ارزیابی الیحه مشارکت عمومی ـ خصوصی
یاسر

سلیمانی1

چکیده

يكي از چالشهايي كه در محافل تصميمگيري در رابطه با معامالت و قراردادهاي عمومي ـ خصوصي وجود
دارد ،فرايند عقد قرارداد است .اين موضوع اخيراً در فرايند تصميمگيري درباره اليحه مشاركت عمومي ـ
خصوصي اهميت بيشتري پيدا كرده است .ازاينرو واكاوي اين موضوع ضرورت دارد .در گزارش حاضر ،پس
از مرور سير تاريخي قانون گذاري كشور در حوزه قراردادهاي عمومي ـ خصوصي ،به ارزيابي مقايسهاي غنا و
سطح محتوايي قوانين مصوب مطابق با شاخص هاي معتبر بين المللي پرداخته شده است .نتايج حاكي از آن
است كه تا پيش از تهيه اليحه اخيرِ مشاركت عمومي ـ خصوصي ،شاهد كيفيت و دقت در قانون گذاري در
اين باب در جلوگيري هرچه بيشتر از فساد هستيم ،اما اليحه اخير مجدداً نوعي بازگشت به گذشتههاي دور
بوده كه گشايش بيشتر مجراي فساد را به دنبال خوا هد داشت .در انتها توصيه هاي سياستي شامل -1 :بازنگري
سير تاريخي مشاركت عمومي ـ خصوصي در كشور و جلوگيري از تشديد تضاد منافع؛  -2عدم موكول كردن
اليحه حاضر به آييننامه هاي متعدد؛ جهت پيشگيري از توليد بستر فسادزا ارائه شده است.

واژگان کلیدی :مشاركت ،اليحه ،عمومي ،خصوصي ،تداركات.

مقدمه

وجود تحریمها و تکانههای اقتصادی ،دسترسی و

براساس آمارها و اظهارات مسئوالن ،بیش از  86هزار

محدودیتهای مالی بیشتر شده است .از سوی دیگر،

طرح نیمهتمامِ عمرانی در کشور وجود دارد که برای

رشد تورم در این سالها سبب شـده است تا عملکرد

اتمام آن  1000هزار میلیارد تومان اعتبار برآورد شده

اعتبارات سرمایهای به قیمت ثابت ،سیر نزولی را

است .برای تکمیل این طرحها ،بودجه دولت

تجربه کند.

بهتنهایی کفاف نمیدهد و سالهای سال زمان میبرد

کاهش جدی ایـن اعتبارات در سالهای گذشته و

که این طرحها با بودجه دولتی به بهرهبرداری برسد.

ادامه این روند برای سال جاری ،بهواسطه تورم

قطعاً ایجاد و توسعه زیرساختهای کشور از عوامل

سنگین و رشد سطح عمومی قیمت کاالها و خدمات

مؤثر بر رشد و توسعه اقتصادی است و سنجهای برای

مزید بر علت شده است .بررسی روند هزینههای

میزان توسعهیافتگی کشور قلمداد میشود .باتوجه به

بودجه عمومی کشور بهخوبی نشان میدهد که منابع

حجم زیاد پروژههای عمرانی ،محدودیتهای مالی

عمـومی بودجه توان تـأمین منابع مالی الزم برای

مهمترین چالش این بخش محسوب میشود و با

پروژههای عمرانی و زیرساختی را ندارد .با این

 .1عضو اندیشکده حکمرانی دفاع و امنیت دانشگاه امام صادق (ع) ،تهران ،ایران

y.soleymani@isu.ac.ir
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توضیحات و تفاسیر ،بسیاری از کشورهای دنیا از

الیحه مذکور است ؛ لذا عالوه بر بررسی مستندات

مدل مشارکت عمومی ـ خصوصی برای اجرای

علمی و قانونی ،جلسه تخصصی در این باب با

طرحهای زیرساختی بهره میبرند .بنابراین جلب

حضور کارشناسان امر ،برگزار شد.

مشارکت و سرمایه بخش خصوصی در این حوزه

60

ضرورتی انکارناپذیر است و کشور برای رفتن به این

 .1ماهیت مشارکت عمومی ـ خصوصی

سمتوسو از این قاعده مستثنی نیست.

مشارکت عمومی ـ خصوصی و اجر ا ی انو اع

معامال ت عمومی که د ارای ارزش سا النه قریب

روشها ی آ ن در برخی ا ز کشورها سابقه صدساله

دو هز ار هز ار میلیا رد توما ن (  2هر ا ز همت) در

د ارد و ا ز مؤثرترین ر اهکارهایی است که در ا غلب

کشور ا ست ،به گوا ه آمار سازما ن همکاری و

کشورها ی جها ن جهت رفع مشکل سرمایهگذ اری

توسعة اقتصادی ) (OECDد ار ا ی بیشترین حجم

در زیرساختها و بهبود کار ا یی روش انجام

رشوه مبادله شده و معادل  57درصد از کل

طرحها ی عمر انی به کار گرفته شده است.

رشوه های دولتی را به خود اختصاص داده است.

مشارکت عمومی ـ خصوصی سازوکاری است که

حسا سیت معامال ت عمومی تا جا یی است که در

بخش عمومی ،دولت و سایر نهادها ی حکومتی

قانون اسا سی کشور ذکر و در فصل مستقلی از

به منظور تأ مین خدما ت زیرسا ختی اعم از آب،

قانون محاسبا ت عمومی کشور تقنین شده است.

فاضالب ،برق ،گاز ،را ه ،راه آهن ،فرودگا ه ،بنادر،

نخستین ماد ة ا ین فصل ،ضمن تفکیک «موضوع

فنا وری اطال عات و ارتبا طات از ظرفیتهای بخش

معامالت» ا ز «طرق تشکیل معامال ت» ،تنها طریق

خصوصی اعم از د انش ،تجربه ،منابع مالی و تو ان

درست تشکیل معامال ت عمومی ر ا منا قصه یا

فنی و اجرایی استفاده می کنند  .اگرچه ادبیات

مز ا یده د انسته است .ماده آخر ا ین فصل نیز

مشارکت عمومی ـ خصوصی در سالها ی ا خیر در

تصریح کرده است « :تصویب طرق تشکیل

کشور به طور گسترده در حوزه طرحها ی عمر انی

معامال ت عمومی حتماً با ید در مجلس کشور انجام

مورد استفاده قر ار گرفته است ،اما قانونگذ ار از

شود» (مؤ منی )1400 ،؛ لذ ا اهمیت و جایگا ه ا ین

سالیا ن گذشته به ا ین موضوع در دو حوزه خدمات

موضوع و ال یحه پیشنهادی سال « 1397مشارکت

عمومی و طرحها ی عمر ا نی توجه د اشته است و

عمومی ـ خصوصی» که در فر ا یند تصویب است

در عرصه عمل  ،دستگاههای اجر ا یی مبتنی بر

و توجه به ا ین نکته که تدقیق در آن  ،قطعاً از بروز

ظرفیتها ی قانونی ا یجاد شده ،انو اع روشهای

مفاسد کالن اقتصا دی جلوگیری نموده و از سویی

مشارکت عمومی ـ خصوصی نظیر برون سپاری،

موجبا ت رشد و توسعه کشور ر ا فر اهم می آ ورد؛

خرید خدمت ،ا جاره ،مشارکت مدنی ،واگذ اری

مستلزم شنا خت دقیقتر از موضوع و و ا کاوی

و ...ر ا ا جرا یی کرده اند.
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جدول  :1انواع مشارکتهای بخش خصوصی و عمومی
كاربرد
ويژگي
انواع مشاركت
طيف گستردهاي از خدمات شهري شامل اب و
فاضالب ،از بين بردن مواد زايد ،تعمير و نگهداري
دولت با يک شريک خصوصي قرارداد ميبندد كه عمليات و
جادهها ،تعمير و نگهداري پاركها ،امكانات
عمليات و نگهداري
نگهداري تأسيسات با مالكيت عمومي را برعهده گيرد.
تفريحي ،امكانات پاركينگ ،سيستمهاي اب و
فاضالب.
دولت با يک شريک خصوصي براي طراحي و ساخت
بيشتر زيرساختهاي عمومي و پروژههاي ساخت
تأسيساتي كه با استانداردها و نيازهاي اجرايي دولت محلي
شامل جادهها ،بزرگراهها ،اب و فاضالب،
مطابقت دارد ،قرارداد ميبندد .هنگامي كه اين تأسيسات
طراحي و ساخت
سيستمهاي اب و فاضالب ،استخرهاي شنا و ديگر
ساخته شد ،دولت محلي مالكيت آن را برعهده ميگيرد و
امكانات دولتي ميباشد.
مسئول بهرهبرداري آن ميشود.
اين شكل از مشاركت خصوصي عمومي در جايي
دولت بخش مالي پروژه را فراهم ميكند و براي طراحي ،قابل اجراست كه بخش دولتي منافع زيادي در
ساخت و راهاندازي تأسيسات براي يک مدتزمان مشخص با مالكيت را حفظ ميكند اما به دنبال نفع بردن از
عمليات تِرنكي1
يک شريک خصوصي قرارداد ميبندد .اهداف اجرايي بهوسيله ساختوساز و بهرهبرداري بخش خصوصي از
بخش دولتي تعيين ميگردد و شريک دولتي مالكيت امكانات است .اين روش ميتواند شامل اغلب
تاسيسات زيربنايي شامل آب و فاضالب،
تأسيسات را برعهده دارد.
استخرهاي شنا ،ساختمانهاي دولتي باشد.
شريكي خصوصي تأمين مالي و ساخت امكاناتي اضافه بر
تأسيسات عمومي موجود را برعهده ميگيرد .شريک اغلب زيرساختها و تاسيسات عمومي شامل
ساخت اضافه بر
 2خصوصي ممكن است بهرهبرداري امكانات اضافهشده به جادهها ،سيستمهاي آب ،سيستمهاي فاضالب،
تأسيسات عمومي
تأسيسات را براي مدتي از زمان و يا تا زماني كه امكانات تفريحي و سرگرمي مانند استخرهاي شنا.
سرمايهگذاري انجام شده بازگشت شود.
دولت براي طراحي ،تأمين مالي و ساخت تأسيسات با شريک
خصوصي قرارداد ميبندد تا خدمتي عمومي را ارائه كند.
شريک خصوصي پس از آنكه مالكيت به دولت واگذار شد ميتوان براي داراييهاي سرمايهاي مانند
تأسيسات را براي يک دوره زماني اجاره ميكند .اين روش ساختمانها ،ناوگان وسايل نقليه ،اب و فاضالب،
اجاره خريد
وقتي ميتواند مورد استفاده قرار گيرد كه دولت نياز به تجهيزات كامپيوتر ،استفاده كرد.
تأسيسات و خدمات جديد دارد ،اما در موقعيتي نيست كه
بتواند تأمين مالي آن را برعهده گيرد.
مالكيت تأسيسات عمومي موجود به شريک خصوصي كه در اين مدل ميتواند در بيشتر زيرساختها و
بهبود و گسترش آن امكانات نقش داشته است ،انتقال يابد .تأسيسات عمومي مورد استفاده قرار گيرد ،مانند
خصوصيسازي
پس از آن اين تأسيسات را شريک خصوصي براي يک دوره جادهها ،سيستمهاي آب ،سيستمهاي فاضالب،
تدريجي
مشخصي از زمان كه در قرارداد آمده و يا تا زمان بازگشت امكانات پاركينگ ،ساختمانهاي دولتي ،فرودگاهها
و امكانات تفريحي سرگرمي مانند استخرهاي شنا.
سرمايهگذارياش ،مالكيت و بهرهبرداري ميكند.

1. Turnkey Operation
2. Wrap Around Addition
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انواع مشاركت

توسعه،
اجاره،
يا
بهرهبرداري
خريد

ساخت،
و
بهرهبرداري
انتقال ()BOT

ساخت ،مالكيت،
و
بهرهبرداري
انتقال ()BOOT
ساخت ،مالكيت و
بهرهبرداري
()BOO

ويژگي
شريک خصوصي تأسيسات عمومي را از دولت اجاره و يا
ميخرد و سپس گسترش يا نوسازي در نهايت بهرهبرداري از
آن تاسيسات را تحت قراردادي با دولت به سرانجام ميرساند.
انتظار ميرود شريک خصوصي در گسترش يا بهبود تأسيسات
سرمايهگذاري كند .اين تأسيسات در دورهاي مشخص در
اختيار شريک خصوصي براي بازگشت سرمايهگذارياش قرار
ميگيرد.
دولت با شريكي خصوصي براي تأمين مالي و ساخت
تأسيسات قرارداد ميبندد .زماني كه ساخت به اتمام رسيد،
شريک خصوصي مالكيت تأسيسات را به دولت انتقال ميدهد.
سپس دولت آن تأسيسات را به شريک خصوصي براي مدتي
طوالني اجاره ميدهد كه در آن مدت شريک خصوصي
فرصت بازگشت سرمايهگذارياش را داشته باشد.
بخش خصوصي فرانشيزي انحصاري براي تأمين مالي،
ساخت ،بهرهبرداري ،حفظ و نگهداري و مديريت و جمعآوري
هزينههاي كاربر براي يک دوره ثابت بهدست ميآورد .پس
از پايان يافتن فرانشيز ،حق در اختيار دولت قرار ميگيرد.
دولت يا مالكيت و مسئوليت تأسيسات موجود را منتقل ميكند
و يا براي ساخت ،مالكيت و بهرهبرداري تاسيساتي جديد
بادوام با شريک خصوصي قرارداد ميبندد .تأمين مالي بهطور
كلي با شريک خصوصي است.

كاربرد
بيشتر زيرساختها و تأسيسات عمومي شامل
سيستمهاي آب ،سيستمهاي فاضالب ،امكانات
پاركينگ ،ساختمانهاي دولتي ،فرودگاهها،
امكانات تفريحي و سرگرمي مانند استخرهاي شنا.

بيشتر زيرساختها و تأسيسات عمومي شامل
سيستمهاي آب ،سيستمهاي فاضالب ،امكانات
پاركينگ ،ساختمانهاي دولتي ،فرودگاهها،
امكانات تفريحي و سرگرمي مانند استخرهاي شنا.
بيشتر زيرساختها و تاسيسات عمومي مانند
سيستمهاي اب و فاضالب ،امكانات تفريحي،
فرودگاهها ،ساختمانهاي عملياتي و اداري دولت،
امكانات پاركينگ ،تاسيسات مديريت ضايعات.
بيشتر زيرساختها و تأسيسات عمومي ازجمله
سيستمهاي آب و فاضالب ،امكانات پاركينگ،
امكانات تفريحي ،فرودگاهها ،ساختمانهاي اداري
و عملياتي دولت.

مأخذ ،British Columbia, 1999 :مرکز پژوهشهای مجلس.1394 ،
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دولت برای تأمین مالی بخشی از کاالهای

مشارکت بخش خصوصی در عملیات و

عمومی و همچنین برای ارتقای کیفیت آنها

نگهداری ،طراحی و ساخت ،تحویل پروژه

میتواند از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند.

به صورت کلید در دست ،اجرای طرح توسعه و

استفاده از ظرفیت بخش خصوصی ،لزوماً به معنای

بهرهبرداری،

خصوصیسازی

خصوصیسازی و انتقال کامل مالکیت و مدیریت

تدریجی ،اجاره ،توسعه ،بهرهبرداری یا خرید؛

نیست .بین مالکیت و مدیریت کامالً دولتی و

ساخت ،انتقال ،بهرهبرداری؛ ساخت ،مالکیت،

مالکیت و مدیریتِ کامالً خصوصی طیف وسیعی

بهرهبرداری ،انتقال و ساخت ،مالکیت و

از حالتها وجود دارد که بخشهای خصوصی و

بهرهبرداری ازجمله روشهای مشارکت خصوصی

عمومی میتوانند با هم در تهیه و تولید کاالهای

ـ عمومی در تأمین کاالهای عمومی است .مشارکت

عمومی و شبه عمومی مشارکت کنند .این

عمومی ـ خصوصی در طیف وسیعی از کاالها و

مشارکتها در قالب قراردادهای مختلف عملیاتی

خدمات از تأمین زیرساختها (نظیر ساخت و

میشود.

توسعه بنادر ،احداث بزرگراهها و توسعه شبکه

اجاره

خرید،
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راهها ،بنای سدها ،طراحی ،ساخت و حفظ و

سرم ایهگذ اری خ ارجی  ،تدوین پروژه الیحه

نگهداری سیستم آبو فاضالب) تا تأمین خدمات

«مشا رکت عمومی ـ خصوصی» ر ا در کشور کلید

حرفهای در زمینه آموزش و پرورش و

زدند و فر ا یند تهیه پیش نویس با مط ا لع ا ت تطبیقی

بهداشتو درمان قابل استفاده است.

تا او ا خر س ال  1391به طول ا نج امید .سیر تا ریخی

حسب اهمیت موضوع فوق ،الزم است سیر قانونی

تهیه و تدوین ا ین ال یحه نش ا ن می دهد پس از

کشور در مورد این موضوعِ مهم تا رسیدن به الیحهای

ارجا ع آ ن به س ازما ن برنامه و بودجه در س ال

با عنوان الیحه «مشارکت عمومی ـ خصوصی» در ادامه

 ، 1392در نه ایت با چند س ا ل تأ خیر نسخه نه ا یی

بررسی شود.

در سا ل  1397ا ز سوی دولت دو ا زدهم به مجلس
ا رس ال شد  .سپس رو ال سیر طبیعی بررسی ا ین

براساس آمارها و اظهارات مسئوالن ،بيش از
 86هزار طرح نيمهتمامِ عمراني در كشور وجود
دارد كه براي اتمام آن  1000هزار ميليارد
تومان اعتبار برآورد شده است .براي تكميل
اين طرحها ،بودجه دولت بهتنهايي كفاف
نميدهد و سالهاي سال زمان ميبرد كه اين
طرحها با بودجه دولتي به بهرهبرداري برسد.

ال یحه با حضور ک ارشن ا سا ن س ا زم ا ن برنامه و
بودجه و مرکز پژوهش ها ی مجلس و سایر
دستگا ه ها طی شد  .لذا به لحاظ قانون گذاری و
فرایندهای آن ،سابقه ای بیش از یک قرن را در
حوزه معامالت و تدارکات عمومی در کشور
شاهد هستیم.
در سال  2017بانک جهانی در مطالعهای با عنوان
«رتبهبندی تدارکات عمومی »1با هدف اینکه چقدر
بستر حقوقی و قانونی ،تعامل میان بخش عمومی و

 .2مشارکت عمومی ـ خصوصی :قوانین

خصوصی را تسهیل مینماید ،با تعداد  180کشور مورد

موجود تا الیحه حاضر

مطالعه قرار گرفت .این مطالعه در  6محور ذیل به

ا ولین ق ا نون کشور در زمینه منا قصا ت و مز ا ید ات

بررسی نمره کشورها از  0تا  100پرداخته که نزدیکی

در س ا ل  1289توسط مجلس شور ا ی ملی دوم

به  100حاکی از وضعیت مطلوب و نزدیکی به صفر

مصوب گردید .سپس ق انون مح اسب ا ت عمومی در

حاکی از ضعف آن محور است .محورها عبارتند از:

س ا ل  1366مصوب شد و ا حک ا م مربوط به

•

ارزیابی نیاز تا آمادهسازی پیشنهاد :که توسط

منا قصا ت و تشریف ات آ ن به ق ا نونی دیگر موکول

بخش عمومی نیازسنجی صورت پذیرفته و

گردید که در س ال  1383ا ین ق ا نون هم مصوب

پیشنهاد مناقصه یا مزایده اعالم میگردد .امتیاز

گردید  .س ا ل  1388مس ئوال نِ وقت ِ س ازما ن

ایران در این محور  60و ایاالت متحده  98است.
1. Benchmarking Public Procurement
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متحده  100است ( World Bank, 2017,

مشاركت عمومي ـ خصوصي سازوكاري

.)p126-127

است كه بخش عمومي ،دولت و ساير

مالحظه میشود قانونی در کشور که در سال

نهادهاي حكومتي بهمنظور تأمين خدمات

 1383ـ که چیزی حدود  17سال پیش مصوبشده

زيرساختي اعم از آب ،فاضالب ،برق ،گاز،

ـ در ارزیابی گزارشی بینالمللی که حدود  4سال
1

راه ،راهآهن ،فرودگاه ،بنادر ،فناوري

پیش توسط مرجع معتبر جهانی تهیه شده است ،از

اطالعات و ارتباطات از ظرفيتهاي بخش

شش محور مطرحشده در گزارش ،قانون ایران در این

خصوصي اعم از دانش ،تجربه ،منابع مالي

حوزه در  4محور شرایط ایدئالی دارد و در برخی

و توان فني و اجرايي استفاده ميكنند.

محورها مرتقیتر از قوانین کشوری مانند ایاالت
متحده است و این خود یک ظرفیت نهادی بالفعل
محسوب میگردد.

•

•

•

•

•

تسلیم پیشنهاد :ارائه طرح و پیشنهاد توسط

در قسمت (ب) ماده  8آییننامه معامالت دولتی

بخش خصوصی به دولت؛ امتیاز ایران در این

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

محور  78و ایاالت متحده  57است.

اداره مربوطه در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادها
طرحهای

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

شرکتکننده در مناقصه یا مزایده؛ امتیاز ایران در

طرف عمومی در رد یا قبول هر یک از طرحهای بخش

این محور  57و ایاالت متحده  57است.

خصوصی موضوع مناقصه یا مزایده مختار است .اینجا

محتوا و مدیریت قرارداد تدارکات :امتیاز ایران

خود مجرای فساد گسترده بود در اعمال نفوذ و ...که در

در این محور  73و ایاالت متحده  64است.

آییننامه اصالحی پانزده سال بعد از آن بخش دولتی را

تضمین انجام تعهدات :نوع و میزان

صرفاً در رد طرحها مختار نموده است .2حدود پنجاه

ضمانتهای ارائهشده بخش خصوصی به بخش

سال بعد از آن نیز امکان شکایت در چارچوب قانون

عمومی؛ امتیاز ایران در این محور  62و ایاالت

مذکور به پیشنهاددهندگان (بخش خصوصی) به

متحده  54است.

باالترین مقام مسئول هر دستگاهی که مناقصه را برگزار

پرداخت به تأمینکننده :پرداخت وجوه

کرده داده و دستگاهها را موظف کرده ظرف مدت

تعهدشده از سوی بخش عمومی به بخش

پانزده 3روز پاسخگو باشند .این امکان بهنوعی یک

خصوصی؛ امتیاز ایران در این محور  37و ایاالت

شیفت پارادایم در این حوزه بود که بستر فساد را به نحو

ارزیابی

پیشنهادها:

ارزیابی

1. World Bank,2017
 .2بند ( )4ماده ( )10آییننامه معامالت دولتی مصوب  1349/12/27کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی.
 .3بند (م) ماده ( )5قانون اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات مصوب .1388/12/16
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قابلتوجهی کاهش داد تا اینکه الیحه مشارکت عمومی

بهشدت دارای بندهای قابل تفسیر است و غالباً به

ـ خصوصی با سِیر تاریخی که ذکر آن رفت ،مطرح شد.

تنظیم آییننامههای مجزا موکول شده که خود این

در اردیبهشتماه سال  ،1399عدهای از نمایندگان

مسئله مجدداً مجرای فساد را فراختر میسازد .در این

خواستار استفاده از اصل  85قانون اساسی برای

راستا میتوان به مواد ،24 ،21 ،20 ،16 ،15 ،14 ،8

نهاییشدن الیحه مشارکت عمومی ـ خصوصی

 28 ،26اشاره داشت.

شدند .بدینمعنا که بدون قانونگذاری در صحن
علنی که با حضور تمامی نمایندگان انجام میشود،

جمعبندی و ارائه توصیههای سیاستی

تصویب آن به گروهی یا اعضای کمیسیون عمران

معامالت عمومی در ایران و جهان حوزهای

سپرده شود .موضوع جایی حساس و پیچیده و

به شدت با گردش مالی باالست؛ بر این اساس و

فسادانگیز است که مشخص میشود ذینفعان ،با

حسب مطالعات صورتپذیرفته بینالمللی و

طراحی دقیق ،تصمیمگیری درباره انتخاب طرح

داخلی که اشاره شد ،یکی از پرمفسدهترین حوزهها

قابلفروش ،قیمتگذاری ،انتخاب خریدار ،شرایط

در کیک اقتصادی کشورها است .سِیر قانونی این

نقد و اقساط بهعهده شش نفر گذاشتهاند که انتخاب

حوزه در کشور ما تا سال  1388حاکی از حرکت

این افراد هم مفسدهانگیزه است .اساساً گروههای

از مسیر حا کمیت صرف دستگاههای اجرایی و

ذینفع یا ذینفوذ از راه سیاستگذاری عمومی کسب

حاکمیتی و اختیار تام ایشان به سمت پاسخ گو شدن

منفعت و اهداف فردی و سازمانی خود را دنبال

آنهاست؛ اما متأ سفانه در الیحه اخیر مشارکت

میکنند.

عمومی ـ خصوصی به صورت جدی با موضوع

جلب توجه مسئوالن و مقامات به یک مسئله و

تعارض منافع مواجهیم .موضوع مشارکت عمومی

مجاب کردن آنها در اینکه از اقتدار عمومی باید

ـ خصوصی در کشور ،حتی مغفولتر از حوزه

برای حل آن استفاده شـود کارکرد مهمی است که

معامالت و تدارکات عمومی است.

این گروهها در مسائلی که مستقیم بـر آنها تـأثیر

مجموعاً باید گفت ،حسب اهمیت این حوزه ،این

دارد ،بیشترین انگیـزه و نفع را در پرداختن به این

الیحه نیاز به بازنگری اساسی دارد که باید توسط جمعی

مسائل دارند .باید گفت سازمان برنامه و بودجه

از خبرگان و نخبگان این حوزه جهت بستن راههای

علیرغم وجود توان و ظرفیتهای مناسب در این

فساد و تعارض جدی منافع ،باتوجه به تجربیات

زمینه ،متأسفانه حسب عدم بهکارگیری این ظرفیتها،

اندوختهشده تاکنون نسبت به این مهم اقدام گردد .در

الیحه بسیار ضعیفی را تدوین نموده است .شاهد بر

این راستا توصیههای مشخص ذیل مدنظر قرار گیرد:

این مدعی اینکه ،پس از سیر تاریخی مناسب

 -بازنگری سیر تاریخی مشارکت عمومی ـ

قانونگذاری در کشور در این زمینه ،این الیحه

خصوصی در کشور و جلوگیری از تشدید تضاد
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منافع :استفاده از مستندات و قوانین سابق که حسب

 -مؤمنی ،فرشاد؛ کریمی ،مرتضی ،نشست تخصصی:

گزارشات بینالمللی در دنیا نیز مترقی است در

«الیحه مشارکت عمومی ـ خصوصی یا پیشنهادی برای

تدوین الیحه جدید الزامی است .این الزام بهحدی

تعارض منافع» ،اردیبهشتماه  ،1400مؤسسه مطالعات

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

دین و اقتصاد.

این باب تقویت خواهد کرد که بهنوعی بازگشت به

- Benchmarking Public Procurement Assessing

نقاط ابتدایی مانند قسمت (ب) ماده  8آییننامه

Public Procurement Regulatory Systems in 180

معامالت دولتی  1334است.
 -عدم موکول کردن الیحه به آییننامههای متعدد:

- Public Private Partnership: A Guide for Local

همانطور که اشاره شد ،حدود یکسوم مواد این

Government, May 1999, British Columbia,

الیحه ،موکول به تنظیم آییننامههای مختلف شده

Ministry of Municipal Affairs

است که اجرای کامل و صحیح آن را با مشکل مواجه
ساخته و زمینه فساد بیشتر را فراهم میکند .اصالح
این قسم موارد ،قطعاً باید مدنظر قرار گیرد.
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