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گـــروه  ــاس  ــن ــارش ک ــتـــدای ایـــن نــشــســت  در ابـ
حقوق پژوهشکده تحقیقات راهبردی ضمن ارایه 
خصوصی  عمومی  مشارکت  الیحه  از  پیشینه ای 
نکاتی  تاریخچه اش  مورد  در  بخواهیم  گر  »ا گفت: 
شد  انجام  تالش هایی   91 ســال  در  کنم؛  عــرض  را 
کمک های فنی  از جانب سازمان سرمایه گذاری و 
این  برای  تقریبًا تهیه شد  و پیش نویسی آن زمان 
که دولت ها داشتند به ورطه  که با تغییراتی  قضیه 
 95 سال  تا  گذشت  سال ها  شد.  سپرده  فراموشی 
در  الیحه ای  بودجه  و  برنامه  سازمان  جانب  از  که 
که آن هم باز از جانب دولت  ح شد  این زمینه مطر

تقدیم مجلس نشد و آن قضیه مسکوت باقی ماند 
که الیحه مشارکت عمومی خصوصی  تا سال 1397 
ح  که مطر و مباحثی  پیرامونی  نکات  با یک سری 
این  البته  تقدیم شــد.  به مجلس  آخــر  بــود دســت 
پیدا  ادامــه  هم  مجلس  در  ماندن  مسکوت  بحث 
کـــرد و یــک ســکــوت تــقــریــبــًا یــک ســالــه ای هــم در 
اواخر  شد،  وصول  اعالم   97 سال  داشت،  مجلس 
گزارش  ح شد و  کمیسیون عمران مطر سال 98 در 
صحن  به  الیحه  بخواهد  که  شد  اعالم  کمیسیون 

گرفته بود.« برود. چنین وضعیتی را الیحه پیش 

اصطالح یک خصوصی عمومی مشارکت
عمومیاست

دکتر شیروی در پاسخ به اولین سؤال مبنی بر 
الزامات مشارکت عمومی خصوصی  اینکه مبانی و 
ایــن هست  نکته  »اولــیــن  اظــهــار داشـــت:  چیست 
به  مــی تــوانــیــد  را  خصوصی  عمومی  مــشــارکــت  کــه 
مثاًل  کنید،  تقسیم بندی اش  گونی  گونا اعتبارهای 
خصوصی سازی  بــرای  ابــزاری  عنوان  به  می توانید 
کنید، می توانید به عنوان نمونه ای از تأمین  تلقی 
ــرای پــروژه هــای زیــرســاخــت مطرحش  مــالــی و اجـ
ــای درازمــــدت و  ــراردادهـ قـ کنید، مــی تــوانــیــد جــزو 
این ها  ها   Investment Contract یا  سرمایه گذاری 
اینکه  به  وابسته  به هر حال  کنید.  را دسته بندی 
کنید این روش های  شما از چه زاویه ای به آن نگاه 
می توانید  شــمــا  را  خــصــوصــی  عــمــومــی  مــشــارکــت 
نویسندگان  بگذارند،  برایشان  گون  گونا اسم های 
از این  که دارند در یکی  و افراد حسب آن تمرکزی 
یکی  مثاًل  دهــنــد؛  ــرار  ق را  آن  اســت  ممکن  گــروه هــا 
یکی  هست،  سرمایه گذاری  قـــرارداد  ایــن  می گوید 
خصوصی سازی،  برای  هست  روشی  این  می گوید 
مالی  تأمین  ــراردادهــای  ق جــزو  ایــن  می گوید  یکی 
که روش  کنم  هست؛ ابتدا باید خدمت شما عرض 
یعنی  Generic Term هست  نظر من یک  به   PPP
بر  هست  تطبیق  قابل  که  هست  اصطالحی  یک 
کنیم  تصور  نباید  قــراردادی متعددی.  روش هــای 
ــم آن  کــه اس کــه یــک قــــرارداد خــاصــی وجـــود دارد 

قرارداد مشارکت عمومی خصوصی است.
افـــزود:  تــهــران  دانــشــگــاه  علمی  هیئت  عضو 
خصوصی  عمومی  مشارکت  از  ما  وقتی  »بنابراین 
کنار  در  این  بگوییم  نمی توانیم  می کنیم  صحبت 
BOO هست، نه؛ یک  BOT هست یا  قراردادهای 
PPP باشد. ما  BOT می تواند یک قــرارداد  قــرارداد 

که در  حتی می توانیم یک قرارداد اجاره را بگوییم 
که نیازی  PPP قرار می گیرد؛ مثاًل وزارت نفت  گروه 
خصوصی  بخش  به  دارد  ذخیره سازی  مخازن  به 
من  امــا  بسازید  را  مخازن  ایــن  بیایید  شما  بگوید 
ممکن  می کنم؛  اجــاره  را  آن  طوالنی مدت  شما  از 
قــرارداد  یک  می شود  نوشته  که  قـــراردادی  اســت 
گروه  PPP است، در واقع جزو  اما این  اجاره باشد 
یک  به  نیرو  وزارت  گــر  ا مثاًل  یا  می گیرد.  قــرار   PPP
کنید  تولید  بــرق  بیایید  شما  بگوید  سرمایه گذار 
خریداری  تضمینی  قیمت  این  با  را  شما  برق  من 
قرارداد بشود  این  می کنم؛ ممکن است اصاًل اسم 

گروه PPP قرار می گیرد.« قرارداد خرید برق اما در 

ضرورتمشارکتعمومیخصوصیونقش
طرفعمومیدرآن

عمومی  مشارکت  ضروت  درباره  شیروی  دکتر 
»هر  کرد:  اضافه  عمومی  طرف  نقش آفرینی  نوع  و 
که دولت خودش را موظف  ح می شود  جایی مطر
کاالیی می داند، برایش مهم  به تأمین خدمات یا 
که این ها تولید شود، بخش خصوصی به هزار  است 
و یک دلیل برایش اقتصادی نیست، ریسک هایش 
که  اینجاست  ــاالســت.  ب هزینه هایش  ــاالســت،  ب
بخش  بــه  مثاًل  می کند،  پیدا  ورود  مــی آیــد  ــت  دول
یک  شهرستان  این  در  بیایید  می گوید  خصوصی 
چه  حاال  نمی صرفد،  می گوید  بزنید،  بیمارستان 
کسی می آید در این بیمارستان خصوصی استفاده 
می گوید  دولــت  نمی آید.  در  هــم  ــان  درآمــدت کند؛ 
ــک بــیــمــارســتــان صد  گـــر مــثــاًل ی ــدارد، ا ــ اشــکــالــی نـ
را  باشد من همیشه 50 تخت خوابش  تخت خوابه 
که  رزرو می کنم، خودم اجاره می کنم. حاال همین 
کار را انجام می دهم حاال این توجیه  گفت من این 
اقتصادی پیدا می کند، دیگر طرف می گوید من 50 
می دهم،  دولــت  به  دارم  قیمت  ایــن  با  را  تختش 
را  زمین  من  باشد  می گوید  هم  دولت  کنید  فرض 
نگاه  دفعه  یک  می دهم،  قــرار  شما  اختیار  در  هم 
قــرار  دولـــت  کــه  تسهیالتی  بــا  می بینید  می کنید 
بخش  ــرای  ب بیمارستان  ایــن  زدن  حــاال  می دهد 
خصوصی توجیه پذیر می شود به جای اینکه دولت 

خودش بیاید بیمارستان بزند.«

مــشــارکــتعــمــومــیخــصــوصــیدرقــوانــیــن
موضوعه

ــراردادهـــای بــی او تــی دربـــاره  کــتــاب قـ مــؤلــف 


