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 25/11/1399 تاریخ تهیه گزارش یک  دستور جلسه شماره- قانون شناسه

 موضوع عنوان
در پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای  یمکان توسعه مشارکت عمومی و خصوصابررسی مسایل و مشکالت 

 (یقانون برنامه توسعه کشور 214ماده « ب»)بند موضوع  

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  مرجع طرح موضوع

 شرح موضوع

بخشهای خصوصی ، که با  مشارکت های عمومی و خصوصی یک توافق نامه قراردادی بلند مدت بین مردم و

یدی در تأمین مالی ارائه می دهند سرمایه گذاری استفاده از منابع یک شریک خصوصی ، راه حل های جد

 -به کارگیری روش مشارکت عمومی.  مشارکت های دولتی و خصوصی تفسیرهای بسیاری داردهای عمومی 

خصوصی در بسیاری از کشورها متداول بوده و در این جهت قوانینی تصویب شده است. در ایران نیز برای اولین 

قانون برنامه پنجم توسعه تصریح  214صوصی در بند )ب( ماده خ -مشارکت عمومیبار به روش 

هیات بعنوان آیین نامه تضمین معامالت خصوصی در  -، ضوابط تفصیلی تری درباره مشارکت عمومیشده

تجزیه و تحلیل قوانین کشور از جمله مقررات مندرج  دیده است . با خصوصی تشکیل گر –مشارکت عمومی 

خصوصی در قوانین کشورمان با  -ی گذشته، در پی آنیم که روش مشارکت عمومیدر قوانین بودجه سال ها

چه الگوها و در چه حوزه هایی تحقق می یابد و این الگوها تا چه حد با تقسیم بندی های بین المللی مشارکت 

های توان مدلی برای تامین مالی پروژهخصوصی را می-مشارکت عمومی .خصوصی انطباق دارد -عمومی

توجه ویژه به قراردادهای مشارکت  ای دانست.زیرساختی، زیر بنایی و طرحهای تملک دارایی های سرمایه

ای است که باید بدان پرداخت. خصوصی و هموار نمودن فرایند واگذاری از اقدامات اساسی و اولیه – عمومی

یریت، آموزش و جذب سرمایه تجربه جهانی حاکی از آن است که کشورهای پیشرفته و در حال توسعه جهت مد

خصوصی توانسته اند در فرهنگ سازی و  -گذار از طریق وب سایت ویژه ای تحت عنوان مشارکت عمومی 

  اجرای اهداف خود موفق باشند.

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

ایرادات و خصوصی  –ها تحت عنوان مشارکت عمومی موضوع واگذاری و  تشکیل کارگروه با بررسی و کارشناسی

بخش سرمایه گذار ) بخش خصوصی ( و سرمایه پذیر ) دولت ( به شرح ذیل مطرح  مشکالت بوجود آمده هم برای 

 گردید :

 سرمایه گذار 

 در خصوص مشارکت عدم شناخت بخش خصوصی از ظرفیت های قانونی  -1

 تعداد قوانین همراستا و متناقض  -2

 تجارب گذشته و عدم اعتماد بخش خصوصی نسبت به انجام تعهدات دولت  -3

 وجود ریسک های باال و سودآوری پایین سرمایه گذاری در طرح های عمرانی نسبت به سایر بازارهای سرمایه گذاری  -4

 ی ارائه شده اافزایش هزینه سرمایه گذاری و ریسک های بازار و در نتیجه عدم توجیه پروژه ه -5

 سایر بخش ها نسبت به پروژه های مشارکت خصوصی جذابیت  -6

 خصوصی  –کمبود منابع و سازوکارهای حمایت مالی دولت از قراردادهای مشارکت عمومی  -7

 ضعف فرهنگ سرمایه گذاری و نهاد های مشاور -8
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 سرمایه پذیر 

 عدم تمایل و ریسک پذیر نبودن مدیران دستگاه های اجرایی برای واگذاری -1

 برداشت متفاوت و همسو نبودن نظرات قوای سه گانه درخصوص پروژه های مشارکت عمومی خصوصی  -2

 نگرانی دستگاههای اجرایی از دستگاه های نظارتی  -3

 عدم همراهی و پشتیبانی دستگاههای مرکزی از ادارات و واحدهای استانی  -4

 عدم تکافوی مشوق های سرمایه گذاری -5

 صی توجه ناکافی به منابع بخش خصو -6

 تمایل دستگاههای اجرایی در واگذاری پروزه هایی که دارای منفعت اقتصادی نیستند.  -7

 تمایل دستگاههای اجرایی در واگذاری پروژهای با پیشرفت فیزیکی کمتر -8

 تمایل دستگاههای اجرایی در واگذاری پروژه هایی که تامین مالی از محل منابع عمومی دور از انتظار است. -9

 

جلسه بندی جمع

به تاریخ  کارشناسی

26/11/99 

سازمان مدیریت و برنامه و بودجه ، معاونت عمرانی استانداری،  همچنین جلسه کارگروه با نماینده 

در سننالن  26/11/99در تاریخ مدعوین بخش خصننوصننی  نماینده ای از صنننعت، معدن، تجارت و

ی دولت و بخش ی شورای گفتگومقرر گردید قانون فوق در جلسه اصلجلسات اتاق برگزار گردید، 

 مورد بررسی قرار گیرد. خصوصی

یکی از مسائل مهم امروز دنیا برای دستیابی به توسعه جناب آقای رضایی، دبیرکل محترم اتاق بازرگانی: 

ایجاد تاسسیات زیربنایی و زیرساختی است. چراکه هیچ اقتصادی نه در ایران نه در جهان نمی تواند بدون 

بررسی روند اجرای طرحهای عمرانی در طی سالهای ت های الزم پیشرفت مناسبی داشته باشد. ایجاد زیرساخ

عنوان بازیگر اصلی در تأمین زیرساختها، از توانایی مالی، مدیریتی و فنی  گذشته حاکی از آن است که دولت به

ناتوانی دولت در اتمام پروژههای و و اجرای طرح های عمرانی روال ناکارآمد  در این زمینه برخوردار نیست الزم

بررسی  .است حجم عظیمی از پروژههای عمرانی ناتمام و گاه متوقف را بر اقتصاد ملی تحمیل کرده زیربنایی

عملکرد دولت در واگذاری طرح های عمرانی به بخش خصوصی نشان دهنده آن است که دولت در بخش زیر 

ست بتواند از این پروزه ها دل بکند و به بخش خصوصی اعتماد ساختی نتوانسته است موفق گردد. دولت می بای

 کرده و زمینه واگذاریها رو آسانتر کند.

 رئیس گروه اقتصادی، اشتغال و مشارکت های مردمی سازمان مدیریت و برنامه ریزی :جناب آقای قائدی، 

گیری از روشهای  رانی، بهرهمنظور رفع وضعیت بحرانی طرحهای عم گیری از تجارب جهانی و به دولت با بهره

برای توسعه مشارکت بخش  .است حل مطرح نموده یک راه به عنوان را خصوصی –متنوع مشارکت عمومی 

عدم شناخت  خصوصی در حوزه زیرساختها، نیازمند ایجاد ساختار قانونی، نهادی و اعمال انواع حمایتها است
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تمایل و ریسک پذیر نبودن مدیران دستگاه های اجرایی بخش خصوصی از ظرفیت های قانونی و همچنین عدم 

  برای واگذاری باعث بروز مشکالت زیادی در این راستا گردیده است.

اهش به دلیل افزایش تقاضا برای زیرساخت های جدید و کجناب آقای مدرس، معاونت عمرانی استانداری : 

نه طراحی د تا در زمیبخش خصوصی روی می آور ینده ای بهسرمایه گذاری در بخش دولتی ، دولت به طور فزا

خش خصوصی بمناقصه گران  ، ساخت ، مالکیت و بهره برداری از پروژه های بخش دولتی به مشارکت بپردازند.

ته های و خواس سود کمتربرای پروژه های زیرساخت های اجتماعی معموالً با وضعیتی مواجه می شوند که 

رای ورود بمواجه میگردند و این باعث عدم عالقه بخش خصوصی عملیاتی پیچیده تر از پروژه های اقتصادی 

 به مشارکت در این طرحها میگردد. 

سی قرار  صی مورد برر صو شورای گفتگوی دولت و بخش خ صلی  سه ا ضوع در جل در نهایت مقرر گردید مو

 گیرد.

 

 پیشنهادات

عمومی به شرح ذیل می  –در خصوص موضوع مشارکت خصوصی  کمیته کارگروه پیشنهادات 

 باشد:

 مرکز دانش -مرکزی  PPPخصوصی   –ایجاد یک واحد مشارکت عمومی  -1

 ایجاد یک چارچوب قانونی / نظارتی سازگار -2

 (  pppخصوصی )  –تدوین سیاست ها و استراتژی های مشارکت عمومی  -3

 فرآیندهای واگذاریسازی و شفاف سازی استاندارد  -4

ایجاد یک کمیته کارشناسی و مشاوره تخصصی متشکل از مدیریت و برنامه ریزی، اتاق  -5

 در  هنگام واگذاری پروژه ها. و واحد حقوقی اتاق بازرگانی ، معاونت عمرانی

اطالع رسانی  توسط اتاق توسط اطالعات آماری دقیق از واگذاریها توسط مدیریت برنامه  -6

فعالین اقتصادی در این حوزه ) هم اطالع رسانی بصورت نشست حضوری و هم ریزی به 

 توسط شبکه های اجتماعی و روز نامه ها صورت گیرد(
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فهرست مستندات و 

 مدارک پشتوانه

 

 قانون برنامه پنجم توسعه 214صوصی در بند )ب( ماده خ -مشارکت عمومی 

 واگذاری طرح های تملک دارایی هنای سنرمایه ای جدیند،  27ماده  ) قانون الحاق:

بهره برداری به بخش غیردولتی در قالب  •نیمنه تمنام و تکمینل شنده و آمناده 

 صادقراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقت

  شامل تبیین پشنتیبانی منالی از 1397و آیین نامه قانون بودجه سال  19تبصره

ن قراردادهنای مشارکتی، ارائه تضامین حاکمیتی برای تامین مالی خارجی، موافقت با ترهی

امنوال ومحنل اجرای طرح، مشوق های مالیاتی و بیمه ای، عدم تعیین قیمت برای محصول 

 پروژه مشارکتی

 مشارکت بخش عمومی قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور تأمین خصوصی از قبیل 

تأمین منابع مالی، ، طرح و سـاخت  :بکارگیری روش های اجرایی مناسب 34ب ماده بند  -

ساخت، بهره برداری و  ، منابع مالی، ساخت، بهره برداری و واگذاری، ساخت و بهره برداری

  کلید در دستمالکیت با پیش بینی تضمین های کافی و تدابیر بودجه ای 

 

 


