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  چکيده
-عمومي مشااارکت موافقتنامه چارچوب کتابچه تدوين از پس و 1393 سااا  اواخر از خصااوصااي و دولتي بخش مشااارکت

 در وری هرهب کيفيت ارتقاء منظور به مهم اين. است شده گرفته قرار دولتي های دساتااه جدی کار دساتور در خصاوصاي

 شرکت رايياج تجارب به توجه با حاضر مقاله در. باشد مي نظر مد خصوصي بخش اعتبار تأمين طريق از عمراني های پروژه

 دهش اشاره( خصوصي-عمومي مشارکت) ها طرح گونه اين اجرای مختلف مراحل به سرزمين آب سامان مشااور مهندساين

 وسعهت تکاملي سير و مناساب کار و سااز خصاوصاي، – عمومي مشاارکت در تأثيرگذار اصالي های مؤلفه ادامه در و اسات

 .است شده بيان مسئله حل منظور به پيشنهادات و راهکارها ارايه و گيری نتيجه نهايتاً و مشارکت

 

 اجرايي های گام برداری، بهره مديريت و توسعه مالي، تأمين ، گذاری سرمايه خصوصي،-عمومي مشارکت :هاکليد واژه

   

 مقدمه -1

 کت،مشار اوراق محل از اعتبار تأمین چنین هم و عمرانی های طرح انجام منظور به الزم اعتبارات تأمین و نقدینگی وجود عدم

 را پیمانکاران و مشاوران از اعم مهندسی های شرکت آن، بعدی مراحل و ها پروژه آغازین مرحله در اسالمی خزانه اسناد و بهادار اوراق

 عدم نتیجه در و ها پروژه شدن طوالنی آن حاصکل که اسکت سکاخته مواجه متعددی مشککالت با موجود های پروژه و ها طرح انجام در

 فرمایانکار بلکه شد، خواهند متضرر مهندسکی های شکرکت تنها نه نتیجه در. باشکد می عمرانی های طرح شکده کند و اقتصکادی توجیه

 های رالعملدستو و نشریات انتشار با اخیر های سال در کشور سکیاسکت. دید خواهند زیان نیز پروژه با مرتبط جامعه اقشکار تمام و دولتی

 را مضاعفی های¬تالش که نوظهور است راهی  موانع، و مشککالت رفع راسکتای در[ 1] خصکوصکی-عمومی مشکارکت زمینه در متعدد

 بهره و یفیتک ارتقاء الزم، اعتبارات تأمین محوریت با مختلف موضوعات در و کشور سکح  در روش این کارگیری¬به با تا طلبد¬می

 .گیرد صورت المللی بین و ملی های طرح توسعه و گسترش جهت در هاپروژه برداری بهره و ساخت در وری

 

 موجود وضع شناخت -2

 و حمایت قانون و 52/30/1031 مصککوب اسککاسککی قانون( 44) چهارم و چهل اصککل های سککیاسککت اجرای قانون چارچوب در

 توسعه ششم برنامه در و افتاد خواهد اتفاق مهم این خصوصی-عمومی مشارکت با  34/30/1031 مصوب خارجی گذاران سرمایه تشویق



 

  «زيستانديشي با متخصصان علوم آب و محيطهم»اولين اجالس 

 1396اسفند  10وزارت نيرو، 
 

 موارد رعایت با خصوصی – عمومی بخش مشارکت قراردادهای بر حاکم کلی اصول[. 4 و 0 و 5] است شده تأکید موضکو  این بر نیز

 :شد خواهد محقق زیر

 عمومی منافع از صیانت -

 عمومی بخش همکاری -

 قرارداد انسجام -

 ریسک تسهیم -

 تعهدات انجام از اطمینان ایجاد منظور به معتبر تضامین ارائه -

 برد( – برد معامله) طرف دو حقوق توازن -

 بلندمدت نگرش -

 قرارداد( امور انجام در تسهیل منظور به پروژه شرکت تاسیس)  قرارداد طرف -

 محصول( خرید پیش) ها پرداخت -

 قرارداد( در انتقال برای پروژه بازسازی و نوسازی نحوه بینی پیش) پروژه انتقال -

 محصول( تهیه فرآیند در ابتکار و نوآوری) رقابت و نوآوری عملکرد، مشخصات تعیین -

 عمومی بخش دارایی ارزش حفظ -

 

 خصوصي-عمومي مشارکت اجرايي های شيوه -3

 تدریجی: فرآیند یک عنوان به خصوصی -عمومی توجه مشارکت 

ده خصوصی باشد. در ما -عمومی قانونی می تواند گامی مؤثر در استقرار و گسترش مشارکت های خأل رفع و آموزش سازی، فرهنگ 

از طریق (« 1433-1033برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران )»قانون   03و  03، 4، 0های 

( 1ه سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی در بخش های آب، فاضالب و گردشگری تأکید شده است. در شکل )تشویق ب

خصوصی از اتکای کامل به منابع دولتی تا اتکای کامل به منابع غیر دولتی نمایش داده شده -سیر تکاملی و تدریجی مشارکت عمومی

 است.

 خصوصی عبارت است از: – دولتی بخش مشارکت مهم ترین دستاوردهای

 مدخالن پروژهنفعان و ذیهای ذی مسئولیت تجمیع 

 سرعت در روند اجرای پروژه افزایش 

 کیفیت ارتقاء  

 تنظیم بازار 
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 اعتماد سازی 

  تسهیم ریسک با بخش خصوصی 

 

 

 

 

 
 

 خصوصی-تدریجی مشارکت عمومیسیر تکاملی و  -(1)شکل  
 
خصوصی توسط این گروه محالعاتی پیشنهاد می شود ساز و کار  -با تجارب به دست آمده در سیر تکاملی و تدریجی مشارکت عمومی

مناسب و اجرایی در بخش آب و فاضالب و سایر بخش ها از جمله گردشگری در ساختار سازمانی کارفرمایی و شرکت های مهندسین 

 بنا نهاده شود. بر این اساس گام های اجرایی برای ایجاد ساز و کار مناسب به شرح زیر پیشنهاد می گردد:مشاور 

 فرآیندها از بیش ها نتیجه به توجه 

 اقتصادی سرمایه های برابر در اجتماعی سرمایه های به دادن اولویت 

 المللی بین قراردادهای مقررات و قوانین با آگاهی داشتن  توجه به لزوم 

 طرحها در پذیر سرمایه -گذار سرمایه به پیمانکار -کارفرما نگرش تغییر توجه به لزوم 

 ایجاد و استقرار ساختار مناسب در دستگاه های اجرایی و شرکت های مهندسین مشاور 

 شناخت قوانین سرمایه گذاری غیر دولتی 

 آشنایی و شناخت نشریات و دستورالعمل های موجود 

 رک )تهیه فلوچارت تأمین منابع مالی و تهیه تیپ قراردادهای فارسی و خارجی(همسان سازی مدا 

وصی خص -هم اکنون معاونت برنامه ریزی و توسعه شرکت آب و فاضالب کشور دارای ساز و کار مناسبی در زمینه مشارکت عمومی

می باشد و به  0(BOTواگذاری ) -بهره برداری  -و ساخت  5(BOOبهره برداری ) -مالکیت  –، ساخت 1(BBبه روش های بیع متقابل )

را تهیه و تدوین کرده است. وزارت راه و شهرسازی و شرکت ملی نفت ایران  34و  30، 35، 31منظور همسان سازی مدارک، نشریات 

 .در واگذاری و اجرای طرح ها اقدام نموده اند BBو  BOT ،BOOنیز عموماً به روش های 

 

                                                           
1 Buy-Back 
2 Build-Own-Operation 
3 Build-Operation-Transfer 

 به کامل اتکای

 دولتي غير منابع

به  کامل اتکای

 دولتي منابع
اخذ تسهيالت انواع فاينانس اوراق مشارکت

-مشارکت عمومي
خصوصي
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 شناسي آسيب -4

برخی از شرکت ها در حال حاضر با استقرار ساختار مناسب در بدنه خود در اجرای پروژه ها و طرح های آبی از جمله انتقال 

آب، بهره برداری و نگهداری و طرح ها و پروژه های گردشگری تا کنون با استفاده از مشارکت با سرمایه گذاران داخلی  در عرصه 

نهاده اند که در این راه با مشکالتی مواجه شده اند. در این بخش به مشکالت و موانع پیش رو در قالب خصوصی قدم -مشارکت عمومی

 خصوصی اشاره خواهد شد و در انتها راه کارهای اجرایی پیشنهاد می گردد. -آسیب شناسی مشارکت عمومی

جهت توسعه محرح می باشند و نگرانی پیرامون مقوله  از آنجایی که در چرخه های اقتصادی، سرمایه ها به عنوان ظرفیت های گرانسنگ

های امنیت سرمایه گذاری تا زمان بازگشت آن امری اجتناب ناپذیر است، شناسایی شاخص های اقتصادی و علمی و شفاف سازی آن از 

وصی، سرمایه گذاری خصسوی سرمایه پذیر به سرمایه گذار ضروری می باشد. براساس یافته های این تحقیق، قانون گذار جهت جذب 

 هقوانین، بخشنامه ها و دستورالعمل های نسبتا مناسبی را تهیه نموده است و کلیه موارد به دستگاه های اجرایی ابالغ شده است. با توجه ب

گردند.  اجه مینوظهور بودن اینگونه طرح ها و خالهای آموزشی، تصمیم گیران در این حوزه در میانه راه با مشکالتی در مسیر اجرایی مو

 این مشکالت عمدتا شامل موارد زیر است:

 استفاده از تیپ های قراردادی قبلی که با این گونه کارها هماهنگی مناسبی ندارند. -

خصوصی و به دنبال آن برداشت های  -عدم آموزش مسئولین ذی ربط با قوانین و بخشنامه های جدید مشارکت عمومی -

 گام های اجرایی.ناصحی  از موضو  و اجرای ناقص 

 ( توسط سرمایه گذار حرفه ای و سرمایه پذیر حرفه ای.1برد )جدول -عدم اعتقاد قانون برد -

 عدم شناخت ارزش واقعی سرمایه پذیر از آورده خود. -

 انتخاب شیوه های نامناسب جهت اطال  رسانی جذب سرمایه گذاران. -

 

 برد در سرمایه گذار ی-قانون برد -(1جدول)

 رسرمایه پذی

 سرمایه گذار
 غیرحرفه ای حرفه ای

 باخت برد -برد  حرفه ای

 باخت باخت غیرحرفه ای

 

 اجرايي راهکارهای ارايه -5

عالوه بر دالیل محرح شده در بخش آسیب شناسی که هر یک با راهکارهای کوتاه مدت امکان پذیر است، رعایت سه گام اصلی 

 (:5باشد )شکل به منظور دستیابی به یک طرح موفق ضروری می 

 وجود طرح مصوب -1

 تهیه دستورالعمل های اجرایی -5

 نظارت و پایش -0
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 سه گام اصلی به منظور دستیابی به یک طرح موفق ضروری -(5شکل )

 

امکان سنجی طرح ها و تصویب آن در کمیته های فنی، کارگروه های مربوطه و متعاقب آن تهیه بسته های سرمایه گذاری با توجیه فنی 

اقتصادی جهت جلب سرمایه گذاران به عنوان اولین گام اجرایی محرح است. تهیه دستورالعمل های اجرایی پس از تصویب طرح به و 

 عنوان حلقه دوم مدنظر می باشد.کلیه عملیات فوق بدون وجود دستگاه نظارت و پایش مستمر در میانه راه با شکست مواجه خواهد شد.

 

 گيری نتيجه و بندی جمع -6

اطال  رسانی صحی ، آگاهی بخشی مدیران اجرایی به قوانین و دستورالعمل ها، شناخت کامل ارزش های اقتصادی پتانسیل 

های موجود، تهیه طرح های مصوب و دستورالعمل های اجرایی با نظارت و پایش صحی  محابق برنامه های مدون در راستای اجرایی 

وصی به طور نسبی راهی بلند در پیش دارد که به علت نوظهور بودن آن تالش های خص -شدن طرح ها و در قالب مشارکت عمومی

 مضاعفی را می طلبد تا با کسب تجربه در سال های آتی چارچوب حقوقی و قراردادی این گونه طرح ها سنجیده و کامل گردد. 

 

 گيری نتيجه و بندی جمع -7

 ص. 533، خصوصی-نشریه چارچوب مشارکت عمومی (.1030. )معاونت نظارت راهبردی، امور نظارت بودجه سرمایه ای [1]

 ص.01( قانون اساسی ، 44(. قانون اجرای سیاست های اصل چهل و چهارم )1031مجلس شورای اسالمی. ) [5]

 ص.13(. قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاران خارجی، 1031مجلس شورای اسالمی. ) [0]

 ایران) اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه ششم جسالهپن برنامه قانون "(. 1033مجلس شورای اسالمی. ) [4]

 ص.02، "(1433-1033

وجود طرح 
مصوب

دستورالعمل های 
اجرایی

نظارت و پایش


