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توجه به اینکه پروژه های مورد مشارکت برای ارایه 
نکته ای  بــایــد  مــی شــود،  انــجــام  عمومی  خــدمــات 
خدمات  ارایــه  جریان  در  دولت ها،  شــود.  مالحظه 
کنند و از جمله این  عمومی باید اصولی را مراعات 
خدمات  بودن  رایگان  اصل  و  برابری  اصل  اصول، 
بــر مشارکت  کــم  رویـــه حــا تــوجــه  بــا  عمومی اســـت. 
مورد  پــروژه هــای  مالی  تأمین  خصوصی،  عمومی 
مشارکت نه از طریق منابع بخش خصوصی، بلکه 
توسط مصرف کنندگان خدمات نهایی این پروژه ها 
ــرادات  ــ ــجــام مـــی شـــود. الزم اســـت بـــرای ایـــن ای ان
مشارکت،  ــراری  ــرق ب ضمن  تــا  شــده  چــاره انــدیــشــی 

اصول ارایه خدمات عمومی نیز خدشه دار نگردد.

پیشنهادات
باتوجه به ضرورت تدوین قانون واحد و جامع 
در زمینه مشارکت عمومی خصوصی، پیشنهادات 

اصالحی به ترتیب زیر است:
مشخص  الیــحــه  ایـــــرادات  از  یــکــی  شــد  گفته   -1

نبودن نسبت آن با قوانین و مقررات موضوعه 
و تصویب  تــدویــن  اینکه  بــه  تــوجــه  بــا  اســـت. 
گاهی ممکن  الیحه جامع در موضوع مشارکت 
است هم پوشانی با قوانین و مقررات موضوعه 
نیست  معلوم  مثاًل  کــه  چنان  بــاشــد،  داشــتــه 
ترتیبات انتخاب طرف خصوصی در این الیحه 
در پی نسخ قانون برگزاری مناقصات است یا 
رویه نسخ  از  پرهیز  لزوم  آن، همچنین  اصالح 
که در  ضمنی، الزم است در پایان هر الیحه ای 
این موضوع تنظیم می شود، فهرست قوانین 

ج شود. منسوخ یا اصالح شده در
تا حد امکان از احاله قواعد مشارکت به مقررات   -2

اجرایی از قبیل دستورالعمل و آیین نامه پرهیز 
از حوصله  که موضوع  مــواردی  در  شــود؛ مگر 
ج بوده و شأنیت مقرراتی دارد. مثاًل  الیحه خار
موضوع مهمی مانند انتخاب طرف خصوصی 
)مطروح در ماده 10 الیحه( از جمله موضوعاتی 
ــب دســتــورالــعــمــل  ــال کـــه بـــتـــوان در ق نــیــســت 
کرد و این موضوع شأنیت  ترتیبات آن را معین 
که موضوعی چون فرآیند  قانونی دارد. حال آن 
در  )مطروح  تسهیل گر  انتخاب  و  تسهیل گری 
و  داشته  مقرراتی  شأنیت   )8 مــاده   2 تبصره 
آیین نامه  یا  دستورالعمل  قالب  در  می تواند 

تنظیم شود.
ضمن تنظیم قواعد عمومی مشارکت عمومی   -3

ــک از  ــر ی ــزامـــات ه ــه الـ ــا تــوجــه ب خــصــوصــی، ب
هر  اختصاصی  قــواعــد  مــشــارکــت،  ــای  روش هــ
کدام به صورت مجزا تعیین شود. برای مثال 
قراردادهای BOO از جمله قراردادهایی است 
طرف  تملک  به  قـــرارداد  موضوع  پایان  در  که 
خصوصی درمی آید. حال با توجه به مالحظات 
مربوط به تملک طرف های خصوصی خارجی 
این  انعقاد  در  مــحــدودیــت هــایــی  اســت  الزم 

دست قراردادها پیش بینی شود.
احتمالی  سوءاستفاده های  از  جلوگیری  برای   -4

الزم  سلیقه ای،  رفتارهای  اعمال  یا  سویی  از 
بــرای  کــه طــرف عمومی  اســت مــشــوق هــایــی 
توجیه پذیری اقتصادی و جذب طرف عمومی 
استفاده  شرایط  و  می کند  تعیین  مشارکت  به 
این مشوق ها در الیحه مشخص  از  از هر یک 

شود.
عمومی  مــشــارکــت  ــای  ــده ــن ــرآی ف جـــریـــان  در   -5

ضروری  امــری  تنظیم گر  یک  وجــود  خصوصی 
تخصصی  هم چون  مــواردی  رعایت  اما  است. 
در  منافع  تعارض  مدیریت  همچنین  و  بــودن 
کــه عــدم توجه به  ــر اســت  آن امــری ضــروری ت
عمومی  امــوال  بــرای  زیانباری  پیامدهای  آن 
ــات عــمــومــی ایــجــاد  ــدم ــه خ ــ ــان ارای و در جــری
تنظیم گر  این  ارتباط  البته الزم است  می کند. 
با تنظیم گران بخشی مثاًل در حوزه برق و آب و 

غیر آن مشخص شود.
تــکــلــیــف تــعــریــف طــــرف خــصــوصــی یـــا بخش   -6

این  در  چــه  یکپارچه،  گــونــه ای  بــه  خصوصی 
شود.  مشخص  دیگر  قوانین  در  چه  و  قانون 
تعریف  قوانین  از  یک  هر  که  حاضر  حال  رویــه 
ــود را دارنـــــد، صــحــیــح بــه نظر  مــربــوط بــه خـ

نمی رسد.
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سرمایه گذاری و کمک های فنی با فارس
http://fna.ir/ex3d7n

12- پایگاه اینترنتی هیئت دولت:
http://cabinetoffice.ir/fa/news/1501/%D9%84%D 
8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D9%85%
D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA
-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8
C-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%D-
B%8C

13- پیش نویس سال 1395 متفاوت از پیش نویس 1397 
که به مجلس تقدیم شد. در پیش نویس اخیر  است 
برخی مواد پیش نویس قبلی حذف شده و شمار مواد از 
38 به 29 کاهش یافته است. ذکر این نکته خالی از لطف 
که در بخش عمده مواد الیحه 1395 ترتیبات  نیست 
تکمیلی به تصویب آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی 
احاله شده است و کمتر ماده ای یافت می شود که چنین 

ترتیبی را پیش بینی نکرده باشد.
مــواد الیحه  کمیسیون شمار  با دریافت پیشنهادات   -14
دوباره به 39 افزایش یافت. از جمله موارد افزوده شده 
که در جهت شفافیت  کمیسیون است  ماده 7 مصوب 
بیشتر موضوع، انتشار عمومی اسناد مربوط به پروژه را 

مقرر کرده است.
کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس درباره  15- اظهارنظر 
مسلسل  شماره  خصوصی.  عمومی  مشارکت  الیحه 
23017028. منتشر شده در تاریخ 99/2/20. صص 3 
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