پاستور

تیر و مرداد 1399

شماره اول

عضویت افراد در شورا میتواند زمینهساز فساد

کوچکترین درصــد از سهام شرکت بــه بخش

پایش تعهدات به دو صورت پسینی و پیشینی

در آن باشد .این شورا به عنوان یک تنظیمگر

عــمــومــی تعلق داشــتــه بــاشــد ،نــم ـیتــوان آن

انجام میشود و الیحه مصوب کمیسیون تنها

بخشی حوزه مشارکت باید از هرگونه سوگیری

را بخش خصوصی دانــســت .ایــن تعریف در

به پایش پسینی توسط سازمان برنامه اشاره

بر حذر باشد و یکی از سازوکارهای جلوگیری

حقیقت بسیاری از اشخاص بخش خصوصی

دارد.

از سوگیری ،همین تغییرات مقطعی در ترکیب

را از شــرکــت در فــراخــوان اول و دوم محروم

 -7یــکــی از بــخ ـشهــای مــهــم در قـ ــراردادهـ ــای

اعضا اســت .البته ایــن بــدان معنا نیست که

میکند .عــاوه بر آن ذکر این نکته الزم است

مــشــارکــت بخش تضامین طرفین اس ــت .در

ترکیب فوق کارآمدی الزم را دارد .در این رابطه

که هدف از مشارکت عمومی -خصوصی عالوه

ایــن میان امــا عــدم توانایی طــرف عمومی در

ایراد اول ،این مورد صحیح و قابل دفاع است.

بر تأمین مالی طر حهای عمرانی زیرساختی،

ایفای تعهدات خود محتملتر است و از این

 -4یکی از مهمترین ایرادات وارد بر الیحه سپردن

تقویت بخش خصوصی نیز اســت و تعریف

رو تضامین طــرف عمومی از اهمیت بیشتر

بسیاری ترتیبات الیحه به دستورالعملها و

الیحه از طرف خصوصی و فرآیند سه مرحلهای

برخوردار است .همچنین پیشبینی تضامین

آییننامههای اجرایی اســت .تا جایی که در

فراخوان (که به موجب ماده  3الیحه در صورت

محکم میتواند یکی از موارد جذاب برای طرف

 18مــورد به دستورالعمل و آییننامه اجرایی

ع ــدموج ــود ط ــرف خصوصی در مــراحــل اول

خصوصی باشد و آرامــش خاطر آن نسبت به

احاله داده شده که پس از تصویب الیحه تهیه

و دوم بخشهای عمومی نیز میتوانند در

ایفای تعهدات طــرف عمومی را تأمین کند.

میشود .به زعم کارشناسان مرکز پژوهشها

فراخوان مرحله سوم شرکت کنند) نمیتواند

مــاده  21الیحه بــرای تضمین تعهدات طرف

ایــن روی ــه از عــدم وج ــود راهکـ ــار مناسب نزد

این هدف را تأمین کند.

عمومی ،تأسیس صندوقی با عنوان صندوق

تدوینکنندگان الیحه ناشی مـیشــود .یکی

 -6م ــاده  22الیــحــه بــه تــعــهــدات ط ــرف عمومی

توسعه و ضمانت مشارکت عمومی -خصوصی

از برجستهترین این مــوارد که میتواند منشأ

مـ ـیپ ــردازد و مــقــرر مـیکــنــد ای ــن تــعــهــدات در

را مقرر و منابع تأمین اعتبارات آن را احصا کرده

مشکالت عدیده شود ،انتخاب طرف خصوصی

ج ــداول ــی بــرحــســب زم ــانب ــن ــدی جــانــمــایــی

است که به موجب ماده  10الیحه به آییننامه

میشوند و سازمان برنامه و بودجه مکلف به

اســت .دو ای ــراد مرکز پژوهشها بر ایــن ماده
ً
عــبــارت اســت از :اوال عــدم تناسب اعتبارات

اجرایی سازمان برنامه و بودجه سپرده شده

پایش این تعهدات است .در حقیقت این ماده

است .این رویه در حقیقت نوعی نقض غرض

هیچ گونه ســازوکــار کنترل تعهدات دولــت را

ورودی صندوق با کارویژه آن (که تنها صدور
ً
ضمانت نامه اســت) و ثانیا پیشبینی اینکه

مــحــســوب م ـیشــود .پــیـشتــر گفتیم یــکــی از

پیشبینی نکرده است و تنها به تنظیم صورتی
ً
از تعهدات و احیانا تفکیک هر یک بر حسب

صــنــدوق بــا ســازوکــارهــای مــوجــود در مــاده به
یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی مبدل شود.

پرا کندگی قوانین و مقررات است .الیحه مزبور

زمان یا دستگاه مربوطه ا کتفا کرده است .در

در نقد دیدگاه مرکز پژوهشها میتوان گفت

به عنوان یک الیحه جامع و منسجم نوعی

صورت عدم کنترل تعهدات و ناتوانی احتمالی

به نظر میرسد این سازوکار موجود در ماده

پاسخ بــه همین معضل محسوب میشود.

طرف عمومی در ایفای آنها ،این تعهدات به

نیست کــه بــه نتیجه فــوق منتهی میشود،

حال آن که سپردن نزدیک به  18مورد از موارد

بدهیهای دولــت به طــرف خصوصی مبدل

بلکه ترتیبات دیگری همچون اخالل در تهیه

مهم مرتبط بــا مشارکت بــه مــقــررات نــه تنها

میشود .مطابق اظهارنظر مرکز پژوهشها،

گ ــزارشه ــای امــکــان سنجی مــشــارکــت ،عدم

معضالت حــوزه مشارکت عمومی -خصوصی

مشکل پرا کندگی قوانین را برطرف نمیکند

پایش تعهدات و از این قبیل است که صندوق

که بر پیچیدگی کار میافزاید .مطابق نظر مرکز

را به وضعیتی چنان که گفته شد مبتال میکند.

پژوهشها تمام این موارد شأنیت قانونی دارند
و نمیتوان با تهیه و تصویب آییننامه اجرایی
و دستورالعمل از خود سلب تکلیف کرد .البته
ایــن دیــدگــاه مرکز پژوهشها نیز محل تأمل
است .تردیدی نیست بسیاری از مواردی که به
مقررات دولتی احاله داده شده شأنیت قانونی
دارنــد اما برخی دیگر این گونه نیستند و نیاز
است مقامات اجرایی در راستای انجام تکالیف
قانونی خود به تهیه و تصویب آنها اقدام کنند.
 -5باتوجه به بند  4مــاده  1الیحه که به تعریف

یکی از مهمترین ایـ ــرادات وارد بر
الیحه سپردن بسیاری ترتیبات الیحه به
دستورالعملها و آییننامههای اجرایی
اسـ ــت .ت ــا جــایــی ک ــه در  18مـ ــورد به
دستورالعمل و آییننامه اجرایی احاله
داده ش ــده کــه پــس از تـصــویــب الیحه
تهیه میشود .به زعم کارشناسان مرکز
پژوهشها این رویه از عدم وجود راهکار
مناسب نزد تدوینکنندگان الیحه ناشی
میشود.

این ماده تنها به سازوکارهای تضمین تعهدات
طرف عمومی میپردازد و تنها میتوان در این
محدوده از آن انتظار پیشبینی قواعد مطلوب
داشت .همچنین ایراد دیگری که در اظهارنظر
مرکز پژوهشها آمده مغایرت رویه این صندوق
با سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه و
اساسنامه صندوق توسعه ملی (ماده  16قانون
احکام دایمی برنامههای توسعه کشور) است.
 -8ایراد دیگر به ترتیبات الیحه پیرامون حق بیمه
در قــرارداد مشارکت مربوط میشود .توضیح

طــرف خصوصی م ـیپــردازد ،سخت میتوان

آن که در مواقعی که دسترسی بازرسان بیمه

مصادیقی پیدا کرد که با این تعریف مطابقت

به مرا کز مربوطه ممکن نیست ،مطابق ماده

داش ــت ــه ب ــاش ــد .ب ــه م ــوج ــب ایـ ــن م ـ ــاده ا گــر

 41قانون تأمین اجتماعی حق بیمه بصورت
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