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عقد اجاره از منظر فقهی ،به دو صورت اعیان (دارایی فیزیکی) و شخص (دارایی انساانی)
ممکن است .در اجاره اعیان ،امکاان اجااره دارایای باهصاورت کاای ووییاد (سارمایه
فیزیکی) است؛ اما مالایجاره در اجاره شخص ،نیرو کار است که فرد میوواند کار خود
را به فرد حقیقی یا حقوقی اجاره دهد .بند «ب» ماده  11آییننامه اجرایی صکوک اجاره
مصوب مرداد  ، 89دارایی قابا قواول جهات انر اار اوراا اجااره را زماین ،سااخرمان و
وأسیسات ،ماشینآیت و وجهیزات و وسای حم ونقا عماومی برشامرده کاه از یااا
فقهی ،اجاره اعیان و از منظر اقرصاد سرمایه فیزیکی است .در واقا باا وجاود یرفیات
فقهی اجاره شخص ،همچنین مواد  512وا  518قانون مدنی در باب اجاره شخص ،از این
یرفیت در طراحی صکوک اجاره اسرفاده ن ده است .از آنجا که سازمان زندانهاا مکفا
شاده باار اساااه ماااده  122آیاایننامااه اجرایاای اداره زناادانهااا ،مصااوب آ ر ( 1384بااا
اصالحیهها آن) ،مناب ماییِ حرفهآموز و اشرغال ماکومان را وأمین کناد ،در صاورت
اسرفاده از صکوک اجاره مورنی بر سرمایه انسانی ،مایواوان بخ ای از هزیناههاا اداره
زندان جهت ووسعه اشرغال برا زندانیان را از طریق وأمین مایی صکوک اجااره سارمایه
انسانی زندان ،به پ روانه نیرو کار و نه پ روانه بودجه و مناب دویری ،ماقق ساخت.
این واقیق بر اساه روش وافیفی -ووصیفی به ابعااد فقهای -اقرصااد صاکوک اجااره
شخص (سرمایه انسانی) پرداخره و به پ روانه اشرغال زندانیان از طریاق صاکوک اجااره
سرمایه انسانی ،ایگو عمفیاوی جدید را برا وأمین مایی زندانها ارائه کرده است.
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مقدمه
عقد اجاره از منظر فقهی ،میتواند مبتنی بر دارایی فیزیکی یا دارایی انساانی باداد
مواد  512تا  518قانون مدنی هم در باب اجاره دخص بیاان داده ا ا ؛ اماا بار
ا اس بند «ب» ماده  11آییننامه اجرایی صکوک اجاره ،مصوب مرداد  ،89دارایای
قابل قبول جه
مادینآال

انتشار اوراق اجااره ،محادود باه زماین ،اانتوان و تأ یساا ،

و تجهیزا

و اداارهای باه ررفیا

و و ایل حولونقل عوومی ا

ا تفاده از دارایی نیروی انسانی برای نشر صکوک اجاره نشده ا

.

بر ا اس ماده  122آیینناماه اجرایای اداره زنادانهاا مصاوب آرر ( 1384باا
اصالحیههای آن) ،ازمان زندانها و بهتبع آن ادارا

کل تابعه ،مکلا

دادهاناد،

منابع مالیِ حرفهآموزی و ادتغال محکومان را تأمین نوایند بر این ا ااس از منظار
قانونی ،امکان ا تفاده از ررفی
ا

نیروی انسانی جه

ادتغال زنادانیان دیاده داده

بر ا اس بند «پ» مااده  113قاانون برناماه دشام تو اعه کشاور ،اازمان

زندانها و اقداما
به وضعی

تأمینی و تربیتی کشور مکل

زندانها و بازدادتگاهها ،نسب

محدوده دهرها ،با اولوی

دده ا

باه انتقاال بیسا

برای بهباود بخشایدن
زنادان باه ناار از

کالندهرها اقدام نواید هوچنین وجاود قاانون انتقاال

زندانها تأکید بر انتقال زندان را دوچندان میکناد باه هواین دلیال ررفیا هاای
قانونی قابل توجهی جه

توجه به تو عه زندان و افازای

ررفیا

اداتغالزایای

برای زندانیها وجود دارد
از آنجا که ازمان زندانها ،ازمانی هزینهبر و بهداد
اداره زندان ها وابسته ا

باه مناابع دولتای در

 ،تأمین مالی هزینه های این ازمان و ادارا

کال تابعاه
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اماور زنادانیان (داامل بهدادا

آن جه

و درماان ،تغذیاه ،پودااک ،اکون ،

آموزشهای ادتغال و حرفاهآماوزی ،اصاال و تربیا  ،اداتغال زنادانیان ،آزادی
زندانی ،حوای

از نانواده وی ،مراقب های پا

الگوهای تأمین مالی جدید ا

از نارو ) نیازمناد روشهاا و

 ،یکی از ایان روشهاا «ا اتفاده از اوراق بهاادار

ا المی» ا
در صکوک اجاره ،زندانی محکومی کاه از نظار قیاایی ،رأی کاار بارای وی
صادر دده ا

 ،به بخ

متقاضی (نصوصی یا دولتی ،دهرداری و غیره) اجااره

داده میدود و با این اقدام ضون ا تفاده از ررفی
افزوده ایجادداده در بخا

نیروی کار در زندان ،از ارزش

متقاضای باه ابو نیاروی کاا ِر زنادانی ،بخشای از

هزینههای فرد در زندان جبران میگرد د بار ایان ا ااس باه پشاتوانه نیاروی کاا ِر
زندانی و ود و ارزش افزوده حاصل در بخ
مجریه درگیر باز پ
زندانها و ادارا

متقاضی ،بدون آنکه الزم بادد قوه

دادن اوراق منتشره گردد ،صکوک طراحیدده برای اازمان
تابعه ،بر ا اس منافع نادی از کار زندانیان بازپردان

مایداود

هماکنون بنیادهای تعاون زندان در هر ا تان متولی امور ادتغال هستند؛ اما به دلیال
محدودی های کار زندانیان که عووماً باید در محیط بسته و کارگاهی زندان بادند،
فیای ناکافی زندانها جه
بخ

تو عه کارگاهها و فعالی هاای اقتصاادی وابساته باه

نصوصی در زندانها با محدودی

روباهرو ا ا ؛ بناابراین باا ا اتفاده از

صکوک اجاره رمایه انسانی میتواند بخشی از هزینههای اداره زندانها را جها
تو عه ادتغال زندانیان ،تأمین مالی و به پشتوانه نیروی کار و نه پشاتوانه بودجاه و
منابع دولتی ،هزینهها را محقق نواید
در این تحقیق در جه
برای اداره زندانها ابتدا ادبیا

ارائه الگوی عولیاتی از صکوک اجاره رمایه انسانی
موضوع دامل مبانی نظاری و ماالعاا

صکوک اجاره بیان میدود و پ
در ادامه اثرا

مارتبط باا

ابعاد فقهی صکوک اجاره دخص در زنادان و

اقتصادی صکوک اجاره دخص در زندان تبیین می گردد در بخا

بعدی موانع آییننامه اجرایی انتشار صکوک اجاره جه

ا تفاده از اجاره داخص

عنوان و در ادامه ،امکان نجی بهکارگیری صکوک اجاره دخص برای اداره زنادان
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تحلیل میدود ارائه الگوی عولیاتی صکوک اجااره داخص بارای اداره زنادان و
جوعبندی و پیشنهادها بخ

پایانی مقاله پی

رو ا

 .1ادبیات موضوع
 .1-1مبانی نظری صکوک اجاره

اوراق بهادار ا المی یا صکوک بار ا ااس ا اتاندارد دارعی داواره  17اازمان
حسابداری و حسابر ی نهادهای مالی ا المی ،1به در زیر تعری
صکوک« ،گواهیهایی با ارزش ا وی یکسان ا
پذیرهنویسی ،بیانگر پردان
ا

که پ

میدود:

از اتواام عولیاا

مبلغ ا وی منادر در آن تو اط نریادار باه نادار

و دارندة آن ،مالک یک یا مجووعهای از داراییها ،منافع حاصل از دارایی یاا

رینفع یک پروژه یا یک فعالی

رمایهگذاری ناص میدود» (مو اویان،1391 ،

ص )436
ازمان حسابر ی و حسابداری نهادهای مالی ا المی  14نوع صکوک دامل
اجاره ،لم ،ا تصناع  ،مرابحاه ،مشاارک  ،میااربه ،مسااقا  ،مزارعاه ،صاکوک
دارایی که در آینده انته میدود ،صکوک مالکی

مالکی

منافع دارایی موجاود،

صکوک مالکی

منافع داراییهایی که در آینده انته میدود ،حق االمتیاز و ارائاه

وکال

و صکوک اجاره یکای از اناواع اوراق بهاادار

ندما

ا المی ا

را معرفی کرده ا

که بر ا اس عقد اجاره طراحی میدود

اجاره عبار

ا

«از انتقال (به مالکی

درآوردن) منفعا

کااال یاا باازدهی

نیروی انسانی به دیگری» (عبداللهی ،1375،ص )175
در تعری
دده ا

دیگر «عقد اجاره ،تولیک منافع یک مال باه عاو

معلاوم» رکار

(ماده  466قانون مدنی) عقد اجاره به دو دکل ،اجاره ادیا (کاه حیاوان

هم میتواند بادد) و اجاره ادخاص موکن ا

بار ایان ا ااس در عقاد اجااره

حتواً باید منفعتی نادی از یک دیء (کاالی بادوام یا دارایی) به تولک فرد دیگری
درآید
)1. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI
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عقد اجاره (دیء و دخص) ،عقادی الزم ،معاو
دیء عقد تولیکی و اجاره دخص عقد عهدی ا

اجااره

و رضاایی ا ا

هوچنین عقدی مستور ا ا

یعنی باید زمان در آن مشخص بادد (ماده  468قانون مدنی) هوچنین موضاوع آن
باید جزء اموال قابل بقاء بادد (ماده  471قانون مدنی)
 .2-1مطالعات مرتبط با صکوک اجاره
 .1-2-1داخلی

«مو ویان و فراهانی» ( )1385برای نخستین بار پیشنهاد بهکارگیری صکوک اجااره
را برای تأمین مالی ا المی در کشور ارائه و در مقاله ناود صاکوک را بار ا ااس
روش تحلیلی -توصیفی اجاره و ارکان مرتبط با آن معرفی کردهاند بار طباق ایان
مقاله ،مؤ سه نادر با واگذاری اوراق به مردم بر ا اس قارارداد وکالا
جوعآوری و پ

وجاوه را

کاالهای رمایهای و مصرفی باادوام ماورد نیااز را باه بخا

دولتی یا نصوصی یا مؤ سا

وابسته به آنها بر مبناای قارارداد اجااره عاادی و

اجاره بهدرط تولیک واگذار میکند صکوک اجاره از ناوع اوراق بهاادار ا االمی
انتفاعی با نرخ بازدهی ثاب

ا

که افاراد ریساک گریاز یاا متعاار

ا تفاده کنند در این مقاله هوچنین نشان داده دده ا
اعوال یا

مایتوانناد

که این ابزار میتواند برای

پولی و مالی منا و بادد

«صالحآبادی و هوکاران» ( )1390در مقالهای به تبیاین فقهای و ارائاه الگاوی
تکنیکی -بازاریابی در طراحی و راهاندازی اوراق اجاره پردانتهاند ایان مقالاه بار
ا اس یک الگوی مفهومی از بازاریابی تکنیکی ،مسئله فقهی راهاناداز اوراق اجااره
را در بازار مالی تحلیل و در انتها بیان میکند که اوراق اجاره میتواناد جاایگزینی
منا بی برای اوراق قرضه در نظام مالی ا المی بادد ایان ابازار هوچناین مکوال
اوراق مشارک

ا

؛ برای هوین تأکید دده که دول

این اوراق در بازار مالی و هوچنین بازار ثانویه اقداما

برای ا تفاده و بهکاارگیری
الزم را انجام دهد

«مو ویان و پیو تی» ( ،)1993در تحقیقی به آ یودنا ی صکوک اجااره در
بانکهای ایران (ماالعه موردی بانک په) پردانته و با روش تحلیل محتوا ،مواناع

96
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و مشکال

آییننامه اجرایی صکوک اجاره مصوب ال  1389را از منظر بانکهاا

برر ی کردهاند؛ از جوله این موانع الزام باناکهاای دولتای باه ضاامن در انتشاار
صکوک ،هزینههای اداری و حقوقی نقلوانتقال امالک در صکوک اجاره و فاروش
امالک بانکهای دولتی صارفاً از طریاق مزایاده باوده ا ا
 ،برای اینکه بانکها بتوانند از داراییهای ثاب

پیشنهاد داده ا

ایان مقالاه در پایاان
ناود در چرناه

تأمین مالی و ترازنامه مالی ا تفاده کنند ،امکانی فراهم دود تا بانکهاای دولتای از
الزام به ضامن در انتشار صکوک اجاره نار دود هوچنین ارزیابی اماالک ماورد
نظر برای صکوک اجاره در بانکها با  10درصد قیوا
گیرد و معامال

از طریق مبایعهنامه و وکال

زیار کاردنا ای صاور

بالعزل انجام داود هوچناین بارای

انتشار صکوک اجاره در کشور متولی واحدی مشخص گردد تا از منظر نهاد ازی،
فرایند انتشار صکوک اجاره در بازار رمایه تسریع دود
«حسینی و هوکاران» ( )1993به برر ای صاکوک اجااره و اوراق مشاارک
مبتنی بر روش تحلیل مقایسهای در درک ها پردانته و بار ا ااس نتاایح تحقیاق
نشان دادهاند که از زمان انتشار اوراق بهادر ( 1373تا  ،)1392توایل درک هاا باه
تأمین مالی از طریق اوراق مشارک
بودن صکوک نسب

بیشتر دده ا

دلیال ایان امار در جدیادتر

به اوراق مشاارک  ،طاوالنی باودن فرایناد کساو مجاوز از

ازمان بورس و اوراق بهادار برای صکوک اجاره رکر دده ا
 .2-2-1خارجی

«ماترا و هوکاران» )2001( 1به نق

اوراق بهادار در تأمین مالی زندانهای آمریکاا

پردانتهاند اوراق بهادار در قالو «اوراق بهاادار درآماد صانعتی» )IRB( 2و «اوراق
بهادار درآمد اجارهای» )LREV( 3و مشارک
بوده ا

جدول  ،1ایال  ،نوع ندم

« 4»COPSمنتشار و از مالیاا

معاا

قابل ارائه و رقم آن را نشان میدهد بایاد
1. Mattera et al
)2. Industrial Revenue Bonds (IRB
)3. Lease Revenue Bonds (LRB or LREV
4. Certificate of Coperations
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در توام این اوراق پشتوانه درآمدزایی زندان نادی از کار اقتصاادی زنادانیان

گف

بوده و هیچگونه منبع مالی دولتی (قرار گرفتن در بودجه) پشتوانة آن نباوده ا ا
از منظر تنوع فعالی  ،اوراق بهادار درآمد صنعتی ( ،)IRBکوترین هم را دادتهاند
این اوراق صرفاً به پشتوانه درآمد نادی از فعالی های اقتصاادی صانعتی منتشار و
از مالیا

معا

بودهاند فرایند انتشار ایانگوناه ا ا

بزرگ نصوصی مرتبط با ارائه ندما

کاه در آمریکاا دو دارک

به زنادانهاای آمریکاا وجاود دارد؛ یکای

« ی یاِی» ( )CCA1و دیگری «دابلیو ای ای» ( 2)WCCا ا
اوراق بهادار منتشردده تو اط دولا

را (در ابعااد فادرال یاا ایاالتی) نریاداری

می کنند و در ازای این اوراق ملزم به ارائه ندما
ندما
دول

بیشتر در نصوص ان
برای ایجاد جذابی

بهصور
ا ا

معا

و مشارک

ایان دو دارک

مورد نیاز زندان میداوند ایان

و تجهیز و تو اعه زنادانهاای جدیاد ا ا
درک های نصوصی ،اجاازه نشار اوراق-

از مالیا  -را به درک های مذکور برای ارائه ندما

زندان داده

در اوراق بهااادار درآمااد صاانعتی ( )IRBو اوراق بهااادار درآمااد اجااارهای

( ،)LREVدرک
مشارک

ارائهکنناده نادم

 ،COPSاز طریق یک درک

امکاان نشار اوراق را دارد ،ولای در الگاوی
وا ط ،تأمین مالی صور

میگیرد

جدول  .١اوراق بهادار بهکاررفته برای امکانات مورد نیاز زندان در ایالتهای آمریکا
ایالت
فلوریدا
فلوریدا
فلوریدا
فلوریدا
آیداهو
ایندیانا
میسیسیپی
میسیسیپی
میسیسیپی
میسیسیپی
میسیسیپی
نیومکزیکو
اوکالهما

امکان یا خدمت
ساخت زندان محلی
ایجاد مؤسسه مرتبط با امور زندانیان
ساخت زندان محلی
ساخت زندان محلی
ساخت زندان مرکزی
ساخت زندان مرکزی
بازداشتگاه
ساخت زندان محلی
ساخت زندان محلی
ساخت زندان محلی
ساخت زندان محلی
ساخت زندان محلی
ساخت زندان محلی

نوع اوراق
COPS
COPS
COPS
COPS
LREV
LREV
LREV
LREV
COPS
COPS
COPS
COPS
IRB

ارزش (میلیون دالر)
30/2
17/8
23/2
41/1
58/9
10/4
24
34/5
24/2
41/4
31/4
12
36

1. Corection Cooperation of America
2. Wakenhut Corection Cooperation
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اوکالهما

امکانات تشخیص هویت

تنسی
تنسی
تگزاس
تگزاس
تگزاس
تگزاس
تگزاس
ویرجینیا

ساخت زندان محلی
امکانات تشخیص هویت
ساخت زندان مرکزی
ساخت زندان مرکزی
ساخت قفل برای مردان
ساخت قفل برای زنان
ساخت زندان خصوصی
ساخت زندان مرکزی
کل

منبع:

32/5

LREV

57
24/4
13/2
15/2
16/1
13
13/2
58
627/7

LREV
LREV
LREV
LREV
LREV
LREV
LREV
LREV

Matteral et al, 2001, p 36

«وانگ» )2010( 2به تحلیل روشهای نوآورانة مالی در مدیری

زنادانهاای چاین

پردانته ا

از آنجا که در زندانهاای چاین از نظار امنیتای امکاان گساترش و

تو عة بخ

مشخص به ختی صور

میگیرد و این مسائله

تأمین مالی زندانها را به مشکل روبهرو مایکناد ،از ادبیاا

«ناوآوری ماالی» 3در

نصوصی بهصور

تأمین مالی ا تفاده کردهاند بر ا اس ادبیا
بهجای واگذاری فعالی ها به بخ

نوآوری مالی ،زندانها در تأمین ماالی

نصوصی  ،از اوراق بهادار ا اتفاده مایکنناد

با نشر اوراق بهادار اوالً تعداد مشارک کنندگان در رمایهگاذاری ،تاأمین ماالی و
نصوصای

تو عة زندانها بیشتر میدود و منافع نادای از اود اوراق باه بخا

ناص تعلق نویگیرد ،ثانیاً نگرانایهاای نادای از مساائل امنیتای در ورود بخا
نصوصی به انتار زندانها برطر

میدود

«یعقوب» ،)2012( 4در مقاله ای به اهوی

حرک

درآمادزا کاردن

باه او

زندانها بر ا اس روشها و ابزارهای مالی ا المی پردانتاه ا ا
ضرور

در ایان مقالاه

عقالیی بودن ،تفکر درآمدزا نوودن زندانها بر ا اس ابزارهای ا المی را

از منظر جبران هزینه های دول

مالزی در تأمین مالی زنادانیان ،افازای

مهار های دغلی به زندانیان و بازپروری آنها جه

بازگش

یاادگیری

به جامعه و عوامال

دیگر اقتصادی و اجتواعی برمیدورد در این مقالاه ،راهکارهاایی بارای درآمادزا
1. Detection Facility
2. Wang
3. Financial Inovation
4. Yaacob
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نوودن زندانها بر ا اس راهکارهاایی چاون تکافال و ابزارهاایی چاون صاکوک
ا تصناع ،مشارک  ،میاربه و وق

را برای تغییر در انتار تأمین مالی زنادانهاا

پیشنهاد میکند
«اوراق اثرگذار بر جامعه»( 1بهصور
هد

مخفا

« ایو») ،اوراقای هساتند کاه

آنها جذب رمایهگذاران بهمنظور تأمین مالی پاروژههاای اجتوااعی ا ا

(2015, p104

 )Schinckus,ایاان اوراق ،مبتناای باار الگااوی مشااارک

نصوصی با هد

اجتواعی ا

تو عة جوامع و عدال

تأمین مالی افراد بینانوان ،تأمین ماالی امنیا
زندگی عادی ا

عوااومی-

کاربرد این اوراق بارای

عواومی و بازگشا

هوچنین از این اوراق در تاأمین ماالی جها

مجرماان باه
اماور و مساائل

مرتبط با مقوله بارداری نامشروع دنتران باردار نوجاوان ،ا اتعوال ماواد مخادر و
باز ازی زیر ان ها و حولونقل نیز ا تفاده دده ا ا

( Barajas et al, 2014. P

 )26این اوراق نخستین بار در ال  2010در قالو برنامة دول
«مالیه اجتواعی» 2مار و در جه

انگلستان بهعناوان

برنامة توانبخشی زندانیانِ زنادان «پیتربارو »

در انگلستان به اجرا درآمد این طر بهعنوان یک طر آزمایشی ،افاق هفا
برای نود در نظر گرف

االه

و با  17صندوق حوای کننده به ارزش پنح میلیون پوناد

آغاز به کار کرد نخستین گروه آزمایشی زندانیان آزاددده در باازة زماانی اپتامبر
 2010تا می  2012بودند اوراق اجتواعی بارای ایان زنادانیان در زمیناه اداتغال،
ایجاد نانواده ،بهداد

و آموزش صر

دد نتاایح حاصال ،گویاای بهتار دادن

رفتار زندانیان بوده و این الگو تو ط وزار

دادگستری انگلستان بهصاور

الگوی ملی برای زندانهای این کشور پیشنهاد دده ا

یاک

ا اتفاده از ایان اوراق و

الگوی حاکم بر آن روزبهروز گسترش یاف ؛ باهگوناهای کاه بار ا ااس گازارش
ازمان تو عه هوکاری های اقتصادی ( )OECDدر ال  2016تو ط «رامسادن و
هوکاران» ،هش

کشور دنیا مو وم به  ،G8در ال  ،2014ندی با عناوان « اند

رمایهگذاری تأثیرگذار بر جامعه» 3را با هوکاری دول

انگلستان تهیه و تصاویو
)1. Social Impact Bond (SIB
2. Social Finance

)3. Social Impact Investing Task Force (SITF
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کردند بر ا اس گزارش رامسدن ( )2016این اوراق در بی
دده که رمایهگذاری انجامدده بی

از  11کشاور عرضاه

از  200میلیون یورو بوده ا

با توجه به برر یها تاکنون ماالعهای در نصاوص صاکوک اجااره ارمایه
انسانی یا صکوک اجاره دخص و هوچنین صکوک در زندانهای کشاور صاور
نگرفته ا

و از آنجاا کاه تااکنون اازمان زنادانهاا و ادارا

کال تابعاه آن از

صکوک ا تفاده نکردهاند ،این تحقیق از این منظر نوآور نواهد بود
نکته مهم این ا

که دکلگیری ابزار مالی متأثر از تفکر اداره زندان ا ا ؛

بهطور مثال در آمریکا تأکید بیشتر بر اداره زندانها بهصور

نصوصی ا

 ،ولی

در انگلستان به ابعاد اجتواعی موضوع هم توجه دارند هوچنین قاوانین مارتبط باا
ابزار تأمین مالی نود متأثر از نحوه ا تخرا قوانین ا ا

کاه باا توجاه باه نظاام

قیایی جوهوری ا المی ایران توجه به ابعاد فقهی موضوع اهویا
میا
ا

بر آنکه در تجارب جهانی ماهی

فراوانای دارد

اوراق بیشتر مبتنی بر ود یا درآمد ثاب

که انتار ربوی دارد؛ بنابراین الزم ا

ابعاد فقهی موضوع تبیین گردد

 .2ابعاد فقهی صکوک اجاره شخص در زندان
در اجاره دخص ،ه عامل مستأجر ،اجیار و ماالاالجااره وجاود دارد کسای کاه
اجاره میکند مستأجر ،کسی که اجاره میدود اجیر و ماالاالجااره ،اجار
میدود (ماده  512حقوق مدنی) اجیر به دو صور
اجیر ناص ،فردی ا
رمه مستأجر ا

ناص و عام تقسیم میداود

که توام فعالی های وی در زمان قرارداد و مادتی کاه در

 ،مولوک مستأجر باداد؛ ولای اجیار عاام بایاد حاداقل یکای از

دروط اجیر ناص را ندادته بادد مثالً فردی توام ندما
نیاطی ،نخریسی و

و مهاار هاایی مانناد

را متعلق به مستأجر کند یاا تنهاا یاک ماورد نااص مانناد

نیاطی را متعلق به مستأجر کند یا انجام عولای باهصاور
معین (با لحاظ کردن قیاد یاا بادون آن) را نساب
(یزدی،1420،

نامیاده

مبادارتی و در ماد

باه مساتأجر متعهاد مایداود

 ، 5ص )82

اقسام عوده اجاره دخص باه دو صاور

یکای اجااره ندماه و کاارگران و

دیگری اجاره متصدیان حولونقل ادخاص یا مالالتجاره اعم از راه آبی و نشاکی
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ا

عقاد

(ماده  513حقوق مدنی) در ادامه به ابعاد فقهی تأثیرگاذار بار صاح

اجاره دخص و بهتبع آن دکلگیری صکوک اجاره دخص مواردی اداره میدود
 .1-2كراهت اجاره شخص

در باب حرم

اجاره دخص در فقه امامیه فتوا یا حکوی یاف

نشده و اکثار فقهاا

و علوای بزرگ دیعه اجاره دخص را صحیح دانستهاند؛ اما گاهی در باب کراها
بهطور مثال دیخ کلینی در اصاول کاافی متاأثر از اه

آن ادلههایی بیان دده ا

حدیث( )1بیان میدارد« :هرچند اجیر ددن مؤمن جایز؛ ولی اگر در دارایای باداد
که بتواند برای نود کسو وکار مستقلی دادته بادد بهتر ا

نود را اجیر نکناد»

(کلینی ،5 ،1393 ،ص )90
دیخ کلینی از این ه حدیث کراه

در اجاره دخص را ا تنباط کرده ا

صر نظر از حوادی و ادله تأیید یا ردکننده ا تنباط فقهی ایشان ،در صاورتی کاه
 ،باید این درط را برای آن بگذاریم که کراها

بپذیریم اجاره دخص مکروه ا

اجاره دخص مقید به درایای دود تا اجیر نتواند برای نود کساووکاار مساتقلی
دادته بادد؛ یعنی اگر آزادی در انتخاب کسووکار برای راهاندازی فعالی
نبادد یا محدودیتی د راین زمینه بادد درط کراه

اقط میدود از آنجا که فرد

زندانی آزادی ا تقالل در دغل را ندارد ،نود مقید باه ایان دارط ا ا
گزینهای بهتر ندارد ،پ
معلولی

کراه

مساتقل
و چاون

اجاره دخص برای زندانی یاا افارادی کاه دچاار

یا ناتواناییهایی در راهاندازی کسووکاری مستقل دارند ،صادق نیس

 .2-2تملیکی بودن اجاره شخص

اگر عقد اجاره تولیکی بادد ،اجیر در صورتی که وریفه محوله را بهدر اتی انجاام
ندهد ،قائل به ضوان ا

و مستأجر میتواند بهای عدم انجام کاار را طلاو کناد

در واقع اگر اجاره دخص ،عقدی تعهدی بادد ،تخل

اجیر باعث فسخ میداود؛

ولی اگر تولیکی بادد ،اجیر نهتنها از فسخ قرارداد اجرتی کسو نویکند ،بلکه باید
زیان و ضرر احتوالی کارفرما را هم بپردازد (محقق داماد و نعو اهللی ،1385 ،ص
)37
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این مسئله برای طراحی صکوک اجاره دخص بارای زنادان از آنجاا اهویا
دارد که زندانیها به دلیل درایط زندان و نوع جارم ،دارای روحیاههاای نااص و
متفاو

و حتی در مواردی آ یوپذیر هستند و موکن ا

در

کار تأثیر دادته بادد اگر دقیق انجام ندادن کار باعث زیان به کارفرما داود

بر ا اس تولیکی یا تعهدی بودن میازان زیاان و نساار
بازدهی صکوک اجاره متفاو

این روحیاه در انجاام
یاا باهتباع آن ریساک

میدود

اگر صکوک اجاره دخص تولیکی بادد ،ریسک باازدهی باه دلیال احتسااب
زیان احتوالی نادی از در ا

نباودن فعالیا

تعهدی بودن ریسک بازدهی صکوک کاه
تعری

اجیر بهصور

بایاد محا ابه داود و در صاور
مییابد البتاه در صاورتی کاه امکاان

اجیر ناص (برای فعالی

اقتصادی مشخص) فراهم دود و

بر ا اس آن نیروهای زندان آموزش دیده بادند ،میتوان ریسک نادی از تولیکای
بودن صکوک اجاره دخص را کاه

داد

 .3-2استیفای منفعت مغایر با مورد اجاره

اگر مستأجر از عین مستأجره در غیر منفع
ا تیفای منفع

رکردده در قرارداد اجاره ا تفاده کند،

مغایر با مورد اجاره رخ داده ا

(تفردی و فصایحیزاده،1384 ،

ص  )26مثالً با توجه به آنکه فعالی های متعدد اقتصادی میتواند در زندان (اعام
از کارگاههای موجود در بنیاد تعاون یا فعالی های نار یا دانال زنادان) داکل
گیرد ،موکن ا

که مساتأجر (متقاضای نیاروی کاار) ،اجیار (زنادانی) را بارای

کارگری انتوان اجیر کرده بادد ،ولی از وی در امور کشاورزی هم ا تفاده کناد
یا آنکه در عقد اجاره ،عین را منفع

نادی از محصاوال

کشااورزی رکار کارده

بادد؛ اما از اجیر برای امور دامداری ا تفاده کند؛ بنابراین ،درصاورتیکاه ا اتیفای
منفع

مغایر با مورد اجاره رخ دهد ،حق فسخ موجر ،ضوان مساتأجر نساب

عین مستأجره ،ضوان مستأجر نسب

باه

به منافع دکل میگیارد در واقاع بار ا ااس

نظیر قالو فقهاا ،مساتأجر ضاامن نساب

باه اجار

الوساوی و میازان زائاد بار

اجر الوثل نواهد بود (تفردی و فصیحیزاده ،1384 ،ص )35
بر این ا اس ،مسئله ا تیفای منفع

مغایر با مورد اجاره داخص در زنادان،
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به افزای
کاه

ریسک بازدهی صکوک اجااره داخص منجار مایداود کاه در جها
این ریسک در قرارداد این نوع از صاکوک ،بایاد منفعا

مقصاود تصاریح

دود
 .4-2مشروعیت منفعت و ارزش مصرفی مورد قرارداد

در صح

قرارداد اجاره دخص ،نویتوان اجیر (زندانی) را برای مکا او محرماه

(مشروب ازی ،کارهای هنری انحرا زا و ) مجبور کارد طبیعای ا ا
جوهوری ا المی مشاغل محرمه مانند تولید گود

نوک و دراب اازی برقارار

نیس ؛ اما از آنجا که برنی فعالی های اداتغالزا در زنادان باهصاور
نشسته» و عودتاً مرتبط با امور هنری ا

کاه در
«اداتغال

 ،نباید نیروی زندانی برای فعالی هاایی

به کار گرفته دود که آن هنر یا ابزار و تجهیزا

مرتبط با آن مصداق لهاو و لعاو

دادته بادد( .بهطور مثال نویتوان صکوک اجاره دخص را برای اجیر کردن زندان
انتن ازهایی ا تفاده دود که مصداق لهو و لعو بادند)

جه

 .5-2ارتباط زندان و زندانی

بهطور طبیعی دخص زندانی ملک زندان نیس ؛ ولی زندان بر ا اس بندهای «ب»
و «ها» ماده  2قانون تبدیل دورای رپر تی زندان ها و اقداما
کشور به « اازمان زنادانهاا و اقاداما

تاأمینی و تربیتای کشاور» کاه در تااریخ

 1364/11/7به تأیید دورای محترم نگهبان ر یده ا
ایجاد امکانا
از ورای

و تسهیال

تاأمینی و تربیتای

الزم برای ادتغال زندانیان ا

 ،مور

به برناماهریازی و

دو بند ماذکور بخشای

ازمان را به در زیر تصریح مینواید:

ب  -ایجاد امکانا

و تسهیال

الزم در زمیناه اصاال و اردااد و آماوزش

زندانیان و ادتغال و حرفهآموزی آنها
ها  -برنامه ریزی جه

ادتغال زندانیان داوطلو کار باا ا اتفاده از امکاناا

ازمان و نیز رمایههای دولتی ،بانکها ،تعاونیها ،بخ
جه

نصوصای و تاالش در

نودکفایی زندانها
هوچنین فصل پنجم آییننامه اجرایی ازمان زنادانهاا و اقاداما

تاأمینی و
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ماده  9قانون مذکور ترتیبا

تربیتی کشور مصوب  1384/9/20به موجو انتیارا
قانونی ادتغال زندانیان را بردورده ا

بر ا اس اصل چهارم قانون ا ا ی کلیاه قاوانین و مقاررا

مادنی ،جزایای،

مالی ،اقتصادی ،اداری ،فرهنگی ،نظامی ،یا ی و غیر این ها باید بر ا اس موازین
ا المی بادد این اصل بر اطالق یا عووم هوه اصاول قاانون ا ا ای و قاوانین و
مقررا
ا

دیگر حاکم ا

و تشخیص این امار بار عهاده فقهاای داورای نگهباان

نیز اصل  96مقرر میدارد تشخیص عدم مغایر

ا المی با احکام ا الم با اکثری

فقهای دورای نگهبان و تشخیص عادم تعاار

آن ها با قانون ا ا ی بر عهده اکثری
مبنا انتیارا

مصوبا

مجلا

داورای

هوه اعیای دورای نگهبان ا ا

مصر در قانون تبدیل دورای رپر تی زندان ها و اقداما

و تربیتی کشور به « ازمان زنادان هاا و اقاداما

بار ایان
تاأمینی

تاأمینی و تربیتای کشاور» طباق

تشخیص دورای نگهبان مغایر با احکام ا الم دنانته نشده ا
بنابراین بر ا اس قانون مذکور ،زندان در واقع وکیل قهری زنادانی محساوب
میدود البته برای ادتغال به کار زندانی بر ا اس مااده  )2(123آیاینناماه اجرایای
ازمان زندانها و اقداما

تأمینی و تربیتی کشور با توجه به رکار داوطلاو دادن

زندانی برای ادتغال تلویحاً انتیار یا حق او را پذیرفته ا

زندانی مایتواناد باه

روش های دیگری از جوله جعاله یا حتی تولید و فاروش محصاول د اتی ناود،
نیروی کار نود را در زندان به کار گیرد که ترتیبا
 2ماده  127آیین نامه تصریح دده ا

قانونی آن در تبصره هاای  1و

؛ اما تورکز این مقاله بر اجااره نیاروی کاار

زندانی ا
به این ترتیو و با توجه به ماوارد ماذکور ،از لحااظ فقهای ماانعی بار عادم
مشروعی

صکوک اجاره دخص برای زندانها وجود ندارد

 .3اثرات اقتصادی صکوک اجاره شخص در زندان
 .1-3اثرات اقتصاد خرد

نیروی انسانی یکی از ارکان تولید ا

پایین باودن د اتوزد نیاروی کاار باعاث
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میدود که بهای توامدده محصوال

متقاضی کار کوتر دود و قدر

رقابتی آن با

ایر رقبای دانلی و نارجی بیشتر دود ( )3این مسائله باهویاهه در دارایط رکاود
میتواند به دلیل افزای

قدر

رقابتی بنگااه ا اتفادهکنناده از نیاروی کاار ارزان،

باعث نرو از رکود بنگاه و افزای

قدر

رقابتی دود

 .2-3اثرات اقتصاد كالن

صکوک بهعنوان یک ابزار مالی میتواند در یا

گاذاریهاای پاولی و ماالی در

اقتصاد کالن مؤثر واقع دود و گسترش بازار صکوک مبتنی بار مالیاه ا االمی باه
افزای

رفاه اقتصادی منجر گردد از آنجا که پشتوانة صکوک اجاره دخص مبتنای
 ،باعث افزای

بر رمایه انسانی ا

بدهی ،بهنصوص بدهی دولا

اگر صکوک مورد نظر از محال اعتباارا
بازپردان

دول

و افزای

ا تقرا

مجبور به افزای

نوایداود

دولتای تاأمین مایداد ،بارای تاأمین و

نرخهای مالیاتی ،نرخ دالر (درآمادهای نفتای)

از بانک مرکزی میدود که در توام این موارد نشار ایان ناوع

صکوک هزینهبر ا

؛ اما زماانی کاه پشاتوانه بازپردانا

زندانی بادد ،هیچگونه اثر مثبتی بر افزای

هزینه دول

صاکوک ،نیاروی کاار

ندارد

 .3-3اقتصاد زندان

ررفی های قانونی امکان توجه به اقتصاد زندان را دوچندان میکند بر ا اس ماده
 122آییننامه اجرایی زندانها ،ازمان زنادانهاا مکلا
تو عه برنامههای بازپرورانه ،کاه
رفع مشکال

باه نودکفاایی ماالی در

آ یوها و نار ایی های دانل زندان ،کوک به

مادی و معنوی محکومان و نانواده آنان از طریق محال درآمادهای

بنگاه تعاون و حرفهآموزی ،جذب کوکهای مردمی و مؤ سههای نیریه یا درآمد
حاصل از درآمد مؤ سههای صنعتی ،کشاورزی ،ندماتی و فرهنگی دده ا ا
ا تفاده از ابزارهای مالی جه
هزینههای زندان به د

تو عه ادتغال میتواند در کارآمدی زندان و تاأمین

نود زندانیان مؤثر بادد این مسئله باعث مایداود کاه

وابستگی ازمان زندان در طول زمان به بودجههای دولتی کوتر دده ،گام ماؤثری
جه

ا تقالل مالی زندان بهصور

ناص و ا تقالل مالی قوه قیائیه باهصاور
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عام بردادته دود افزای
نق

اقتدار نظام قیایی از منظر ا تقالل مالی نود مایتواناد

قوه قیائیه را در کاه

هزینههای جرم و جنایا

بارای جامعاه باه هواراه

دادته بادد
هوچنین در ماده  123آییننامه اجرایی زندانها ،در جه
محکومان داوطلو کار به ا تفاده از امکانا
وام یا با مشارک
دده ا

ایجاد ادتغال بارای

ازمان یا کوکهای دولتای دریافا
نصوصای تأکیاد

بانکها و نهادهای دولتی ،تعاونیها یا بخا

در واقع گسترش تأمین مالی زندان از طریاق اوراق بهاادار باه پشاتوانه
عودهای از هزینههای مرتبط با نود زندانیان و نانوادة

کار زندانیان میتواند بخ
آنها را جبران کند

بر ا اس بند «پ» از ماده  ،113ازمان زندانها و اقاداما
دده ا

کشور مکل

 ،برای بهبود وضعی

تاأمینی و تربیتای

زندانها و بازدادتگاههاا ،نساب

انتقال  20زندان به نار از محدوده دهرها ،با اولوی

باه

کالندهرها باه طارق زیار

اقدام نواید:
ال  -فروش زندانهای دانل دهر و مازاد بر نیاز به روش مذاکره و توافق با
دهرداریها ،ازمانهای عوومی غیردولتی و ایر نهادهای عوومی که بدون الازام
به رعای

قوانین مزایده بهصور

نقد و حداقل قیو

ب -فروش زندانها میتواند با رعای

کاردنا ی بادد

قاوانین و مقاررا

مربوطاه باه افاراد

حقیقی و حقوقی غیر از داهرداریهاا ،اازمانهاای عواومی غیردولتای و اایر
نهادهای عوومی نیز صور

پذیرد

 وجوه حاصل از درآمد فروش زندانها درآمد انتصاصی تلقی مایداود؛اما باید در حساب ویههای که بر ا اس ردی

انتقال زندانها به ناار از داهرها

در بودجه کشور ایجاد دده ،به حساب نزانه دول

واریز گردد تا پ

از احادا

زندان جدید از این محل برای تأمین مالی ا تفاده دود
د -مازاد درآمد در این بخ  ،صر

تکویل ،تعویارا

ا ا ای و تجهیازا

زندانهای دیگر در هوان ا تان میدود
ها -در صور

تفاهم میان ازمان زندانها با نریدار یاا نریاداران ،پا

از
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عقد ر وی تا زمان احدا
اجارهای ا
و -وزار

زندان جدید ،ا تفاده از زندانهای موجاود باهصاور

و اجارهبهای آن باید از رقم توافق کسر دود
جهاد کشاورزی ( ازمان جنگلها ،مراتع و آبخیازداری کشاور) و
به واگذاری زمین رایگان برای زندانها اقادام

ازمان امور اراضی مکل اند نسب

نوایند هوچنین د تگاههای اجرایی مکل اناد هوکااریهاای الزم بارای صادور
مجوزهای قانونی و ایجاد و تأمین تأ یسا

زیر بنایی ماورد نیااز زنادانهاا (آب،

برق ،گاز ،کابل نوری و مسیرهای د تر ی) را فراهم نوایند
ز -ازمان زندانها و اقداما
اارمایهگااذاری بخا

تأمینی و تربیتی ا تان میتواناد از مشاارک

غیردولتای و عوااومی در حااوزة بهاارهباارداری یااا تو ااعه

زیر ان های الزم در زمینة حرفهآموزی ،اداتغال حاین حاب
آموزش ،الم

و

و بعاد از آزادی،

و درمان ،طر های حوایتی از نانوادههاای زنادانیان ،کواک باه

نودکفایی زندانها در قالو انواع مختل
این مسئله میتواند نق
و رمایهگذاری بخ

قراردادهای ر وی ا تفاده نواید

ازمان زندانها را در عرصههای تعامل با مشاارک

غیردولتی تقوی

نواید

 .4موانع آییننامه اجرایی انتشار صکوک اجاره جهت استفاده از اجاره شخص
در این قسو

محدودی های قانونی جها

انتشاار صاکوک اجااره داخص بار

ا اس مواد آییننامه اجرایی انتشار صکوک اجاره مصوب ال  89بیان میدود
 .1-4تبصره «ب» ماده 11

در این بخ

از آییننامه دارایی قابل قباول جها

انتوان و تأ یساا  ،ماداینآال

و تجهیازا

انتشاار اوراق اجااره را زماین،
و و اایل حوالونقال عواومی

برمیدوارد که از لحاظ فقهی ،اجاره اعیاان و از منظار اقتصاادی ارمایه فیزیکای
ا
قسو

در واقع با توجه به وجوه ررفی

فقهی در ا تفاده از اجاره دخص در ایان

از نیروی کار یا به عبارتی رمایه انسانی نامی برده نشده ا

 .2-4ماده  13آییننامه

در این قسو

تنها دو نوع قرارداد اجاره دامل اجاره بهدرط تولیاک و اجااره باا
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انتیار فروش دارایی در رر ید اجاره با قیو

معین رکر دده ا

قرارداد هر دو از نوع اجاره تأمین دارایی ا

در این حال  ،بانی از منافع دارایی

مورد اجاره تا زمان ر ید ا تفاده میکند و در نهایا

این دو ناوع

مالاک آن مایداود؛ ولای

نویتواند به وا اه دارایی مشخصی که نود بانی دارد ،نقدینگی الزم را جذب کند
از مدتی نود مجدداً مالک آن دارایی دود؛ اما میتوان از قراردادهای دیگار

وپ

مانند اجاره تأمین نقدینگی ا اتفاده کارد در ایان حالا

باانی مایتواناد دارایای

مشخصی را به فرد حقیقی یا حقوقی بفرودد و منابع آن را دریافا
بهصور

کناد

اپ

اجاره معوولی یا اجاره بهدارط تولیاک از آن دارایای ا اتفاده و اجااره

بهای آن را پردان

نواید

 .5امکانسنجی بهكارگیری صکوک اجاره شخص برای اداره زندان
 .1-5درآمدزایی ناشی از اشتغال زندانی

بر ا اس مصوبه ال  95دورای عالی کار( )4حقوق و مزایای مددجویان مااهر 50
درصد دورای عالی کار  ،نیوه ماهر  38درصد و مددجویان با مشاغل اده نیز 27
این مسئله یعنی زندانی ،یاک نیاروی ارزان بارای بخا

درصد تعیین دده ا

تولیدی یا ندماتی به حساب میآید در صورتی کاه بتاوان محادودی هاای ایان
بخ

را جه

تو عه ادتغال کاه

داد ،میتوان از ایان منباع ،پشاتوانهای بارای

طراحی صاکوک باا پشاتوانه درآماد کاار زنادانیان فاراهم کارد در اداماه فرایناد
دکلگیری ادتغال در زندان معرفی میدود
 .2-5آییننامه اجرایی اداره زندان

مواد  122تا  135آییننامه اجرایی زندانها مصوب آرر ( 1384با اصالحیههای آن)
ارعان میدارد که اوالً داغل در زندان (برای ا تفاده از کارگااههاا یاا اعازام بارای
بیرون) و در اصاال ادتغال مولد ،باید حتواً محکوم و داوطلاو باداد ورود باه
زندان به دو صور

ا

؛ یعنی فرد یا متهم یا محکوم ا

؛ پا

مسایر اداتغال

صرفاً برای فرد محکوم فعال میدود البته بر ا اس ماده  ،127امکان کار و فعالی
در دانل زندان برای کارهای د تی وجاود دارد کاه در اصااال باه آن «اداتغال
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نشسته» گفته میدود اگر مواد اولیه برای چنین اداتغالزایای تو اط زنادان تهیاه
دود ،بر ا اس تبصره  1ماد  ،127یکچهارم از ود فاروش ایان محصاوال

باه

حساب زندان و بقیه به حساب زندانی واریز میدود
نوودار  ،1فرایند دکلگیری ادتغال در زندان را نشان میدهد هوانطاور کاه
مشاهده میدود هر زندانی بهمحض ورود در صورتی کاه ماتهم باداد نوایتواناد
دغلهای کارگاهی (بیرون از زندان) یا اعزام به نار زنادان داداته باداد و تنهاا
میتواند بهصور

ادتغال نشسته یا انجام کارهای ندماتی در زندان مشغول گردد؛

اما در صورتی که زندانی محکوم بادد ،پا

از دریافا

رأی کاار (موافقا

رأی

دورای طبقه بندی( )5و قاضی نارر بر اجرای احکام) میتواند مشغول به کاار مولاد
از طریق ادتغال در مکانهای کارگاهی در بنیاد تعاون ایان

دود که در این صور

امر میسر میدود حال اگر بخواهد زندانی برای کار به نار از زندان انتقال یاباد،
باید رأی باز دریاف

کند برای رأی باز نوع محکومی

و وثیقه مورد نظار اهویا

دارد
در واقع در صور
ادتغال و تو عه آن ا

فقدان مناع حقاوقی و قاانونی ،مشاکل اصالی فیااهای
که برای این کار و بهنصوص جاذب متقاضایان نیاروی

کار (درک ها ،کارنانهها و ) الگوهای تأمین ماالی ناوآور الزم ا ا
الگوی عولیاتی صکوک اجاره دخص برای اداره زندان پیشنهاد میدود

در اداماه
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نمودار  .١فرایند شکلگیری اشتغال در زندانهای کشور :منبع محققان برگرفته از مواد  ١22تا ١٣5
آییننامه اجرایی زندان و مصاحبه با کارشناسان ارشد امور زندان

پایااا
ن
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 .6ارائه الگوی عملیاتی صکوک اجاره شخص برای اداره زندان
هوانطور که نوودار  2نشان میدهد ازمان زندانها یا اداره کلهای وابسته در هر
ا تان ،میتوانند از طریق بنیاد تعاون و به پشتوانه درآمد نادی از اجاره نیروی کاار
به نشر صکوک اقدام کنند نیروی کاار (زنادانی) باا اداتغال در بخا
ضون کوک به ارزش افزوده و ودآوری فعالیا
مالی بخشی از هزینههای زندان مشارک

اقتصاادی ،مایتواناد در تاأمین

دادته بادد

بر ا اس ماده  127آییننامه اجرایی ازمان زندان ،آنچه باهصاور
برای زندانی در نظر گرفته دده صرفاً مربوط به محکومین ا
زندان فعالی

و کار زندانی بهصور

اقتصاادی،

د اتوزد

؛ اما از آنجا کاه در

ادتغال نشسته و نیروی نادماتی هام انجاام

میدود و در ازای آن تعهدی برای پردان

د توزد نیس  ،باا توجاه باه آنکاه از

نظر فقهی اجاره دخص میتواند در قالو ندمه یاا کاارگری باداد ،فعالیا هاای
ندماتی دانل زندان هم میتواند مشوول این نوع صکوک واقع و به هاردو د اته
ادتغال نشسته و نیروی ندماتی (نظافتچی زندان) ،نیز اجر

پردان

دود

در این را تا صکوک اجاره دخص باعث میدود منابع الزم برای گسترش یا
ایجاد ادتغال فراهم دود و از ود آن اجاره نیروی کار تأمین دود بر ا اس مااده
 130آییننامه اجرایی ازمان زندان 25 ،درصد از حقوق ماهیانه کار زنادانی بایاد
به حساب محکوم واریز و در موقع آزادی به او پردان
منبع میتواند بهعنوان یکی از منابع بازپردان
قرار گیرد

دود بر این ا ااس ایان

و ود اوراق اجاره ماورد ا اتفاده
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نمودار  .2الگوی عملیاتی انتشار صکوک اجاره شخص برای زندانها

()6

پرداخت سود و

بازپرداخت صکوک

وجوه

منبع :نتایح تحقیق

جمعبندی و پیشنهادها
ا تفاده از ررفی

کار در زندان مایتواناد هام در ابعااد روانای و مهاار افزایای

زندانیان اثر دادته بادد و هم برای تأمین هزینههای نانوادههای آنان و کاه
بازگش

نرخ

مؤثر دود هوچنین به دلیل ارزان بودن بهای نیاروی کاار زنادانی ،بهاای
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توامدده محصوال

و ندما

را کاه

میدهاد و ایان موضاوع باهویاهه بارای

ودآوری و نرو از رکود بخا هاای نصوصای مایتواناد مفیاد واقاع داود
هوچنین با توجه به یا

های اصل  ،44حرک

به و

تأمین ماالی بخشای از

نیازهای زندان بر ا اس اوراق بهادار ا المی که پشتوانه آن کار و درآماد زنادانیان
و ود فعالی های بخ
هزینههای دول

نصوصای باداد ،ناود ناوعی روش باومی در کااه

بارای اداره زنادانهاا و تحقاق یا ا هاای اصال  44در اداره

زندانهای کشور و در نگاهی ایدئال ،از آنجا که ازمان زندانها از مناابع پرهزیناه
برای قوه قیائیه ا
اعتبارا

دولتی ا

 ،این اقدام حرک

به و

ا تقالل قوه قیاائیه از مناابع و

در ادامه پیشنهاد دده ،آییننامه اجرایای صاکوک اجااره بار

ا اس امکان بهکارگیری صکوک اجاره دخص (نیروی انسانی) در زندانها اصال
دود در این نصوص بهصور

ویهه در تبصره «ب» ماده  ،1به رمایه انسانی هم

بهعنوان دارایی مشوول صکوک اجاره توجه دود در تبیین اجیر امکاان ا اتفاده از
اجیر بهصور

ناص و عام رکر گاردد هوچناین در مااده  13آیاینناماه ماذکور

قراردادهای اجاره به گونهای متنوع داود کاه امکاان اجااره دارایای جها

تاأمین

نقدینگی نیز فراهم بادد هوچنین آیینناماه اجرایای زنادان در نصاوص اداتغال
محکوم و متهم بهگونهای اصال داود کاه امکاان ا اتفاده از ررفیا
ادتغال فراهم گردد پیشنهاد میدود در ماالعا

حاداکثری

آینده از این الگاو بارای ایجااد و

تو عه ادتغال نیرویهای ازکارافتاده ،معلول و عقوافتاده که دارای محدودی های
طبیعی و غیر قیایی هستند نیز ا تفاده نوود
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پینوشتها
1

2
3
4
5
6

حدیث اول -مُحَوَّدُ بْنُ یَحْیَى عَان أَحْوَادَ بْانِ مُحَوَّاد عَان مُحَوَّادِ بْانِ سِ ْاوَاعِیلَ بْانِ
بَزِیعٍ عَنوَنصُورِ بْنِ یُونُ َ عَنِ اَلوُفَیَّلِ بْنِ عُوَرَ قَالَ َوِعْ ُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع یَقُولُ :مَن
آجَرَ دخصهُ فَقَدْ حَظَرَ عَلَى دخصهِ اَلرِّزْقَ وَ فِی رِوَایَةٍ أُنرَى وَ کَیْ َ الَ یَحْظُارُهُ وَ
مَا أَصَابَ فِیهِ فَهُوَ لِرَبِّهِ اَلَّذِی آجَرَهُ حدیث دوم  -مُحَوَّدُ بْنُ یَحْیَى عَان أَحْوَادَ بْانِ
مُحَوَّد عَن مُحَوَّدِ بْنِ سِ ْوَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنوَنصُاورِ بْانِ یُاونُ َ عَانِ اَلوُفَیَّالِ بْانِ
عُوَرَ قَالَ َوِعْ ُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع یَقُولُ :مَن آجَرَ دخصاهُ فَقَادْ حَظَارَ عَلَاى دخصاهِ
ب فِیا ِه َفهُا َو ِل َربِّا ِه َالَّاذِی
حظُا ُر ُه َو مَاا َأصَاا َ
اَلرِّزْقَ وَ فِی رِوَایَةٍ أُنرَى وَ کَیْا َ َال َی ْ
آجَاارَهُ حاادیث ااوم :أَحْوَاادُ عَاان أَبِیااهِ عَاان مُحَوَّاادِ بْاانِ عَوْاارٍو عَاان عَوَّااارٍ
اَلسَّابَاطِیِّ قَالَ :قُل ُ لِأَبِی عَبْدِ اَللَّهِ ع اَلرَّجُلُ یَتَّجِرُ فَإِن هُوَ آجَارَ دخصاهُ أُعْاِایَ مَاا
یُصِیوُ فِی تِجَارَتِهِ فَقَالَ الَ یُؤَاجِر دخصهُ وَ لَکِن یَسْتَرزِقُ اَللَّهَ عَازَّ وَ جَالَّ وَ یَتَّجِارُ
فَإِنَّهُ سِرَا آجَرَ دخصهُ حَظَرَ عَلَى دخصهِ اَلرِّزْقَ
ماده  :123ازمان می تواند در جه ایجاد ادتغال بارای محکوماان داوطلاو کاار باا
ازمان یا کوک های دولتی یاا از رهگاذر دریافا وام یاا باا
ا تفاده از امکانا
مشارک بانکها و نهادهای دولتی ،تعاونیها یا بخ نصوصی اقدام نواید
بر ا اس مصوبههای دورای عالی کار ،حقوق و مزایای مددجویان بر ا اس درصادی
از د توزد نیروی کار عادی مبتنی بر قانون کار تعیین میدود که این نرخ حداکثر
تا  50درصد د توزد نیروی کار عادی ا
بر ا اس ماده  167قانون کار ،در وزار کار و امور اجتواعی داورایی باه ناام داورای
عالی کار تشکیل میدود که یکی از ورای آن تعیین نرخ حقوق و د توزد ا
بر ا اس ماده  65آیین نامه اجرایی ازمان زندانها ،اعیای دورا دامل قاضای ناارر،
رئی زندان یا مرکز ،مسئولین واحدهای قیاایی ،باازپروری و انتظاامی ،رئای
اندرزگاه مربوطه ،یک نفر رواندناس و یک نفر مددکار اجتواعی هستند
بر ا اس نوع فعالی تولیادی ،نادماتی یاا کشااورزی و عقاود ا االمی
گفتنی ا
مرتبط با آن این الگو میتواند تکویل دود؛ اما با توجه به موجود بودن این اوراق
مشارک  ،صکوک ا تصناع  ،مرابحه و از رکر این موارد و کاربرد آنها در امور
مرتبط با زندان و زندانیان پرهیز و به مقالهای دیگر واگذار میدود
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