان مهمترین معیار ،اهمیت دارد.

جدول  .4گزینهها و معیارهای تحقیق

گزینهها (روشهای تأمین مالی)
اوراق مشارکت
سرمایهگذاری بخش خصوصی
اخذ تسهیالت از بانک
فروش متری
سهامدار پروژه

بر اساس نتایج مطالعه ،مهمترین زیرمعیار مربوط به معیار میزان بازده،
بیشتر بودن میزان نرخ سود از نرخ بهرۀ بانکی است چراکه در صورتیکه
میزان سود از نرخ بهرۀ بانکی کمتر باشد ،افراد ترجیح میدهند پسانداز
خود را در بانک سرمایهگذاری کنند و حاضر به مشارکت در بخشهای
دیگر نیستند .وزن نسبی زیرمعیارهای معیار ریسک برابر و دارای یک
درجه اهمیت از دید کارشناسان مالی و سرمایهگذاری بوده است .زیرمعیار
تخصیص بهینۀ ریسک با وزن نسبی  0/724مهمترین زیرمعیار شاخص
ریسک بوده است و لزوم توجه بیشتر به این معیار را نشان میدهد .نتایج
رتبهبندی روشهای تأمین مالی نسبت به مجموعه معیارهای تحقیق،
پس از ادغام وزنهای نسبی روشهای تأمین مالی نسبت به هریک از
معیارهای تحقیق با استفاده از فرایند تحلیل سلسلهمراتبی  ،AHPدر
جدول  5نشان دادهشده است.
نتایج نهایی پژوهش نشان میدهد اوراق مشارکت بهترین روش
تأمین مالی برای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسودۀ شهری با توجه
به معیارهای پژوهش شناسایی شده است .ریسک در این روش نسبت
به روشهای دیگر مالی کمتر است .همچنین ،روش اوراق مشارکت از
نظر معیار نرخ بازده بیشتر جایگاه اول را دارد .هزینۀ مالی این روش
نیز کم است و فقط هزینۀ فرایند تأمین وجوه در این روش نسبت به
باقی روشها زیاد بوده است ،اما با توجه به اینکه وزن نسبی معیار هزینۀ
فرایند تأمین وجوه نسبت به باقی معیارها کمتر است ،در کل رتبۀ اوراق
مشارکت را تغییر نداده است .بر اساس نتایج مطالعۀ یادشده ،روش
سرمایهگذاری بخش خصوصی رتبۀ دوم را دارد .از نظر معیار کمتر بودن
میزان ریسک رتبۀ اول را دارد .از منظر معیار نرخ بازده نیز سرمایهگذاری
بخش خصوصی جایگاه دوم پس از اوراق مشارکت را داشته است .هزینۀ
مالی این روش نسبت به سایر روشها زیاد بوده است ،اما به دلیل آنکه
اهمیت نسبی شاخص هزینۀ مالی کمتر ،نسبت به سایر معیارها کم بوده
است جایگاه روش سرمایهگذاری بخش خصوصی را تغییر نداده است .پس
از آن ،روش سهامدار پروژه رتبۀ سوم را در بین سایر روشهای تأمین مالی
دارد .روش سهامدار پروژه کمترین هزینۀ مالی را داشته است و رتبۀ این
روش از نظر مشارکت بخش خصوصی دوم بوده است .روش فروش متری
نیز رتبۀ چهارم را دارد .این روش از نظر معیار هزینۀ مالی کمتر رتبۀ سوم
را داشته است .از نظر معیار نرخ بازده کمترین میزان بازده را نسبت به

تحقیق
معیارها
 .5رتبهبندی روشهای تأمین مالی نسبت به مجموعۀ
جدول  .4گزینهها و معیارهایجدول
رتبهبندی روشهای تأمین مالی نسبت به م
جدول .5

معیارها

روشهای تأمین مالی

میزان بازده بیشتر
ریسک کمتر
هزینۀ فرایند تأمین وجوه کمتر
هزینۀ تأمین مالی کمتر
میزان مشارکت بخش خصوصی بیشتر
سقف تأمین وجوه بیشتر

اوراق مشارکت
سرمایهگذاری بخش خصوصی
سهامدار پروژه
فروش متری
اخذ تسهیالت از بانک
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رتبه
1
2
3
4
5

سمانه عابدی

سایر روشهای تأمین مالی داشته است .ریسک نیز در این روش نسبت
به باقی روشها بیشتر و در جایگاه چهارم قرار دارد .روش اخذ تسهیالت
از بانک رتبۀ آخر و پنجم را به خود اختصاص داده است .این روش
تأمین مالی در بین سایر روشها بیشترین میزان ریسک ،کمترین میزان
مشارکت بخش خصوصی را دارد و از نظر معیارهای هزینه فرایند تأمین
وجوه و هزینۀ مالی رتبۀ چهارم و از نظر معیارهای نرخ بازده و سقف مبلغ
قابل تهیه رتبۀ سوم را داشته است.
عسگری و همکاران روشهای تأمین مالی نوسازی مسکن در بافت
فرسودۀ شهر تهران را بررسی کردند(عسگری و همکاران  .)1393،آماری
در مرحلۀ کمی مطالعه ،سازندگان تمامی ساختمانهای مسکونی بناشده
در پنج سال منتهی به سال  ۱۳۸۹در بافتهای فرسودۀ مناطق ۲۲گانۀ
شهر تهران بوده است .در مطالعۀ یادشده ،بر اساس روش استنادی ،تمامی
روشهای نوین تأمین مالی مسکن تجربهشده در کشور ،بررسی شدند
و انتخاب کشورهای در حال توسعۀ نمونه (کرۀ جنوبی ،مالزی ،ترکیه
و چین) نیز بهواسطۀ تشابهات ساختاری اقتصاد کالن و بخش مسکن
در این کشورها ،صورت گرفت و تجارب آنها به شیوۀ اسنادی بررسی
شدهاند .خالصۀ نتایج کمی مطالعۀ یادشده عبارتاند از )1( :در سالهای
اخیر ،ساختوساز بافت فرسوده ،سرعت گرفته است؛ بهطوری که ۴۴
درصد از مجموع پروانههای صادرشده بافتهای فرسودۀ شهر تهران طی
سالهای  ۱۳۸۴تا  ۱۳۸۸مربوط به سال  ۱۳۸۸و  ۲۵درصد مربوط به
سالهای  ۱۳۸۷بوده است .بخش عمدهای از تحرک اخیر ،ناشی از بسته
حمایتی (بخشودگیهای عوارضی ساختوساز ،پاداشی تراکم اضافی برای
تجمیع و تخصیصی تسهیالت بدون سپرده برای دورۀ مشارکت مدنی و
تبدیل به فروش اقساط) دولت و شهرداری از ساختوساز در بافتهای
فرسوده بوده است )2( .تأمین مالی حدود  ۷۰درصد بناها ،بهطور همزمان
از طریق چند منبع بوده است ۷۰ )3( .درصد بناهای نوسازیشده ،از
تسهیالت بانکی بهرهمند شدهاند )4( .ساخت بنا یا استفاده از منابع مالک
یا با مشارکت مالکان ،سهم درخور توجهی در تأمین مالی داشته است.
( )5پیش فروشی بهعنوان یکی از روشهای تأمین مالی ،سهم اندکی
( ۵درصد) در بافتهای فرسوده داشته است )6( .بانکهای دولتی ۷۲
درصد و بانک مسکن  ۵۹درصد تسهیالت را اعطا کردهاند )7( .با توجه
به عدم اتمام اغلب پروژهها تا مقطع یادشده ،نوع غالب تسهیالت ،از
نوع مشارکت مدنی ( ۸۷درصد) بوده است .به تسهیالت از نوع فروش
اقساطی ۱۳ ،درصد تسهیالت اعطاشده بود .همچنین ،بر اساسی بررسی
نمونهای ،مشکالت اصلی در روشهای موجود تأمین مالی شامل ( )1نبود
رقابت در بخش تأمین مالی مسکن )2( ،نسبت کم میزان تسهیالت به
ارزش واحد مسکونى )3( ،سهم زیاد مبلغ اقساط بازپرداخت تسهیالت
مسکن از حقوق و دستمزد )4( ،عدم انعطافپذیری مقادیر تسهیالت،
( )5محدودیت روشهای بازپرداخت و ()6منابع محدود و نبود تعمیق
مالی است.
فدایی واحد و مایلی به اولویتبندی عوامل مؤثر بر تأمین مالی در
ایران پرداختند(فدایی واحد و مایلی .)1393 ،روش تحقیق استفادهشده

در پژوهش یادشده روش تحلیل سلسلهمراتبی است .در مطالعۀ یادشده
معیارهای انتخاب مناسبترین روش تأمین مالی به  3دسته معیارها و
شرایط داخل شرکت ،معیارهای منبع تأمین مالی کننده و عوامل کالن
اقتصادی -سیاسی تقسیمشده است.
طبق نتایج سهم عوامل مربوط به منبع تأمین مالی شونده از تمام
عوامل دیگر بیشتر است و پس از آن عوامل مرتبط با منبع تأمین مالی
کننده و عوامل کالن اقتصادی – سیاسی قرار دارند .همچنین ،نتایج
نشان میدهد سازوکار تقسیم سود بیش از دیگر عوامل در شرکت یا
پروژۀ تأمین مالی شونده مؤثر است و پس از آن ،هزینۀ فرایند تأمین
مالی و محدودیت محل مصرف وجوه و ساختار بهینۀ سرمایه ،وضعیت
اعتباری شرکت و ریسکهای ابزار مالی در شرکت یا پروژۀ تأمین مالی
شونده مؤثرند .عوامل مرتبط با منبع تأمین مالی کننده نیز در اولویت
دوم عوامل کلی مؤثر بر روشهای تأمین مالی قرار دارد .که بازده مورد
انتظار در میان عوامل مرتبط با منبع تأمین مالی کننده ،مؤثرترین عامل
در انتخاب روشهای تأمین مالی در ایران است و پس از آن ،بهترتیب
حجم تأمین مالی ،افق زمانی تأمین مالی و سطح ریسکپذیری در انتخاب
روش تأمین مالی در ایران مهمترین عوامل به شمار میآیند .همچنین،
طبق یافتههای پژوهش ،از عوامل کالن اقتصادی – سیاسی ،معیارهای
سیاستهای مالی دولت در اولویت اول و سیاستهای پولی بانک مرکزی،
وجود محدودیتهای شرعی قانونی و سیاستهای نظارتی سازمان بورس
در اولویتهای بعدی عوامل مؤثر در انتخاب روش تأمین مالی در ایران
قرار دادند.
قربانی و عظیمی نیز به الگوسازی و رتبهبندی معیارها در تأمین
مالی مطلوب برای بخش عمومی کالنشهر مشهد پرداختند (قربانی و
عظیمی .)1394 ،به این منظور ،از میان جامعۀ آماری پژوهش که مشتمل
بر مدیران و کارشناسان دفتر اقتصادی شهرداری مشهد است ۲۳ ،نفر
انتخاب و پس از تکمیل پرسشنامه دادههای آن تجزیهوتحلیل شد .طبق
نتایج ،معیار عدالت و کارایی از باالترین درجۀ اهمیت برخوردار بوده و در
مقابل معیار عملیاتی بودن ،کمترین وزن را به خود اختصاص داده است.
درنهایت ،بنا بر نظر کارشناسان ،عوارض بر غیرمنقول (نوسازی) ،عوارض
بر ساختمانها و اراضی ،عوارض بر ارزشافزوده و بهای خدمات شهرداری،
در اولویتهای نخست در مقایسه با سایر گزینهها هستند .بهعنوان نتیجۀ
نهایی ،الگوی مطلوب درآمدی برای شهرداری مشهد پیشنهادشده که
عبارت است از )1( :مالیات بر داراییهای غیرمنقول (نوسازی))2( .
عوارض بر ساختمانها و اراضی )3( .عوارض بر ارزشافزوده )4( .اخذ
بهای خدمات شهری )5( .عوارض سوخت )6( .عوارض حذف پارکینگ.
( )7عوارض بر ارتباطات و حملونقل ،عوارض بر پروانههای کسب و فروش
و عوارض بر اسناد رسمی.
طبق یافتههای پژوهش ،الگوی مطلوب درآمدی برای بخش عمومی
در کالنشهر مشهد ،در سه سطح کالن ،میانی و محلی با رعایت اولویت
معیارهای عدالت ،کارایی ،شفافیت ،استقالل محلی ،صرفهجویی ،کفایت،
پایداری ،عدم جابهجایی پایه مالیاتی و عملیاتی بودن قابل ارائه است .در
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این میان ۳ ،معیار نخست وزن بیشتری در مقایسه با دیگر معیارها کسب
 -2جایگاه مشارکت مردمی در مطالعات نوسازی بافتهای
کردهاند .زیرا به باور کارشناسان ،مجموع این  ۳معیار میتواند متضمن
فرسوده شهری
برقراری معیارهای دیگر نیز باشند .از سوی دیگر ،اولویتبندی گزینهها
در این بخش با استناد به ادبیات موضوع بهمرور و استخراج مؤلفههای
نیز بهگونهای است که عوارض بر داراییهای غیرمنقول (نوسازی) ،عوارض
اثرگذار بر مشارکت مردمی در تأمین مالی نوسازی بافت فرسوده پرداخته
بر معامالت غیرمنقول ،عوارض ارزشافزوده ،بهای خدمات شهرداری ،وزن
میشود.
بیشتری از دیگر گزینهها کسب کردهاند .این امر ریشه در اهمیت و کارایی
حاتمینژاد و همکاران ،به بررسی میزان تأثیر مؤلفۀ سرمایۀ اجتماعی
بیشتر این مالیاتها در پایدارسازی درآمدهای شهری دارد.
در مشارکت ساکنان بافتهای فرسودۀ منطقۀ  9شهرداری تهران
همچنین ،در مطالعۀ (ذاکرنیا و همکاران )1395 ،اولویتبندی
پرداختهاند(حاتمینژاد و همکاران .)1393 ،جامعۀ مطالعهشده ،سرپرستان
عوامل مؤثر بر انتخاب شیوۀ تأمین مالی در ایران انجام شد .جامعۀ آماری
خانوار ساکن در دو محلۀ شهید دستغیب و دکتر هوشیار منطقۀ 9
بررسیشده در پژوهش یادشده شرکتها و بنگاهها و پروژههای فعال
شهرداری تهران است .در مطالعۀ یادشده برای سنجش سرمایۀ اجتماعی
هستند که با استفاده از پرسشنامۀ علمی و بر اساس روش نمونهگیری
از ن ُه شاخص جامعۀ آماری مشارکت اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،آگاهی
هدفمند ،افرادی از مدیران مالی شرکتها و بنگاهها برای پر کردن
و احساس تعلق به جامعه ،روابط همسایگی ،روابط خانوادگی و روابط با
پرسشنامهها و اخذ اطالعات مورد نیاز مربوط به تکنیک  TOPSISفازی
دوستان ،گرایش نسبت به دیگران ،کمک یا ایثار نسبت به دیگران ،انسجام
بر اساس متغیرهای کالمی انتخاب شدند .در راستای اهداف پرژوه ،پانزده
اجتماعی و کنترل اجتماعی استفادهشده است .نتایج بیانگر آن است که
عامل مؤثر بر شیوۀ تأمین مالی شناسایی شده و در سه دستۀ کلی عوامل
بین بیشتر شاخصهای سرمایۀ اجتماعی و میزان مشارکت پاسخگویان به
کالن اقتصادی -سیاسی ،عوامل مربوط به منبع تأمین مالیکننده و عوامل
نوسازی و بهسازی همبستگی معنادار وجود دارد که از بین این متغیرها،
مربوط به تأمین مالیشونده طبقهبندی شده است .در زیرمعیارهای عوامل
متغیر مشارکت عمومی ،بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته داشته است.
مرتبط با تأمین مالیکننده (که مهمترین عامل کلی است) ،عامل بازده
با توجه به نتایج تحقیق میتوان به نقش کلیدی سرمایۀ اجتماعی در
مورد انتظار بیشترین اثر را دارد .در بین عوامل مرتبط با عوامل کالن
تسریع در روند نوسازی و بهسازی بافتهای فرسودۀ شهری پی برد .به این
اقتصادی -سیاسی (که اولویت دوم عوامل کلی است) ،عامل سیاستهای
منظور ،بر اساس پیشنهادها مطالعه ،باید الش برای افزایش میزان سرمایۀ
پولی بانک مرکزی بیشترین اهمیت را دارد .در مورد عوامل مرتبط با
اجتماعی ساکنان این بافتها بهعنوان یک راهکار مؤثر در دستور کار
تأمین مالی شونده (که در اولویت سوم عوامل کلی قرار دارد) ،عامل
نهادها و ادارات مرتبط با ساماندهی بافتهای فرسودۀ شهری قرار بگیرد.
هزینۀ فرایند تأمین مالی مهمترین تأثیر را دارد .البته ،عوامل خرد نیز
اسماعیلزاده و همکاران عوامل مؤثر بر مشارکت در ساماندهی
بهطور مستقل بهترتیب سیاستهای پولی بانک مرکزی ،هزینۀ فرایند
بافت فرسودۀ محدودۀ دولتخواه جنوبی واقع در منطقۀ  ،19را بررسی
تأمین مالی ،بازده مورد انتظار ،سطح ریسکپذیری ،حجم تأمین مالی،
کردند(اسماعیلزاده و همکاران .)1393 ،جامعۀ آماری شامل محدودۀ
افق زمانی تأمین مالی و سیاستهای مالی دولت ،محدودیتهای مربوط
دولتخواه جنوبی واقع در منطقۀ  19تهران است .در مرحلۀ نمونهگیری
به )محل( استفاده از وجوه ابزار مالی ،ریسکهای مرتبط با ابزار ،وضعیت
سعی شد به مالکهایی همچون بومی بودن ،داشتن آگاهی از مسائل
اعتباری شرکت ،ساختار بهینۀ سرمایه و وجود محدودیتهای شرعی و
محلی ،تنوع وضعیت مالکیت (مالک ،مستأجر و ورثهای) ،تنوع شغلی
قانونی ،سازوکار تقسیم سود مربوط به ابزار مالی ،جذابیت ابزار تأمین مالی
(کسبه ،کارمند ،کارگر) ،تنوع سنی و نظایر اینها توجه شود .متغیرهای
و درنهایت سیاستهای نظارتی سازمان بورس اولویتبندی شدهاند .در
وضعیت اجتماعی ،وضعیت اقتصادی ،وضعیت روانشناختی ،کیفیت
مرحلۀ نهایی رتبهبندی عوامل کالن انجام شده است .یافتههای نشان داد
محتوای پروژه ،سطح تحصیالت ،و سن پاسخدهندگان در محدودۀ
کلی یعنی عوامل مرتبط با تأمین
مطالعهشده بررسی شده است .نتایج مطالعۀ یادشده نشان میدهد بین
تأمین مالی در ایران متأثر از سه عامل ِ
مالی کننده ،عوامل مرتبط با تأمین مالی شونده و عوامل مرتبط با عوامل
متغیرهای اجتماعی ،اقتصادی ،روانشناختی ،محتوای پروژه و تحصیالت
کالن اقتصادی -سیاسی است.
با میزان مشارکت مردم رابطۀ معناداری وجود دارد ،در حالیکه بين سن
و میزان مشارکت مردم رابطهای وجود ندارد .همچنین ،نتایج بررسیهای
کالن تحلیل مسیر نیز نشان میدهد متغیرهای اقتصادی و
عواملمدل
حاصل از
جدول  .6رتبهبندی
جدول  .6رتبهبندی عوامل کالن
روانشناختی بهترتیب بهصورت مستقیم ،و متغیرهای اجتماعی و محتوای
رتبهبندی
عنوان
پروژه ،بهصورت غیرمستقیم در توسعۀ مشارکت تأثیر دارند .عالوه بر آن،
2
عوامل کالن اقتصادی -سیاسی
متغیرهای اقتصادی بیشترین تأثیر را بر میزان مشارکت مردم دارند.
1
عوامل مربوط به منبع تأمین مالی کننده
اکبرپور و همکاران طی پژوهشی به ارزیابی میزان مشارکت مردم در
3
عوامل مربوط به منبع تأمین مالی شونده
بهسازی و نوسازی بافتهای فرسودۀ محلۀ سیروس پرداختند( اکبرپور
مأخذ :ذاکرنیا و همکاران ()1395
و همکاران .)1390،انواع مشارکت بررسیشده ،شامل مشارکت فکری،
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فرسودۀ شهری منطقۀ  6شهر اصفهان را بررسی کردند (وارثی و همکاران،
 .)1394مؤلفهها و شاخصهای پژوهش در جدول  7ارائه شده است.
نتایج پژوهش یادشده نشان داد تمایل به بهسازی منزل مسکونی،
اصالح معابر و تأسیسات زیربنایی در سه محله زیاد است .همچنین ،تمایل
به تشکل محلی و ایجاد انجمنهای محلی هم در بین ساکنان زیاد بوده
ولی در صورت نیاز طرح اقدام به تعویض امالک به خاطر عدم اعتماد به
مسئوالن مربوطه درصد بسیار پایینی رو بیان کردند .همچنین ،ساکنان
محله به خاطر عدم وسع مالی یا به خاطر عدم اعتماد به مسئوالن از
لحاظ کمک مالی و همچنین ،تمایل به مشارکت به منظور ایجاد صندوق
مالی برای بهسازی و نوسازی محله درصد کمی را بیان کردند .با توجه
به تحقیق صورتگرفته ،فعالیت مسئوالن شهری به منظور نظرخواهی از
ساکنان محله در طرحها و همچنین افزایش سطح آگاهی شهروندان برای
مشارکت آنان در بهسازی و نوسازی محله درصد کمی را بیان کردند.
همچنین ،میزان نظارت ساکنان در ساختوسازهای صورتگرفته در محله
درصد کمی را نشان دادند .نتایج نشان داد نظر ساکنان مبنی بر اعتمادشان
به مسئوالن شهری درصد کمی را نشان داد .مسئوالن به وعدههای که
دادهاند ،تا کنون نتوانستهاند عمل کنند ،درنتیجه این موارد سبب کاسته
شدن اعتماد ساکنان نسبت به مسئوالن شده است .درمجموع در مطالعۀ
حاضر ،تحلیل اطالعات جمعآوریشده نشان میدهد میزان میانگین
تمامی شاخصها بهجز شاخص امکانات و خدمات در محلۀ سعادتآباد
که کمتر از مقدار متوسط بوده و بیانگر رضایت نسبی ساکنان نسبت به
این شاخص است ،در بقیه موارد بیشتر از حد متوسط میانگین است که
کمبود امکانات و خدمات ،در دو محلۀ مفتآباد و کولهپارچه و سطح پایین
اعتماد ساکنان به مسئوالن شهری و تمایل کم به مشارکت در سه محله را
نشان داده است .بر اساس نتایج مطالعه ،میزان امکانات خدمات در محله با
میزان مشارکت مردم در دو محلۀ مفتآباد و کولهپارچه ارتباط معناداری
وجود دارد ،ولی در سعادتآباد این فرضیه رد میشود و همچنین ،بین
زمینههای اعتمادسازی با میزان مشارکت مردم در بهسازی و نوسازی در
سه محله ارتباط معناداری وجود دارد.
سجادی و همکاران ( )1390بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسودۀ
شهري را با تأکید بر مشاركت مردم بررسی کردند .در مورد راههای جلب
مشارکت مردم در بهسازی شهری ،پاسخگویان از میان گزینههای مختلف،
آموزش و اطالعرسانی ،کارگاههای مشترک مردم و دولت ،معتمدین محله

مشارکت مالی ،مشارکت ابزاری و مشارکت فیزیکی است که با پرسشگری
از اهالی محله در مورد چگونگی مشارکت آنها با مدیریت شهری،
مشارکت فیزیکی و مشارکت ابزاری در ردههای اول و دوم و مشارکت مالی
و عدم هیچ نوع مشارکت در ردۀ سوم جای گرفتند .با توجه به شرایط
اقتصادی اجتماعی خاص محله مشارکت مالی و ابزاری درصد کمی را به
خود اختصاص دادهاند .از آنجا که مهمترین سرمایۀ این اجتماعات نیروی
کار فراوان است ،مشارکت فیزیکی درصد بسیار زیادی دارد که پتانسیلی
بسیار قوی و مثبتی که باید با برنامهریزی درست به شیوۀ خوبی از آن
بهره جست .در مورد مشارکت فکری و ذهنی ،پرسششوندگان امکان
تحقق این امر را در حد صفر میدانستند ،درنتیجه در جوابهای خود
توجهی به آن نداشتند و حقیقت هم اینچنین است .هنوز مدیران شهری
در منطقۀ  ۱۲شهرداری تهران به چنین باوری نرسیدهاند که مردم از این
سطح آگاهی برخوردارند و بهتر از هر مهندسی به چگونگی رفع کمبودها
و مشکالت خودآگاهی دارند.
بررسیها و مشاهدات انجامشده در ارزیابی میزان تحقق الگوی
مشارکتی در نوسازی و بهسازی بافت فرسودۀ محلۀ سیروس نشان
داد طرح محله سیروس چه در تهیه و چه در اجرا مؤلفههای یک طرح
مشارکتی را نداشته و اقدامات عملی برای توانمند کردن مردم صورت
نپذیرفته است .طبق نتایج بهدستآمده ازجمله عواملی که مانع تحقق
مسئلۀ یادشده شدهاند ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد که بخشی از آنها
به مدیران شهری و بخشی دیگر نیز به شرایط اجتماعی و اقتصادی مردم
بازمیگردد -۱ :مهاجر بودن بیشتر ساکنان محله سیروس -۲ ،درآمد
اندک ساکنان محله -۳ ،نبود نهادهای مشارکتی در منطقه -۴ ،نبود
پشتوانههای حقوقی مشارکت مردمی -۵ ،عدم اطالع صحیح ساکنان از
برنامههای عمرانی محلی -۶ ،عدم ارتباط ساکنان محل با مسئوالن تهیۀ
طرح محلۀ سیروس -۷ ،عدم ایجاد انگیزههای مشارکت در مردم توسط
نهادهای مسئول۸ ،ـ عدم پشتیبانی بخش دولتی از بهسازی و نوسازی در
محلی -۹ ،نبود سازوکارهای مشارکتی در طرح محلۀ سیروس -۱۰ ،غلبۀ
نگاه سوداگرایانه به مدیریت طرحهای نوسازی و بهسازی در بافتهای
فرسوده -۱۱ ،عدم همسویی دیدگاهها و برنامههای بخشهای دولتی و
نهادهای مردمی -۱۲ ،نبود مدیریت واحد و یکپارچه در بخش بهسازی و
نوسازی بافتهای فرسوده و ناهماهنگی مراجع مسئول.
وارثی و همکاران نقش شهروندان در بهسازی و نوسازی بافتهای

شاخصهای پژوهش
مؤلفهها
جدول .7
هایوپژوهش
شاخص
جدول  .7مؤلفهها و
مؤلفهها

امکانات و خدمات
مشارکت اعضا
مأخذ :وارثی و همکاران ()1394

شاخصها

فرهنگی ،تفریحی ،ورزشی ،آموزشی ،بهداشتی ،تجاری ،حملونقل ،تجهیزات شهری ،مذهبی و مبلمان شهری
تمایل به بهسازی ،نیاز به اصالح معابر ،نیاز به تأسیسات زیربنایی ،تمایل به تعویض امالک ،نظرخواهی در طرحها ،کمک مالی،
مشارکت در صندوق مالی ،آگاهی شهروندان ،انجمن و تشکل محلی ،اطالعرسانی شهرداری و نظارت بر ساختوساز
احترام به شهروندان ،احترام به دیدگاههای شهروندان ،توجه به حضور مردم ،توجه به شایستگی افراد ،اعتماد به مسئوالن ،عمل
کردن مسئوالن به حرفشان و ارائۀ قدرت به مردم برای ابراز تقاضایشان
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و رسانههای گروهی را مناسبتر بیان کردهاند .در مورد نوع مشارکت در
طرحهای بهسازی و نوسازی شهری پاسخگویان دربارۀ نوع مشارکت در
طرح بهسازی محله ،بهترتیب مشارکت اجرایی ،مشارکت فکری ،مشارکت
فیزیکی و درنهایت مشارکت مالی را بیان کردهاند .عالوه بر آن ،در مورد
کیفیت و چگونگی اقدام برای بهسازی شهری از میان گزینههای مختلف
به منظور بهسازی واحد فرسوده ۵۲ ،درصد پاسخگویان دریافت وام و اقدام
شخصی ۲۵ ،درصد دریافت زمین یا مسکن معاوضه ۱ ،درصد دریافت
پول ملک در حد قابلقبول و فقط  ۹درصد تجمیع با همسایگان را بیان
کردهاند .نتایج مطالعۀ یادشده بیانگر آن است که رابطه با همسایگان،
رضایت از محله و تعلق به محله درنهایت مهمترین متغیرهای اصلی
تأثیرگذار بر مشارکت در نوسازی یا به بیان بهتر ،گرایش به نوسازی
هستند .درمجموع ،نتایج پژوهش بیانگر آن است که محلۀ دوالب به
دلیل وجود مؤلفههای هویت محلهای ،مشارکتجویی زیاد ،وجود سرمایۀ
اجتماعی و همبستگی در بین ساکنان و وجود نهادهای محلی و مردمی
و بهخصوص مذهبی ،پتانسیل خوبی برای تحقق بهسازی مشارکتی دارد.
قاسمی و همکاران ،عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در نوسازي
و بهسازي بافت فرسوده را بررسی کردند (قاسمی و همکاران.)1394 ،
پژوهش یادشده در بافت فرسودۀ تهران و در پنج محلۀ سیروس ،جوادیه،
کوی سیزده آبان و هفتچنار که برنامۀ نوسازی و بهسازی بافت فرسوده
به شیوۀ مشارکتی در آنها اجرا شده ،انجامشده است .نتایج عوامل مؤثر
بر مشارکت در نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده را برحسب اهمیت در
جدول  8نشان داده شده است.
بر اساس نتایج مطالعۀ قاسمی و همکاران ،عوامل مشارکت شهروندان
در تعیین اهداف طرح ،اعطای تسهیالت و افزایش انگیزۀ مردم ،سطح
تحصیالت ساکنان محله ،موضع خوب کارکنان در قبال مردم و پاسخگویی
به آنها و آگاه کردن ساکنان از قوانین نوسازی نسبت به سایر عوامل
اهمیت زیادی در جلب مشارکت شهروندان دارند و عوامل ایجاد نهاد
رسیدگی به اعتراضها و مرجع حل اختالف در محله سبب اعتمادسازی،

دخالت شهروندان در تصویب و اجرای قوانین شهری و واگذاری
تصمیمگیری به شهروندان نسبت به سایر عوامل اهمیت کمتری در جلب
مشارکت شهروندان در نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده دارند.
محمدی و همکاران چگونگی شراكت بخشهای عمومي -خصوصي
در نوسازی بافتهای فرسودۀ منطقۀ  9شهرداری تهران را بررسی
کردند(محمدی و همکاران .)1393 ،نتایج نشان داد سرمایهگذاران با
توجه به وضعیت منطقۀ  9و بافت آن ،بیشتر تمايل به سرمایهگذاری در
بخش کاربری مسکونی  64درصد و پس از آن ،کاربری مختلط تجاری-
مسکونی  29درصد دارند که اصلیترین دلیل آن ،معافیت از عوارض
شهرداری در کاربری مسکونی است .با توجه به بررسیهای انجامشده،
عمدهترین داليل امید کم به سرمایهگذاری بهترتیب ،عدم تعهد نهادهای
مربوطه ،عدم بازگشت سرمايه ،سود کم و عدم همکاری مديريت شهری
است .بر اساس نتایج مطالعه ،اين منطقه برخی مشکالت داخلی و خرد
نیز دارد که سرعت روند کار را با مشکالتی مواجه میکند که عبارتاند از:
( )1سختی تدارکات و حمل مصالح )2( ،وجود موانع؛ مانند تیرهای برق
و درختان قديمی )3( ،معابر باريک و عدم استفاده از ماشینآالت)4( ،
تجهیزات ساختمانی مانند جرثقیل و کامیون )5( ،کم بودن میزان بازگشت
سرمايه )6( ،کم بودن قیمت فروش ساختمانهای نوساز در منطقه)7( ،
زیاد بودن قیمت تمامشدۀ ساختمان )8( ،طوالنی بودن زمان ساختوساز
است .همچنین طبق نتایج ،مردم به توانايی ،پتانسیل و ضرورت نوسازی،
پی بردهاند و کمکم درصدد هرچه بهتر کردن روند نوسازی بافت و فضای
شهری خود هستند .آموزش ،مشاوره و کارگاههای برگزارشده توسط دفاتر
تسهیلگری و حضور نسبتاً مناسب بخش خصوصی در سرمايهگذاری ،روند
نوسازی اين محدوده را روی غلتک انداخته است؛ همچنین جو و فضای
ایجادشده ،حمايت و مديريت سازمان متولی (نوسازی شهر تهران) به
نمايندگی دفاتر خدمات نوسازی را در پی داشته است .اما تنها نگرانی
مالکان ،نوع سرمایهگذاران و عدم اطمینان به همۀ افراد فعال در اين عرصه
است .بنابراین ،فرايند نوسازی در منطقۀ  9حرکت قابل قبولی دارد و برای

جدول  .8رتبهبندی عوامل مؤثر بر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده برحسب میانگین
جدول  .8رتبهبندی عوامل مؤثر بر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده برحسب میانگین
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مشارکت شهروندان در تعیین اهداف طرح
اعطای تسهیالت و افزایش انگیزۀ مردم
سطح تحصیالت ساکنان محله
موضع خوب کارکنان در قبال مردم و پاسخگویی به آنها
آگاه کردن ساکنان از قوانین نوسازی
توزیع عادالنه منافع
درآمد ساکنان محله
شفافیت قوانین ،مقررات ،آییننامهها و دستورالعملهای پروژه
برگزاری جلسات ،دورههای آموزشی
ایجاد نهاد اطالعرسانی در محله
عدم اطالعرسانی مناسب جزئیات طرح از سوی مسئوالن
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درجۀ اهمیت

وضوح و شفافیت قوانین
محترم شمردن حق آزادی بیان شهروندان
دریافت پیشنهادها و نظرات و افزایش اعتماد عمومی
مشارکت شهروندان در نظرخواهی نهایی در مورد طرح
ایجاد نهادهای مشاورهای در محله
مشارکت شهروندان در اعالن نظر برای بررسی وضع موجود
ایجاد مراکز آموزشی الزم برای تقویت مشارکت
مشارکت شهروندان در اولویتبندی نیازها و اهداف طرح
رسیدگی به اعتراضها و مرجع حل اختالف در محله
دخالت شهروندان در تصویب و اجرای قوانین شهری
واگذاری تصمیمگیری به شهروندان
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ابزارهای تأمین مالی در بهسازی محیطی شهر سبز

هستند .بررسی نقش مدیریت شهری در نوسازی و احیای بافتهای
فرسودۀ شهری نشان داد اگرچه پاسخگویان به لحاظ نظری معتقدند
مدیریت شهری و مدیریت یکپارچۀ شهری نقش زیادی در این حوزه
دارد ،به سیاستها و تصمیمهای شهرداری منطقه 12تهران در سالهای
اخیر در مورد حل مشکل فرسودگی بناها اطمینان نسبتاً متوسطی دارند
و بر این باورند که تسهیالت سازمانهای مسئول در نوسازی بافتهای
فرسوده در حد متوسطی ،افراد متأثر از آن را به فرایند مشارکت جلب
کرده است .نتایج نشاندهندۀ تمایل زیاد پاسخگویان برای مشارکت در
پروژۀ نوسازی بافتهای فرسوده است و از سوی دیگر ،نشاندهندۀ آشنایی
اندک این پاسخگویان با قوانین و شرایط همکاری با سازمانهای مرتبط
با نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده و همچنین پروژههای نوسازی و
بهسازی شهری است .شاخص کل مشارکت پاسخگویان در نوسازی و

رسیدن به سرمنزل مقصود نیازمند مديريت و هدايت ويژه بهخصوص در
بخش معرفی سرمایهگذار و قراردادهای سرمایهگذاری و مشارکت است.
بر اساس بررسیهای انجامشده و بازديدهای میدانی ،تعدادی از مالکان
پروژههای نوسازی ،طوالنی بودن زمان تحويل واحدها ،عدم نظارت دولت
بر سرمایهگذاران فعال در بافت ،نبود نهاد مرجع در خصوص رسیدگی
يا حل اختالفها بین مالکان و سرمایهگذاران را از داليل نارضايتی خود
بیان کردهاند.
امیری و همکاران نقش مشارکت شهروندان در نوسازی و بهسازی
بافتهای فرسوده با رویکرد مدیریت شهری در منطقۀ  12شهرداری تهران
را بررسی کردند (امیری و همکاران .)1395 ،در این پژوهش سه گروه
عمده از ذینفعان بافت فرسوده شامل ساکنان منطقۀ  ،12تسهیلگران
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مشکالت و موانع

 مشخص نشدن ریسک برای هر یک از عناصر دخیل و درگیر در پروژه عدم نظارت و تضمین نهاد رسمی خاص برای تأیید سرمایهگذاران عدم نظارت بر اجرای قراردادهای ساخت و مشارکت بین ساکنان و سرمایهگذاران عدم پرداخت بهموقع وام و تسهیالت به سرمایهگذاران و بخش خصوصی مشارکتکننده در پروژهها نبود نمایندۀ اجتماع محلی در فرایند مذاکره و چانهزنی در بیشتر موارد دنبال نکردن هدف همکاری با یکدیگر در بین عناصر دخیل و فقط توجه به منافع شخصی استفاده نکردن بخش عمومی از مشوقهای غیررسمی برای بخش خصوصی برآورده نشدن اهداف پروژه در برخی موارد و تعلل بخش عمومی در حل مشکل و سلب اعتماد عمومی نبود نظارت مستمر بر بخش خصوصی و فقط نظارت بر خروجی طرح طوالنی بودن زمان تحویل واحدها مشخص نشدن تمهیدات مناسب ،در مواقع سست شدن یا توقف فعالیت از طرف بخش عمومی نبود استقالل کافی برای ناظر در زمینۀ دخالت در معیارهای فنی ،اقتصادی و مالی قطع ارتباط بخش خصوصی با اجتماع محلی و پاسخگو نبودن در برابر آن حمایت ناکافی بخش عمومی از بخش خصوصی در برابر فشارهای نامناسب به بخش خصوصی نامعین بودن شاخصهای مبتنی بر اهداف برای نظارت بر پروژه مداخلۀ موقت و کوتاهمدت بخش عمومی (دولت) در بحث نوسازی بافت فرسوده عدم نظارت دولت بر سرمایهگذاران فعال در بافت نبود نهاد مرجع در خصوص رسیدگی یا حل اختالفها بین مالکان و سرمایهگذاران دگرگون نشدن نگرش به مشارکت و درنتیجه کاهش سطح تعامل با اجتماعات محلی عدم بهکارگیری سازمانهای غیردولتی در طرحهای اشتراک بهمنظور مشارکت بیشتر نبود انگیزه برای تشویق به منظور افزایش تواناییها در بخشهای درگیر اشتراک تصویب اقدامات اقتضایی و تشویقی متناقض بودن اقدامات با برنامۀ بلندمدت و کالن نوسازی بافت فرسوده نبود الگو و طرحهای توسعه حرکت از ریزدانگی به بددانگی بیتوجهی مدیریت شهری به اقتصاد مسکن و روبهرو شدن با مشکالت خاص و عدم تحققپذیری پروژهها عقیم شدن حدود  30درصد از بافتهای فرسوده به دلیل تجمیعهای نامناسب و غیراصولی تناقض اهداف دفاتر تسهیلگری بهعنوان مجریان نوسازی با اهداف کالن نوسازی از بین رفتن تمامی فرصتها برای نوسازی پایدار -نبود زیرساختهای مورد نیاز توسط دولت (کاربریهای مورد نیاز فضاهای جدید احداثی)
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احیای بافتهای فرسودۀ شهری نیز نشاندهندۀ میزان متوسط رو به
باالی مشارکت آنان در این زمینه است .بر اساس نتایج دربارۀ نقش عوامل
مؤثر بر تسریع در حوزۀ نوسازی بافتهای فرسوده ،اعتقاد آنان به نقش
مشارکت مردمی ،اثرگذارترین عامل است .بر اساس نظرسنجی از ساکنان
بافتهای فرسودۀ منطقۀ  ،12در مورد بهسازی و نوسازی میتوان گفت
که در طرحهای بهسازی بافتهای فرسودۀ شهری نیز مانند بسیاری از
طرحهای توسعۀ شهری ،مشکل بیاعتمادی ساکنان به پروژه وجود دارد
که این بیاعتمادی ،از به اشتراک نگذاشتن فرایند نوسازی و بازسازی
بافتهای فرسوده با ساکنان این بافتها نشئت میگیرد .بیتوجهی
مسئوالن به نیازهای ساکنان -بهعنوان کسانی که بهطور مستقیم با
مشکالت اینگونه بافتها در ارتباط هستند ،این بیاعتمادی و نداشتن
مشارکت را تشدید کرده است .مطابق نتایج ،پیشزمینۀ هرگونه مشارکت،
اعتمادسازی ساکنان است که بیتوجهیهای مسئوالن به نیازهای ساکنان
و نیز نبود اقدام عملی در اجرای برنامههای عملیاتی ،این بیاعتمادی و
در ادامه ،نبود مشارکت را تشدید کرده است .مشخصات تحصیلی ،شغلی،
درآمدی و سکونتی ساکنان ،گویای نیازهای ویژۀ ساکنان بافتهای
فرسوده در برنامهریزی برای افزایش میزان مشارکت شهروندان است .این
بررسی نشان میدهد حل مشکالت بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده،
با مدیریت شهری ،مرمت و مشارکت مردم رابطۀ مستقیم دارد؛ بنابراین،
بهرهگیری از ظرفیتها و قابلیتهای مدیریتی سازمانها ،وزارتخانهها،
نهادها ،بخش خصوصی و شهروندان در چارچوب مشارکتهای محلی و
مدیریت مشارکتی ،از مؤثرترین راهبردهایی است که شهرداری منطقۀ 12
شهر تهران را در تحقق سیاستهای اجراییاش مساعدت میکند و امید به
بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده را تقویت میکند.

منطقه مشاهده نشده است .ضمن آنکه در مطالعات صورتگرفته بیشتر
به رتبهبندی روشهای تأمین مالی پرداخته و کمتر در آنها به بررسی
ضعفها و قوتهای روشها و عوامل اثرگذار بر اجرای موفق این روشهای
بررسیشده ،پرداختهشده است.
با توجه به مطالعات انجامشده ،معیارهای بررسیشده در رابطه با
انتخاب روشهای تأمین مالی در قالب عوامل کالن اقتصادی -سیاسی
کشور ،عوامل مربوط به منبع تأمین مالی کننده و عوامل مربوط به منبع
تأمین مالی شونده تقسیمبندی میشود که با توجه به منطقۀ مطالعهشده
و فن استفادهشده رتبهبندیهای متفاوتی را ایجاد خواهد کرد .بهطوری
که برای نمونه در مطالعۀ ذاکرنیا و همکاران ( )1395عوامل مالی مربوط
به تأمینکننده ،عوامل کالن اقتصادی -سیاسی و عوامل مالی مربوط
به تأمین شونده بهترتیب در رتبۀ اول تا سوم قرار دارد .در حالی که در
مطالعۀ فدایی و مایلی ( ،)1393عوامل مالی مربوط به تأمین شونده،
عوامل مرتبط به منبع تأمین مالی کننده و عوامل کالن اقتصادی و
سیاسی بهترتیب در اولویت اول تا سوم قرار دارد .زیرمعیارهای مرتبط
با هریک از معیارهای اصلی بررسیشده در مطالعات ،در جدول  10ارائه
شده است.
عالوه بر آن در سایر مطالعات ،معیارهای مختلف دیگری ازجمله
عدالت ،کارایی ،شفافیت ،استقالل محلی ،صرفهجویی ،کفایت ،پایداری،
عملیاتی بودن مشارکت (در بین ساکنان) ،قابلیت اجرایی (در مدیریت
شهری) ،میزان مشارکت بخش خصوصی بیشتر نیز بهعنوان عوامل مؤثر
در انتخاب روشهای تأمین مالی ،مطالعه شده است.
همچنین ،با توجه به مطالعات انجامشده ،روشهای تأمین مالی
بررسیشده برای نوسازی بافت فرسودۀ شهری ،شامل موارد مندرج در
جدول  10میشود .مطالعۀ روشهای تأمین مالی از جهات مختلفی
بررسی شده است .در برخی مطالعات مانند مطالعۀ گلخندان و همکاران
( ،)1390روشهای تأمین مالی در قالب تقسیمبندی بر اساس منابع
داخلی و خارجی انجام شده است .این در حالی است که در بیشتر
مطالعات بر روشهای تأمین مالی داخلی تأکید شده است .همچنین،
در برخی مطالعات مانند حسینآبادی و تقوایی ( ،)1391به تفکیک نظر
ساکنان و مدیریت شهری به رتبهبندی روشهای تأمین مالی پرداخته
شده است.

نتیجهگیری و پیشنهادها
همانطور که مشاهده شد ،در رابطه با روشهای تأمین مالی و
رتبهبندی آنها مطالعات معدودی صورت گرفته است که هرکدام از
منابع یادشده با استفاده از روشهای تحقیق مختلفی به مبحث مد نظر
پرداختهاند .درخور یادآوری است بررسیهای انجامشده نشان داد با وجود
اینکه منطقۀ  10دارای رتبۀ نخست در نسبت بافت فرسوده است ،اما
مطالعۀ جامعی در خصوص روشهای تأمین مالی برای بافت فرسوده این

جدول  .10زیرمعیارهای اثرگذار بر روشهای تأمین مالی بافت فرسودۀ شهری
جدول  .10زیرمعیارهای اثرگذار بر روشهای تأمین مالی بافت فرسودۀ شهری
عوامل کالن اقتصادی -سیاسی کشور
سیاستهای مالی دولت
سیاستهای پولی بانک مرکزی
سیاستهای نظارتی سازمان بورس
وجود محدودیتهای شرعی و قانونی
-

عوامل مربوط به منبع تأمین مالی کننده
بازده مورد انتظار
سطح ریسکپذیری
حجم تأمین مالی
افق زمانی تأمین مالی
-
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عوامل مربوط به منبع تأمین مالی کننده

ریسکهای مرتبط با ابزار
ساختار بهینۀ سرمایه
هزینۀ فرایند تأمین مالی
جذابیت ابزار تأمین مالی
وضعیت اعتباری شرکت
سازوکار تقسیم سود مربوط به ابزار مالی
محدودیتهای استفاده از وجوه ابزار مالی

سمانه عابدی

نتیجۀ بررسی مطالعات بیانگر آن است که روش مطالعه ،ترکیب
روشهای مالی بررسیشده ،ویژگیهای فردی -اجتماعی-اقتصادی افراد
مصاحبهشده و همچنین جایگاه اجتماعی افراد (اینکه سؤال از ساکنان و
مدیریت شهری پرسیده میشود) ،نتایج متفاوتی را در رتبهبندی روشهای
تأمین مالی ارائه میدهد .بهطوری که همانطور که پیشتر اشاره شد،
در مطالعۀ حسینآبادی و همکاران ( )1390از دیدگاه ساکنان مشارکت
مدنی ،دریافت تسهیالت بانکی و سهامدار پروژه بهترتیب بیشترین اولویت
را دارند .این در حالی است که در همین مطالعه از دیدگاه مدیریت
شهری ،روش فروش متری BOT ،و مشارکت مدنی بهترتیب در رتبۀ اول
تا سوم روشهای تأمین مالی قرار دارد .بنابراین ،توجه به عوامل یادشده
در مطالعۀ حاضر مهم است.
عالوه بر آن ،سایر روشهای تأمین مالی که در مطالعات بررسی
شده است شامل عوارض بر داراییهای غیرمنقول (نوسازی) ،عوارض
بر ساختمانها و اراضی ،عوارض ارزشافزوده ،بهای خدمات شهرداری،
عوارض وصولی متمرکز (سوخت) ،عوارض بر حذف پارکینگ ،عوارض بر
ارتباطات و حملونقل ،عوارض بر پروانههای کسب و فروش ،عوارض بر
اسناد رسمی است.
مروری بر مطالعات نشان داد مشکالت اصلی در روشهای موجود
تأمین مالی عبارتاند از )1( :نبود رقابت در بخش تأمین مالی مسکن،
( )2نسبت پایین میزان تسهیالت به ارزش واحد مسکونى )3( ،سهم زیاد
مبلغ اقساط بازپرداخت تسهیالت مسکن از حقوق و دستمزد )4( ،عدم
انعطافپذیری نرخهای تسهیالت )5( ،محدودیت روشهای بازپرداخت و
( )6منابع محدود و نبود تعمیق مالی.
درمجموع اگرچه رعایت اولویتها و نیز توجه به درجۀ اهمیت
گزینههای بهدستآمده ،میتواند آثار مثبتی همچون افزایش سهم
درآمدهای پایدار در مناطق شهری ،کاهش سوداگری زمین ،اعمال
مدیریت مؤثر بر زمینهای شهری ،ایجاد شفافیت در رابطۀ مالی دولت و
شهرداریها ،ایجاد تعادل و توازن میان عوارض دریافتی از شهروندان و
خدمات ارائهشده به آنها از سوی شهرداریها را به همراه داشته باشد،
اما با مروری بر مطالعات مشاهده شد ،در بیشتر آنها تنها به عوامل مؤثر
بر روشهای تأمین مالی و رتبهبندی روشهای تأمین مالی پرداختهشده
است .این در حالی است که ضعفها و قوتهای استراتژیهای تأمین
مالی نوسازی و بهسازی شهری پرداخته نشده که باید بهعنوان پیشنیاز
رتبهبندی روشهای تأمین مالی در مطالعات آتی مد نظر قرار گیرد.
در این زمینه ،هنگام شناسایی و تعیین فرایندهای اولویتدار ،الزامات
مختلفی بر این امر دخیل هستند .بخشی از این الزامات مرتبط با اسناد
و قوانین راهبردی (باالدستی) بوده است .با نگاهی بر قوانین و مقررات
در حوزۀ تأمین منابع مالی نوسازی بافتهای فرسودۀ شهری ،مشاهده
میشود در بیشتر اسناد ازجمله برنامههای پنجسالۀ توسعه ،قوانین
بودجه ،برنامۀ پنجساله شهرداری و قانون حمايت از احيای بهسازي و
نوسازي بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهري ،به ابعاد مختلف احیای بافت
فرسوده و طیف وسیعی از روشهای تأمین مالی آن بهصورت مستقیم و

غیرمستقیم اشاره شده است .بر این اساس ،از لحاظ قانونی محدودیتی
در انتخاب شیوههای تأمین مالی در بافت فرسوده وجود نخواهد داشت.
بنابراین ،غالب روشهای تأمین مالی بافت فرسوده پشتوانههای قانونی
دارند .بنابراین ،به نظر میرسد عدم بهکارگیری برخی شیوههای تأمین
مالی در بافت فرسوده ،ناشی از محدودیت قانونی آنها نیست ،بلکه ممکن
است دالیل دیگری در آن دخیل باشد .نکتۀ قابلتأمل در این زمینۀ آن
است که اگرچه روشهای تأمین مالی بافت فرسوده در قوانین مختلف بیان
شده است ،اما در هیچیک از قوانین ،بهطور جامع به روشهای یادشده
پرداخته نشده است بلکه در هر قانون به یک یا برخی از روشها اکتفا
شده است .این در حالی که است که با توجه به تفاوت شرایط بافتهای
فرسوده ،شیوههای تأمین مالی متناسب با خود را میطلبند که این مسئله
در اسناد ،قوانین و حتی آییننامهها مغفول مانده است.
از طرف دیگر ،مروری بر اسناد نشان میدهد اگرچه بهصورت پراکنده
و گاه غیرمستقیم و بهصورت بسیار مختصر و کلی مباحثی در خصوص
مشارکت مردمی در احیای بافت فرسوده بیان شده ،اما به این مهم
آنچنان که باید در اسناد و قوانین پرداخته نشده است .بنابراین ،نبود
پشتوانههای قانونی قوی ،میتواند یکی از دالیل عدم تمایل مردم در
مباحث مشارکت در تأمین مالی بافت فرسودۀ شهری باشد .همچنین،
یکی دیگر از مواردی که میتواند تأثیر بسیار زیادی در مشارکت مردمی
و حتی بخش خصوصی در نوسازی و بهسازی بافت فرسوده داشته باشد،
مقولۀ مشوقهاست .اگرچه در این خصوص بند و موادی از قوانین به
آن اختصاص داده شده است ،با اینحال با توجه به نقش مشوقها در
تشویق و ترغیب به مشارکت در بازآفرینی شهری ،این بخش نیاز به
تقویت دارد .چراکه تأمین مالی با مشارکت عمومی از بارزترین مصادیق
اقتصاد مقاومتی است که ازجمله مزایای آن ،میتوان به کمهزینه بودن
تأمین مالی ،کوتاه بودن زمان تأمین آن و ارتقای فرهنگ کارآفرینی در
میان جامعه اشاره کرد .از اینرو ،باید موانع موجود در مشارکت مردمی
در بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شناسایی شده و ساختارها به
گونهای اصالح شوند که تمامی ذینفعان در کلیۀ مراحل پروژۀ بازآفرینی
شهری (برنامهریزی ،تصمیمگیری ،مدیریت ،اجرا و ارزیابی) ،حضور فعال و
مؤثری داشته باشند .از جملۀ این موانع میتوان به ( )1نبود آشنایی مردم
نسبت به سازمانهای مجری در احیای بافت فرسوده )2( ،موانع ساختاری
مانند بوروکراسی اداری ،نبود ساختارهای محلی و غیره )3( ،ویژگیهای
فردی ساکنان )4( ،مشکالت و محدودیتهای اقتصادی ساکنان)5( ،
کمبود پشتوانههای قانونی )6( ،بیاعتمادی مردم نسبت به مسئوالن و
مجریان نوسازی بافت فرسوده )7( ،نبود بسترهای فرهنگی و اجتماعی
مناسب برای مشارکت )8( ،اطالعرسانی نامناسب ساکنان بافت فرسوده از
پروژههای نوسازی ،فرایند اجرا و غیره ،اشاره کرد.
همچنین ،شایان یادآوری است مفهوم مشارکت در ایران ،بهخوبی
درک نشده است و بیشتر مشارکتها بعد از تصمیمگیری و برنامهریزی
صورت میگیرد؛ که البته بیشتر از جنبه اقتصادی و تأمین مالی و
همچنین کسب تأیید اجباری ذینفعان بر برنامهریزی تهی ه شده ،است.
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ابزارهای تأمین مالی در بهسازی محیطی شهر سبز
جدول  .11ابزارهای تأمین مالی بافت فرسودۀ شهری
جدول  .11ابزارهای تأمین مالی بافت فرسودۀ شهری
ابزارهای داخلی

اعتبار تجاری
وامهای بانکی
اوراق تجاری کوتاهمدت
صدور اسناد تجاری
پیشدریافت فروش محصوالت
وامهای بانکی
اجارههای بلندمدت

ابزارهای داخلی

انتشار اوراق بهادار با پشتوانۀ شهرداری
تبدیل داراییها به اوراق بهادار
وامهای دولت
سرمایهگذاری بخش خصوصی
روش فروش متری
مشارکت مدنی
پیشفروشی
سهامدار پروژه

ابزارهای خارجی

قراردادهای ساخت ،بهرهبرداری انتقال
قراردادهای ساخت تملک و بهرهبرداری
قراردادهای ساخت ،انتقال و بهرهبرداری
بیع متقابل

جدول  .12شناخت انواع مشارکت بر اساس هشت معیار ارزیابی
جدول  .12شناخت انواع مشارکت بر اساس هشت معیار ارزیابی
نوع مشارکت

مشارکت شعاری

مشارکت محدود

مشارکت واقعی

تأمین منافع مراجع برنامهریزی و
دولت

تأمین منافع شهروندان تا جایی که منافع مراجع
برنامهریزی و دولت تهدید نشود.

تأمین منافع شهروندان و پرداخت هزینههای آن

دامنۀ مشارکت

تأمین اعتبار مالی طرح و
سهیم شدن در سود آن

مشارکت در اجرا و تأمین مالی  +مشارکت محدود
در برنامهریزی

مشارکت در اجرا  +مشارکت در برنامهریزی  +مشارکت
در تصمیمگیری

نگاه به مشارکت
نظرخواهی از
شهروندان

ابزاری برای مشروعیت بخشی به
طرح و کاهش مقاومتها در برابر
آن

ابزاری برای ارتقای کیفیت طرحها

خود مشارکت ،هدف است؛ زیرا مشارکت ،موجب رشد
فکری و مدنی شهروندان میشود

صورت نمیگیرد

صورت میگیرد

صورت میگیرد

حق اعتراض به طرح

وجود ندارد

وجود دارد

وجود دارد

نظارت شهروندان

وجود ندارد

وجود ندارد

وجود دارد

جریان اطالعات

یکسویه (از مردم به مسئوالن) و
بسیار محدود؛ بهندرت از باال به
پایین

عمدتاً یکسویه (از مردم به مسئوالن) و تقریباً
قوی؛ گاهی از باال به پایین

دوسویه و فعال

پشتوانۀ فکری

دیدگاه مطلقگرایانه (مردم
صاحب حق شمرده نمیشوند)

دیدگاه کارکردگرایانه و فن ساالرانه (مردم حق
اظهارنظر دارند؛ اما تصمیمگیری نهایی با
برنامهریزان است)

دیدگاه مردمساالرانه و مشارکت مستقیم (نظرات ،عالیق
و منافع تمامی شهروندان محور امور است و باید به هر
قیمتی ،تأمین شود)

معیار ارزیابی
نیت اصلی
برنامهریزان

مأخذ :وارثی و همکاران ()1394

با توجه به مروری بر تحقیقات صورتگرفتۀ مشارکت در ایران را به سه
دسته مشارکت شعاری ،محدود و واقعی تقسیم میشود .ویژگی هریک از
انواع مشارکت در ایران ،در جدول  12ارائه شده است.
بنابراین ارتقای میزان مشارکت مردم در نوسازی و بهسازی بافتهای
فرسودۀ شهری ضمن تغییر نگرش فردی برای افزایش مشارکت مردم در
نقش سطح خرد نیازمند آموزش ،آگاهسازی و احترام به حقوق شهروندی
است .عالوه بر آن ،باید برای واگذار کردن تصمیمسازی و تصمیمگیری به
مردم و همچنین تسهیل ارتباط با مردم در مدیران و کارشناسان نیز نسبت
به توانمندیهای مردم تغییر نگرش ایجاد شود .عالوه بر آن ،مشارکت مردی
نیازمند بسترسازی در حوزههای بازنگری و اصالح قوانین و مقررات اداری برای

پذیرش و تسهیل مداخلۀ مردم در کلیۀ فرایندهای تصمیمگیری ،برنامهریزی،
اجرا و حتی نظارت است .به این منظور خالصۀ عوامل مؤثر بر مشارکت در
نوسازی و بهسازی بافت فرسودۀ شهری در جدول  13ارائه شده است.
بنابراین ،با مروری بر مطالعات در رابطه با روشهای تأمین مالی بافت
فرسوده و شیوههای مشارکتی آن در پروژههای شهری ،میتوان به نکات
زیر اشاره کرد:
 -1ارزیابی و نتایج برگرفته از پژوهشهای انجامشده در خصوص
شیوههای تأمین مالی پروژهها ،را به علت تفاوت در شرایط زمانی ،مکانی،
نوع مدیریت و اجرای و بهخصوص جامعۀ مخاطب ،نمیتوان بهراحتی به
سایر پروژههای تعمیم داد.
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جدول  .13عوامل مؤثر بر مشارکت در نوسازی و بهسازی بافت فرسوده بر اساس مطالعات انجامشده
جدول  .13عوامل مؤثر بر مشارکت در نوسازی و بهسازی بافت فرسوده بر اساس مطالعات انجامشده
محقق

نتایج تحقیق

▪ شاخصههایی همچون تعلقات زیاد اجتماعی در نسل قدیمیتر ،سواد کمتر ،مشاغل پایینتر و دارایی کمتر؛ مشارکتجویی ،نوآوری و قدرت ریسکپذیری
مردم این مناطق را کاهش میدهد .شاخصهای وضعیت نامطلوب فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی مردم نیز در عدم مشارکت و کندی فرایند بازسازی بافتها
تأثیرگذار است .درخور یادآوری است شیوههای مداخله در این بافتها بهویژه روش تملک قانونی و اجباری را ظلم در حق خویش تلقی میکنند .بنابراین،
پیشنهاد میکنند که در مداخلۀ این بافتها بهگونهای عمل شود که مساعدت و مشارکت مردم بهویژه مردم ساکن ،مالک و ذیحقوقان بافت برانگیخته شود.

مطالعات داخلی

▪ شیوههای تأمین مالی را بهطور کلی به دو روش مبتنی بر سرمایه و مبتنی بر بدهی تقسیمبندی میشود و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی ،سیاسی
داخلی و بینالمللی فعلی و قابلیتها و محدودیتهای جاری روش صندوق عام که جزء روش مبتنی بر سرمایه است را بهعنوان کاربردیترین روش پیشنهاد
شده است.
▪ عوامل سازمانی تأثیرات مستقیمی بر عوامل ذهنی و فرهنگی مردم میگذارد .بنابراین ،برای اعتماد مردم نیاز به شفافیت کامل طرح و اهداف آن ،تعیین
دقیق ضوابط و شرایط پروژه به منظور اجرا و بیان دقیق منافع هر یک از مشارکتکنندگان ،ادامۀ تضمین کافی برای تحقق آنها و تأمین زندگی مالکان طی
دورۀ اجرای پروژه است.
▪ اعمال سیاستهای تشویقی و حمایتی در کنار سیاستهای حمایتی و تشویقی ،بسترهای الزم اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و فیزیکی الزمۀ تحقیق نوسازی
بافتهای فرسوده است.
▪ بهسازی و نوسازی شهری میتواند در قالب یک صنعت قابل سرمایهگذاری مطرح شود ،زیرا در این حوزه ،ویژگیهای یک صنعت ازجمله تغییر برای
استفاده بیشتر و بهتر و خلق ارزشافزوده فراهم است.
▪ اساسیترین راهکار شهرداری برای برونرفت از تنگناهای مالی دستیابی به بازار مالی کارآمد و پویا و حاکمیت شرکتی است.
▪ انتقال تأمین مالی مسکن از مکانیسمهای دولتی به مکانیسم بازار؛
▪ اعتماد یک فاکتور کلیدی به منظور بهبود مشارکت مردمی است .شرکت کردن در برنامهریزی مشارکتی دارای سطحها ،ظرفیتها ،گرایشها شخصی و
سابقۀ کاری متفاوتی است ،چنین تفاوتهایی میتواند شناخت و درک افراد را نسبت به موضوعات تحت تأثیر قرار دهد.
▪ اگر به شهروندان دربارۀ هزینۀ خدمات و اضطرار آن آگاهی داده شود ،در این صورت شهروندان در خصوص تصمیمهای مالی به سازندگان طرحها
راهنماییهای مفید و واقعی ارائه خواهند داد و این نمونه شرکت کردن در یک فرایند مشارکتی بهطور مؤثر است.
▪ عوامل اساسی موفقیت در مشارکت عمومی – خصوصی پروژهها را تدارکات اثربخش ،قابلیت اجرای پروژه ،تضمینهای دولتی ،موقعیت مناسب اقتصادی
و دسترسی به بازارهای مالی میداند.

مطالعات خارجی

▪ برگ خریدهای اثرگذار بر رفتار سرمایهگذاران حقیقی بیانگر این است که متغیرهای مرتبط با نظریۀ حداکثر کردن مطلوبیت مانند :رشد سودآوری ،سود
نقدی پرداختشده به سهامداران و سود هر سهم پیشبینیشده از مهمترین متغیرهای تأثیرگذار در قصد خرید یک سهم در بازار خواهد بود.
▪ شهروند برای وارد شدن به فرایند مشارکت نیازمند داشتن سطحی از آگاهی و ظرفیت است و برای آگاه کردن شهروندان نیازمند تالش مستمر است.
▪ تأکید بر لزوم توجه به منافع بخش عمومی در پروژههای مشارکت عمومی -خصوصی در غالب مطالعات وجود دارد.
▪ از جمله مهمترین محدودیتهای مشارکت بخش خصوصی عبارتاند از :ناتوانی مؤسسههای عمومی در تأمین مالی از طریق انتشار سهام ،ملزومات متعدد
برای تصویب پروژههای نگهداری شده ،فرایند طوالنی درخواست و تصویب مجوز ،تأخیر درنتیجه رویههای بروکراسی اداری ،مقاومت در برابر عالیق عمومی،
هماهنگی ضعیف بین بخشهای مختلف دولتی
▪ ازجمله قوتهای مشارکت عمومی -خصوصی افزایش کیفیت پروژه ،صرفهجویی در هزینه در مراحل ساخت و بهرهبرداری ،ارائۀ خدمات عمومی باکیفیت،
تکمیل پروژهها در زمان مقرر ،حل مشکل کمبود منابع مالی بخش عمومی ،ارائۀ بهموقع و راحتتر خدمات ،جلب تقاضای خدمات عمومی بیشتر ،کاهش
هزینۀ مدیریت ،اقتصادی کردن توسعۀ زیرساختها و انتقال ریسک به بخش خصوصی است.

مأخذ :امیری و همکاران ( ،)1395وارثی و همکاران ( ،)1394قاسمی و همکاران ( ،)1394سجادی و همکاران ( ،)1390محمدی و همکاران ( ،)1393حاتمینژاد و همکاران ( ،)1393اسماعیلزاده و
همکاران ( ،)1393محمدی و همکاران ( ،)1393اکبرپور و همکاران ( ،)1390جوشی ( ،)2014یونگ و چنگ ( ،)2010آکامپوریرا و همکاران ( ،)2008یان و همکاران ( ،)2010سو و یون ( )2006لی
و همکاران ()2005

-4از آنجا که موضوع یادشده به لحاظ علمی از ابعاد مختلفی قابل
بررسی است و متغیرهای زیادی در آن دخیلاند ،بنابراین نمیتوان
نتیجهگیری حاصل از پژوهشها را بهعنوان یک اصلی و قانون پذیرفت.
 -5مشارکت مالی مردم و بخش خصوصی نهتنها یک ارتباط دوسویه
بین مجری و ذینفعان است ،بلکه شرایط اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی
داخل و خارج کشور نیز بر آن تأثیرگذار خواهد بود که در مطالعات به
آنها توجه نشده است.

 -2اغلب تحقیقات در شیوههای مشارکت مالی با نگاه مدیریتمدارانه
و از باال به پایین ارزیابی شدهاند.
 -3شیوههای تأمین مالی معرفیشده در اغلب پژوهشها از یک
دستهبندی نظاممند پیروی نمیکند که این امر با توجه به پیچیدگی
و تنوع شیوههای تأمین مالی تا حدی قابل چشمپوشی است .تنوع در
شاخصها و معیارهای ارزیابیشدۀ پژوهشگران نیز سبب میشود تا نتوان
از مجموعت آنان به مقایسۀ گزینههای برتر دستیافت.
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سمانه عابدی

-6در صورت ایجاد و بهبود زیرساختهای قانونی برای مشارکت
مردمی ،انطباق ضوابط شهرسازی با اهداف کالن نوسازی بافتهای
شهری ،ارائۀ تسهیالت و بستههای تشويقی ،افزايش نظارت ،میتواند به
موفقیت در جلب مشارکت مردم در نوسازی پايدار دست بافت.

شایانی ،ب« .1388 .شناسایی و مقایسۀ انواع روشهاي تأمین مالی ممکن در پروژههاي
ساخت بناها با کاربري تجاري -اداري در تهران» ،پایاننامۀ کارشناسی ارشد،
دانشکدۀ معماري و شهرسازي دانشگاه شهید بهشتی.
عابدی ،س« .1398 .شهر سبز رویکردی نوآورانه در مدیریت پایدار شهری» ،مجلۀ
شهرپژوه ،ویژهنامۀ یازدهمین جشنوارۀ پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری.
عسگري ،نقي ،.زمانزاده ،سهراب ،.چاوشي ،كاظم« .1393 .روشهای تأمین مالي
نوسازي مسکن در بافتهای فرسودۀ شهري (مطالعۀ موردي :شهر تهران)» ،اقتصاد و
مديريت شهري ،دورۀ  ،3شمارۀ .103-87 :9
علیزاده ،ا ،.سیفالدینی ،ج« .1388 .تبدیل اوراق بهادار سازی امالک و مستغالت»،
دومین کنفرانس بینالمللی توسعۀ نظام تأمین مالی در ایران ،مرکز مطالعات
تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف.482-460 ،
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A B ST R AC T
Today, cities face major structural challenges, such as improving the development
of domestic markets and increasing the migration process, which has led to
the imposition of negative effects such as environmental pollution, population
density, and the unbalanced expansion of cities in the provision of services. In
this regard, urban regeneration is important as one of the pillars of a sustainable
or green city. In the process of urban regeneration, financing is one of the most
important strategies for Upgrading and Renovating projects. Therefore, the aim
of this study is to review the internal experiences of the financing methods of
urban worn-out textures renovation projects, to obtain a set of experiences
and components that affect their success. Therefore, in the present study,
considering the breadth of the subject and the number of studies in this field,
library, and review and documentary methods was used to study and analysis of
urban worn out textures renewal Financing Methods, the components affecting
their selection and also issues related to people participation in restoration of
worn-out urban textures. The results showed that the financing structure used
for the renovation project may not be effective in the city or even in the region
due to its specific rules and conditions; while it can be used effectively in other
areas. Therefore, the choice of the appropriate financing method depends on the
conditions of each project and the characteristics of the host region. Moreover,
most studies have been addressed only the factors affecting financing methods
and ranking of financing methods. However, the strengths and weaknesses of
the financing strategies for urban upgrading and renovating which are needs to
be considered as a prerequisite for the ranking of financing methods in future
studies have not been addressed.
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