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 چکیده
 نامبه  يانتشار انواع اوراق بهادار اسالم   ،ياسالم  يو مال يپول یهادر عرصة بحث  ریدهه اخ یهایاز نوآور يکي

 یهاوابسککته به دول  و باهاه یهادول ، سککازما  يمال نیتام یطور عمده برااوراق که به نيصکککوا اسکک ، ا
صاد  شر م  یاقت ساس   شوند يمات سالم  عقودبرا سب  نيهزياند و جاشده  يطراح يا  یاوراق بهادار ربو برای يماا

 .شوندياوراق قرضه شمرده م ژهيوبه
های م تلف جه  تأمین  اين مقاله ابتدا با هدف توسکک ه زيارتي شککهر مقدس قه، به شککااسککايي نیازهای ب   

مالي پرداخته که پاج نوع نیاز که عبارتاد از احداث و بازسککازی، نوسککازی، ت میر، ت هیز وسککايک و امکانام و تأمین   
ها  ها و عرصهخورد. اين ب  به چشه مي های م تلف توس ه شهر مقدس قهها و عرصهسرمايه در گردش در ب  

عبارتاد از : توس ه حرم مطهر و ساير اماکن متبرکه، توس ه مراکز علمي، دانشهاهي و حوزوی، توس ه اماکن متبرکه       
ها، زائرسراها، توس ه   و زيارتي قه، توس ه حمک و نقک شهری و بین شهری، توس ه مراکز اقامتي و رفاهي ماناد هتک    

ستا   ضاهای         بیمار س ه ف ستي، تفريحي و فرهاهي، تو س ه مراکز ت اری و توري شتي، تو ها و خدمام پزشکي و بهدا
شهری، توس ه زيرساخ      ها، توس ه باف  سبز و پارا  ساني، برق، گاز،      های فرسوده  سته آبر سی شهری ماناد  های 
 م ابرام و ...

وجود، به طراحي و تبیین انواع اوراق بهادار اسالمي  در مرحله ب د با توجه به نیازهای شااسايي شده و ابزارهای م 
شککود. با توجه به گسککتردگي اوراق بهادار   های م تلف پرداخته ميها و عرصککهجه  پاسککب به اين نیازها در ب  

شهر مقدس قه، ابزارهای            س ه زيارتي  س  با هدف تو س ي گرديده ا سالمي(، در اين مقاله  سالمي)ابزارهای مالي ا ا
س  ساه، اوراق اجاره،  ب برای تحقق اين مهه طراحي و تبیین گردد که عبارتاد از اوراق وقف، اوراق قرضمالي ماا الح

گردد کمیته فقهي سازما   خاطر نشا  مي اوراق مرابحه، اوراق ج اله، اوراق ماف  ، اوراق استصااع و اوراق مشارک .
ها را  ه را مورد بررسککي فقهي قرار داده و صککح  شککرعي آ بورس و اوراق بهادار انواع اوراق بهادار مورد بحث در مقال

 تأيید نموده اس .  
 

 ابزارهای مالي اسالمي)صکوا(، تأمین مالي، توس ه زيارتي، شهر مقدس قه کلیدي:واژگان 
 JEL :G23, O18 بنديطبقه

                                                                                                                   
 Tohidi83@gmail.com                                 دانش وی دکتری مديري  مالي دانشهاه امام صادق )ع(  .1
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 مقدمه

در سککطب بسککیار داری رايج اسکک  و امروزه روش تأمین مالي با نرخ بهرة ثاب  در نظام مالي سککرمايه

شککود. ترين آ  اوراق قرضککه اسکک ، اسککتفاده مي ای از ابزارهای بدهي تأمین مالي که مههگسککترده

، 1384آبادی، استفاده از اين ابزار در نظام مالي اسالمي ربوی بوده و مردود شمرده شده اس . )صالب

شمادا  3ص سلما   (. با اين حال، اندي سالمي  مالي ابزارهای طراحي فکر به م  اين برای و افتادند، ا

سترده  مطال ام ماظور سازی  برای هاآ  قابلی  و شرعي  عقود روی بر ایگ  با تا گرف  صورم  ابزار

 سهام ممتاز  انواع و برخي قرضه  اوراق چو  ابزارهايي جايهزين مالي ابزارهای ها بتوا آ  از استفاده 

 مسککلما  کرد. در نهاي  متفکرا  طراحي هسککتاد، ربا و بهره با قرض بر مبتاي م مول طور به که

ستاد  سالمي،  جوامع واق ي نیازهای و شرعي  ضوابط  رعاي  با توان  طراحي مالي ابزارهای از انواعي ا

 و دارد عملي ت ربة سککال ده از بی  برخي که ابزارها اين (.306، ص1999کااد)صککبری هارو ، 

 .(346، ص1386شوند)موسويا ، مي تقسیه اصلي گروه سه به اس  فکر و ايده حد در برخي

خواهانه اسککالمي گروه ن سکک ، ابزارهای مالي ریرانتفاعي هسککتاد که براسککاس قراردادهای خیر 

 اند.الحساه و وقف طراحي شدهچو  قرض

ساس قراردادهای مرابحه،      گروه دوم ابزارهای مالي انتفاعي با نرخ  ستاد که برا سود م یّن ه های 

 اند.ع، سلف و ج اله طراحي شدهاجاره، استصاا

های سککود انتظاری هسککتاد که براسککاس قراردادهای  گروه سککوم، ابزارهای مالي انتفاعي با نرخ 

 اند.مشارکتي چو  شرک ، مضاربه، مزارعه و مساقام طراحي شده

س ه       ستا  قه جه  تو س  با توجه به نیازهای م تلف ا صدد ا های زيارتي ظرفی  اين مقاله در 

 ن استا ، انواع م تلفي از ابزارهای تأمین مالي را م رفي و طراحي نمايد.اي

 

 :  الزامات توسعه زيارتي شهر مقدس قم

شهر مقدس قه از جمله شهرهايي اس  که به دلیک قرار گرفتن حرم مطهر حضرم م صومه)س( و       

سلمانا  ايرا  و     های علمیه در آ ، دارای اهمی  ويژهحوزه ستراتژيک بوده و جم ی  زيادی از م و ا

ساير نقاط جها  هر ساله جه  زيارم حضرم م صومه سالم اهلل علیها و يا تحصیک دروس حوزوی        

سپار مي    و  سوی اين ديار ره سالمي به  ساير         علوم ا سالمي و  سلمانا  ايرا  ا ستقبال زياد م شوند. ا

های زيارتي شهر مقدس قه جه   کشورهای جها  اسالم از شهر مقدس قه، ضرورم توس ه ظرفی      

ترديد سککازد. بيپذيرش اين ح ه انبوه از عاشککقا  و زائرا  حرم مطهر را بی  از پی  روشککن مي 

س  ف الی      جه  ت شهر مقدس قه الزم ا س ه زيارتي  شرف  در حوزه و های م تلف هايي جه  پی

عمراني، زيارتي، خدماتي، فرهاهي و تفريحي ... صورم پذيرد تا زمیاه استقبال هر چه بیشتر از اين    

ها و  چه در اين مقاله حائز اهمی  اسککک ، چهونهي تأمین مالي طر         شکککهر مقدس فراهه آيد. آ   
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س ه       هابرنامه شرف  و تو شهر بتواند به پی س  تا اين  شهر مقدس قه ا س ی م تلف    يافتهي الزم د

يافته و جايهاه ممتاز خود را ب اوا  ام القرای جها  تشککیع حفن نمايد. در يک تقسککیه بادی کلي  

شهر مقدس قه را در قالب طر   مي ها در ها، پروژهتوا  نیازها و الزامام م تلف جه  توس ه زيارتي 

ها گام ن سک  در مسکیر توسک ه    های زير خالصکه نمود که نیاز به تأمین مالي در اين عرصکه  صکه عر

 گردد.يافتهي زيارتي شهر مقدس قه محسوب مي

 توس ه حرم مطهر حضرم م صومه سالم اهلل علیها -1

 توس ه مراکز علمي، دانشهاهي و حوزوی -2

 توس ه اماکن متبرکه و زيارتي قه -3

 بین شهریتوس ه حمک و نقک شهری و  -4

 ها، زائرسراهاتوس ه مراکز اقامتي و رفاهي ماناد هتک -5

 ها و خدمام پزشکي،  بهداشتي و درمانيتوس ه بیمارستا  -6

 توس ه مراکز ت اری، توريستي، تفريحي و فرهاهي  -7

 هاتوس ه فضاهای سبز و پارا -8

 های فرسوده شهریتوس ه باف  -9

 برق، گاز، م ابرام و ...های شهری ماناد سیسته آبرساني، توس ه زيرساخ  -10

ها در زمیاه احداث، بازسازی،  ها و پروژهتوس ه زيارتي شهر مقدس قه مستلزم تأمین مالي طر     

  هایها و ف الی در گردش الزم در عرصه نوسازی و ت میر، ت هیز وسائک و امکانام و تأمین سرمايه    

س  ابزارهای م تلف تأم  ده س هويي به اين   گانه باالس  که اين مقاله برآن سالمي جه  پا ین مالي ا

 نیازهای م تلف را طراحي و تبیین نمايد.

 

 )صکوک( اسالمي مالي ابزارهاي تعريف

سالمي  توس ه  بانک فقهي جلسه  در 2002 سال  در بار ن ستین  برای صکوا  واژه  ابزارهای جه  ا

سالمي پیشاهاد   مالي س   سفته  و ساد  م اای به صک  جمع صکوا  شد.  ا  در چک واژه م رب و ا

بکار  مالي اسااد و ت هدام حوال ام، انواع کلیه اند و برایداده را توس ه واژه اين هاعرب اس . فارسي 

 (.1385برند )ن في، مي

 را صکوا  اسالمي،  مالي نهادهای حسابرسي   و حسابداری  سازما   17 شمارة  شرعي  استاندارد  

 عملیام اتمام از پس که اس   يکسا   اسمي  ارزش با هاييگواهي صکوا » کاد:مي ت ريف گونهاين

سي، پذيره سمي  مبلغ بیانهر پرداخ  نوي سط  آ  در مادرج ا شر  به خريدار تو س   نا  آ  دارندة و ا

 ف الی  يک يا پروژه يک ذيافع يا و دارايي از ماافع حاصککک ها،دارايي از ایم موعه يا يک مالک
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 (.15ص، 1386)سروش، « شودمي خاص گذاریسرمايه

 يکسا   مالي ارزش با بهادار اوراق )صکوا(،  اسالمي  مالي ابزارهای گف  توا مي ديهر عبارم به 

 طراحي اسککالم تايید مورد قراردادهای از يکي پايه بر که هسککتاد مالي بازارهای در م امله قابک و

شاع  صورم  به اوراق دارندگا  و اندشده  صک  ماافع و هادارايي از ایم موعه يا يک مالک م  از حا

 .(436، ص1391باشاد )موسويا ، مي هاآ 

 

 اسالمي مالي ابزارهاي کارکردهاي

صادی  هایف الی  و هاپروژه سرمايه  تأمین شیوه  بهترين .1 س   بزرگ اقت  توا  از خارج که ا

 اس . دول  يک حتي و خصوصي شرک  يک يا فرد يک مالي

سیار  راهکار .2 س   گذارانيسرمايه  برای خوبي ب  مالي ماابع مازاد گذاریسرمايه  پي در که ا

ساني  به نیاز، صورم  در را خود ماابع مايلاد حال عین در و هستاد  خوي   به زيرا گیرند؛ پس باز آ

ستد  برای ثانوی بازارهای اوراقي، چاین طبی ي طور صاحب  گذارسرمايه  که زما  هر و دارند دادو ( 

 يا تمام فروش به تواندمي داش ،  نیاز آ  از ب شي  يا خود گذاریسرمايه  اموال همه به بهادار( اوراق

  _باشد  داشته  سود  طر  که صورتي  در_سود   و اصک  شامک  را آ  بهای و کاد اقدام هاآ  از قسمتي 

 آورد. دس  به

 اسککالمي مالي هایمؤسککسککه و هابانک اسکک . نقدياهي مديري  برای خوبي بسککیار شککیوه .3

 نقدياهي اگر که صککورم اين به کااد، مديري  را خود نقدياهي آ ، از ياری گرفتن با توانادمي

 بازارهای در هاآ  فروش به داشتاد،  نقدياهي به نیاز کهچاا  و اوراق، خريد به باشاد  داشته  مازادی

 کااد.مي مديري  را خود نقدی ماابع مازاد يا کسری راه اين از و کاادمي اقدام ثانوی

سیار  ابزار .4 سبي  ب سک  مديري  برای ماا س .  نا اطمیااني و ري صادی  ف اال  ا سیر  در اقت  م

 از اسالمي  مالي ابزارهای تاوع هستاد.  مواجه ريسک  و بازده هایموق ی  از انواعي با گذاریسرمايه 

 با متااسب  و گذاریسرمايه  شرايط  با متااسب  تا دهدمي را امکا  اين آنا  به ريسک  و بازده جه 

 کااد. مديري  را خود ريسک و کرده بهادار اوراق انتشار به اقدام مالي گذارا سرمايه هایسلیقه

 اين طريق از گذاریسرمايه درآمدهاس . و هاثروم عادالنه توزيع برای مااسبي بسیار وسیله .5

 شککمار اختیار در فقط کهآ  بدو  و تریوسککیع گسککتره در درآمد و ثروم شککودموجب ميا ابزاره

شد، جريا   ثروتمادا ز ا م دودی س   اهدافي ترينبزرگ جمله از اين و يابد با سالمي  اقتصاد  که ا  ا

 .(9، ص1386آ  اس )تس یری،  پي در همواره
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 ارکان کلي انتشار اوراق بهادار اسالمي در ايران

سه          س سازما  بورس و اوراق بهادار که م وز مؤ سالمي عالوه بر  شار اوراق بهادار ا های در فراياد انت

کاد، ارکا  زير نیز ها نظارم ميمرتبط با انتشار اوراق را صادر  و در حین کار بر عملکرد آ  مؤسسه    

 کااد.در فرآياد انتشار ف الی  مي

 بانيا -1

صد تأمین مالي            سالمي ق شار اوراق بهادار ا س  که از طريق انت صی  حقوقي و يا حقیقي ا ش  هر 

 دارد.

 ناشر)نهاد واسط( -2

يکي از نهادهای »قانو  توس ه ابزارها و نهادهای مالي جديد،  1نهاد واسط طبق ت ريف باد )د( ماده 

تواند با ان ام م امالم مالي موضککوع قانو  بازار اوراق بهادار جمهوری اسککالمي ايرا  اسکک  که مي  

 «. دموضوع عقود اسالمي نسب  به تأمین مالي از طريق انتشار اوراق بهادار اقدام نماي

 عامل فروش -3

عامک فروش در اوراق بهادار اسالمي ش ص حقوقي اس  که نسب  به عرضة اوراق بهادار اسالمي از        

 نمايد.طرف ناشر برای فروش اقدام مي

  دارندگان اوراق بهادار اسالمي

ش ص  صي      هر  سالمي در طر  يا پروژه خا س  که از طريق خريد اوراق بهادار ا حقیقي يا حقوقي ا

 کاد.گذاری ميسرمايه

 ضامن )يا موسسه رتبه بندي اعتباري( -1

اس . در صورم    موسسه رتبه بادی اعتباری(  يکي از ارکا  اوراق بهادار اسالمي )صکوا( ضامن)يا    

بادی، ضامن در صورتي مت هد به پرداخ  مبلغ مورد ضمان  اس  که باني     عدم وجود مؤسسه رتبه  

قانو  مدني پی  بیاي شکککده  699برای ضکککامن در ماده از پرداخ  آ  خودداری نمايد. اين امکا  

 اس .
 

  انواع ابزارهاي مالي اسالمي

س      سالمي  يسازما  حسابداری و حسابر شر  زير    AAOIF  14)) 1نهادهای مالي ا صکوا را ب نوع 

 م رفي نموده اس .

 صکوا اجاره  .1

 صکوا استصااع  .2

                                                                                                                   
1  . Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution 
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 صکوا مشارک   .3

 صکوا مرابحه  .4

 )سلف(صکوا سله  .5

 صکوا مضاربه  .6

 صکوا مزارعه   .7

 صکوا مساقام  .8

 هسارغصکوا م .9

 االمتیازصکوا حق .10

 گذاری صکوا نماياده سرمايه .11

 شود.هايي( که در آياده ساخته ميصکوا مالکی  دارايي) .12

 )های(موجود. صکوا مالکی  ماافع دارايي .13

 شود.هايي( که در آياده ساخته ميصکوا مالکی  ماافع دارايي) .14

اوراق بهادار جمهوری اسکککالمي ايرا  نیز برخي از اين ابزارهای کمیته فقهي سکککازما  بورس و 

مالي اسالمي نوين را مورد بررسي قرار داده و صح  شرعي اين ابزارها را تأيید نموده اس . برخي از       

اين ابزارها ماناد اوراق اجاره به مرحله انتشکککار نیز رسکککیده اسککک  و برخي ديهر در مرحله تدوين            

 ام هستاد. اين ابزارها بشر  زير اس :ها و مقررنامهآيین

 

 هاي سود معینابزارهاي مالي انتفاعي با نرخ

 صکوک اجاره -1

 گیرد وقرار مي انتشککار موضککوع شککده، اجاره موجود ملموس دارايي يک صکککوا، از نوع اين در

 .هستاد آ  با مرتبط درآمدهای و دارايي از سهمي گذارا ( مالک اوراق)سرمايه دارندگا 

 صکوک مرابحه  -2

صد  که ش صي    س   قرار که دارد را محصوالتي  يا کاالها خريد ق ساس  بر ا  به مرابحه قرارداد يک ا

 کاد.مي تأمین را هاآ  خريد برای موردنیاز مالي ماابع صکوا  نوع اين انتشار  طريق از برسد،  فروش

 هستاد.  سهیه هاآ  فروش درآمد در و شده تلقي محصوالم آ  مالک گذارا سرمايه حال ، اين در

 استصناع صکوک -3

 کااليي سکاخ   جه  الزم وجوه ت میع برای و هسکتاد  يکسکا   ارزش دارای هایگواهي و اسکااد 

  .باشدمي صکوا دارنده تملک تح  که شوندمي استفاده
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 صکوک جعاله -4

ج اله ت هد ان ام اوراق ج اله، اوراق مالکی  مشاع دارايي )کار يا خدمتي( اس  که براساس قرارداد    

)موضوع قرارداد ج اله(، صاحبا  اوراق، مالک مشاع نتی ه  شده اس . ب د از پايا  عمکو تحويک آ  

 عمک خواهاد بود.

 )سلف( صکوک سلم -5

ش   و تامین برای تولیدی های باهاه از برخي سک  پو شار اين اوراق  ري  به اقدام قیم ، از طريق انت

کااد. دارندگا  اوراق مالکا  نهايي محصوالم پی  فروش مي از محصوالم خود ب شي فروش پی 

 شده خواهاد بود..

 

 هاي سود انتظاريابزارهاي مالي انتفاعي با نرخ

 صکوک مشارکت -1

شته  احتیاج مالي ماابع به خاص پروژة يک يا خود ف الی  ان ام برای اگرش صي   شد،  دا  فروش با با

  .کادمي شريک خود با زيا  و سود در را اش اص ماابع، اين تأمین بر عالوه صکوا نوع اين

 صکوک مضاربه -2

اوراق مضاربه اوراق بهاداری اس  که بر اساس قرارداد مضاربه طراحي شده اس . ناشر اوراق مضاربه          

ی  اقتصککککادی             یا  اوراق را جمع آوری کرده و در ف ال قاضککک گذاری اين اوراق، وجوه مت با وا

سب  ها      گیردسودآور)بازرگاني( به کار مي  ساس ن صله را بر ا سود حا ه ي کيو در پايا  هر دوره مالي 

 .کادروی اوراق نوشته شده، بین خود و صاحبا  اوراق تقسیه مي

 صکوک مزارعه -3

های  های زراعيِِِِ يا ديهر نهاده   گا  اوراق بر زمین يا زمین  اوراق مزارعه سکککاد مالکی  مشکککاع دارند      

مزارعه برای کشکک  و زرع در اختیار عامک مزارعه گذاشکته  تولیدی زراعي م ین اسکک  که به قرارداد 

 (.17/9/89-سال چهارم –ت صصي فقهي  کمیته شود. )صورت لسهمي

 صکوک مساقات -4

شاع دارند      ساد مالکی  م ساقام  های تولیدی هایِِ مثمر يا ديهر نهادهگا  اوراق بر باغ يا باغاوراق م

بارداری در اختیار عامک قرارداد مساقام گذاشته شده     باري م ین اس  که به قرارداد مساقام برای  

 (.17/9/89-سال چهارم –ت صصي فقهي  کمیته صورت لسه) اس .
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 ابزارهاي مالي غیر انتفاعي

 الحسنهصکوک قرض -1

شر مي        ساس قرارداد قرض بدو  بهره مات س  که برا ساه اوراق بهاداری ا شود و از   اوراق قرض الح

 گردد.الماف ه يا کمک به نیازمادا  استفاده ميتأمین مالي امور عامآوری شده در وجوه جمع

 صکوک وقف -2

دارندگا  اوراق وقف افرادی هسکککتاد که به هر دلیلي تمايک به وقف نمود  دارايي خاص با مبالغ              

آوری شده و از سوی    اندا هستاد.در اين موارد از طريق انتشار اوراق وقف اين مبالغ از خیرين جمع  

با توجه به گسکککتردگي و تاوع زياد ابزارهای مالي         گردد.دارندگا  اوراق در امور خیر اسکککتفاده مي   

س ي مي    سالمي و کاربردهای م تلف آ ، در اين مقاله  شهر  ا گردد با توجه به نیازهای تأمین مالي 

 حي گرددابزارهايي م رفي و طرا _که در باال اشاره گرديد _مقدس قه جه  توس ه زيارتي اين شهر   

 که مسؤوال  امر را در اين مهه ياری رساند.

 

 صکوک وقف

 تعريف صکوک وقف

س   نامي با بهادار اوراق وقف؛ اوراق سمي  قیم  به که ا ش ص  ا  احداث )زما  م ین مدم برای م

 واگذار دارند را الماف ه عام هایطر  در مشککارک  قصککد که واقفیاي به و شککودپروژه( ماتشککر مي

 ماظور به صلب  قرارداد براساس  که اس   انتفاعي ریر بهادار اوراق وقف، اوراق ديهر، بیا  به گردد؛مي

ساس  بر را خود اموال از ب شي  اوراق)مصالب(  دارنده گردد.مي ماتشر  وقف  اختیار در صلب  قرارداد ا

 کرده، احداث را ایالماف هعام طر  صککلحي، اموال سککاير همراه وی تا دهدمي قرار باني)متصککالب(

 (.481، ص1391نمايد)موسويا ،  شرعي اوراق، وقف صاحبا  طرف از سپس

آستا  مقدس حضرم م صومه )سالم اهلل علیها( يا سازما  اوقاف و امور        کاید فرض مثال برای 

مربوط به آستا  حضرم م صومه )سالم اهلل      ایالماف ه م هز عام بیمارستا   ساخ   قصد  خیريه قه

 نههداری و ت هیز سککاخ ، هایهزياه کلیه ایامیدنامه طراحي با ماظور اين ایبر علیها( را دارد،

ستا   ش ص  را برداریبهره و ساخ   دوره و مکا  زما ، کرده و برآورد را بیمار  با گاهآ  کاد،مي م

خیريه(  هایموسسه   يا هابانک طريق عامک فروش) از را هاآ  وقف، بهادار اوراق به کک هزياه تبديک

س   به صد  که نیکوکاراني و خیرين د ساند. مي دارند وقف ق ساس  بر اوراق اين تهیه با خیر مردم ر  ا

 تا وی پردازندمي آستا  مقدس حضرم و يا سازما  اوقاف و امور خیريه    به را خود وجوه صلب  عقد

 .نمايد شرعي وقف آنا  طرف از ساخته، سپس مردم با  وجوه را بیمارستا 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

3 
] 

                             8 / 24

https://mieaoi.ir/article-1-296-fa.html


 139 1395  بهار، چهاردهم ترويجي اقتصاد و بانکداري اسالمي، شماره –فصلنامه علمي 

  در توسعه زيارتي شهر مقدس قمکاربرد اوراق وقف 

توا  از اوراق وقف اسکککتفاده نمود و افراد خیر های عام الماف ه در قه ميجه  احداث طر   -1

 نماياد.ها مشارک  در اين طر 

های جديد و افزاي  محدوده حرم، خريد امکانام توس ه حرم مطهر: جه  احداث ساختما  -2

 و ت هیزام الزم

دانشککهاهي و حوزوی: جه  احداث مراکز دانشککهاهي و حوزوی جديد، توسکک ه مراکز عمي،  -3

  جه  خريد ت هیزام و امکانام الزم.

ساختما     -4 س ه اماکن متبرکه و زيارتي قه: جه  احداث  های جديد و افزاي  محدده اين تو

 اماکن متبرکه، خريد امکانام و ت هیزام الزم.

 احداث مراکز اقامتي و رفاهي ماناد زائرسراها -5

 ها.ها و ت هیز آ اخ  بیمارستا س -6

 ها.احداث و توس ه فضاهای سبز و پارا -7

 از مردم خیرخواهانه هایظرفی  شااسائي   با تواندمي خیريه امور و اوقاف بطور کلي سازما   -8

سائي   و سو  يک ستا  قه   مردم الماف همعا هایطر  شاا ستفاده  زمیاه ديهر، سوی  از پساد در ا  از ا

 .نمايد فراهه را اهداف خیرخواهانه در ممرد مازاد ماابع

 

 الحسنهاوراق قرض

 الحسنهتعريف اوراق قرض

قانو  برنامه پا ه توسکک ه در خصککوص گسککترش و نهادياه کرد  سککا     86با توجه به مفاد ماده 

الحساه که درج آ  در قانو ، نشا  از اهمی  موضوع نزد متولیا  امر و همچاین نهاد پساديده قرض

الحسکککاه پرداخ . اوراق    توا  مبتاي بر اين قرارداد به طراحي اوراق بهادار قرض  گذار دارد، مي قانو  

شر مي       ساس قرارداد قرض بدو  بهره مات س  که برا ساه اوراق بهاداری ا شود و به موجب  قرض الح

شر  آ  قرارداد، سمي  ارزش میزا  به اوراق نا ستقراض  اوراق دارندگا  از هاآ  ا  هما  به و دکامي ا

س   آنا  به مقدار ستي  و بدهکار ا سید    در باي سويا ،   آنا  به المطالبه عاد يا م ین سرر بپردازد)مو

الحسککاه در اعتقادام مذهبي مردم جای که قرضرسککد با توجه به اين. به نظر مي( 348، ص1386

 استقبال خواهاد نمود.گرفته اس ، لذا شهرهای مذهبي ماناد قه و متشرعین بیشتر از اين اوراق 

 

 : الحسنه جهت توسعه زيارتي قمکاربرد اوراق قرض

الماف ه و هايي اسکک  که به نوعي ماهی  عامها و پروژهالحسککاه بیشککتر در طر  کاربرد اوراق قرض
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گا                  ند ند  اصککککک پول دار بازگردا گا  اين اوراق،  اد هد ماتشکککرکا ها ت  فاعي دارد و تا ریرانت

گردد. از جمله کاربردهای اوراق  اس  و سودی به دارندگا  اوراق پرداخ  نمي  دهادگا ( اوراق)قرض

 توا  به موارد زير اشاره نمود.الحساه ميقرض

سازی باف     -1 س ه حرم مطهر و باز ساير اماکن متبرکه و زيارتي    تو سوده اطراف آ  و  های فر

 شهر مقدس قه

ساختما       -2 شهاهي و حوزوی ماناد احداث  س ه مراکز دان سازی    هاتو سازی و نو ی جديد، باز

 های موجود، ت هیز امکانام و وسايک مورد نیاز.ساختما 

ساخ       -3 شهری در ب   زير س ه حمک و نقک  س ه و      تو شهری چو  تو شهری و بین  های 

ها و م ابر عمومي و در ب   ت هیز ناوگا  حمک و نقک شهری و بین ها، جادهها، بزرگراهبازسازی راه

 ک، مترو، سامانه اتوبوسراني، احداث و تکمیک فرودگاه و ...شهری از جمله ماوري

 ها و بهبود خدمام پزشکي، بهداشتي و درمانيساخ  بیمارستا  -4

 ها و ... ها، شهربازیتوس ه فضاهای سبز شهری، پارا -5

 های فرسوده شهریبازسازی و نوسازی باف  -6

 

 اوراق منفعت

 تعريف اوراق منفعت

سااد مالي  ا س  که بیانهر مالکی  دارندة آ  بر مقدار م ین خدمام يا ماافع  وراق ماف   ا بهاداری ا

آياده از يک دارايي بادوام اسکک  که در ازای پرداخ  مبلغ م یاي به وی ماتقک شککده اسکک ؛ ماناد  

 (.75-76، ص 1384 گواهي حق استفاده از خدمام زيارتي برای سال م ین )حبیبیا ،

 الگوهاي عملیاتي اوراق منفعت -1

 کاربرد داشته باشد. تواندمي عمده ب   دو در ماف   بهادار اوراق

 هاي بادوامواگذاري منافع آينده دارايي -2

صاحبا   س     و دارد نقدياهي به احتیاج گاهي بادوام( هایماافع دارايي باني ) ضر ا  تأمین برای حا

صک  ماافع از ب شي  آ ، شاپی   را خود بادوام هایدارايي از آتي حا  اين ماظور برای کاد. واگذار پی

ستفاده  ماف   اوراق از تواندمي سط )  باني که بیا  اين به کاد؛ ا شر با انت اب وا شي  ( براینا  از ب 

ستاندارد  ماف   اوراق دارايي، ماافع به وکال  از  و آوری پول از مردمجمعا بکاد و ماتشر مي  شده  ا

سکککپس باني خالص درآمد کاد. مي مبلغ م یاي اجارهبه را  )ماناد بزرگراه( طرف آنا ، دارايي بادوام  

 .دهد قرار مي (سکککرمايه گذارا    دارندگا  اوراق )  از طريق ناشکککر در اختیار   حاصکککک از آ  دارايي را  

د تواناکه مينههداری کرده از سود اوراق ماتفع شوند کما اينتواناد اوراق خود را دارندگا  اوراق مي
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سید     سرر صباحي مقدم و همکارا ،   واگذار ديهرا  بهقبک از   ماافع واگذاری.(78، ص1387کااد)م

ماهانه      هفتهي، روزانه،  سکککاعتي، ماافع  تواند مي ماف    اوراق طريق از بادوام  های دارايي آياده 

ساالنه  ش ص  بازده با هایدارايي و سکوني،  و ت اری هایساختما   چو  م شهاه  م  ها،ها، پارانماي

 .شود شامک را ويالها ها وباغ اعي،زر اراضي ها،بزرگراه

 

 واگذاري خدمات آينده

شرک     صاحبا  دارايي بادوام،  سه   در اين نوع، هماناد  س های خدماتي نیز گاهي برای تأمین ها و مؤ

شوند و حاضرند ب شي از خدمام   های اقتصادی، نیازماد پول مي سرمايه در گردش يا توس ه ف الی   

گذار   اده خود را از پی  وا هادار ماف   مي      آي ند اين   کااد. در اين مورد نیز اسکککتفاده از اوراق ب توا

 مشکک را به آساني حک کاد.

صد دارد م موعه خدمام زيارتي خود         صومه ب اوا  باني ق ستا  مقدس حضرم م  برای مثال آ

سکا ، رذا، برنامه   سال ب     شامک ا سال آياده، هر  شهری را برای چهار  شي، تور  ه های فرهاهي و آموز

صد هزار        صورم اوراق ماف   واگذار کاد. او برای اين ماظور ت داد  س  و پاج هزار نفر به  ت داد بی

ها، ارائه خدمام زيارتي در      کاد که بر روی هر يک از آ    ورق ماف   )خدمام زيارتي( ماتشکککر مي    

شرک  زيارتي، ورق ماف   را به ارزش ف         س .  شده ا شر  خدمام م ین قید  ش ص با   ليتاريب م

گذار مي        خدمام وا قاضکککي  به مت تاريب م ین خودش برای     خودش  ندة ورق حق دارد در  اد. گیر ک

شرک  مراج ه يا اين    ستفاده از خدمام زيارتي  به  بادی به ديهری واگذار که آ  ورق را طبق زما ا

ها، های حمک مسافر و بار، هتک های سیاحتي، شرک   های م تلف خدماتي چو  شرک  کاد. شرک  

تواناد از طريق انتشار  های پذيرائي شهر مقدس قه مي ها و سالن های ت صصي، رستورا    مارستا  بی

 (.377 -379،صص 1386اوراق ماف   خدمام آياده خود را واگذار کااد )موسويا ، 

 از را خود م ین اتاق صکد  از اسکتفاده  حق خواهدمي که يک هتک در اسکتا  قه مثال ديهر اين 

 هريک که بهادار ورق هزار صککد ت داد ماظور اين برای کاد، واگذار روز هزار تا م ین سککال ابتدای

 ارزش اساس  بر را هاآ  سپس  کاد،مي ماتشر  اس   تاريب خاص در خاص اتاق از استفاده  حق بیانهر

 از م ین زما  در خودشا   يا اوراق دارندگا  کاد.مي واگذار متقاضیا )زائرا (  به  آياده ماافع ف لي

ستفاده  هااتاق آ  ش اص  به زما  آ  تا يا کاادمي ا  مذکور ماافع از آنا  تا کاادمي واگذار ديهر ا

 .کااد استفاده

 

 کاربرد اوراق منفعت در توسعه زيارتي شهر مقدس قم

های ماتهي به قه اوراق ماف   ماتشکککر ها و جادهتواند جه  احداث بزرگراهشکککهرداری قه مي -1
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م یاي به صکککاحبا     مبلغرا به   جاده يا بزرگراه )دارايي بادوام(   پول از مردم، آوری جمعا ب نموده و  

صک از آ  بزرگراه را      .اوراق  اجاره دهد شهرداری ب اوا  باني، خالص درآمد حا شر  سپس  از طريق نا

 .دهدقرار مي (سرمايه گذارا دارندگا  اوراق )در اختیار 

ستفاده از اتاق   تواناد خدمام ها و مراکز اقامتي قه ميهتک -2 شامک حق ا های خود آياده خود 

ستورا     شار اوراق ماف   از پی  واگذار نماياد. همچاین ر سالن را از طريق انت های پذيرايي و ها و 

 ها را واگذار نماياد. دارندگا مکا تواناد خدمام آتي استفاده از اين های ت صصي نیز مي  بیمارستا  

 ديهر اشکک اص به زما  آ  تا يا کاادمي اسککتفاده خدمام آ  از م ین زما  در خودشککا  يا اوراق

 .کااد استفاده مذکور ماافع آنا  از تا کاادمي واگذار

تواناد از طريق انتشککار اوراق  و نقک برو  شککهری قه ميهای حمکتورهای زيارتي و شککرک  -3

 ماف   خدمام آياده خود را برای مدم زما  م ین از پی  واگذار نماياد. 

 

 اوراق جعاله

 تعريف اوراق جعاله

شود که اجرتي م ین را ) ج ک ( به    س  که در آ  يک طرف ) جاعک ( مت هد مي  ج اله قراردادی ا

ار کاد کسککي که بتواند يک کار خاصککي را که از جانب جاعک خواسککته شککده ان ام دهد)عامک(، واگذ

ش (. 351، ص2007)محمد ايوب،  س   اوراق ج اله نیز، اوراق مالکی  م اع دارايي ) کار يا خدمتي ( ا

ضوع قرارداد       س . ب د از پايا  خدم  )مو شده ا ساس قرارداد ج اله ت هد ان ام و تحويک آ   که بر ا

ج اله(، صاحبا  اوراق، مالکا  مشاع نتی ه خدم  خواهاد بود که ممکن اس  امتیاز مالي يا دارايي    

 (. 151، ص1387فیزيکي باشد )موسويا ، 

 

 ملیاتي اوراق جعاله جهت توسعه بخش خدمات استان قمالگوهاي ع

های  توا  طراحي نمود. در اين ب   مدل انواع م تلفي از اوراق ج اله برای کاربردهای م تلف مي     

 گیرند. تايید شده توسط کمیته فقهي سازما  بورس و اوراق بهادار مورد بررسي قرار مي

 اوراق جعاله براي تعمیرهاي اساسي. 1

ها، در اين الهو، باني )شککهرداری قه( جه  ت میرهای اسککاسککي خود ماناد ت میر و بازسککازی هتک  

سککراها، مراکز زيارتي، تفريحي و فرهاهي خود و ... نیاز به تأمین مالي دارد. در اين روش باني مهما 

شرک  واسط،    با مراج ه به يک شرک  دارای پروانه مشاوره از سازما  بورس و اوراق بهادار و ت یین   

سه   سط را در جايهاه عامک ت یین مي       وارد قرارداد ج اله برای مثال  شرک  وا شده و  کاد تا ساله 

 صککورم ج کعملیام ت میر و بازسککازی الزم را ان ام دهد و طي مدم سککه سککال مبلغ م یاي را به
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زم به انتشار اوراق   های اولیه و گرفتن م وزهای ال)اجرم( درياف  کاد. ناشر ) واسط( پس از مطال ه  

آوری وجوه به وکال  از طرف صککاحبا  اوراق ج اله، با شککرک  کاد، سککپس با جمعج اله اقدام مي

سازی مي   پیمانکار وارد قرارداد ج اله دوم يک شود. آنهاه طبق  ساله برای ان ام عملیام ت میر و باز

 کاد.رداخ  ميقرارداد متااسب با پیشرف  طر ، ج ک مش ص شده را به پیمانکار پ

دهد. ناشکککر نیز مطابق    ب د از پايا  عملیام براسکککاس قرارداد، پیمانکار طر  را تحويک باني مي         

قرارداد ج اله ن س ، ج ک را از باني )که از محک درآمد طر  يا با ترکیب درآمد طر  و بودجه خود 

يه و سود صاحبا  اوراق    شود( درياف  کرده و اين شرک  از محک آ  پول، اصک سرما    باني تأمین مي

شککود ای ت یین ميگونهکاد. در اين روش مبلغ ج ک قرارداد ج اله اول و دوم بهج اله را تسککويه مي

 های دو قرارداد، کارمزد ارکا  م تلف  اوراق ج اله تامین گردد.التفاوم ج کبهکه از ما

 اوراق جعاله احداث و واگذاري. 2

ها،  اماکن فرهاهي،   سکککراها، بیمارسکککتا     ها، مهما   ظور احداث هتک  نوع دوم از اوراق ج اله به ما   

با مراج ه به يک شرک  مشاور و    رود. در اين روش باني)شهرداری قه(   کار ميتفريحي و ت اری ...  به

سط(،      شر )وا شرک  نا شده و آ  را عامک قرار مي ت یین  دهد تا عملیام الزم جه  وارد قرارداد ج اله 

های اولیه و مورد نظر را در زما  ت یین شکککده ان ام دهد. نهاد واسکککط پس از مطال هاحداث مراکز 

کاد، سپس برای ان ام عملیام احداث طر  با  گرفتن م وزهای الزم، اقدام به انتشار اوراق ج اله مي 

آوری وجوه به وکال  از طرف صکککاحبا  اوراق ج اله، با شکککرک  پیمانکار وارد قرارداد ج اله               جمع

شکککود و طبق قرارداد پس از پايا  هر مرحله از طر ، ج ک مشککک ص شکککده را به وی       ری ميديه

ده را  شدهد. باني نیز طر  تکمیکپردازد. پیمانکار پس از اتمام طر ، آ  را در اختیار باني قرار ميمي

صي وا       صو شرط تملیک به ب   خ ساطي يا اجاره به   و از آ  کادگذار ميدر قالب قرارداد فروش اق

ساط يا اجاره    به سالیانه و يا ... اق ساط يا اجاره   بها درياف  ميصورم ماهیانه،  سپس اين اق هاها بکاد، 

صاحبا  اوراق تقسیه مي   مربوطه، هایهزياه کسر  از پس شود. اگر قرارداد،  از راه عامک فروش میا  

به تملیک ب   خصوصي طور کامک اجاره به شرط تملیک باشد، در پايا  مدم اجاره باني طر  را به

 آورد.ميدر

 اوراق جعاله احداث و تبديل به سهام. 3

ای اسککک  که عمر مفید طوالني دارند و عوايد حاصکککک از آ  نیز برای       گونه ها به  ها طر  گاهي وق   

سود آ  در کوتاه       سرمايه و  ش   ش ؛ در نتی ه امکا  بازگ مدم وجود طوالني مدم ادامه خواهد دا

شهرداری قه( برای تأمین مالي طر  صو ندارد. در اين شار اوراق ج اله قابک  رم باني) های خود به انت

سهام اقدام مي  شده و آ      تبديک به  ساخ   سط وارد قرارداد ج اله  کاد. در اين روش، باني با نهاد وا

هاد واسکککط پس از            را عامک خود قرار مي   یام سکککاخ  و تکمیک طر  را ان ام دهد. ن تا عمل دهد 
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سهام مي   هامطال ه شار اوراق ج اله قابک تبديک به  د، کای اولیه و گرفتن م وزهای الزم، اقدام به انت

آوری وجوه به وکال  از طرف صککاحبا  اوراق ج اله، با شککرک  پیمانکار وارد قرارداد سککپس با جمع

له شود تا عملیام ساخ  را ان ام دهد و طبق قرارداد پس از پايا  هر مرح  ج اله ساخ  ديهری مي 

کاد. در پايا  ان ام طر  نیز براساس قرارداد، پیمانکار  از طر ، ج ک مش صي را به وی پرداخ  مي  

گذاری کک طر  و دهد. نهاد واسککط با همکاری باني با ارزشطر  تکمیک شککده را به باني تحويک مي

د. کايهزين ميگذارا  را با سهام جا تبديک آ  به سهام در قالب شرک  سهامي، اوراق ج اله سرمايه    

 شود.سود سهامدارا  طر  نیز سالیانه به آنا  پرداخ  مي

 

 کاربرد اوراق جعاله جهت توسعه زيارتي شهر مقدس قم

س ه  هایچال  و موانع به توجه -1 ستا  قه  تو شا   ب   خدمام ا شي  که دهدمي ن  اين از ب 

س ه  برای مالي الزم  ماابع نبود کافي و گذاریسرمايه  عدم به موانع شود؛  مربوط مي ب   اين تو

از جمله ابزارهای مالي     ج اله و ماف      موانع، اوراق رفع و ب   اين توسککک ه  ماظور به  باابراين 

س  که مي    سالمي جديد ا سترده  کاربرد تواندا س ه  برای ایگ شته  خدمام ب   تو شد  دا  و با با

 از را نقدی فراواني  های سکککرمايه   توا مي ج اله و ماف  ،    اوراق الهوهای عملیاتي   از اسکککتفاده 

 هزياه کهاين آ  بر افزو  توس ه داد.  را ب   اقتصاد  اين و کرده جذب کال  و خرد گذارا سرمايه 

 برای نیز را توجهي قابک سککود اسکک  و که بسککیار ب   خدمام برای ابزار اين سککرمايه با تأمین

شارک   ش  و   خواهد پي گذارا  درسرمايه  و کاادگا  م  ارزی ریر و ارزی درآمد باعث افزاي دا

 شده که نتی ه آ  رشد و توس ه بیشتر ب   خدمام خواهد بود. کشور

سه    -2 س سته  های مؤ ستا  قه  میراث سازما   ماناد دول  به واب  اوراق با تواندمي فرهاهي ا

  دهاد. سوق عمراني هایطر  مالي تأمین سم  به را خصوصي نقدياهي ب   ج اله،

های فرسوده شهری، مراکز اقامتي ها، باف ها و بزرگراهجه  ت میر، بازسازی و نوسازی جاده -3

 توا  از اوراق ج اله استفاده نمود. تفريحي مي _ها، مراکز ت اری وتوريستي و مراکز فرهاهي و هتک

ساير اماکن متبرکه نیز           -4 سازی حرم مطهر و  سازی و نو سي، باز سا جه  ان ام ت میرهای ا

 ها، در اولوي توا  از اوراق ج اله اسککتفاده نمود اما با توجه به ماهی  ریر انتفاعي بود  اين طر مي

 الحساه قرار دارد.ب دی نسب  به اوراق قرض

ها و  ها، راه های حمک و نقک شکککهری و بین شکککهری چو  جاده     جه  احداث زيرسکککاخ     -5

های ت صکککصکککي،  احداث مراکز   یمارسکککتا   ها، احداث ب  ها، احداث مراکز اقامتي چو  هتک    بزرگراه

های شهری ماناد سیسته    ها و توس ه زيرساخ   ها، شهربازی ها، پاراتفريحي چو  موزه _فرهاهي

 توا  از اوراق ج اله استفاده نمود.آبرساني، برق، م ابرام، گازرساني و .. نیز مي
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ربرد  اين ابزار در های ت میر و بازسکککازی اسککک  و کا    کارويژه اصکککلي اوراق ج اله در طر     -6

 باشد.های ب د از اوراق مشارک  و استصااع ميهای احداث و واگذاری در اولوي طر 

 

 اوراق استصناع

 تعريف اوراق استصناع

ستصااع طراحي گرديده اس  و آ  قراردادی اس  که به موجب            ساس قرارداد ا ستصااع بر ا اوراق ا

صي را در زما  م ین      آ  يکي از طرفین قرارداد، در مقابک مبلغ م ش  ساخ  و تحويک چیز م  ین، 

هده مي       به ع به طرف ديهر  ب   قاء،  نسککک نه   (. 307، ص2، جزء7ق، ج1412گیرد)الزر  ها، وزارت ا

خاصي در شهر مقدس    پروژه توس ه  يا احداث درصدد  که خصوصي   و دولتي هایشرک   ها،شهرداری 

ستاد  قه ستفاده  با توانادمي ندارند، نقد صورم  به را آ  ان ام برای الزم مالي اعتبار و ه  اوراق از ا

صااع،    بهادار ست  بودجه محک از م یاي بادیزما  طبق را آ  قیم  و کااد اقدام پروژه احداث به ا

 بپردازند. بتدريج شده ساخته واحدهای واگذاری طريق از يا ساالنه

 

 انواع اوراق استصناع

 .اس  اجرا قابک روش چاد به استصااع اوراق از استفاده

 موازي استصناع اوراق -1

سط،  با شهرداری قه(  باني)وزارم راه يا  روش اين در  از را پروژه اجرای و مالي تامین انت اب نهاد وا

 با اسککتصککااع  بهادار اوراق پروژه، قیم  جای به و سککپاردمي وی به اسککتصککااع  قرارداد طريق

سیدهای    سط،  پردازد.مي م ین سرر صااع    قرارداد طبق وا ست  به را نظر مورد پروژه ساخ   دومي، ا

مش ص    بادی زما  طبق را پروژه قیم  شود مي مت هد مقابک در و دهدمي سفارش  مربوط پیمانکار

سط  سپس  بپردازد، وی به سب  با وا صااع    اوراق بهادار، اوراق و بورس سازما   از م وز ک ست  را که ا

سط  به باني بدهي از حکاي  شد)تازيک مي مي مردم عامک فروش به طريق از کاد،مي وا  و کاد(فرو

 با تازيلي انتفاعي مالي ابزارهای ساب  از اول نوع استصااع   اوراق .پردازدمي را پیمانکار به خود بدهي

 اس . ثاب  بازدهي

م یاي)ماناد  پروژه اجرای استصااع   قرارداد طريق از واسط،  نهاد انت اب با راه ، وزارم مثال برای 

 ريال میلیارد هزار مقابک در را پروژه ان ام واسککط خواهد.مي رادر شککهر مقدس قه بزرگراه(احداث 

 پاج مثال م ین)برای سررسیدهای  با استصااع   اوراق صورم  به را مبلغ آ  راه شود، وزارم مي مت هد

 واگذار خاصي  پیمانکار به را پروژه ساخ   ديهری استصااع   قرارداد براساس  واسط  پردازد.مي ساله( 

ش ص  بادیزما  طبق را پروژه شود مي مت هد پیمانکار کاد،مي ساله  مثالً م صد  مقابک در دو  هفت
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 بهادار، اوراق و بورس سازما   از م وز کسب  با واسط  پروژه، شروع  از ب د دهد، تحويک ريال میلیارد

عامک  طريق از اوراق اسککمي قیم  زير و تازيلي صککورم به را ريالي میلیارد هزار اسککتصککااع اوراق

شد، مي مردم به فروش س   وجوه محک از گاهآ  فرو  و پردازدمي را پیمانکار به خود بدهي آمده، بد

ضای  به گرفته تحويک را شده  ساخته  بزرگراه  صااعي    قرارداد مقت ست  آ  به دارد راه وزارم با که ا

 استصااع اوراق حاصک از بزرگراه،استفاده از درآمدهای   با راه وزارم گاهآ  دهد،مي تحويک وزارت انه

 .کادمي تسويه را

 :  اوراق استصناع و اجاره بشرط تملیک -2

 تولید يا احدث را خاصي پروژه يا کاال واسط  چاانچه شود مي در اين روش باني)شهرداری قه( مت هد 

 قرارداد طبق کرد. واسککط خواهد درياف  تملیک شککرط به اجاره به صککورم واسککط از را آ  نمايد

دهد و با انتشار اوراق استصااع    مي سفارش  پیمانکار به را نظر مورد پروژه يا کاال ساخ   استصااعي،  

 يا کاال کاد. واسککط پس از سککاخ  يا احداث پروژه، بدهي خود به پیمانکار را به تدريج پرداخ  مي

تملیک  شرط  به اجاره باني به اوراق صاحبا   طرف از وکال  به گرفته، تحويک پیمانکار از را پروژه

صک  شده،  ساخته  دارايي واگذاری طريق از يا خود بودجه محک از باني دهد،مي  سود  و سرمايه  ا

 ابزارهای ساب  از دوم نوع استصااع   اوراق .پردازدمي آنا  به اجاره حقوقي قالب در را اوراق صاحبا  

 اس . م ین بازدهي جريا  با انتفاعي مالي

 به سهام اوراق استصناع و تبديل -3

ضیا   هاوق  گاهي شده    تملیک شرط  به اجاره يا خريد پروژه امکا  متقا ساخته   و ندارند را طر  

 واسط کااد، در اين روش پس از اتمام طر  و تحويک پروژه، شرک  عادی اجاره را آ  توانادمي تاها

 شککرک  قالب در سککهام به آ  تبديک و طر  کک گذاریارزش با باني)شککهرداری قه( باهمکاری 

 سوم  نوع استصااع   کاد؛ باابراين اوراقمي جايهزين سهام  با را گذارا سرمايه  استصااع   اوراق سهامي، 

 دارند. را سهام اوراق ماهی 

 

  کاربرد اوراق استصناع در توسعه زيارتي شهر مقدس قم

سته  امتیاز -1 صااع    ایبرج ست سب   که اوراق ا شارک   اوراق به ن س   اين دارد م  برای که ا

 قابک مدم بلاد و مدم میا  مدم، کوتاه سککررسککیدهای با بزرگ، و کوچک، متوسککط هایف الی 

 هستاد. طراحي

های الزم در ب   حمک و نقک شکککهری ماناد ماوريک، مترو و... و جه  احداث زيرسکککاخ  -2

 ها.ها و بزرگراهها، راهبین شهری ماناد ساخ  جاده

  ها و...ها، رستورا هتکجه  احداث مراکز اقامتي و رفاهي ماناد  -3
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يد، موزه          -4 اد مراکز خر مان حداث مراکز ت اری، توريسکککتي، تفريحي و فرهاهي  ها،  جه  ا

 ها و ...سیاماها، شهربازی

 های ت صصي و مراکز پزشکي و درمانيجه  احداث بیمارستا  -5

 و...های شهری ماناد سیسته آبرساني، م ابرام، برق، گاز جه  احداث و بازسازی زيرساخ  -6

 ها و... ها، شهربازیجه  احداث فضاهای سبز، پارا -7

 

 اوراق اجاره

 تعريف اوراق اجاره

اوراق اجاره، اوراق بهادار انتفاعي و با بازدهي م ین اسکک  که بر اسککاس قرارداد اجاره طراحي شککده  

س  و   شار اوراق اجاره، اين اوراق     برا ضوابط انت ساس باد يک ماده يک  شا  ا شاع  ن دهاده مالکی  م

س  که اجاره داده مي   شار اوراق ا شار اوراق   شود  دارندگا  آ ، در دارايي مباای انت ستورال مک انت )د

 .(1، ص1386اجاره، 

 

 انواع اوراق اجاره 

توا  به چهار نوع اوراق اجاره تامین مالي، اوراق اجاره به        ها مي اوراق اجاره را بر اسکککاس کاربرد آ   

های لیزياگ و اوراق اجاره به مین نقدياهي، اوراق اجاره جه  تشککککیک سکککرمايه شکککرک ماظور تا

الي  186، ص1389بادی نمود )موسککويا ، ای به اوراق بهادار تقسککیههای اجارهماظور تبديک دارايي

(. البته با توجه به سککؤال تحقیق که مربوط به توسکک ه زيارتي شککهر مقدس قه اسکک ، به نظر   190

ای نیک به اين هدف، دو نوع اول اوراق ي اي اوراق اجاره به ماظور تأمین مالي و تأمین          رسکککد برمي

نقدياهي برای اين ماظور کاربرد دارد. الزم به ذکر اسکک  سککازوکار انتشککار و الهوهای عملیاتي اوراق 

 نهاشته شده اس . 1386اجاره بر اساس دستورال مک انتشار اوراق اجاره مصوب سال 

 اجاره تامین مالياوراق . 1

ای و کاالها و وسککايک مورد نیاز، احتیاج به های سککرمايهگاهي باني )شککهرداری قه( برای تهیه دارايي

ها اسکککتفاده از اوراق   های م تلفي برای تامین مالي وجود دارد که يکي از آ     تامین مالي دارد. راه  

از نهادهای بهادار اجاره اسکک ، در اين شککیوه باني جه  مشکک ص نمود  شککیوه تأمین مالي به يکي 

نمايد. مشککاور به نمايادگي از باني پس از درياف  موافق  دارای م وز مشککاوره عرضککه مراج ه مي 

اصککولي سککازما ،  جه  ت یین ناشککر و ان ام امور الزم به شککرک  مديري  دارايي مرکزی مراج ه   

اره، با رعاي  نمايد. پس از آ  ناشککر با همکاری مشککاور در مهل  مقرر در م وز انتشککار اوراق اج مي

نمايد. سککپس با جمع آوری وجوه به وکال  از طرف مقررام، نسککب  به انتشککار اوراق اجاره اقدام مي
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کاد و در ای را خريداری و به قرارداد اجاره به باني واگذار ميصکککاحبا  اوراق اجاره، کاالی سکککرمايه

گذاری خ  )شککرک  سککپرده سککررسککیدهای مقرر اجاره بهاها را درياف  کرده و از طريق عامک پردا 

 پردازد. مرکزی و تسويه وجوه( به صاحبا  اوراق مي

 اوراق اجاره به منظور تامین نقدينگي. 2

گاهي باني )شککهرداری يا اسککتانداری قه( جه  توسکک ه زيارتي قه احتیاج به نقدياهي و سککرمايه در 

شر، آم     شاور و ت یین نا شیوه باني با مراج ه به م ادگي خود  برای فروش يکي از  گردش دارد. در اين 

ساختما  دارايي سپس ان قاد قرارداد اجاره     هاي  )ب اوا  مثال  سط و  شهرداری( را به وا های اداری 

سط اعالم مي  سط ب د از مطال ام اولیه و گرفتن م وزهای الزم اقدام به  هما  دارايي را از وا کاد. وا

سپس با جمع آوری وجوه    شار اوراق اجاره میکاد،  صاحبا  اوراق اجاره، کاالی   انت به وکال  از طرف 

ای را از باني خريداری و به قرارداد اجاره به خود باني واگذار مي کاد و در سررسیدهای مقرر   سرمايه 

سرمايه        شي از  سود نا سب مورد  شي از اجاره اجاره بهاها و ح شي از    گذاری م دد ب  بها و وجوه نا

سیدهای م ین     سرر سرمايه فروش دارايي را در  کاد نمايد. اين ابزار کمک ميگذارا  پرداخ  ميبه 

ستفاده نمايد،       سپس اجاره دارايي خودش، نه تاها از آ  دارايي ا شهرداری قه از طريق فروش و  که 

  آورد.های عمراني را نیز به دس  ميبلکه نقدياهي الزم برای ان ام ساير پروژه
 

 هر مقدس قمکاربرد اوراق اجاره جهت توسعه زيارتي ش

کاربرد اوراق اجاره جه  ت هیز وسککايک و امکانام مورد نیاز و يا تأمین نقدياهي و سککرمايه در   -1

توا  از اين اوراق جه  توس ه زيارتي شهر مقدس قه استفاده    گردش اس  که به فراخور نیازها، مي 

 نمود.

سايک و امکانام در ب     -2 ستي و    جه  ت هیز و شکي، حمک و نقک، توري های م تلف رفاهي، پز

 توا  از اوراق اجاره استفاده نمود.... مي

های ها و پروژهتوا  برای تأمین نقدياهي و سرمايه در گردش طر از نوع دوم اوراق اجاره نیز مي -3

 ود.های م تلف استفاده نمعمراني و خدماتي قه در ب  

 :  اوراق مرابحه -4
 

 تعريف اوراق مرابحه

ستاد  بهاداری اوراق مرابحه، اوراق شاع  صورم  به هاآ  دارندگا  که ه )دياي(  مالي دارايي مالک م

ساس  بر که هستاد  س .  شده  حاصک  مرابحه قرارداد ا شته  ثاب  بازدهي اوراق اين ا  فروش قابک و دا

 (.8، ص 1385بانکي، باشاد)پژوهشکده پولي و مي ثانوی بازار در 
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 انواع اوراق مرابحه

 از: عبارتاد هاآ  ترينمهه که دارد م تلفي انواع مرابحه اوراق

 مالي تامین مرابحه اوراق. 1

ای مورد نیاز خود احتیاج به تأمین مالي تهیه کاالی سککرمايه جه  باني)شککهرداری قه( نوع، اين در

سط،  باابراين با انت اب دارد، شار  طريق وی اقدام بهاز  نهاد وا سط  اوراق انت  از مرابحه کرده و نهاد وا

 آنا  طرف از وکال  کرده و به آوریجمع را )مردم( مالي گذارا سککرمايه وجوه عامک فروش، طريق

شاده(  کااده تولید از را باني نیاز مورد کاالی  مرابحه بیع صورم  به و خريداری نقد صورم  به )فرو

سیه  شد مي باني به باالتر قیم  به ن شهرداری قه(  .فرو سید    در شود مي مت هد باني) ش ص  سرر  م

سیه  قیم   توانادمي اوراق دارندگا  اوراق پرداخ  کاد. دارندگا  به عامک فروش طريق از را کاال ن

ستفاده  مرابحه سود  از و بماناد ماتظر سررسید   تا  بازار در را خود اوراق سررسید   از قبک يا و کااد ا

 (.499، ص1391برساناد)موسويا ،  فروش به ثانوی

 واحد1000 خريد به نیاز زمیاي شهر قه،  نقک و حمک و ت هیز وسايک  ارتقاء ب اوا  مثال جه  

 نقد را هاآ  قیم  توا نمي بودجه محدوي  جه  به و داريه، ريال میلیارد 1000 ارزش به اتوبوس

سايک  اما پرداخ  کرد، سیه  صورم  به اين امکا  وجود دارد که اين و  میلیارد 1200 به ساله  يک ن

کاد. جه  خريد اين وسککايک اقدام به انت اب نهاد واسککط مي صککورم، اين در گردد، خريداری ريال

سط   سمي  ارزش به ایمرابحه اوراق شرک  وا  يک ورق میلیو  يک مثال ريال)برای میلیارد 1200 ا

 و میلیو  يک ورق ريال )هر میلیارد 1020 مقابک در کرده و  ماتشر  ريالي( هزار دويس   و میلیو 

س   س   و میلیو  يک به را ريالي هزار دوي  مردم به سرمايه  تامین شرک   طريق ريال( از هزار بی

 1000 با و کادمي اسکتفاده  عملیام هزياه عاوا  به را آ  ريال میلیارد 20 سکپس  کادمي واگذار

 به باني)شکککرک  ريال میلیارد 1200 قیم  به کرده خريداری اتوبوس واحد 1000 ريال میلیارد

 .فروشدمي نقک( و حمک

 کااد و صبر  توانادمي اندخريده ريال هزار بیس   و میلیو  يک به را ورق هر که اوراق خريدارا  

سررسیداوراق   از قبک توانادمي کهاين کما کااد درياف  ريال هزار دويس   و يک میلیو  سررسید   در

 بفروشاد. خود را

 

  کاربرد اوراق مرابحه جهت توسعه زيارتي شهر مقدس قم

خريد و ت هیز وسايک و امکانام مورد نیاز در ب   حمک و نقک، ت هیزام بیمارستاني، ت هیزام   -1

 های شهری ماناد سیسته آبرساني، ت هیزام م ابرام، برق، گاز و...مورد نیاز در توس ه زيرساخ 

زارهای مالي انتفاعي با سود م ین اس  که جه  تأمین مالي   بطور کلي اوراق مرابحه از جمله اب  -2
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 ای و وسايک مورد نیاز کاربرد دارد.کوتاه مدم برای خريد کاالهای سرمايه

 

 اوراق مشارکت

 تعريف اوراق مشارکت

شارک ،   طبق ماده دو قانو  اوراق شارک  م س   ناميبي يا بانام بهادار اوراق اوراق م  موجب به که ا

سمي مش ص   قیم  به قانو  اين شر  م ین مدم برای ا صد  که گذارانيسرمايه  به و شود مي مات  ق

 گردد.واگذار مي دارند را 1قانو  اوراق مشککارک  يک ماده های موضککوعطر  اجرای در مشککارک 

سب   به اوراق اين دارندگا  سمي  قیم  ن شارک ،  زما  مدم و ا صک  سود  در م  طر  اجرای از حا

 م از بهادار اوراق بورس طريق از يا و اوراق مستقیماً  اين فروش و بود. خريد خواهاد شريک  مربوط

 باشد. مي

 

 کاربرد اوراق مشارکت در توسعه زيارتي شهر مقدس قم

ها بهمراه واگذاری مسککلولی  ها و پروژهکار ويژه اصککلي اوراق مشککارک ، سککاخ  و احداث طر  -1

 مشارک  خواهاد داش .ای که طرفین در سود و زيا  طر  اس  بهونه

های پروژه ماناد فروش قابک انتفاعي هایپروژه و هاطر  مالي تامین برای شککهرداری قه، -2

سیسام   اي اد ت اری، واحدهای احداث اماکن مسکوني و رفاهي،  سازی  انبوه  برای م ابراتي الزم تا

تواند از طريق  آ  مي ماناد و همراه، ت هیز ناوگا  حمک و نقک شککهری و بین شککهری يا ثاب  تلفن

 مردمي استفاده نمايد. انتشار اوراق مشارک ، از ماابع

 عمر دارای سو يک از که اس   ایگونه به استا  قه  انتفاعي هایپروژه و هاطر  اوقام گاهي -3

 در آ  سود  و سرمايه  بازگش   امکا  ديهر سوی  از و اس   بلادمدم با جريا  درآمدی طوالني مفید

 تولید خط اي اد يا بزرگ، صککا تي کارخانه يک ماناد احداث ندارد، وجود میا  مدم و مدمکوتاه

س ه  يا صا تي  م موعه يک در جديدی  عظیه هایسرمايه  به که صا تي بزرگ  کارخانه يک تو

صک  مدم کوتاه در تواندنمي شرک   و دارند احتیاج سرمايه  مورد سود  و سرمايه  ا  را گذارا انتظار 

                                                                                                                   
 دول  انتفاعي عمراني هایطر  اجرای در عمومي مشککارک  ماظور طبق ماده يک قانو  اوراق مشککارک ، به .1

 دول ، به خدماتي، و سککاختماني و تولیدی آور سککود هایطر  و کشککور کک سککاالنه بودجه قوانین در مادرج

سام    ها،شهرداری  دولتي، هایشرک   س سام    ریر و عمومي نهادهای و مؤ س  هایشرک   و الماف هعام دولتي، مؤ

 داده اجازه تولیدی ت اوني هایشرک   و خاص و عام سهامي  هایشرک   چاینهه و مذکور هایدستهاه  به وابسته 

 و انتشار  طريق از را مذکور هایطر  اجرای برای نیاز مورد مالي ماابع از قسمتي  قانو ، اين مقررام طبق شود مي

 نماياد. تأمین مشارک  اوراق عمومي عرضه
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به  تبديک قابک قرضه  اوراق از هاييطر  چاین مالي تامین برای داریسرمايه  کشورهای  در برگرداند.

 استفاده  سهام  به تبديک قابک مشارک   اوراق از توانادمي اسالمي  کشورهای  کااد،مي استفاده  سهام 

 کااد.

 شککهری و ایماطقه عمومي هایپروژه و هاتواند جه  تأمین مالي طر شککهرداری قه مي -4

های فرسککوده، های عمرا  شککهری، نوسککازی باف  طر  ها،نیروگاه ها،بزرگراه ها،احداث سککد ماناد

رساني،  های برقهای بیمارستاني، طر  سازی، ب   آب و آبرساني، طر   های عمراني راه و جادهطر 

ها، اماکن ت اری و تفريحي و طر  های احداث هتکهای شبکه حمک و نقک ريلي و زمیاي، طر طر 

سبز و پارا      ضاهای  س ه ف ستفاده نمايد. برای       تو شارک  ا شار اوراق م شهری و ... از انت  اين های 

صام   شرک   انت اب و امین موسسه   به مراج ه با باني نق  در شهرداری  ماظور سط، م ت  فاي، وا

 .کادمي مطر  را نظر مورد پروژه و مالي اقتصادی

 

 بندي و پیشنهاداتجمع

های توسکک ه زيارتي شککهر  ها و طر های متاوعي جه  تأمین مالي پروژهمانطور که گذشکک  روش

مقدس قه وجود دارد که به فراخور نوع نیاز )احداث، بازسککازی، نوسککازی، ت میر، ت هیز وسککائک و   

سرمايه در گردش( مي  صه توا  از اين روشامکانام، تأمین  عمراني، های م تلف ها و ب  ها در عر

ها و يارتي، خدماتي، فرهاهي و تفريحي اسکککتفاده نمود. اين امکا  وجود دارد که در برخي از حوزهز

ود گردد باوجها با توجه به نوع نیاز بتوا  از چاد نوع ابزار مالي استفاده کرد اما خاطر نشا  مي  ب  

اما هر کدام از اين   گردد که برای هر يک از ابزارهای مالي اسکککالمي کاربردهای متاوعي ذکر مي       اين

س  جه  تأمین مالي کمک      شااخ  آ ، به انت اب گزياه در صي بوده که  ابزارها دارای کارويژه خا

بادی کلي، با توجه به نوع نیازها، ابزارهای مالي         در يک تقسکککیه  1-1کاد. در جدول   شکککاياني مي 

 ه اس . های انتفاعي و ریر انتفاعي پیشاهاد گرديداسالمي برای تأمین مالي طر 

توا  با توجه به نیازهای م تلف، ابزارهای متاوعي گفته ميگانه پی های دهها و ب  در عرصه  

بطور خالصککه، اين ابزارها به تفکیک ارائه شککده اسکک . در جدول  2-1راپیشککاهاد داد که در جدول 

شا  از عدم نیاز يا که اهمی  بود  نیاز   2-1شماره   شور خورده که ن به تأمین مالي  برخي نواحي ها

 در آ  حوزه خاص اس . 
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 ابزارهاي مالي پیشنهادي .1جدول 
 ابزارهای مالي اسالمي

 نوع نیازها

 ابزارهای تأمین مالي پیشاهادی در

 های انتفاعيطر 

ابزارهای تأمین مالي پیشاهادی در 

 های ریرانتفاعيطر 

 الحساه، اوراق قرض***اوراق وقف **، اوراق استصااع*اوراق مشارک  ساخ  و احداث

 الحساهاوراق قرض اوراق ج اله بازسازی، نوسازی و ت میر

 الحساهاوراق وقف، اوراق قرض اوراق مرابحه، اوراق اجاره ت هیز امکانام و وسائک مورد نیاز

تأمین نقدياهي و سرمايه در 

 گردش
 الحساهاوراق قرض ****اوراق اجاره، اوراق ماف  

 

توا  از اوراق پروژه همراه با مشککارک  و مسککلولی  پذيری در طر  باشککد، مي   گر احداث ا (1

سلولی  پذيری عالوه بر       شارک  و م ستفاده نمود. حال اگر اين م شارک  جه  تأمین مالي پروژه ا م

توا  از اوراق مشککارک  قابک تبديک به برداری نیز ادامه داشککته باشککد مي دوره احداث در دوره بهره

 نمود. سهام استفاده

سرمايه      (2 سلولی  پذيری  شارک  و م شد، مي اگر احداث پروژه بدو  م توا  از اوراق گذارا  با

 استصااع استفاده نمود.

الحساه  درساخ  و احداث پروژه و ت هیز امکانام و وسائک، اوراق وقف نسب  به اوراق قرض  (3

های خیرخواهانه ه ب اطر انهیزهاولوي  دارد، زيرا در اوراق وقف دارندگا  اوراق از اصک و سود سرماي   

 کااد.نظر ميالحساه فقط از درياف  سود صرفکااد اما در اوراق قرضنظر ميصرف

س        (4 شده ا سرمايه در گردش ذکر  سم  تأمین نقدياهي و  اوراق ماف   در اين جدول در ق

شي از واگذاری خدمام آتي يا ماافع دار  اما در اوراق ماف  ، وجوه جمع شده نا های بادوام، اييآوری 

تواند بسته به نوع نیاز، جه  احداث و ساخ ، ت میر و بازسازی، ت هیز وسائک، و تأمین نقدياهي مي

 در گردش بکار رود. و سرمايه
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 اوراق پیشنهادي و نیازها .2جدول 
   انواع         

ها و      عرصه
 هاب  

 

 

 

 

 نوع نیاز

توس ه حرم مطهر  

حضرم فاطمه 

 )س(م صومه 

توس ه مراکز علمي، 

دانشهاهي و 

 حوزوی

توس ه اماکن 

متبرکه و زيارتي 

 قه

و  توس ه حمک

نقک شهری و 

 بین شهری

توس ه مراکز 

اقامتي و رفاهي 

ها، ماناد هتک

 زائرسراها

 

ا هتوس ه بیمارستا 

و خدمام پزشکي، 

 بهداشتي و درماني

توس ه مراکز 

ت اری و 

توريستي، 

تفريحي و 

 فرهاهي

فضاهای  توس ه

 هاسبز و پارا

و بازسازی

نوسازی 

های باف 

 فرسوده شهری

 

توس ه 

های زيرساخ 

شهری ماناد 

سیسته 

آبرساني، 

رساني، برق

گاز، 

 م ابرام و ...

احداث و 

 ساخ 

وقف، اوراق

 الحساهقرضاوراق

 اوراق وقف،

 الحساهقرضاوراق

اوراق وقف، 

 الحساهقرضاوراق

مشارک ، اوراق

استصااع، اوراق

 اوراق ج اله

اوراق وقف و 

 الحساهقرضاوراق

 ریرانتفاعي(های)طر 

مشارک ، اوراق

استصااع و اوراق

اوراق ج اله 

 های انتفاعي()طر 

اوراق وقف و 

 الحساهقرضاوراق

 ریرانتفاعي(های)طر 

اوراق مشارک ، اوراق 

استصااع و اوراق ج اله 

 های انتفاعي()طر 

مشارک ، قاورا

استصااع، اوراق

 اوراق ج اله

اوراق وقف و 

 الحساهقرضاوراق

 ریرانتفاعي(های)طر 

اوراق مشارک ، اوراق 

استصااع و اوراق 

های ج اله )طر 

 انتفاعي(

 

اوراق 

مشارک ، 

اوراق 

استصااع، 

 اوراق ج اله

ت میر، 

 بازسازی

 و نوسازی

 الحساهاوراق قرض

 الحساهقرضاوراق

)ریرانتفاعي(اوراق 

 ج اله)انتفاعي(

 اوراق ج اله الحساهقرضاوراق
 الحساهقرضاوراق

اوراق  )ریرانتفاعي(

 ج اله)انتفاعي(

 الحساهقرضاوراق

 انتفاعي()ریر

 ج الهاوراق

 )انتفاعي(

 اوراق ج اله

 الحساهقرضاوراق

ریر های)طر 

 انتفاعي(

 ج الهاوراق

 انتفاعي(های)طر 

 الحساهقرضاوراق

 انتفاعي()ریر

اوراق ج اله 

 )انتفاعي(

 اوراق ج اله

ت هیز 

وسايک و 

امکانام 

 مور نیاز

اوراق وقف، 

 الحساهقرضاوراق

وقف و اوراق

 الحساهقرض

های ریر )طر 

 انتفاعي(

اوراق اجاره و 

 مرابحه

 های انتفاعي()طر 

اوراق وقف، 

 الحساهقرضاوراق

 اوراق مرابحه

 اجاره اوراق

اوراق وقف و 

 الحساهقرض

های )طر 

 انتفاعي(ریر

 اوراق اجاره و مرابحه

 های انتفاعي()طر 

 

اوراق وقف و 

 الحساهقرض

 انتفاعي(های ریر)طر 

 اوراق اجاره و مرابحه

 های انتفاعي()طر 

 اوراق مرابحه

 اوراق اجاره
  

 اوراق مرابحه

 اوراق اجاره

تأمین 

نقدياهي و 

 سرمايه در

 گردش

   
 اوراق اجاره

 اوراق ماف  

 الحساهقرضاوراق
های )طر 

 انتفاعي(ریر

 اوراق اجاره و ماف  

 انتفاعي(های)طر 

 الحساهقرضاوراق
 انتفاعي(های ریر)طر 

 اوراق اجاره و ماف  

 انتفاعي(های)طر 

 اجارهاوراق

 ماف  اوراق
  

 اجارهاوراق

 ماف  اوراق
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