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ــرارداد  ــ ــدی از ق ــ ــر اســـاس درص ــرأس و ب عــلــی ال
مشخص می شود. از این مبلغ، با عنوان حق 
مبلغ  معمواًل  کــه  مــی شــود  ــاد  ی ــرارداد  ــ ق بیمه 
این  از  دارد.  عــادی  به حالت  بیشتری نسبت 
محصول  نــهــایــی  قیمت  افــزایــش  مــوجــب  رو 
می شود و با توجه به فقدان ترتیبات مشخص 
سلیقه ای  رفــتــارهــای  امــکــان  درصـــد،  تعیین 
ماده 28 الیحه سازمان  نیست.  انتظار  از  دور 
حق  محاسبه  بــه  مکلف  را  اجتماعی  تأمین 
فوق  شکل  بــه  مــشــارکــت  قـــراردادهـــای  بیمه 
دولــت  ارســالــی  الیحه  در  البته  اســت.  نــمــوده 
کمیسیون عمران(،  )پیش از اعمال اصالحات 
از  را  ماده 23 به روشنی قراردادهای مشارکت 

)حق  اجتماعی  تأمین  قانون   41 ماده  شمول 
کرده بود و این موضوع در  ج  بیمه قرارداد( خار
ماده  به صورت  مربوطه  کمیسیون  اصالحات 

28 به الیحه اضافه شده است.
می شود  مربوط  الیحه  مــاده 29  به  دیگر  ــراد  ای  -9

مشارکت  طرح های  بــرای  را  معافیت هایی  که 
پیش بینی می کند. توضیح آن که این معافیت ها 
با بند الف مــاده 6 قانون برنامه ششم توسعه 
مغایر اســت. بند الف این مــاده مقرر مــی دارد: 
یا  ترجیح  تخفیف،  هرگونه  برقراری   - الف   ...«
اجرای  سال های  طی  جدید  مالیاتی  معافیت 

قانون برنامه ممنوع است...«.

بــرقــراری  از  پرهیز  لــزوم  در  قانونگذار  دغــدغــه 
مـــواردی  در  امــا  به جاست  مالیاتی  معافیت های 
برقراری این معافیت ها می تواند به رشد و پیشرفت 
به  مقاطعی  در  قانونگذار  البته  شود.  منتهی  کشور 
سود  به  را  معافیت هایی  و  بــوده  پایبند  نکته  ایــن 
کرده است. از جمله ماده  فعالیت های مولد برقرار 
132 قانون مالیات های مستقیم که پیش از تصویب 
قانون برنامه ششم )1381( به تصویب رسیده است.
بــه حداقل  لـــزوم  بــا مالحظه  بــه نظر مــی رســد 
و استفاده  از سویی  رساندن معافیت های مالیاتی 
باید  کــشــور  توسعه  و  رشــد  در  معافیت ها  اهـــرم  از 
معافیت های  ســامــان دهــی  جهت  در  ســـازوکـــاری 

مالیاتی مقرر شود.
صرف نظر از ایرادات مرکز پژوهش های مجلس، 
ایرادات دیگری در الیحه به چشم می خورد از جمله 
با توجه به اینکه شورای راهبری پیش بینی شده در 
الیحه برای پیشبرد امور تنظیم گرانه حوزه مشارکت 
گرفته شده، باید نکاتی در ساختار آن رعایت  در نظر 
مدیریتی  سطح  شــورا  ایــن  ــرادات  ــ ای از  یکی  شــود. 
برگزاری جلسات  که  آن است  افــراد تشکیل دهنده 
تخصصی  به  توجه  با  همچنین  می کند.  ــوار  دش را 
بودن امور مشارکت، حضور ترکیب تخصصی در این 
که  شورا انتظار می رفت. عالوه بر آن با توجه به این 
موضوع مشارکت در این الیحه اموال عمومی است، 
را بخش های خصوصی  از آن  نیمی  که  ترکیب  این 
چــون اتــاق بــازرگــانــی، اتــاق تــعــاون و غیره تشکیل 

ک به نظر می رسد. می دهد، ناصحیح و خطرنا

تــدویــنالیــحــهجــامــعیــااعــمــالاصــالحــات
جزییدرقوانینومقرراتموجود؟

که در قبال مشارکت عمومی  یکی از اختالفاتی 
خصوصی و ایجاد بستر قانون برای آن وجود دارد، 
لزوم تدوین الیحه ای جامع در این زمینه و در مقابل 
اعمال اصالحات جزیی در قوانین و مقررات موجود 
گستردگی دامنه تغییراتی  گروه اول معتقدند  است. 
که با ورود مشارکت در نظام حقوقی ایجاد می شود، 

تدوین الیحه را ضروری می نماید.
بستر  ــاد  ــجـ ایـ مــعــتــقــدنــد  بـــرخـــی  ــل  مــقــاب در 
بلکه  نــدارد  تنها ضــرورت  نه  بــرای مشارکت  قانونی 
را در نظام حقوقی و قانونی ایجاد  نابسامانی هایی 
مختلفی  ترتیبات  قوانین  از  یک  هر  در  زیرا  می کند 
ــد به  ــوان ــی ت ــحــه م پــیــش بــیــنــی شـــده و تـــدویـــن الی
گروه  ایــن  شــود.  منجر  قوانین  ــورم  ت و  هم پوشانی 

و  قوانین  اعمال اصالحاتی در  با  معتقدند می توان 
حقوقی  نظام  در  را  مشارکت  قانونی  بستر  مقررات، 

کرد. ایران فراهم 
قابل  دیـــدگـــاه  ــن دو  ایـ از  یــک  هــر  اســـتـــدالل 
موضوع  گستردگی  به  توجه  طرفی  از  اســت:  توجه 
در  آن  تعبیه  ــرای  ب که  تغییراتی  دامنه  و  مشارکت 
نظام حقوقی الزم است و از طرف دیگر لزوم پرهیز 
از نابسامانی های به وجود آمده در پی تدوین الیحه 
موضوع  ایــن  در  کــه  مسأله  ایــن  بــه  پاسخ  جــامــع. 
تدوین الیحه الزم است یا اصالح قوانین و مقررات 
مشارکت  بــه  نگاه ها  نــوع  بــررســی  نیازمند  مــوجــود 

عمومی خصوصی است.

مشارکتعمومیخصوصی؛قراردادیاالگوی
ادارهامورعمومی؟16

ارایه  در  می تواند  موضوعی  هر  به  نگرش  نوع 
پیشنهادات مؤثر باشد. مشارکت عمومی خصوصی 
نیز از این قاعده مستثنی نیست. برای ارایه پیشنهاد 
مشارکت  شود:  دیده  سطح  دو  در  را  مشارکت  باید 
به عنوان یک نوع قرارداد و مشارکت به عنوان یک 

الگوی اداره امور عمومی.
به عنوان یک  گر مشارکت عمومی خصوصی  ا
مــی تــوان بستر  به نظر  پنداشته شــود  قـــرارداد  نــوع 
قانونی این نوع از قرارداد را با اصالح قوانین و مقررات 
تدوین  راه کــار  بودن  استثنایی  کرد.  فراهم  موجود 
کارگیری آن در مواقع ضروری، مؤید  الیحه و لزوم به 

این دیدگاه است.
گـــر مــشــارکــت عــمــومــی خــصــوصــی الــگــوی  امـــا ا
جدیدی از اداره امور عمومی تلقی شود، با توجه به 
گستردگی این موضوع لزوم تدوین الیحه ای جامع 
کند  پیش بینی  را  آن  مختلف  فـــروض  احــکــام  کــه 
اما الزم است مالحظات  راه  این  در  اســت.  بدیهی 
تنقیحی رعایت شود. یکی از این مالحظات مشخص 
نمودن نسبت الیحه با قوانین و مقررات موجود از 
که  لحاظ اصالح یا نسخ آن هاست. یکی از مواردی 
تشخیص قانون الزم االجرا را برای مجریان، قضات 
و عموم مردم دشوار می کند نسخ های ضمنی است 
که نظم  که باید در جریان تدوین این دست لوایح - 
کنونی را دست خوش تغییر قرار می دهد - تا  حقوقی 

کرد. حد امکان از آن ها خودداری 

لزومرعایتاصولارایهخدماتعمومی
در فــرض پــذیــرش هــر دو نــگــرش فـــوق، امــا با 

به  خصوصی  عمومی  مشارکت  اگر    
پنداشته شود  قــــرارداد  ع  ــو ن یــک  عــنــوان 
ع  نو ایــن  قانونی  بستر  مــی تــوان  نظر  بــه 
مقررات  و  قوانین  اصــاح  با  را  ــرارداد  قـ از 
موجود فراهم کرد. استثنایی بودن راه کار 
در  آن  کارگیری  به  لــزوم  و  الیحه  تدوین 
است. دیدگاه  این  مؤید  ضــروری،  مواقع 
اما اگر مشارکت عمومی خصوصی الگوی 
جدیدی از اداره امور عمومی تلقی شود، 
ع لزوم  گستردگی این موضو با توجه به 
تدوین الیحه ای جامع که احکام فروض 
بدیهی  کــنــد  پیش بینی  را  آن  مختلف 
است. در این راه اما الزم است ماحظات 

تنقیحی رعایت شود. 


