
ســــال-2 اخـيـردر طريقچين،هــاي افزايشاز
ــرمايه مختلفگذاريس ــورهاي كش ذخايراز،در

سالارزي حاصــل كه استخود تجاري مازاد ،ها
اســتاســتفاده حالبرده اين از،. با ايران ســهم
است.ســرمايه بوده ناچيز چين خارجي درگذاري
ســـرمايه،نتيجه جذب در نتوانســـته گذاريايران
تجخـار كنـد. بنـابراين، عمـل موفق چين دويني

تجاريســياســت و صــنعتي ارايههاي و مناســب
برايمشــوقومشــخصهايبرنامه مناســب هاي

سـرمايه ميگذارانترغيب توصيه كشــور به چيني
ــي ــناس كارش تحقيقات انجام زمينه، اين ــود. در ش

جذبدقيق مورد در حوزهتر در هايفاينانسچيني
مي ايران براي برايبااهميت بســـياري منافع تواند

باشد. داشته كشور
مي-3 نظر ــدبه تواعاملترينمهم،رس ايجاد نزبراي

سياسي مناسبات همچنين و اقتصادي مبادالت بين
و خارجي ســـياســـت از اســـتفاده چين، با ايران

اين است. در مناسب اقتصادي خألنبيديپلماسي ،
چين زمينه در مجرب شناختكارشناساني شناسي،

نتيجهراكشـــورمان در و كرده محدود چين از،از
ــت ــياس س ــتهدامنه كاس حوزه اين در اثرگذار هاي

بسيارايناهميتاست. جمعيت به توجه با مقوله
ب و چين اين،تبعهباالي گســـترده مصـــرفي بازار

مي كـه جذبباالييظرفيتتوانـدكشـــور براي
باشد داشــته كشــور غيرنفتي دوچندان،صــادرات

بود. خواهد
شده،-4 اشـاره موارد بر توجهعالوه كه ديگري نكته

بررسي در آن وچشمبه ايران اقتصادي روابط انداز
بود نخواهد فايده از خالي كليديچين نقش اناير،

چين اقتصاديبراي كمربند ابريشمدر .تاسجاده
ميكطورهمـان احيايدانيم،ه با واينچين جاده

اقتصادي كمربند يك تاترسيم دارد ترسيدسقصد
تســـهيلبـهراخود جهـاني باكندبـازارهـاي و

اتكـاهزينـه قـابـل يترصـــرفهبـهمقرونوهـاي
دهد. درفعاليت انجام را خود تجاري بين،اينهاي

دليل دو به استراتژيكايران منابعموقعيت راوانفو
گاز و اهدافنفت به دستيابي در كليدي عنصري ،

موضــوع اين نتيجه، بود. در خواهد چين ــده يادش
سـ تصميمياسـتبراي و داخليگذاران لقابگيران

بودتأمل اســتراتژيتاخواهد و برنامه داشــتن با
با و مدون و ازسـياسـتمعين مناسب اينگذاري
ك استفاده ند.نفرصت

منابع
اطالعـا-1 اطالعاتآژانس گزارش آمريكا، انرژي ت

مي چين، .2015انرژي
چشم-2 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس

سال پيش2015انرژي با سالبينيهمراه ،2040تا
.2015ريلوآ

چشم-3 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس
اكتبرمدتكوتاه .2015انرژي،

سـيدشمس -4 انرژي1394الدين (صـادقي، امنيت ،(
فصـــلنــامــه ايران، انرژي ژئواكونوميــك و چين

بين سياسي المللي.تحقيقات
ايمانه (-5 ــت1394عنافچه، فرص در)، راهبردي هاي

تحقيقاتي مؤســسه چين، و ايران اقتصــادي روابط
اقتصاد. تدبير

گزارش-6 ايران، اســالمي جمهوري آمارگمرك هاي
كشور،مقد خارجي تجارت .1390-1394ماتي

اطالعات-7 چين،اكونوميستواحد ريسك گزارش ،
نوامبر و .2015سپتامبر
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یـ خصوص یمشارکت عموم یحهال یابیارز
 1یاسر سلیمانی

 چکیده
 وجود خصوصيـ  عمومي قراردادهاي و معامالت با رابطه در گيريتصميم محافل در كه هاييچالش از يكي

 ـ عمومي مشاركت اليحه درباره گيريتصميم فرايند در اخيراً موضوع اين. است قرارداد عقد فرايند دارد،

پس  ،در گزارش حاضر. دارد ضرورت موضوع اين واكاوي روازاين .است كرده پيدا بيشتري اهميت خصوصي

اي غنا و خصوصي، به ارزيابي مقايسهـ  عمومي قراردادهايگذاري كشور در حوزه از مرور سير تاريخي قانون

است. نتايج حاكي از آن المللي پرداخته شده هاي معتبر بينسطح محتوايي قوانين مصوب مطابق با شاخص

گذاري در خصوصي، شاهد كيفيت و دقت در قانونـ  مشاركت عمومي است كه تا پيش از تهيه اليحه اخيرِ

دور  هاينوعي بازگشت به گذشته اما اليحه اخير مجدداً ،اين باب در جلوگيري هرچه بيشتر از فساد هستيم

بازنگري  -1هاي سياستي شامل: هد داشت. در انتها توصيهدنبال خوابوده كه گشايش بيشتر مجراي فساد را به

عدم موكول كردن  -2 ؛خصوصي در كشور و جلوگيري از تشديد تضاد منافعـ  سير تاريخي مشاركت عمومي

جهت پيشگيري از توليد بستر فسادزا ارائه شده است. ؛هاي متعددنامهبه آيينحاضر اليحه 

.صي، تداركاتمشاركت، اليحه، عمومي، خصو واژگان کلیدی:

 مقدمه
ر اهز 86ز ابیش  ،والنئمست اراظهاو  ارهامآس اسارب

ی ارد که براد دوجو کشور در نیاعمر مِاتمنیمهطرح 

ورد شده آر براعتبان ارد تومار میلیاهز 1000ن آم اتما

بودجه دولت  ،اهین طرحای تکمیل ابر .ستا

برد ن میال زمای ساهلادهد و سف نمیایی کفاتنهبه

 .ری برسدابردبودجه دولتی به بهره اب اهین طرحاکه 

 ملاعوز ای کشور اهختاد و توسعه زیرسایجا اًقطع

 یابر یاسنجه و ستا یداقتصا توسعه و رشد بر ثرؤم

 به توجهاب. شودمی داقلمد کشور فتگیایتوسعه نامیز

 لیام یاهمحدودیت نی،اعمر یاهپروژه دازی حجم

 اشود و بمحسوب می بخش ینا لشاچ ترینمهم

y.soleymani@isu.ac.ir  عضو اندیشکده حکمرانی دفاع و امنیت دانشگاه امام صادق )ع(، تهران، ایران. 1

دسترسی و  ،دیاقتصای اهنهاو تک اهوجود تحریم

 ،دیگر ز سویا .ستالی بیشتر شده ای ماهمحدودیت

 عملکرد است تاسبب شـده  اهلاین سارشد تورم در 

 ار نزولی سیر ،بتاث قیمت به یایهاسرم تاراعتبا

 . کند تجربه

 و گذشته یاهلاس در تاراعتبا یـنا جدی هشاک

 تورم سطهاوبه ،ریاج لاس یابر روند ینا مهادا

 تاخدم و هاالاک قیمت عمومی سطح رشد و سنگین

ی اهبررسی روند هزینه .تسا شده علت بر مزید

بع ادهد که منن میاخوبی نشبودجه عمومی کشور به

 یابر زمال لیام بعامن مینأتـ ناتو عمـومی بودجه

ین ا اب .رداند ار ختیازیرس و نیاعمر یاهپروژه



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

ارزیابى الیحه مشارکت عمومى ـ خصوصى
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ز ا ای دنیاز کشورهاری اسیر، بسیات و تفاتوضیح

ی اجرای اخصوصی بر ـ رکت عمومیامدل مش

ین جلب ابرا. بنبرندمی ختی بهرهای زیرساهطرح

ین حوزه ایه بخش خصوصی در ارکت و سرمامش

ین ای رفتن به است و کشور براپذیر ارنانکای تضرور

  .عده مستثنی نیستاین قاز اسو وسمت

قریب  نهالارزش سای ارات عمومی که دمالامع

ز همت( در اهر 2ن )ارد تومار میلیار هزادو هز

ری و ان همکازمار سامآه است، به گواکشور 

ی بیشترین حجم اراد  (OECD)دیاقتصا ةتوسع

کل  درصد از 57دل اشده و معدلهامب رشوه

. اختصاص داده استخود به ای دولتی راهرشوه

ست که در ایی اج ات عمومی تمالاسیت معاحس

ز اسی کشور ذکر و در فصل مستقلی اسانون اق

ست. ا ت عمومی کشور تقنین شدهاسبانون محاق

ین فصل، ضمن تفکیک »موضوع ا ةدانخستین م

طریق  ات«، تنهمالاز »طرق تشکیل معات« مالامع

 اقصه یامن ات عمومی رمالادرست تشکیل مع

ین فصل نیز اخر آ دهاست. ما نستهایده دامز

تصویب طرق تشکیل »ست: ا تصریح کرده

م انجاید در مجلس کشور اب اًت عمومی حتممالامع

ین اه ایگاجو همیت ا الذ ؛(1400منی، ؤ)م «دشو

»مشارکت  1397پیشنهادی سال یحه موضوع و ال

 ستایند تصویب اکه در فر خصوصی«ـ  عمومی

ز بروز ا اًقطع ،نآتدقیق در که ین نکته او توجه به 

ز سویی ادی جلوگیری نموده و اقتصان سد کالامف

ورد؛ آهم میافر ات رشد و توسعه کشور راموجب

وی اکاز موضوع و واتر خت دقیقامستلزم شن

؛ لذا عالوه بر بررسی مستندات ستایحه مذکور ال

باب با علمی و قانونی، جلسه تخصصی در این 

 حضور کارشناسان امر، برگزار شد.

 خصوصی ـ رکت عمومیامشماهیت  .1
ع انوای اجراخصوصی و  ـ رکت عمومیامش

له اسصدبقه اس از کشورهان در برخی آی اهروش

غلب است که در ایی ارهاهکاز مؤثرترین رارد و اد

ری اگذیهان جهت رفع مشکل سرمای جهاکشوره

م انجایی روش اراو بهبود ک اهختادر زیرس

. ستار گرفته شده اکنی بهای عمراهطرح

ست که اری ازوکاخصوصی سـ رکت عمومی امش

ی حکومتی ادهایر نهابخش عمومی، دولت و س

ب، آز اعم اختی ات زیرسامین خدمأمنظور تبه

در، اه، بناهن، فرودگآهاه، راز، راب، برق، گضالاف

ی بخش اهظرفیت زات اطارتبات و اعطالاوری افن

ن الی و توابع مانش، تجربه، مناز داعم اخصوصی 

ت ادبیاگرچه ا .دنکنده میاستفایی اجرافنی و 

خیر در ای اهلاخصوصی در سـ  رکت عمومیامش

نی ای عمراهطور گسترده در حوزه طرحکشور به

ز ار اگذنوناق اماست، ار گرفته اده قراستفامورد 

ت این موضوع در دو حوزه خدمان گذشته به الیاس

ست و اشته انی توجه دای عمراهعمومی و طرح

یی مبتنی بر اجرای اههادستگ ،در عرصه عمل

ی اهع روشانواشده، دایجانونی ای قاهظرفیت

ری، اسپخصوصی نظیر برونـ  رکت عمومیامش

ری اگذارکت مدنی، واره، مشاجاخرید خدمت، 

 .نداکردهیی اجرا او... ر



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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 ريانگهد و تاعملي
و تاعملي كه بنددمي دارداقر خصوصي شريک يک اب دولت
 .گيرد برعهده ار عمومي لكيتام اب تاسيسأت ريانگهد

و با ملاش شهري تاخدم زا ياگسترده طيف
 ريانگهد و تعمير د،ياز دامو بردن بين زا ب،ضالاف
 تانامكا ،اركهاپ ريانگهد و تعمير ،اهدهاج

 و با ياهسيستم ركينگ،اپ تانامكا تفريحي،
 .بضالاف

ختاس و حياطر

 ختاس و حياي طرابر خصوصي شريک يک اب دولت
 محلي دولت يياجرا يازهاو ني اردهانداستا اب كه تياسيسأت

 تاسيسأت ينا مي كهاهنگ. بنددمي ، قراردادرداد بقتامط
 و گيردمي برعهده ار نآلكيت ام محلي دولت ،شد ختهاس

 .شودن ميآ ريابردبهره ولئمس

 ختاس ياهپروژه و عمومي ياهختازيرس بيشتر
 ب،ضالاف و با ،اههابزرگر ،اهدهاج ملاش

 ديگر و اشن ياستخرها ب،ضالاف و با ياهسيستم
 .شدابمي دولتي تانامكا

1تِرنكيعمليات 

 حي،اطر يابر و كندمي همافر ار پروژه ليام بخش دولت
 اب مشخص نازممدت يک يابر تاسيسأت زيانداهار و ختاس

 وسيلهبه يياجرا فاهدا. بنددمي دارداقر خصوصي شريک يک
 لكيتام دولتي شريک و گرددمي تعيين دولتي بخش

 .رداد برعهده ار تاسيسأت

 يياج در عمومي  خصوصي ركتامش زا شكل ينا
 در ديازي فعامن دولتي بخش كه ستاجرا بلاق
 زا بردن نفع لادنب به اما كندمي حفظ ار لكيتام
 زا خصوصي بخش ريابردبهره و زاوسختاس
 غلبا ملاش نداتومي روش ينا. ستا تانامكا
 ب،ضالاف و بآ ملاش ييازيربن تاسيسات
 .شداب دولتي ياهناختماس ،اشن ياستخرها

ساخت اضافه بر 
2سيسات عموميأت

 بر فهاضا تيانامكا ختاس و ليام مينأت خصوصي شريكي
 شريک. گيردمي برعهده ار موجود عمومي تاسيسأت

 به شدهفهاضا تانامكا ريابردبهره ستا ممكن خصوصي
 كه نيازم ات اي و نازم زا مدتي يابر ار تاسيسأت

 .شود زگشتاب شده مانجا رياگذيهاسرم

 ملاش عمومي تاسيسات و اهختازيرس غلبا
 ب،ضالاف ياهسيستم ب،آ ياهسيستم ،اهدهاج
.اشن ياستخرها نندام سرگرمي و تفريحي تانامكا

خريد رهاجا

 شريک اب تاسيسأت ختاس و ليام مينأت حي،اطر يابر دولت
. كند هئارا ار عمومي خدمتي ات بنددمي دارداقر خصوصي

 شد راگذاو دولت به لكيتام كهنآ زا پس خصوصي شريک
 روش ينا. كندمي رهاجا نيازم دوره يک يابر ار تاسيسأت

 به زاني دولت كه گيرد راقر دهاستفا مورد نداتومي وقتي
 كه نيست موقعيتي در اما رد،اد جديد تاخدم و تاسيسأت

 .گيرد برعهده ار نآ ليام مينأت ندابتو

 نندام يايهاسرم ياهيياراد يابر ناتومي
 ب،ضالاف و با نقليه، يلاوس ناوگان ،اهناختماس

 .كرد دهاستفا مپيوتر،اك تاتجهيز

 زياسصيخصو
تدريجي

 در كه خصوصي شريک به موجود عمومي تاسيسأت لكيتام
. بداي لانتقا ،ستا شتهاد نقش تانامكا نآ گسترش و بهبود
 دوره يک يابر خصوصي شريک ار تاسيسأت ينا نآ زا پس

 زگشتان بازم ات اي و مدهآ دارداقر در كه نازم زا مشخصي
 .كندمي ريابردبهره و لكيتام ش،ارياگذيهاسرم

 و اهختازيرس بيشتر در نداتومي مدل ينا
 نندام گيرد، راقر دهاستفا مورد عمومي تاسيسأت
 ب،ضالاف ياهسيستم ب،آ ياهسيستم ،اهدهاج
 اههافرودگ دولتي، ياهناختماس ركينگ،اپ تانامكا
.اشن ياستخرها نندام سرگرمي تفريحي تانامكا و

1. Turnkey Operation

2. Wrap Around Addition



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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 توسعه، ره،اجا
 اي ريابردبهره
خريد

 اي و رهاجا دولت زا ار عمومي تاسيسأت خصوصي شريک
 زا ريابردبهرهدر نهايت  زيانوس اي گسترش سپسو  خردمي

. رساندبه سرانجام مي دولت اب ديارداقر تحتتاسيسات را  نآ
 تاسيسأت بهبود اي گسترش در خصوصي شريک رودمي رانتظا

 درمشخص  ايدورهاين تأسيسات در . كند رياگذيهاسرم
 راقر شارياگذيهاسرم زگشتاب يابر خصوصي شريک راختيا

 .گيردمي

 ملاش عمومي تاسيسأت و اهختازيرس بيشتر
 تانامكا ب،ضالاف ياهسيستم ب،آ ياهسيستم

 ،اههافرودگ دولتي، ياهناختماس ركينگ،اپ
.اشن ياستخرها نندام سرگرمي و تفريحي تانامكا

 خت،اس
 و ريابردبهره

(BOT) لانتقا

 ختاس و ليام مينأت يابر خصوصي شريكي اب دولت
 رسيد، ماتما به ختاس كه نيازم. بنددمي دارداقر تاسيسأت

. دهدمي لانتقا دولت به ار تاسيسأت لكيتام خصوصي شريک
 مدتي يابر خصوصي شريک به ار تاسيسأت نآ دولت سپس
 خصوصي شريک مدت نآ در كه دهدمي رهاجا نيطوال

 .شداب شتهاد ار شارياگذيهاسرم زگشتاب فرصت

 ملاش عمومي تاسيسأت و اهختازيرس بيشتر
 تانامكا ب،ضالاف ياهسيستم ب،آ ياهسيستم

 ،اههافرودگ دولتي، ياهناختماس ركينگ،اپ
.اشن ياستخرها نندام سرگرمي و تفريحي تانامكا

 لكيت،ام خت،اس
 و ريابردبهره

(BOOT) لانتقا

 لي،ام مينأت يابر ريانحصا نشيزيافر خصوصي بخش
 وريآجمع و مديريت و ريانگهد و حفظ ري،ابردبهره خت،اس

 پس. وردآمي دستبه بتاث دوره يک يابر ربراك ياههزينه
 .گيردمي راقر دولت راختيا در حق نشيز،افر فتناي ناياپ زا

 نندام عمومي تاسيسات و اهختازيرس بيشتر
 تفريحي، تانامكا ب،ضالاف و با ياهسيستم
 دولت، ريادا و تياعملي ياهناختماس ،اههافرودگ

 .تايعاض مديريت تاسيسات ركينگ،اپ تانامكا

 و لكيتام خت،اس
 ريابردبهره

(BOO)

 كندمي منتقل ار موجود تاسيسأت وليتئمس و لكيتام اي دولت
 جديد تياسيسات ريابردبهره و لكيتام خت،اس يابر اي و
 طوربه ليام مينأت. بنددقرارداد مي خصوصي شريک با مادواب

 .ستا خصوصي شريک اب كلي

 زجملها عمومي تاسيسأت و اهختازيرس بيشتر
 ركينگ،اپ تانامكا ب،ضالاف و بآ ياهسيستم

 ريادا ياهناختماس ،اههافرودگ تفريحي، تانامكا
 .دولت تياعملي و

.1394ی مجلس، اه، مرکز پژوهشBritish Columbia, 1999: خذأم

 یاهالاک زا بخشی لیام مینأت یابر دولت

 اهنآ کیفیت یارتقا یابر همچنین و عمومی

. کند دهاستفا خصوصی بخش ظرفیت زا نداتومی

 یامعنبه اًلزوم ،خصوصی بخش ظرفیت زا دهاستفا

 مدیریت و لکیتام ملاک لانتقا و زیاسخصوصی

 و دولتی مالًاک مدیریت و لکیتام بین. نیست

 وسیعی طیف خصوصی مالًاک مدیریتِ و لکیتام

 و خصوصی یاهبخش که رداد وجود اهلتاح زا

 یهاالاتولید ک و تهیه در هم اب ننداتومی عمومی

 ینا .کنند رکتامش عمومیشبه و عمومی

 تیاعملی مختلف یادهارداقر لباق در اهرکتامش

. شودمی

 و تاعملی در خصوصی بخش رکتامش

 پروژه تحویل خت،اس و حیاطر ری،انگهد

 و توسعه طرح یاجرا دست، در کلید صورتبه

 زیاسخصوصی خرید، رهاجا ری،ابردبهره

 خرید؛ ای ریابردبهره توسعه، ره،اجا تدریجی،

 لکیت،ام خت،اس ری؛ابردبهره ل،انتقا خت،اس

 و لکیتام خت،اس و لانتقا ری،ابردبهره

 خصوصی رکتامش یاهروش زجملها ریابردبهره

 رکتامش .ستا عمومی یاهالاک مینأت در عمومیـ

 و اهالاک زا وسیعی طیف در خصوصیـ  عمومی

 و ختاس نظیر) اهختازیرس مینأت زا تاخدم

 شبکه توسعه و اههابزرگر ثاحدا در،ابن توسعه



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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 و حفظ و ختاس حی،اطر ،اسده یابن ،اههار

 تاخدم مینأت ات (بضالافوبآ سیستم ریانگهد

 و پرورش و موزشآ زمینه در یاحرفه

 .ستا دهاستفا بلاق نادرموشتابهد

الزم است سیر قانونی  ،حسب اهمیت موضوع فوق

ای مهم تا رسیدن به الیحه کشور در مورد این موضوعِ

« در ادامه خصوصیـ  مشارکت عمومیبا عنوان الیحه »

بررسی شود.

: قوانین خصوصیـ  رکت عمومیامش .2
موجود تا الیحه حاضر

ت ایدات و مزاقصادر زمینه من کشور نوناولین قا

ملی دوم ی اتوسط مجلس شور 1289ل ادر س

ت عمومی در اسبانون محامصوب گردید. سپس ق

م مربوط به احکامصوب شد و  1366ل اس

نونی دیگر موکول ان به قآت ات و تشریفاقصامن

نون هم مصوب این قا 1383ل اگردید که در س

ن ازماس وقتِ نِوالئمس 1388ل اس. گردید

1. Benchmarking Public Procurement

الیحه تدوین پروژه  ،رجیاری خاگذیهاسرم

در کشور کلید  ار «خصوصیـ  رکت عمومیامش»

ت تطبیقی العامط انویس بیند تهیه پیشازدند و فر

 ریخیات سیر .میدانجابه طول  1391ل اخر ساوا ات

 زا پس دهدمی نانش یحهال ینا تدوین و تهیه

 لاس در بودجه و مهابرن نازماس به نآ عارجا

 ییانه نسخه خیرأت لاس چند اب یتانهدر ،1392

 مجلس به زدهمادو دولت سوی زا 1397 لاسدر 

 ینا بررسی طبیعی سیر لارو سپس. شد لارسا

 و مهابرن نازماس ناسارشناک حضور اب یحهال

 یراس و مجلس یاهپژوهش مرکز و بودجه

و  گذاریلحاظ قانونلذا به .شد طی اههادستگ

بیش از یک قرن را در  ایسابقه فرایندهای آن،

حوزه معامالت و تدارکات عمومی در کشور 

شاهد هستیم.

ن اعنو ابای در مطالعهنی انک جهاب 2017ل ادر س

که چقدر یناهدف  اب «1ت عمومیارکاتد بندیرتبه»

ن بخش عمومی و امل میاتع ،نونیابستر حقوقی و ق

کشور مورد  180د اتعد اب ،یدانمتسهیل می اخصوصی ر

محور ذیل به  6لعه در این مطا ر گرفت.العه قرامط

که نزدیکی  هختاپرد 100 ات 0ز ا ابررسی نمره کشوره

ز وضعیت مطلوب و نزدیکی به صفر اکی اح 100به 

ز:ارتند اعب است. محورهان محور آز ضعف اکی اح

که توسط د: ازی پیشنهاسدهامآ از تابی نیارزیا•

زسنجی صورت پذیرفته و ابخش عمومی نی

ز امتیا گردد.م میعالایده امز اقصه یاد مناپیشنه

ست.ا 98ت متحده الایاو  60ین محور ان در ایرا

ز ابيش  ،والنئمست اراظهاو  ارهامآس اسارب

د وجو كشور در نياعمر مِاتمنيمهر طرح اهز 86

رد ار ميلياهز 1000ن آم اتماي ارد كه براد

ي تكميل ابر .ستاورد شده آر براعتبان اتوم

ف ايي كفاتنهبودجه دولت به ،اهين طرحا

ين ابرد كه ن ميال زماي ساهلادهد و سنمي

.ري برسدابردبودجه دولتي به بهره اب اهطرح



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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د توسط اه طرح و پیشنهئارا: داتسلیم پیشنه•

ین ان در ایراز امتیا؛ بخش خصوصی به دولت

ست.ا 57ت متحده الایاو  78محور 

ی اهبی طرحارزیا: ادهابی پیشنهارزیا•

ن در ایراز امتیا؛ یدهامز اقصه یانده در مننکشرکت

ست.ا 57ت متحده الایاو  57ین محور ا

ن ایراز امتیا: تارکاد تدارداو مدیریت قر امحتو•

 ست.ا 64ت متحده الایاو  73ین محور ادر 

ن انوع و میز: تام تعهدانجاتضمین •

شده بخش خصوصی به بخش هئارای اهنتاضم

ت الایاو  62ین محور ان در ایراز امتیا؛ عمومی

ست.ا 54متحده 

خت وجوه اپرد: کنندهمینأخت به تاپرد•

ز سوی بخش عمومی به بخش اشده تعهد

ت الایاو  37ین محور ادر  نایراز امتیا؛ خصوصی

1. World Bank,2017

 .کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی 27/12/1349مصوب نامه معامالت دولتی آیین (10)ماده ( 4)بند . 2

.16/12/1388مناقصات مصوب  ت رسیدگی به شکایات قانون برگزاریئقانون اساسنامه هی (5)ماده  (م)بند . 3

 ,World Bank, 2017) ستا 100متحده 

p126-127).

ل انونی در کشور که در ساشود قحظه میمال

 شدهل پیش مصوباس 17که چیزی حدود ـ  1383

سال  4لمللی که حدود ارشی بینابی گزارزیادر  ـ

ز است، اتهیه شده  1نیاپیش توسط مرجع معتبر جه

ین ان در ایرانون ارش، قاشده در گزشش محور مطرح

رد و در برخی الی دئایدایط امحور شر 4حوزه در 

ت الایانند انین کشوری ماز قواتر مرتقی امحوره

و این خود یک ظرفیت نهادی بالفعل  ستامتحده 

 گردد.محسوب می

 دولتیت مالامه معانیینآ 8قسمت )ب( ماده در 

 که شود قید باید آگهی در: )چنین آمده است که 1334

 پیشنهادها تمام یا یک هر قبول یا رد در مربوطه اداره

؛ یعنی (1334، دولتی معامالت نامهآیین) (است مختار

ی بخش اهز طرحاقبول هر یک  اطرف عمومی در رد ی

 اینجاست. ار ایده مختامز اقصه یاخصوصی موضوع من

ل نفوذ و... که در اعماد گسترده بود در ای فساخود مجر

 ار دولتین بخش آز ال بعد اس پانزدهحی صالامه انیینآ

 پنجاهحدود . 2ستار نموده امخت اهدر رد طرح اًصرف

نون ارچوب قایت در چان شکامکان نیز آز ال بعد اس

)بخش خصوصی( به  ناددهندگامذکور به پیشنه

ر ابرگز اقصه راهی که مناول هر دستگئم مساترین مقالاب

موظف کرده ظرف مدت  ار اههادستگده و اکرده د

نوعی یک ن بهامکاین اشند. اگو بسخاروز پ 3پانزده

به نحو  اد رافس بسترین حوزه بود که ادر  یماداراپ تشیف

ري ازوكاخصوصي سـ ركت عمومي امش

ير است كه بخش عمومي، دولت و سا

ت امين خدمأمنظور تي حكومتي بهادهانه

ز، اب، برق، گضالاب، فآز اعم اختي ازيرس

وري افندر، اه، بناهن، فرودگآهاه، رار

ي بخش اهظرفيت زات اطارتبات و اعطالا

لي ابع مانش، تجربه، مناز داعم اخصوصي 

.دنكنده مياستفايي اجران فني و او تو



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

ارزیابى الیحه مشارکت عمومى ـ خصوصى
          تدبیر اقتصاد

65

 که الیحه مشارکت عمومیتا این داد کاهشتوجهی بلاق

 مطرح شد. ،یر تاریخی که ذکر آن رفتخصوصی با سِـ 

ای از نمایندگان دهع، 1399ماه سال در اردیبهشت

قانون اساسی برای  85خواستار استفاده از اصل 

خصوصی  ـ شدن الیحه مشارکت عمومینهایی

گذاری در صحن معنا که بدون قانونشدند. بدین

 ،شودعلنی که با حضور تمامی نمایندگان انجام می

 عمرانتصویب آن به گروهی یا اعضای کمیسیون 

موضوع جایی حساس و پیچیده و  .سپرده شود

نفعان، با شود ذیانگیز است که مشخص میفساد

انتخاب طرح گیری درباره تصمیم ،طراحی دقیق

گذاری، انتخاب خریدار، شرایط فروش، قیمتقابل

اند که انتخاب عهده شش نفر گذاشتهنقد و اقساط به

های گروه اساساً. انگیزه استاین افراد هم مفسده

گذاری عمومی کسب نفوذ از راه سیاستنفع یا ذیذی

منفعت و اهداف فردی و سازمانی خود را دنبال 

 کنند.می

و له ئمسمقامات به یک  و مسئوالن توجه جلب

که از اقتدار عمومی باید ها در اینمجاب کردن آن

 که است مهمی کارکرد برای حل آن استفاده شـود

 تـأثیر هاآن بـر مستقیم که مسائلی در هاگروه این

 این به پرداختن در را نفع و انگیـزه بیشترین ،دارد

برنامه و بودجه باید گفت سازمان  .دارند مسائل

های مناسب در این رغم وجود توان و ظرفیتعلی

ها، کارگیری این ظرفیتهسفانه حسب عدم بأزمینه، مت

شاهد بر . الیحه بسیار ضعیفی را تدوین نموده است

پس از سیر تاریخی مناسب  ،کهاین مدعی این

این الیحه گذاری در کشور در این زمینه، قانون

به  بندهای قابل تفسیر است و غالباًشدت دارای به

این  که خودموکول شده های مجزا نامهیینآتنظیم 

در این  .سازدتر میفراخ را مجرای فساد اًمجدد لهئمس

، 24، 21، 20، 16، 15، 14، 8توان به مواد راستا می

 اشاره داشت. 28، 26

  های سیاستیتوصیهه ئاراو بندی جمع
ی ان حوزهان و جهایرات عمومی در مالامع

و بر این اساس  ؛ستبا گردش مالی باالشدت به

المللی و پذیرفته بینصورت تالعاحسب مط

 اهترین حوزهز پرمفسدها، یکی داخلی که اشاره شد

این نونی ایر قسِ ست.ا ی کشورهاداقتصادر کیک 

ز حرکت اکی اح 1388تا سال  ما کشور در حوزه

یی و اجرای اههاکمیت صرف دستگاز مسیر حا

 شدنگو سخاسمت پبهن ایشام ار تاختیاکمیتی و اح

سفانه در الیحه اخیر مشارکت أاما مت ؛ستاهنآ

صورت جدی با موضوع خصوصی بهـ  عمومی

 رکت عمومیاموضوع مش. مواجهیمفع ارض مناتع

ز حوزه اتر حتی مغفولدر کشور، خصوصی ـ 

ست. ات عمومی ارکات و تدمالامع

ین این حوزه، اهمیت اید گفت، حسب اب اًمجموع

ید توسط جمعی ارد که باسی داسازنگری از به بایحه نیال

ی اههاین حوزه جهت بستن ران ان و نخبگاز خبرگا

ت اتوجه به تجربیاب فع،ارض جدی مناو تع دافس

در  م گردد.اقداین مهم اکنون نسبت به اشده تندوختها

های مشخص ذیل مدنظر قرار گیرد:راستا توصیهاین 

ـ  بازنگری سیر تاریخی مشارکت عمومی -

و جلوگیری از تشدید تضاد  در کشور خصوصی



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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: استفاده از مستندات و قوانین سابق که حسب منافع

المللی در دنیا نیز مترقی است در گزارشات بین

حدی الزامی است. این الزام به تدوین الیحه جدید

است که عدم التزام به آن، موضوع تضاد منافع را در 

نوعی بازگشت به بهکه  این باب تقویت خواهد کرد

نامه یینآ 8نقاط ابتدایی مانند قسمت )ب( ماده 

است. 1334 دولتیمعامالت 

: های متعددنامهبه آیین الیحهعدم موکول کردن  -

سوم مواد این ، حدود یکاشاره شدطور که همان

های مختلف شده نامهموکول به تنظیم آیین ،الیحه

را با مشکل مواجه  آن و صحیح که اجرای کاملاست 

کند. اصالح ساخته و زمینه فساد بیشتر را فراهم می

باید مدنظر قرار گیرد. اًقطع ،این قسم موارد

 منابع
 27/12/1349مصوب نامه معامالت دولتی آیین -

.کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی

ت رسیدگی به شکایات قانون ئقانون اساسنامه هی -

مجلس شورای  16/12/1388مناقصات مصوب  برگزاری

اسالمی.

خصوصی؛ مصوب ـ  الیحه مشارکت عمومی -

رسانی ت وزیران، پایگاه ملی اطالعئهی 18/09/1397

قوانین و مقررات کشور، معاونت حقوقی ریاست 

جمهوری.

های های اقتصادی مرکز پژوهشمعاونت پژوهش -

 هایظرفیت از (، استفاده1394مجلس شورای اسالمی، )

 عمومی مشارکت کاالهای تأمین خصوصی در بخش

خصوصی.  ـ عمومی

 :کریمی، مرتضی، نشست تخصصی ؛منی، فرشادؤم -

خصوصی یا پیشنهادی برای ـ  »الیحه مشارکت عمومی

سسه مطالعات ؤ، م1400ماه بهشتتعارض منافع«، اردی

.دین و اقتصاد
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