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ما به آن می گوییم اداره مستقیم امور عمومی(. به 
و  خــودش  مدیریت  با  و  مالکیت  با  که  ترتیب  این 
از طریق ایجاد یک سری سازمان ها بیاید. در واقع 
کند و به صورت  کاال و خدمات عمومی را تولید  این 
شرکت  اینکه  مثل  کند؛  عرضه  مــردم  به  مستقیم 
آب، برق، بهداشت ودرمان، مدارس و آموزش و... 
همه این ها را در واقع شما می توانید در این قالب 
واقع  در  بیاید  حــاال  اینکه  یعنی  کنید.  مشاهده 
کاال و خدمات  خودش تولیدکننده و عرضه کننده 
که  می شود  ایــن  به  منجر  روش  ایــن  البته  باشد. 
تولیدکننده  بزرگ ترین  مالک،  بزرگ ترین  دولــت 
کارفرما بشود. کشور و بزرگ ترین  کاال و خدمات در 

ادامـــه  اول  روش  تــوضــیــح  در  هــداونــد  دکــتــر 
دارد.  مهمی  خیلی  نقش  اینجا  »کارفرمایی  داد: 
یک طرفه  را  قــراردادهــا  فرمودند  دکتر  آقــای  اینکه 

کارها،  و  ساز  فرهنگ،  آن  هنوز  می کنند،  تنظیم 
که در حوزه قراردادهای پیمانکاری  ذهنیت هایی 
واقع  در  یا  هــم،  مشارکت  ــای  ــرارداده ق در  هست 
ــداوم  ت دارد  هــم  خصوصی  عمومی  مــشــارکــت  در 
که  الیــحــه  نوشتن  نــحــوه  در  حتی  مــی کــنــد،  پــیــدا 
همان  در  مثاًل  می کنم؛  عــرض  را  نکاتی  من  حــاال 
نوشته  الیحه[  ]در  عمومی  مشارکت  اول  تعریف 
استفاده  خصوصی  بخش  ظرفیت های  از  دولــت 
یا  استعمارگر  یک  مقام  در  دولــت  گویی  می کند؛ 
در  ظرفیت  ســری  یــک  و  نشسته  ــاال  ب استثمارگر 
سراغ  ــی رود  م حــاال  دارد،  وجــود  خصوصی  بخش 

ظرفیت های این ها.«

روشدوم
عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی 

اداره  دوم  ــت  ــال »ح ــزود:  ــ افـ دوم  روش  بــیــان  در 
اینجا  در  ــامــم.  مــی ن عــمــومــی  امـــور  غیرمستقیم 
بخش  اخــتــیــار  در  ــاًل  ــامـ کـ مــدیــریــت  و  مــالــکــیــت 
خودش  خصوصی  بخش  یعنی  اســت.  خصوصی 
که  را  میز  مثاًل  می کند.  تولید  را  عمومی  کاالهای 
احساس  خصوصی  بخش  نمی کند،  تولید  دولــت 
می بیند  هست،  تقاضا  و  عرضه  نظام  ــرده،  ک نیاز 
به  شـــروع  دارد  وجـــود  تــقــاضــا  دارد،  وجـــود  ــیــاز  ن
دومی  ایــن  در  خصوصی سازی  می کند.  آن  تولید 
به  اســت  ممکن  گرچه  ا می گیرد،  قــرار  من  نظر  به 
گسترده از مفهوم خصوصی سازی،  معنایی خیلی 
مــشــارکــت عــمــومــی خــصــوصــی هــم بــیــایــد در دل 
اینجا  خصوصی سازی  امــا  خصوصی سازی  بحث 
برخی  یعنی حاال در  را دارد.  بیشتر شکل خودش 
بوده،  دولت  اختیار  در  کاال  تولید  این  که  کشورها 

گذار  وا خصوصی  بخش  به  را  این ها  می آید  دولت 
می کند.«

گفت:  در روش دوم  نقش دولــت  ــاره  درب وی 
یعنی  ــت،  اس تنظیم گری  اینجا  در  ــت  دول »نقش 
ــرای  ــر فــعــالــیــت هــای بــخــش خــصــوصــی ب ــد ب ــی آی م
می کند،  نــظــارت  عمومی  خــدمــات  و  ــاال  ک تأمین 
حاال یا تنظیم گری اقتصادی می کند، یا تنظیم گری 
ــادر می کند،  اجــتــمــاعــی مــی کــنــد. مــثــاًل پــروانــه صـ
حوزه  در  می کند  خ گذاری  نر می کند،  تعرفه گذاری 
بر مالحظات  کنید  یا فرض  اقتصادی.  تنظیم گری 
ملی  مــقــررات  مثل  بــهــداشــت،  امنیتی،  ایــمــنــی، 
ســاخــتــمــان، بــخــش خــصــوصــی ســاخــتــمــان ســازی 
که  ــودش ســاخــتــمــان ســازی  ــ ــت خ ــ ــنــد، دول مــی ک
برای ساختمان سازی  را  اما ضابطه هایی  نمی کند 
کرده  تحت عنوان مقررات ملی ساختمان تصویب 

پس  شود.   regulate ساختمان سازی  اینکه  برای 
دولت  اینجا  دارد،  را  تنظیم گر  نقش  دولــت  اینجا 
باال  از  فقط  مدیریتی،  نه  دارد،  مالکیتی  نه  دیگر 
یکی  هم  ایــن  را.  خصوصی  بخش  می کند  کنترل 
است. ما در این هم خیلی ضعف داریــم، به ویژه 
بعد از جریان خصوصی سازی از برنامه سوم، بعد 
اصل  سیاست های  اجرای  قانون  پنجم،  و  چهارم 
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روشسوم
اظـــهـــار  ــوم  ــ سـ روش  تـــوضـــیـــح  در  هــــداونــــد 
کــه مــی آیــد در قالب  ــوم  ــا حــالــت سـ ــ داشــــت: »ام
نه  دیگر  اینجا  دولت  خصوصی،  عمومی  مشارکت 
کارفرماست، نه تنظیم گر است، بلکه شریک است. 
قانون  معنای  در  شریک  لزومًا  شریک  از  منظورم 

مدنی  مشارکت  عقد  کردند  اشــاره  نیست،  مدنی 
کت خیلی  کت نیست، این شرا اصاًل منظور آن شرا
اصطالح  در  ما  اینجا  در  هست.  عــام تــری  عبارت 
اینجا  عــمــومــی.  ــور  امـ مــشــارکــتــی  اداره  مــی گــویــیــم 
دارنــد،  کت  شرا خصوصی  بخش  و  عمومی  بخش 
می خواهم  کنید  فرض  مثاًل  می آورند.  آورده هایی 
جاده بزنم من می گویم این اتوبان مثاًل تهران - قم 
کاشان من به عنوان دولت اواًل به شما الیسنس   -
این  بزنید،  را  بزرگراه  که  می دهم  اجــازه  می دهم، 
به  مــن  کــه  مــی گــویــم  ــت. دوم  اسـ مــن  آورده  یــک 
بعد یک سری حمایت هایی  زمین می دهم،  شما 
مثاًل شما  دارم.  مراقبت هایی  از شما می کنم،  هم 
بگیرید،  وام  بروید  می کنم،  معرفی  بانک ها  به  را 
که  مــی دهــم  انــجــام  مــن  را  ــت  ــرداخ ــازپ ب تضمین 
کرد  پرداخت  وام  گر  ا که  نباشد  این  نگران  بانک 

تنظیم گری  اینجا  در  دولـــت  نقش    
اســــت، یــعــنــی مـــی آیـــد بـــر فــعــالــیــت هــای 
ــاال و  ــرای تــأمــیــن کـ ــ بــخــش خــصــوصــی ب
حاال  می کند،  نظارت  عمومی  خدمات 
ــادی مــی کــنــد، یا  ــص ــت یـــا تــنــظــیــم گــری اق
تــنــظــیــم گــری اجــتــمــاعــی مــی کــنــد. مثًا 
ــادر مــی کــنــد، تــعــرفــه گــذاری  پـــروانـــه صــ
حــوزه  در  می کند  نـــرخ گـــذاری  مــی کــنــد، 

تنظیم گری اقتصادی 


