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محترم  نمایندگان  شاید  حــاال  هست.  الیحه  که 
وقتی طرحی را ارایه می کنند خیلی انتظار نداشته 
که به دقت موارد را مورد توجه قرار دهند،  باشیم 
شاید  اینکه  خاطر  به  کنند  فهرست  کنند،  لیست 
خیلی  نیستند  آشنا  یا  نکردند،  اجرایی  کــار  اصــاًل 
زیاد  انتظار بسیار  از دولت  اما  این حوزه،  با  دقیق 
است. مقدمه توجیهی الیحه ای به این اهمیت را 
کنید هشت خط است، بعد هشت خط  شما نگاه 
سطرها  شــده،  کشیده  کلمات  یعنی  پایان نامه؛ 
خط  هشت  درشـــت،  کلمه ها  ــاد،  زیـ فاصله شان 
عمومی  مشارکت  اهمیت  تــوجــه  بــا  گفته  اســـت. 
که باید  با توجه به اهمیت این بحث  خصوصی و 
کارآمدی بیشتری  کارهای زیربنا یا زیرساخت ها با 
واقعًا  کردیم.  ارایــه  را  الیحه  ایــن  ما  بگیرد  صــورت 
الیحه  یک  ارایــه  لزوم  نمی کند  توجیه  مقدمه  این 
داشته  وجود  باید  بهتری  بسیار  مقدمه  را.  جدید 
که  باید توضیح داده می شد  باشد. در آن مقدمه 
این بحث مشارکت عمومی و خصوصی را ما از چه 
انجام  چارچوبی  چه  با  داشتیم.  کشور  در  زمانی 
همین  بحث  ایــن  بر  ناظر  قوانینی  چه  مــی شــده، 
کجا ما به این نتیجه رسیدیم  االن وجود دارند، از 
معضالتی  و  مشکالت  دارد،  وجود  آسیب هایی  که 
که  رسیدیم  نتیجه  ایــن  بــه  کجا  از  و  دارد  وجــود 
با این مشکالت و معضالت و آسیب ها، نه  مقابله 
از طریق مقررات گذاری، بلکه از طریق قانون گذاری 
کجا به این نتیجه رسیدیم  برطرف خواهد شد و از 
که این قانون گذاری باید به این شکل باشد، نه از 
طریق اصالح قوانین موجود؟ مقدمه، راجع به این 
چیزی  هیچ  هستند،  مهم  و  کلیدی  که  مباحث 
کردم  که عرض  گفتن ندارد. متن قانون را هم  برای 

اشاره ای به قوانین موجود در آن نشده.«

تدوینالیحهجامع؛ضرورتتردیدناپذیر
که با اوصاف  دکتر آقایی در پاسخ به این سؤال 
اظهار  دارد،  ضــرورت  الیحه  تدوین  آیا  گفته  پیش 
تــدویــن و تنقیح  بــه  ــع  کــه مــا راج داشـــت: »بحثی 
که  واقــع بحثی  ارایــه الیحه مستقل، در  یا  داریــم، 
این  به  نیازی  ما  که  نبود  معنا  این  به  کــردم  ارایــه 
مشارکت  موضوع  چون  نداشتیم.  و  نداریم  الیحه 
کالن و مهم در  عمومی خصوصی یکی از موضوعات 
عرصه فعالیت های خدمات عمومی دولت هست، 
این  به  ناظر  مستقل  قانون  یک  نیازمند  ما  قطعًا 

مسأله هستیم.«

جمعبندینشست
ــتــر عــبــدالــحــســیــن شــیــروی مــبــاحــث خــود  دک
ــرد: »یـــک بــحــث ایــن  کـ گــونــه جــمــع بــنــدی  را ایـــن 
دارد  ضــرورت  الیحه ای  چنین  اصــاًل  آیــا  که  هست 
یک  نه  امــا  دارد  من  دیــدگــاه  از  کلیتش  نـــدارد؟  یا 
ایــن شکل تشریفات و  بــه  کــه  ایــن طــوری  قــانــون 
این  و...  کند  ایجاد  بوروکراسی  و  کمیته ها  دوبــاره 
گر الیحه ای  از دیدگاه من پسندیده نیست. حاال ا
قانون  شــود،  تهیه  موضوع  ایــن  مــورد  در  بخواهد 
گی هایی باید داشته  مصوبی داشته باشیم چه ویژ
باشد؟ به نظرم این الیحه باید سه قسمت داشته 
مجوزهایی  و  تجویزها  ایــن  قسمت  یــک  بــاشــد: 
بخش  این  که  می دهد  دولتی  بخش  به  که  است 
باشد.  خصوصی  بخش  حال  کمک  بتواند  دولتی 
که دستگاه  یعنی بگوید آقای دستگاه دولتی شما 
اجازه  شما  به  که  دارید  نیاز  قانون  هستید  دولتی 
بخش  اخــتــیــار  در  را  تسهیالتی  چنین  کــه  دهـــد 

به  گــردد  برمی  دوم بخش دهید.  قــرار  خصوصی 
که در این قرارداد باید محتوایش  محتوای قرارداد 
بخواهید  شما  گر  ا می کنیم  فرض  مثاًل  باشد؟  چه 
باید  شما  باشید  داشته  پیمانکاری  قـــرارداد  یک 
معمواًل  و  ببرید  تعهد  انــجــام  ضمانت نامه  یــک 
نگه  پــروژه  آخر  تا  را  تعهد  انجام  ضمانت نامه  این 
می دارید. آیا یک پروژه PPP آن را هم باید شما یک 
ضمانت نامه بدهید و تا آخر نگه دارید؟ او خودش 
که به او پول نمی دهید، او  سرمایه گذار است، شما 
پول می آورد. حداقل شما باید به او بگویید خب! 
کردید  سرمایه گذاری  که  درصــد   10 مثاًل  ــدازه  ان به 
آن  یعنی  نمی گویم،  به شما  من دیگر هیچ چیزی 
تا  بــگــذارم  اینکه  نه  می کنم،  آزاد  را  ضمانت نامه 
یا مثاًل من ممکن است چه تسهیالتی  پروژه.  آخر 
این  شود.  مشخص  باید  این ها  که  بدهم  شما  به 
دولت  که  هم  چیزهایی  آن  مــورد  در  اتفاقًا  الیحه 
مـــاده 12 ضعیف تر  از  بــدهــد  ایــن هــا  بــه  مــی تــوانــد 

است.«
وی در ادامه جمع بندی افزود: »نکته دیگری 
عنوان  به  را  عالی  شــورای  آن  ما  گر  ا که  بگویم  هم 
ایــن هــم خــودش  کنیم، آن وقــت  رگــوالتــور لحاظ 
بخش های  چون  می کند،  زیــادی  مشکالت  ایجاد 
رگوالتور  مثاًل  باشد،  داشته  رگوالتور  باید  گون  گونا
گر بنا باشد  نفت، با رگوالتور آب، رگوالتور مخابرات. ا
 regulate این ها  برای همه  بخواهد  نهادی  چنین 
regulate های  را به هم می ریزد مثاًل آن  کند همه 
کرده قانون اجرای  که قانون هم پیش بینی  بخشی 
ح نمی شود. به نظر  کلی، آن هم مطر سیاست های 
شــورای  یک  شــده  پیش بینی  که  شورایی  آن  من 

زاید است.«
جمع بندی  بخش  در  هــداونــد  مهدی  دکتر 
ــت: »مـــا مــشــارکــت عمومی  ــ گــونــه بــیــان داش ایـــن 
یکی  ببینیم،  می توانیم  شکل  دو  به  را  خصوصی 
اینکه این را ببریم زیر سایه آن دو نظام قبلی، یعنی 
کوچکی  جزو  خصوصی  عمومی  مشارکت  بگوییم 
مشارکت  بگوییم  یــا  اســـت،  پیمانکاری  نــظــام  از 
عمومی خصوصی یکی از ابزارهای خصوصی سازی 
به  الیحه  شاید  واقعًا  بینیم  طــوری  آن  گــر  ا اســت. 
اتفاقًا  کــه  مـــوادی  همان  نـــدارد،  هــم  ترتیب  ایــن 
بعد  می دهیم  نوشته  را  ــا  راه ه همه  مــاده  یک  در 
به  مربوط  ضوابط  بگوییم  بدهیم  هم  ارجــاع  یک 
عمومی  شرایط  پیمانکار،  ج بندی  در تضمینات، 
طرف  انتخاب  در  االن  تا  آنچه  همه  و...  پیمان 

انجام  ضمانت نامه  یک  باید  شما     
ضمانت نامه  این  معمواًل  و  ببرید  تعهد 
ــروژه نــگــه  ــ ــ ــر پـ ــ ــا آخـ ــ ت ــعــهــد را  ــــجــــام ت ان
هم  را  آن   PPP پــروژه  یک  آیا  می دارید. 
تا  و  بدهید  ضمانت نامه  یک  شما  باید 
سرمایه گذار  خودش  او  داریــد؟  نگه  آخر 
او  نمی دهید،  پول  او  به  که  شما  اســت، 

پول می آورد. 

ــع بـــه تـــدویـــن و  ــ   بــحــثــی کـــه مـــا راج
در  مستقل،  الیحه  ارایه  یا  داریم،  تنقیح 
کــردم به ایــن معنا  ارایــه  که  واقــع بحثی 
نداریم  الیحه  این  به  نیازی  ما  که  نبود 
مشارکت  ع  مــوضــو چـــون  نــداشــتــیــم.  و 
موضوعات  از  یکی  خصوصی  عمومی 
فــعــالــیــت هــای  ــان و مــهــم در عــرصــه  کـ
خدمات عمومی دولت هست، قطعًا ما 
این  به  ناظر  مستقل  قانون  یک  نیازمند 

مسأله هستیم. 


