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ما به آن میگوییم اداره مستقیم امور عمومی) .به

در بــیــان روش دوم اف ـ ــزود« :حــالــت دوم اداره

برای اینکه ساختمانسازی  regulateشود .پس

این ترتیب که با مالکیت و با مدیریت خــودش و

غیرمستقیم ام ــور عــمــومــی م ـینــامــم .در اینجا
ً
مــالــکــیــت و مــدیــریــت ک ــام ــا در اخــتــیــار بخش

اینجا دولــت نقش تنظیمگر را دارد ،اینجا دولت

این کاال و خدمات عمومی را تولید کند و به صورت

خصوصی اســت .یعنی بخش خصوصی خودش
ً
کاالهای عمومی را تولید میکند .مثال میز را که

است .ما در این هم خیلی ضعف داریــم ،به ویژه

آب ،برق ،بهداشتودرمان ،مدارس و آموزش و...

دولــت تولید نمیکند ،بخش خصوصی احساس

بعد از جریان خصوصی سازی از برنامه سوم ،بعد

همه اینها را در واقع شما میتوانید در این قالب

نیاز کــرده ،نظام عرضه و تقاضا هست ،میبیند

چهارم و پنجم ،قانون اجرای سیاستهای اصل

مشاهده کنید .یعنی اینکه حــاال بیاید در واقع

نــیــاز وج ــود دارد ،تــقــاضــا وج ــود دارد ش ــروع به

».۴۴

خودش تولیدکننده و عرضهکننده کاال و خدمات

تولید آن میکند .خصوصیسازی در ایــن دومی

باشد .البته ایــن روش منجر به ایــن میشود که

به نظر من قــرار میگیرد ،ا گرچه ممکن اســت به

دولــت بزرگترین مالک ،بزرگترین تولیدکننده

معنایی خیلی گسترده از مفهوم خصوصیسازی،

کاال و خدمات در کشور و بزرگترین کارفرما بشود.

مــشــارکــت عــمــومــی خــصــوصــی هــم بــیــایــد در دل

دکــتــر هــداونــد در تــوضــیــح روش اول ادام ــه

بحث خصوصیسازی امــا خصوصیسازی اینجا

داد« :کارفرمایی اینجا نقش خیلی مهمی دارد.

بیشتر شکل خودش را دارد .یعنی حاال در برخی

اینکه آقــای دکتر فرمودند قــراردادهــا را یکطرفه

کشورها که این تولید کاال در اختیار دولت بوده،

از طریق ایجاد یک سری سازمانها بیاید .در واقع
مستقیم به مــردم عرضه کند؛ مثل اینکه شرکت

دیگر نه مالکیتی دارد ،نه مدیریتی ،فقط از باال
کنترل میکند بخش خصوصی را .ایــن هم یکی

روش سوم
هـ ــداونـ ــد در ت ــوض ــی ــح روش س ـ ــوم اظ ــه ــار
داشـ ــت« :امـ ــا حــالــت س ــوم کــه م ـیآیــد در قالب
مشارکت عمومی خصوصی ،دولت اینجا دیگر نه
کارفرماست ،نه تنظیمگر است ،بلکه شریک است.
ً
منظورم از شریک لزوما شریک در معنای قانون

نقش دول ــت در اینجا تنظیمگری
اسـ ــت ،یـعـنــی مــیآی ــد ب ــر فـعــالـیـتهــای
بـخــش خـصــوصــی بـ ــرای تــأمـیــن ک ــاال و
خدمات عمومی نظارت میکند ،حاال
یک ـنــد ،یا
ی ــا تـنـظـیـمگــری اق ـت ـصــادی م ـ 
ً
تـنـظـیـمگــری اجـتـمــاعــی م ـیک ـنــد .مثال
پ ــروان ــه صـ ــادر م ـیک ـنــد ،ت ـعــرف ـهگــذاری
مـیکـنــد ،ن ــر خگ ــذاری میکند در حــوزه
تنظیمگری اقتصادی

تنظیم میکنند ،هنوز آن فرهنگ ،ساز و کارها،

دولت میآید اینها را به بخش خصوصی وا گذار

ذهنیتهایی که در حوزه قراردادهای پیمانکاری

میکند».

مدنی نیست ،اشــاره کردند عقد مشارکت مدنی
ً
اصال منظور آن شرا کت نیست ،این شرا کت خیلی

هست در قــراردادهــای مشارکت هــم ،یا در واقع

وی دربــاره نقش دولــت در روش دوم گفت:

عبارت عــامتــری هست .در اینجا ما در اصطالح

در مــشــارکــت عمومی خصوصی هــم دارد تــداوم

«نقش دولــت در اینجا تنظیمگری اســت ،یعنی

مـیگــویــیــم اداره مــشــارکــتــی ام ــور عــمــومــی .اینجا

پــیــدا مـیکــنــد ،حتی در نــحــوه نوشتن الیــحــه که
ً
حــاال من نکاتی را عــرض میکنم؛ مثال در همان

م ـیآیــد بــر فــعــالــیـتهــای بــخــش خــصــوصــی بــرای

تعریف اول مشارکت عمومی [در الیحه] نوشته

حاال یا تنظیمگری اقتصادی میکند ،یا تنظیمگری
ً
اجــتــمــاعــی مـیکــنــد .مــثــا پــروانــه ص ــادر میکند،

بخش عمومی و بخش خصوصی شرا کت دارنــد،
ً
آوردههایی میآورند .مثال فرض کنید میخواهم
ً
جاده بزنم من میگویم این اتوبان مثال تهران  -قم
ً
 -کاشان من به عنوان دولت اوال به شما الیسنس

میکند؛ گویی دولــت در مقام یک استعمارگر یا

تعرفهگذاری میکند ،نر خگذاری میکند در حوزه

میدهم ،اجــازه میدهم که بزرگراه را بزنید ،این

استثمارگر بــاال نشسته و یــک ســری ظرفیت در

تنظیمگری اقتصادی .یا فرض کنید بر مالحظات

یــک آورده مــن اس ــت .دوم مـیگــویــم کــه مــن به

بخش خصوصی وجــود دارد ،حــاال م ـیرود سراغ

ایــمــنــی ،امنیتی ،بــهــداشــت ،مثل مــقــررات ملی

ظرفیتهای اینها».

ســاخــتــمــان ،بــخــش خــصــوصــی ســاخــتــمــانســازی

شما زمین میدهم ،بعد یک سری حمایتهایی
ً
هم از شما میکنم ،مراقبتهایی دارم .مثال شما

م ـیکــنــد ،دولـ ــت خـ ــودش ســاخــتــمــانســازی که

را به بانکها معرفی میکنم ،بروید وام بگیرید،

نمیکند اما ضابطههایی را برای ساختمانسازی

تضمین بــازپــرداخــت را مــن انــجــام م ـیدهــم که

تحت عنوان مقررات ملی ساختمان تصویب کرده

بانک نگران این نباشد که ا گر وام پرداخت کرد

دولــت از ظرفیتهای بخش خصوصی استفاده

روش دوم
عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی

تأمین کــاال و خــدمــات عمومی نــظــارت میکند،

