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قانون یعنی ماده 111 نیز دولت ملزم به شناسایی و 
اصالح قوانین و مقررات این حوزه شده بود.

ــرنــامــه ای، قــوانــیــن بودجه  عـــالوه بــر قــوانــیــن ب
ــا مــوضــوع  ــواردی مــرتــبــط ب ــ ســنــواتــی نــیــز حـــاوی مـ
قوانین  در  بــوده انــد.  -خصوصی  عمومی  مشارکت 
بودجه سال های 1391 و 1392 مواردی این چنین 
کنده یافت می شوند. از سال 1396 به  به صورت پرا
گرفته شد مبنی بر اینکه  بعد نیز رویــه ای در پیش 
برای قواعد مربوط به مشارکت عمومی -خصوصی 
 )19 )تبصره  بــودجــه  قــانــون  از  خاصی  تبصره  ذیــل 

تعیین تکلیف شود.
انتقادات بسیاری  و  ــرادات  ای رویــه فوق محل 
بود زیرا احکام مربوط به این حوزه ماهیت دایمی 
داشتند و این احکام بیشتر ذیل قوانین موقتی چون 
که در نهایت  ج می شدند  قوانین برنامه و بودجه در
بیش از پنج سال الزم االجرا نیستند. چنین رویه ای 
محسوب  قانون نویسی  اصــول  خــالف  حقیقت  در 
شد  آن  بر  مجلس  انتقادات  این  پی  در  می شود.10 
را  موضوع  ایــن  احکام  طــرح  یک  تصویب  ضمن  تا 
در قالب قانونی دایمی جای دهد. این قانون یعنی 
»قانون الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی 
دولــت 2« مصوب 1393 در مــاده 27 خود متکفل 
توسط  آن  بــرای  نیز  دستورالعملی  و  شــد  امــر  ایــن 
که تا به امروز چراغ  شورای اقتصاد به تصویب رسید 
راه مشارکت عمومی -خصوصی محسوب می شود. 
در  اقتصادی  هماهنگی  عالی  شــورای  آن  بر  عــالوه 
مقرر  را  ترتیباتی  خــود   1397 ســال   59006 مصوبه 
طــرح هــای  در  مــشــوق هــایــی  اینکه  جمله  از  ــرد،  کـ
برای طرف  تا مشارکت  آمــاده مشارکت لحاظ شود 
خصوصی توجیه مالی داشته باشد. همچنین برای 
اجرایی تشکیل هیئتی سه  احراز تخلفات مدیران 

کرده است. نفره را مقرر 
به این ترتیب قانون الحاق 2 و مصوباتی چون 
احکام  فقدان  مشکل  حــدی  تا  اخیرالذکر  مصوبه 
ج ترتیبات  کرد، اما هنوز لزوم در قانونی الزم را مرتفع 
این نوع مشارکت ذیل یک قانون واحد و منسجم 

به شدت احساس می شود.

الیحهمشارکتعمومی-خصوصی
کــنــدگــی احــکــام قــانــونــی حــوزه  بــاتــوجــه بــه پــرا
ــود  مــشــارکــت عــمــومــی -خــصــوصــی و ضــــرورت وج
قانونی جامع، در اواخر دولت دهم تالش هایی برای 
تدوین پیش نویس الیحه ای در این موضوع صورت 

گرفت. با پایان یافتن دولت دهم، علی رغم پیگیری 
تدوین کنندگان این پیش نویس و حضور در جلسات 
و  پیگیری  بــرای  دولــت  در  اراده ای  اما  کارشناسی، 
تهیه مقدمات قانونی این مشارکت وجود نداشت.11 
از همین رو تا سال 1395 اقدام قابل توجهی صورت 
ج در سایت هیئت  اطالعات مندر نگرفت. مطابق 
الی   1392( ســال  ســه  بــه  قریب  تأخیر  علت  ــت  دول
و  بودجه  و  برنامه  سازمان  میان  اختالفات   )1395
وزارت امور اقتصاد و دارایی بر سر پیش نویس بوده 
است.12 البته پس از نهایی شدن پیش نویس تهیه 
شده در بهمن ماه 1395 نیز اختالفات ادامه داشته 
و مانع از تصویب آن در هیئت وزیران و تعویق قریب 

به دوساله آن شد.13
فـــوق در آذرمــــاه 1397 در  دســـت آخـــر الیــحــه 
بهمن  تاریخ  در  و  رسید  تصویب  به  ــران  وزی هیئت 
ماه همان سال به مجلس تقدیم شد. مجلس نیز 
کــرد. در  اعــالم  را  فــوق  اسفندماه وصــول الیحه  در 
مجلس،  در  الیحه  بررسی  مقدمات  تهیه  جریان 
و  اصــلــی  کمیسیون  عــنــوان  بــه  عــمــران  کمیسیون 
کشاورزی، آموزش و امور داخلی به  کمیسیون های 
عنوان کمیسیون های فرعی تعیین شدند. علی رغم 
کمیسیون  امــا  ایــن موضوع  فــوری  ضــرورت بررسی 
عمران با تأخیری قریب به یک سال، در بهمن ماه 

کرد.14 1398 الیحه فوق را بررسی و تصویب 

دیدگاههانسبتبهالیحه
مرکز پژوهش های مجلس پس از تصویب الیحه 
کرد. مطابق  اظهارنظر  آن  به  کمیسیون نسبت  در 

قوت  نقاط  مــزبــور  الیحه  پــژوهــش هــا  مرکز  دیــدگــاه 
به  ارجــاع  اجــازه  به  از جمله می توان  دارد  بسیاری 
داوری در موارد اختالف و الزام قوه قضاییه به ایجاد 
شعب تخصصی، شفافیت و دسترسی به اطالعات 
ــجــاد شــرایــط جـــذاب ســرمــایــه گــذاری،  طــرح هــا، ای
پیش بینی الگوهای مختلف مشارکت و نهادسازی 
برای انجام امور مربوطه دانست.15 نقطه قوت دیگر 
ج از چارچوب  کاربری خار الیحه، عدم امکان تغییر 
قرارداد است و همچنین ضمانت اجرایی محکم آن 

گردیده است. که در ماده 32 به آن ها اشاره 
ــده، انــتــقــاداتــی  ــادشـ ــوت یـ ــقــاط قـ افــــزون بــر ن
ــود. مرکز  ــی ش ــه ایـــن الیــحــه مــطــرح م نــیــز نسبت ب
پژوهش های مجلس در همان اظهارنظر کارشناسی 
که در ادامه ضمن تحلیل به  به نکاتی اشاره می کند 

آن ها می پردازیم:
ــه در  ک الیــحــه حــکــم تــمــامــی انــــواع مــشــارکــت   -1

کــرده است را یکسان  مــاده 12 به آن هــا اشــاره 
روش هــای  از  یک  هر  که  آن  حــال  می پندارد. 
این  را دارد.  ــود  ــاص خ الــزامــاتــی خ ــده  ــاد ش ی
اجرایی،  حجم  چــون  ک هایی  مال به  الــزامــات 
درصد پیشرفت و مانند آن وابسته است. برای 
مثال در برخی روش ها فرآیندهای اداری زیاد 
شود  کار  سرعت  کاهش  موجب  است  ممکن 
و در برخی دیگر از روش ها الزم باشد. از طرف 
دیگر کم بودن فرآیندهای اداری در برخی موارد 

زمینه ساز بروز فساد و انحرافات شود.
مشارکت  مستعد  طــرح  ویژگی های  الیحه  در   -2

باعث  تعیین  عــدم  ایــن  اســـت.  نــشــده  معین 
کــه طــرح هــای مستعد  ــواردی  ــ مــی شــود در م
دارند،  جذابیت  نیز  دولتی  دستگاه های  برای 
خــودداری  آن ها  معرفی  از  مزبور  دستگاه های 

کنند.
شورای ملی راهبری مشارکت -موضوع ماده 5   -3

کارآمد است: اواًل جلسات  الیحه - به دو دلیل نا
که در  افـــرادی  ترکیب  و  اســت  شــورا تخصصی 
گرفته شده توان  الیحه برای این شورا در نظر 
الزم برای انجام وظایف مربوط به این شورای 
نــدارد. ثانیًا با توجه به بلندمدت  تخصصی را 
بودن قراردادها الزم است اعضا بصورت دایمی 
و  باشند  داشته  نسبی  ثبات  یا  شده  منصوب 
ج در الیحه با رفت و آمد دولت ها  ترکیب مندر
ایــراد  البته  مــی گــیــرد.  ــرار  قـ تغییر  دســتــخــوش 
که دوام  اســت. چــرا  تأمل  ــزارش محل  گ اخیر 

ــبـــری مــشــارکــت  ــورای مــلــی راهـ ــ    شـ
دلیل  دو  به   - الیحه   ۵ مــاده  ع  -مــوضــو
ــورا  شـ جــلــســات  اواًل  ــت:  ــ اسـ ــد  ــارآمـ ــاکـ نـ
در  که  افــرادی  ترکیب  و  اســت  تخصصی 
الیحه برای این شورا در نظر گرفته شده 
توان الزم برای انجام وظایف مربوط به 
با  ثانیًا  ــدارد.  ن را  ایــن شــورای تخصصی 
الزم  قراردادها  بودن  بلندمدت  به  توجه 
است اعضا بصورت دایمی منصوب شده 
ترکیب  و  باشند  داشــتــه  نسبی  ثــبــات  یــا 
دولت ها  آمد  و  رفت  با  الیحه  در  مندرج 

دستخوش تغییر قرار می گیرد. 


