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چکیده

شــهرداری بهعنــوان یــک مؤسســۀ عمومــی غیردولتــی دارای یــک ســری ویژگیهــای ،امتیــازات
و اقتداراتــی اســت کــه آن را نســبت بــه ســایر نهادهــای متصــدی امــور عمومــی متمایــز میســازد
و امــروزه بــا ایفــاء صالحیتهــای گســترده و متنــوع بهوســیلۀ انعقــاد قراردادهــای عمومــی نقــش
تعیینکننــدهای بــر زندگــی مــردم دارد .یکــی از راههــای ایجــاد ســرعت در توســعۀ اقتصــادی و
آبادانــی و ایجــاد اشــتغال در شــهرها ،جلــب مشــارکت مــردم ،ســرمایه و ســرمایهگذاری اســت .در
بخــش مدیریــت شــهری ،قانــون فعلــی شــهرداریها کام ـ ً
ا سیســتم شــهرداری را سیســتمی دولتــی
دیــده و فقــط بــه موضــوع عــوارض در شــهرداریها پرداختــه اســت و علیرغــم جایــگاه قابــل مالحظــۀ
شــهرداری در ارائــۀ خدمــات عمومــی ،وضعیــت و چهارچــوب حقوقــی قراردادهــای مشــارکت در
پروژههــای شــهرداری در نظــام حقوقــی مــا بهطــور دقیــق مشــخص نیســت .همیــن امــر ضــرورت
بررســی و تبییــن جایــگاه و نظــام حقوقــی ایــن نــوع قراردادهــا و موانــع حقوقــی انعقــاد آنهــا بــا بخــش
خصوصــی را بیــش از پیــش نمایــان میســازد.
در ایــن پژوهــش ضمــن پرداختــن بــه ماهیــت و ویژگیهایــی قراردادهــای مشــارکت در
شــهرداریها ،برخــی از موانــع و چالشهــای ایــن نــوع قراردادهــا را وجــود قوانیــن و مقــررات خــاص
شــهرداریها ،نبــود قوانیــن اطمینانبخــش بــرای مشــارکتکننده ،نبــود تضامیــن مناســب بــرای
مشــارکتکننده ،نبــود حقــوق امتیــازی و تســهیالت جهــت مشــاركت ،وجــود برخــی امتیــازات و
اختیــارات ویــژۀ اداری در قوانیــن و مقــررات شــهرداریها ،نبــود قراردادهــای تیــپ مشــارکت در
شــهرداریها ،نبــود شــفافیت در قوانیــن و مقــررات شــهرداری و مــوارد دیگــری شناســائی نمــوده
ـی محدودکننــدۀ دیگــری نیــز مواجــه هســتند کــه بهطــور
کــه البتــه ایــن قراردادهــا بــا الزامــات قانونـ ِ
مبســوط بــه آنهــا پرداختــه شــده اســت.

کلیدواژهها:

شهرداری ،قراردادهای مشارکت ،محدودیتها و ممنوعیتها ،موانع حقوقی.
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مقدمه

در دنیــای امــروز ،شهرنشــینی بــا همــۀ ابعــاد وجــودیاش بــا گامهــای بلنــدی بــه جلــو م ـیرود
و مدیــران شــهری بــا توجــه بــه گســترش شهرنشــینی و ضــرورت داشــتن شــهرهایی ایمــن ،ســبز و
پــاک تــاش میکننــد بــه انتظــارات شــهروندان و ســازمانها از شــهر و مدیریــت شــهری پاســخ
دهنــد و بــرای ادارۀ شــهر در فضــای متحولشــدۀ امــروز برنامهریــزی و فعالیــت نماینــد .ادارۀ شــهرها
ـم آنهــا از طریــق کمکهــای دولتــی نظیــر عــوارض،
در گذشــته بــا توجــه بــه وســعت و جمعیــت کـ ِ
ممكــن بــود ولــی گســترش شهرنشــینی و باالرفتــن توقعــات از مدیریــت شــهری و ضــرورت اجــرای
برنامههــای جدیــد توســط مدیــران شــهری و اســتمرار ارائــۀ خدمــات بــه شــهر و شــهروندان نیازمنــد
اعتبــارات مالــی جدیــدی اســت 1.یكــی از مباحــث اساســی در توســعۀ شــهرها و ایجــاد زیرســاختهای
آن ،حضــور بخــش خصوصــی فعــال و ســرمایهگذاری توســط ایــن بخــش میباشــد کــه در ایــن
خصــوص بــا توجــه بــه ســاختار ســنتی شــهرداریها و نقــص قانــون در حــوزۀ ســرمایهگذاری ،میطلبــد
تــا بــا روشهــای جدیــد بــرای ایجــاد بســتر مناســب و قانونمنــد بــا هــدف تشــویق ســرمایهگذاران
شــیوهای مناســب اتخــاذ گــردد تــا موجــب تشــویق و ایجــاد انگیــزش در ســرمایهگذاران شــود .جــذب
ســرمایههای بخــش خصوصــی و ســرمایههای خارجــی بــرای اجــرای پروژههــای شــهرداریها از
روشهــای معتبــر تأمیــن منابــع مالــی در حــوزۀ مدیریــت شــهری محســوب میشــود کــه بــدون تردیــد
میتوانــد منابــع مالــی مــورد نیــاز بــرای اجــرای پروژههــا و طرحهــای شــهرداریها را کــه نســبت
بــه گذشــته ،متنوعتــر و حجــم آنهــم بیشــتر اســت تأمیــن نمایــد .ضمــن اینكــه بهدلیــل گســترش
تبــع آن افزایــش فعالیتهــای شــهرداریها و ضــرورت ایجــاد زیرســاختهای
شهرنشــینی و بــه
ِ
شــهری در موضوعــات مختلــف؛ ادارۀ شــهر بــا اعتبــارات دولتــی و عــوارض کــه میــزان آنهــا محــدود
اســت ،امكانپذیــرباشــد.
موضــوع مشــارکت و جــذب ســرمایهگذار در شــهرداریها ،بــه جــرأت میتــوان گفــت بــه یکــی
از اصلیتریــن موضوعــات در جهــت توســعۀ و رشــد شــهرها در ســالهای اخیــر تبدیــل شــده اســت.
مدیــران عالــی شــهرداریها و در رأس آنهــا شــهرداران ،درصورتــی کــه بخواهنــد در عرصــۀ پیشــرفت
و رشــد پیشــرو باشــند ،بایســتی موضــوع جــذب ســرمایه و ســرمایهگذار را بهعنــوان اصلیتریــن
وظیفــه خــود پذیــرا باشــند .چراکــه صرفــاً بــا درآمدهــای جــاری شــهرداری در میــدان رقابــت،
پیــروزی بدســت نخواهــد آمــد .در سیســتم موجــود شــهرداریها ،جایــی بــرای ســرمایهگذاری
 .1صادقــی ،ســید كمــال ،و پرویــز محمــدزاده و شــاله صبحخیــز زنــوزی ،عوامــل مؤثــر بــر مشــاركت بخــش خصوصــی،

بهعنــوان رهیافتــی در تأمیــن منابــع پایــدار مالــی پروژههــای شــهرداری ،فصلنامــه علمــی پژوهشــی اقتصــاد و

مدیریــت شــهری ،تابســتان ،1394ســال ســوم ،شــماره  ،11ص .154

120

فصلنامه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری
ســال دوم  /شمـــاره سوم  /تابســــان 1399

و مشــارکت تعریــف نشــده اســت .بــه همیــن خاطــر امــور ســرمایهگذاری در شــهرداریهای
کشــور ســابقۀ چندانــی نداشــته و عمــر آن حداکثــر بــه یــک دهــه میرســد .گرچــه قبــل از آن
نیــز بهصــورت مــوردی ،پروژههایــی در ســطح شــهرداریها بــه روش ســرمایهگذاری مشــارکتی
اجــرا شــدهاند امــا هیـچگاه بهصــورت سیســتم یکپارچــه نبــوده اســت .مشــارکت بخــش خصوصــی در
اجــرای پروژههــای شــهری در حــوزۀ قراردادهــای عمومــی اســت کــه در کشــور بایــد دارای ضوابــط و
اصولــی باشــد ولیکــن بهدلیــل قدیمــی بــودن قوانیــن شــهری و شــهرداری و نبــود یــک قانــون جامــع
در حــوزۀ ســرمایهگذاران و مشــارکتهای مردمــی (مشــاركت عمومــی ـ خصوصــی)  1ایــن مهــم
بــه نتیجــه نرســیده اســت .در برخــی شــهرداریها ســازمان ســرمایهگذاری یــا ســایر ســاختارها بــه
وجــود آمدهانــد امــا بــه دلیــل عــدم وجــود زیرســاختهای قانونــی (آئیننامــه مشــارکت ،ضوابــط و
مقــررات نحــوه ورود شــهرداریها بــه ســرمایه-گذاری مشــارکتی بــا بخــش خصوصــی) توفیــق چندانــی
نداشــتند و ایــن خــأ قانونــی همیشــه وجــود داشــته اســت و نبــود سیســتم یکپارچــه و بســتر قانونــی
و دســتورالعمل خــاص موضــوع ســرمایهگذاری موجــب کنــدی رشــد مشــارکت بخــش خصوصــی در
پروژههــای مدیریــت شــهری شــده اســت.
بهکارگیــری ســرمایۀ بخــش خصوصــی همــراه بــا مدیریــت او ،فرصــت ارتقــاء کیفیــت و بهــرهوری
را در ســاخت و بهرهبــرداری مســتحدثات عمومــی و ارائــۀ خدمــات عمومــی نیــز فراهــم مــیآورد؛
انتظــاری کــه بخــش عمومــی بــه ازای انتقــال قســمتی از مدیریــت خــود از بخــش خصوصــی دارد .برای
توفیــق در مشــارکت شــهرداریها و بخــش خصوصــی بــرای ارائــۀ خدمــات عمومــی بایــد راهکارهــای
الزم از طریــق تنظیــم و بهکارگیــری چهارچوبهــای قــراردادی مناســب ،فراهــم گــردد و موانــع
حقوقــی و غیرحقوقــی آنهــا رفــع گــردد.
قراردادهــای مشــارکت بخــش خصوصــی بــا شــهرداریها ،اَشــکال مختلفــی از قراردادهــای بلندمدت
بیــن اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی و شــهرداریها را در بــر میگیــرد .هــدف آنهــا تأمیــن مالــی،
طراحــی ،ســاخت و در صــورت نیــاز بهــرهرداری طرحهــا و فعالیتهــای بخــش عمومــی توســط بخــش
خصوصــی و بهعبــارت دیگــر ،انتقــال مدیریــت طــرح یــا فعالیــت عمومــی بــه بخــش خصوصــی اســت.
بهــای خدمــات حاصــل از اجــرای قــرارداد (محصــول پــروژه) ممکــن اســت از ســوی اســتفادهکنندۀ
نهایــی پرداخــت شــود؛ ماننــد پروژههــای حمــل و نقــل عمومــی ،یــا بهدالیــل عملکــردی از ســوی
شــهرداریها تقبــل شــود؛ ماننــد پارکهــای عمومــی و راههــا .از طــرف دیگــر ممکــن اســت پــس از
 .1اصطــاح مشــارکت عمومــی خصوصــی (یــا دولتــی و غیردولتــی) اولیــن بــار توســط آقــای کینــز دانشــمند اقتصــادی کشــور
انگلیــس مطــرح شــد .بــرای کلیــه قراردادهــای مشــارکتی کــه بیــن دولــت و بخــش خصوصــی یــا بیــن شــهرداریها و بخــش
خصوصــی منعقــد میگــردد همیــن اصطــاح را بــه کار میبرنــد.
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ســوی اســتفادهکنندۀ نهایــی پرداخــت شــود؛ ماننــد پروژههــای حمــل و نقــل عمومــی ،یــا بهدالیــل
عملکــردی از ســوی شــهرداریها تقبــل شــود؛ ماننــد پارکهــای عمومــی و راههــا .از طــرف دیگــر
ممکــن اســت پــس از پایــان مــدت قــرارداد ،مســتحدثات طــرح بــه مالکیــت بخــش خصوصــی درآیــد
و یــا بــه شــهرداریها منتقــل شــود.
بــا توجــه بــه نــو بــودن دانــش مشــارکت و ســرمایهگذاری در کشــور ،در راســتای ایجــاد فرصتهــای
جدیــد ســرمایهگذاری بــرای بخــش خصوصــی ،جلــب و جهتدهــی بهینــه ســرمایه و منابــع مالــی
یــاد شــده و ایجــاد بســتر مناســب بــرای ارزشآفرینــی مضاعــف در حــوزۀ رشــد اقتصــادی ،لــزوم
شــناخت و بررســی موانــع حقوقــی موجــود بــر ســر راه مشــارکت و حضــور بخشخصوصــی در
پروژههــای شــهری و مالحظــات داخــل کشــور جهــت بهرهگیــری از ظرفیتهــای خالــی موجــود و
پتانســیل ایــن بخــش ،و ارائــۀ راهكارهــای مناســب بــا فضــای اقتصــادی ،سیاســی و فرهنگــی کشــور
احســاس میشــود .لــذا هرگونــه مطالعــهای کــه بــه جنبههــای مختلــف مشــارکت خصوصــی در
تأمیــن مالــی پروژههــای شــهری کمــک کنــد ،حائــز اهمیــت اســت .در ایــن زمینــه در کشــور ،مطالعــۀ
خاصــی بــا نگــرش حقوقــی بــه موضــوع ســازوکارهای حقوقــی الزم جهــت تســهیل مشــارکت بخ ـش
خصوصــی در پروژههــای شــهری صــورت نگرفتــه اســت و انجــام ایــن مطالعــه ضــروری بــه نظــر
میرســد .از ایــن رهگــذار ،ضمــن پرداختــن بــه ماهیــت و ویژگیهایــی قراردادهــای مشــارکت در
شــهرداریها ،تــاش ایــن پژوهــش نشــان دادن موانــع ،مشــکالت و چالشهــای خــاص ایــن نــوع
ـع ســود و امنیــت
قراردادهــا در شــهرداریها و همچنیــن رابطــۀ بیــن وجــود قوانیــن و مقــررات مانـ ِ
مشــارکتکنندگان و ســرمایهگذاران خصوصــی و وجــود بوروکراســی اداری بــا میــزان مشــارکت
بخشخصوصــی در پروژههــای شــهری شــهرداری اســت.

گفتارنخست« .مشارکت» در قوانین و مقررات شهرداریها
در قوانیــن و مقــررات شــهرداریها بعضــاً بــه روشهــای مشــارکت ،قراردادهــای مشــارکتی و حتــی
جلــب ســرمایهگذار اشــاره شــده اســت کــه در زیــر بــه نمونههــای از آنهــا پرداختــه میشــود.

بنــد اول .قانــون حمایــت از احیــاء ،بهســازی و نوســازی بافتهــای فرســوده
و ناكارآمد شــهری
در مــاده  7ایــن قانــون آمــده اســت« :در صــورت اســتنکاف مالــکان امــاك واقــع در پروژههــای اجرائــی
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مصــوب ،از مشــارکت و یــا عــدم واگــذاری ســهام بــه هــر دلیــل از طریــق مزایــده ،در صورتــی کــه
ملــک آنهــا مانــع اجــرای طــرح باشــد ،مجــری طــرح (وزارت مســکن و شهرســازی یــا شــهرداریها)
بایــد راسـاً یــا از طریــق جلــب ســرمایههای ســرمایهگذاران متقاضــی مشــارکت ،نســبت بــه خریــد یــا
تملــک امــاك مزبــور اقــدام نمایــد» .همچنیــن در تبصــره  2مــاده  7ایــن قانــون ،روشهــای مختلــف
تأمیــن منابــع مالــی اجــرای ایــن مــاده و ســایر مفــاد قانــون را راهانــدازی نهادهــای تأمیــن ســرمایه،
انتشــار اوراق مشــارکت ،جلــب مشــارکت ســرمایهگذار خارجــی یــا داخلــی ،ایجــاد صندوقهــای
توســعۀ ســرمایهگذاری غیردولتــی و راهانــدازی شــرکتهای ســهام پــروژه غیردولتــی و نظایــر آن
دانســته اســت.
در مــاده  8ایــن قانــون هــم بهمنظــور تشــویق مالــکان ،ســرمایهگذاران و ســازندگان و تســریع در
فرآینــد احیــاء ،بهســازی و نوســازی طرحهــای مصــوب موضــوع ایــن قانــون ،کلیــۀ امــاك و اراضــی
واقــع در پروژههــای اجرائــی طرحهــای یــاد شــده و همچنیــن ســایر ابنیــه و اراضــی واقــع در ســایر
نقــاط محــدوه بافتهــای فرســوده و ناکارآمــد شــهری بــا کاربــری غیرمســکونی از حیــث عــوارض
صــدور پروانــۀ ســاختمانی و تراکــم ،شــهرداریها مکلفنــد نســبت بــه تقســیط و یــا مشــارکت در
پروژههــا ،ب ـهازای بهــای عــوارض متعلقــه و یــا موکــول نمــودن پرداخــت عــوارض بــه پایــان عملیــات
ســاخت و ســاز و دریافــت آن بــر اســاس بهــای روز ،حســب مــورد اقــدام نماینــد.

بنــد دوم .آییننامــۀ اجرائــی تبصــره  2مــاده  7قانــون حمایــت از احیــاء،
بهســازی و نوســازی بافتهــای فرســوده و ناكارآمــد شــهری
در مــاده  11ایــن آییننامــه ،شــهرداریها مکلــف شــدهاند بهمنظــور تســریع در احیــاء ،بهســازی و
نوســازی بافتهــای فرســوده و ناكارآمــد شــهری ،درخصــوص ســهم عــوارض ،تراکــم و حقــوق مربــوط
بــه صــدور پروانــه و پایــان کار ســاختمانی ،از روش دریافــت سهمالشــرکه بــر اســاس قــرارداد مشــارکت
در زمــان اتمــام پــروژه و یــا ســایر رویههــای تشــویقی و تســهیلکنندۀ مصــوب شــورای اســامی
شــهر ،اســتفاده نماینــد.

بنــد ســوم .قانــون تشــکیالت ،وظائــف و انتخابات شــوراهای اســامی کشــور
و انتخاب شــهرداران
در بنــد  5مــاده  71ایــن قانــون یکــی از وظائــف شــورای اســامی شــهر ،برنامهریــزی درخصــوص
 .1نظر شماره  75/21/0449مورخ 1375/02/26
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مشــارکت مــردم در انجــام خدمــات اجتماعــی ،اقتصــادی ،عمرانــی ،فرهنگــی ،آموزشــی و ســایر امــور
رفاهــی بــا موافقــت دســتگاههای ذیربــط عنــوان شــده اســت.

گفتار دوم .ماهیت قراردادهای مشارکت در شهرداریها
امــروزه بهکارگیــری روش مشــارکت عمومــی ـ خصوصــی بــرای اجــرای پروژههــای مختلــف بســیار
متــداول اســت و بســیاری از کشــورهای در حــال توســعه و توســعۀیافته ،ایــن روش را بــرای اجــرای
پروژههــای خــود در ســطوح ملــی و محلــی بــه کار میگیرنــد 1.پیــش از آنکــه بــه مفهــوم ایــن مشــارکت
و نحــوة تحقــق آن در شــهرداریها بپردازیــم ،بایــد مقصودمــان از بخــش عمومــی و بخــش خصوصــی
را بهعنــوان طرفیــن قــرارداد مشــارکت بیــان کنیــم .بخــش عمومــی بــه مؤسســات و نهادهایــی گفتــه
می-شــود کــه بهطــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم در اختیــار دولــت ،نهادهــا و ســازمانهای عمومــی
یــا شــهرداریها قــرار دارنــد و بــه قصــد انتفــاع یــا بــدون قصــد انتفــاع عمــل میکننــد .مقصــود از
بخــش عمومــی ممکــن اســت دولــت ،اعــم از دولــت مرکــزی ،دولــت ایالتــی و منطقـهای یــا مؤسســات
عمومــی غیردولتــی ماننــد شــهرداریها ،یــا هــر نهــاد تحــت کنتــرل دولــت باشــد .طــرف خصوصــی
کــه معمــوالً در قالــب یــک شــرکت حقوقــی فعالیــت میکنــد بــه اشــخاصی گفتــه میشــود کــه
تحــت مالکیــت و کنتــرل مســتقیم دولتــی نیســتند و توســط ســرمایهگذاران بخــش خصوصــی ادارۀ
و کنتــرل میشــوند و ممکــن اســت بهصــورت یــک کنسرســیوم ،مشــترکاً مســئولیت تأمیــن مالــی،
ســاخت ،اجــرا و بهرهبــرداری از پــروژه را تقبــل کننــد .همچنیــن اگــر ســرمایهگذاران متعــدد بــا
مشــارکت یکدیگــر شــرکتی بــه ایــن منظــور تأســیس کــرده باشــند و بهعنــوان ســهامداران شــرکت
مزبــور نســبت بــه ادارۀ شــرکت اقــدام میکننــد و از طریــق آورده بخشــی از ســرمایۀ مــورد نیــاز طــرح
3
را تأمیــن مینماینــد ،از آن بهعنــوان «شــرکتپروژه» 2یــاد میشــود.
بــا توجــه بــه قابلیتهــا و توانمندیهــای دو بخــش عمومــی و خصوصــی ،مشــارکت و همــکاری ایــن
دو بخــش و تلفیــق توانمندیهایشــان بــا یکدیگــر و تقســیم مخاطرههــای موجــود میتوانــد تأثیــر
قابــل توجهــی در اجــرای بهینــه پروژههــای زیربنایــی و خدمــات عمومــی داشــته باشــد .مشــارکت
عمومــی ـ خصوصــی بــه ترتیبــات قــراردادی طوالنــی مدتــی اطــاق میشــود کــه میــان نهادهــای
بخــش دولتــی ـ ازجملــه شــهرداریها ـ و بخــش خصوصــی منعقدمیشــود .بهویــژه بــا هــدف تأمیــن
 . 1رســولی منــش ،ســیدمصطفی ،تأمیــن مالــی طرحهــای توســعه و پروژههــای شــهری بــا اســتفاده از روش
مشــارکت بخــش عمومــی و خصوصــی ،اقتصــاد شــهر ،1389 ،شــماره  ،5ص .38
2-Project company

 . 3شــیروی ،عبدالحســین ،و منیــره خدادادپــور ،مشــارکت عمومــی -خصوصــی از منظــر قوانیــن ایــران ،مجلــه
حقــوق خصوصــی ،دورة  ، 11پاییــز و زمســتان  ،1393شــمارة  ،2ص .229

124

فصلنامه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری
ســال دوم  /شمـــاره سوم  /تابســــان 1399

مالــی ،طراحــی ،عملیاتیکــردن و بهرهبــرداری از تأسیســات زیربنایــی و خدماتــی انجــام میگیــرد.
ویژگــی چنیــن قراردادهایــی ،مشــارکت در ســرمایهگذاری ،مخاطــره ،مســئولیتها و درآمدهــا بیــن
طرفهــای مشــارکت اســت 2.هــدف آن تحویــل پــروژهای اســت کــه بهطــور ســنتی بهوســیله
بخــش عمومــی تأمیــن میشــده اســت .امــا بــه دالیلــی دولــت تصمیــم میگیــرد بــا مشــارکت
بخــش خصوصــی آن را انجــام دهــد .اساســاً درگیــری هــر دو طــرف (بخــش عمومــی و خصوصــی)
در قراردادهــای مشــارکت یــک ضــرورت تلقــی میشــود 3.بنابرایــن قراردادهــای مشــارکت بهدلیــل
وجــود بخــش عمومــی (شــهرداری) در یــک طــرف آن ،از نــوع قراردادهــای اداری بــه شــمار میرونــد.
1

اگــر دورۀ  105ســالۀ بخــش مدیریــت شــهری را از بلدیــه تاکنــون مــرور کنیــم آنچــه در بخــش
اقتصــادی و تقریبـاً در بخــش تأمیــن مالــی در شــهرداریها میبینیــم بخشــی بــه نــام عــوارض اســت
کــه از مــردم وصــول میشــود و یــک بخــش کمکهــای دولتــی کــه ایــن بخــش هــم بــا توجــه بــه
سیاســت خودکفایــی شــهرداریها از ســال  1362بــه حداقــل ممکــن رســید و فــراز و نشــیبهای
بســیاری در مدیریــت شــهری حاصــل شــده اســت .قانــون فعلــی شــهرداریها بــا اصالحاتــی کــه در
اختیــار مــا هســت کام ـ ً
ا سیســتم شــهرداری را سیســتمی دولتــی دیــده و بــا نــگاه دولتــی بــه آن
پرداختــه اســت .یعنــی هــر آنچــه امــروز مــا وارث آن هســتیم نتیجــۀ قانــون شــهرداری در ســال 1331
اســت کــه فقــط بــه موضــوع عــوارض در شــهرداریها پرداختــه اســت و متأســفانه در ایــن قوانیــن
و مقــررات هیــچ ظرفیــت و حتــی نکتــهای کــه از آن بهعنــوان روزنــهای بــرای توســعۀ شــیوههای
مشــارکت بخــش خصوصــی یــاد شــود ،فراهــم نشــده اســت .شــاید در قانــون شــوراها ،اشــاره خیلــی ضمنی
و گذرایــی بــه ورود بــه حوزههــای اقتصــادی در شــهرداریها دیــده شــده اســت؛ ولــی در کل قانــون
شــهرداری ناظــر بــه بیــع اســت یعنــی خریــد ،فــروش ،اجــاره ،اســتیجاره و مقاطعـهکاری 4.از طرفــی جــذب
ســرمایههای بخــش خصوصــی در پروژههــای شــهرداریها و دهیاریهــا ،بــا توجــه بــه ســرمایههای
مــادی و معنــوی متعــدد و منحصربهفــرد موجــود در كشــور ،مزیتهــای مختلفــی؛ چــون بهبــود وضعیــت
اقتصــادی شــهرها و روســتاها ،كارآفرینــی ،ورود شــهرداریها و دهیاریهــا بــه عرصههــای جدیــد كار و
تــاش و خدمترســانی و ارتقــای ســطح رفــاه شــهروندان و روســتائیان را در پــی خواهــد داشــت.
1-Asian Development Bank (ADB), Public Private Partnership (PPP), Handbook, September, ADB Publishin, 2008, p.15
2-International Monetary Fund (IMF), Public Private Partnership, the Fiscal Affairs Department, available at http://www.imf..
.org, 2012, p.4
3-Grigorescu, Adriana, Models of Public Private Partnership Projects in Tourism Industry, Nation School of Political.
.Studies and Public Administration (NSPSPA), Bucharest, MPRA, 2008

 .4زیودار ،مهدی ،چالشها و فرصتهای تأمین مالی و سرمایهگذاری در شهرداریها ،مجله شهرداریها ،اسفند ،1390سال
یازدهم ،شماره  ،105ص .4
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گفتار سوم .ویژگیهایی قرارداد مشارکت
قــرارداد مشــارکت ،ســند مکتوبــی اســت کــه بیــن کارفرمــا (بخــش عمومــی) و یــک یــا چنــد
ســرمایهگذار (بخــش خصوصــی) منعقــد میشــود کــه متضمــن مشــخصات طــرح ،حقــوق و تکالیــف
طرفیــن و ســایر شــروط و جزئیــات قــراردادی اســت .ســاختار مشــارکت بــر ایــن قــرارداد اســتوار
اســت و متکــی بــه ایــن قــرارداد اصلــی ،قراردادهــای دیگــری منعقــد میشــود .بهرغــم تفاوتهــای
قابلتوجهــی کــه بیــن تکتــک قراردادهــای مشــارکت وجــود دارد ،قراردادهــای مشــارکت در
شــهرداریها از مشــخصه-های مشــترکی برخوردارنــد کــه در اینجــا بــه اختصــار بــه مهمتریــن آنهــا
اشــاره میشــود.
اولیــن ویژگــی ایــن اســت کــه شــهرداری بــه شــخص یــا اشــخاص خصوصــی اجــازه میدهــد کــه در
تأمیــن مایحتــاج عمومــی و ارائــۀ خدمــات رفاهــی مشــارکت کننــد و بــه ایــن جهــت بــه آنهــا امتیــاز
ســاخت و بهرهبــرداری از یــک طــرح اقتصــادی را اعطــا میکنــد .ایــن طرحهــا بهطــور ســنتی
در اختیــار و انحصــار شــهرداری بــوده اســت و شــهرداری از طریــق قــرارداد مشــارکت ،بــه بخــش
خصوصــی اجــازه میدهــد کــه آنهــا نیــز در چنیــن طرحهایــی ورود پیــدا کننــد.
دومیــن ویژگــی تأمیــن منابــع مالــی طــرح اســت کــه اصــوالً بــه عهــدۀ طــرف خصوصــی قــرار
میگیــرد .دلیــل عمــدۀ توجــه شــهرداریها بــه قراردادهــای مشــارکت نداشــتن منابــع کافــی دولتــی
جهــت اجــرای طرحهــای عمومــی و رفاهــی اســت و بنابرایــن شــهرداری تمایــل دارد از طریــق انعقــاد
قراردادهــای مشــارکت منابــع مالــی بخــش خصوصــی را بــه ســمت طرحهــای زیربنایــی و عمومــی
هدایــت کنــد .البتــه ممکــن اســت شــهرداری نیــز بخشــی از نیازهــای مالــی طــرح را تأمیــن کنــد و
یــا بــه بخــش خصوصــی اجــازه دهــد کــه از وامهــای ترجیحــی بانکهــا اســتفاده کنــد .بــا ایــن حــال
عمــده مســئولیت تأمیــن مالــی طــرح بــه عهــدۀ طــرف خصوصــی اســت.
ســومین ویژگــی قراردادهــای مشــارکت ایــن اســت کــه طــرف خصوصــی بایــد طــرح موردنظــر را
بســازد .بــه ایــن جهــت او بایــد پــروژه را طراحــی و مهندســی کنــد و کاالهــا ،تجهیــزات ،ماشــینآالت
و مــواد الزم را تأمیــن نمایــد و طــرح را ســاخته ،راهانــدازی کنــد .ضــرورت نــدارد کــه فعالیتهــای
ســاخت شــخصاً توســط خــود بخــش خصوصــی (کنسرســیوم یــا شــرکتپروژه) انجــام شــود بلکــه
ایــن فعالیتهــا میتوانــد جداجــدا یــا یکجــا بــه پیمانــکار یــا پیمانــکاران فرعــی محــول گــردد .در
هــر حــال مســئولیت اجــرای کار بــه عهــدۀ بخــش خصوصــی (کنسرســیوم یــا شــرکتپروژه) اســت.
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ویژگــی دیگــر قراردادهــای مشــارکت مســئولیت کنسرســیوم یــا شــرکتپروژه در بهرهبــرداری بهینــه
از طــرح اســت .بهرهبــرداری بهینــه از طــرح یعنــی ارائــۀ کاالهــا و خدمـ ِ
ـات حاصــل از طــرح بــا کیفیــت
مطلــوب بــه عمــوم اســت .چــون بخــش عمومــی ممکــن اســت قــادر نباشــد کــه کاالهــا و خدمــات را
بــا کیفیــت مناســب ارائــه نمایــد ،مشــارکت بــرای ایــن طراحــی شــده اســت کــه کاالهــا و خدمــات را
بــا کیفیــت بهتــری بــه عمــوم ارائــه گــردد .بــه ایــن جهــت بخــش خصوصــی بایــد فـنآوری و مدیریــت
مناســبی را بـهکار گیــرد کــه بتوانــد کاالهــا و خدمــات را بــا کیفیــت مطلــوب ارائــه نمایــد.
پنجمیــن ویژگــی مشــارکت ایــن اســت کــه ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی و ســود آن بایــد از طریــق
درآمــد حاصــل از فــروش کاالهــا و ارائــۀ خدمــات حاصلــه از بهرهبــرداری طــرح مســتهلک گــردد.
بــرای کمــک بــه ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی در طرحهــای مشــارکت ،شــهرداری ممکــن اســت
خریــد تمــام یــا بخشــی از کاالهــا و خدمــات حاصــل از طــرح را تضمیــن کنــد .در برخــی از مــوارد حتی
بــرای تأمیــن بخشــی از نیازهــای مالــی طــرح شــهرداری ممکــن اســت نســبت بــه پیشخریــد تمــام
یــا بخشــی از کاالهــا و خدمــات حاصــل از طــرح اقــدام کنــد و ثمــن آن را جهــت تأمیــن بخشــی از
نیازهــای مالــی طــرح بــه کنسرســیوم یــا شــرکتپروژه پرداخــت نمایــد.
آخریــن ویژگــی مشــارکت ایــن اســت کــه کنسرســیوم یــا شــرکتپروژه موظــف اســت در طــول
بهرهبــرداری و تــا زمــان تحویــل ،طــرح را قابــل اســتفاده نــگاه داشــته و در صــورت مقتضــی تعمیــرات
و یــا اصالحــات الزم را بــه هزینــۀ خــود انجــام دهــد بهنحــوی کــه طــرح در زمــان تحویــل از جهــت
فنــی ســالم و قابــل بهرهبــرداری باشــد .پــس از ســپری شــدن مــدت مقــرر بــرای بهرهبــرداری،
کنسرســیوم یــا شــرکتپروژه موظــف اســت طــرح را بهصــورت مجانــی بــه شــهرداری منتقــل کنــد.
در مــواردی مثــل  1 BOOکــه انتقــال طــرح بــه شــهرداری موضوعیــت نــدارد ،تعهــدات و کمکهــای
شــهرداری از قبیــل خریــد تضمینــی ،تأمیــن خــوراک یــا ســایر تســهیالت بــه پایــان میرســد و بخــش
خصوصــی میتوانــد بــدون تکیــه بــر تعهــدات و مســاعدتهای شــهرداری نســبت بــه بهرهبــرداری
2
از طــرح خــود اقــدام نمایــد.

گفتــار چهــارم .موانــع ،مشــکالت و چالشهــای خــاص قراردادهای
مشــاركت در شــهرداریها
همانطوركــه بیــان شــد قراردادهــای مشــاركت از انــواع قراردادهــای اداری هســتند كــه ایــن خــود
 .1ساخت ،تملک و بهرهبرداری که ترجمه عبارت « »Build-Own-Operateاست.
 .2برگرفتــه از کتــاب قرارداهــای بــی او تــی ،تنظیــم ،ســاختار و قوانیــن حاکــم ،دکتــر عبدالحســین شــیروی ،انتشــارات
نیــاد حقوقــی میــزان ،زمســتان  ،1395صــص .29-27
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باعــث شــده ایــن نــوع قراردادهــا بــا چالشهــای خــاص قراردادهــای اداری مواجــه باشــند و اصــول
احــكام قراردادهــای اداری را هــم قانــون یــا عــرف اداری معیــن داشــته اســت .وجــود شــرایط و ضوابــط
هــر ادارهای قــرارداد منعقــده بیــن اشــخاص حقیقــی و حقوقــی بــا ایــن ادارات را تحــت تأثیــر قــرار
داده و عــدم شــناخت شــرایط و ویژگیهــای خــاص هــر ســازمان موجــب میشــود تــا قراردادهــا بــا
مشــكالت و موانعــی تنظیــم شــود کــه شــهرداریها نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نمیباشــند .در زیــر
برخــی از مهمتریــن موانــع ،مشــکالت و چالشهــای خــاص قراردادهــای مشــاركت در شــهرداریها
برشــمرده شــده اســت:

بند اول .وجود قوانین و مقررات خاص شهرداریها
حقــوق نویــن بایــد بــا تمــام قوانیــن و مقــررات كشــور تطابــق داشــته باشــد تــا از هــر تضــادی فیمابین
قوانیــن جلوگیــری و در اجــرای كارهــا خللــی وارد نشــود .اصالحــات مناســب بایــد توســط قانونگــذاری
1
جهــت اطمینــان از انســجام و تطابــق پایههــای حقوقــی بــا حقــوق نویــن انجــام شــود.
همــان طــور کــه بــرای تســهیل ســرمایهگذاری در دســتگاههای اجرائــی چهارچــوب موافقتنامــه
مشــارکت عمومــی خصوصــی در تاریــخ  93/12/26از ســوی ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی کشــور
ابــاغ گردیــد ،بــرای شــهرداریها هــم بایــد اینگونــه قوانیــن تســهیلکنندۀ مشــارکت ،مصــوب
گــردد .در قوانیــن و مقــررات شــهرداری ،موانعــی بــرای مشــارکت وجــود دارد کــه مانــع از مشــارکت
بخــش خصوصــی در پروژههــای شــهرداری میگــردد .بهطورمثــال ،انجــام هرگونــه معامــات فقــط از
طریــق اســتعالم بهــاء و یــا مناقصــه و مزایــده بهصــورت اعــان عمومــی مجــاز شــده اســت درحالیکــه
در قراردادهــای مشــارکت مهمتریــن موضــوع توافــق دو طــرف معاملــه اســت .در مناقصــه و مزایــده
شــرایط شــهرداری بــر طــرف دیگــر قــرارداد تحمیــل میگــردد و ایــن موضــوع بــا اصــل مشــارکت
منافــات دارد .واگــذاری قراردادهــای مشــارکتی از طریــق انجــام تشــریفات مناقصــه باعــث ایجــاد رقابــت
در بــازار ،افزایــش کیفیــت ،کاهــش قیمــت و نوعــی مبــارزه بــا رانتخــواری و فســاد میباشــد.
بااینوجــود ،آیــا طــی تشــریفات مناقصــه بــرای واگــذاری طرحهــای مشــارکتی ،یــک تکلیــف قانونــی
در ایــران اســت و آیــا شــمول قوانیــن و آییننامههــای مالــی و معامالتــی شــهرداری بــر واگــذاری ایــن
قراردادهــا نیــز تســری دارد؟ در مناقصــه ،کمتریــن قیمــت متناســب یــا تأمیــن کیفیــت مــورد نظــر
کارفرمــا مدنظــر اســت و نمیتــوان عنــوان نمــود کــه برنــدۀ مناقصــه در قراردادهــای مشــارکت کســی
3-Tsenkova, Sash,.Urban Regeneration:Learning form the british experience ,Calgory: university of Cal�.
(gary, Faculyy of Environmental Design. Uncitral Legislative Guide on Privately Financed Infrastructure Projects
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اســت کــه کمتریــن قیمــت متناســب را پیشــنهاد داده اســت .دلیــل ایــن مطلــب ابهامــی اســت کــه در
کمتریــن قیمــت بــروز میکنــد کــه ناظــر بــه چیســت؟ آیــا ناظــر بــه قیمــت ســاخت طــرح موضــوع
مشــارکت (مثــ ً
ا قیمــت ســاخت یــک پــارک شــهربازی) اســت؟ آیــا ناظــر بــه قیمــت محصــوالت
خدماتــی و تولیــدی طــرح (مثــل قیمــت بلیــت بازیهــا یــا فس ـتفودهای ارائهشــده در آن) اســت؟
آیــا ناظــر بــه کمتریــن مــدت قــرارداد اســت؟ در یــک طــرح ســرمایهگذاری مثــل  ،BOTاصــل و فــرع
از طریــق فــروش محصــوالت و خدمــات طــرح ،بازیافــت میشــود و شــهرداری تعهــدی بــه بازپرداخــت
اصــل و فــرع نــدارد کــه تــاش کنــد کــه طبــق قوانیــن و آییننامههــای مالــی و معامالتــی شــهرداری،
قــرارداد را بــه مناقصهگــری واگــذار نمایــد کــه کمتریــن قیمــت را پیشــنهاد داده اســت .از طرفــی
برخــی از ترتیبــات مشــارکت بیشــتر بــه مزایــده شــبیهاند تــا مناقصــه .مث ـ ً
ا زمانــی کــه شــهرداری،
زمیــن در اختیــار بخــش خصوصــی قــرار میدهــد و اجــارۀ زمیــن را مطالبــه میکنــد و بــر اســاس
قیمــت پیشــنهادی شــرکتکنندگان برنــده معیــن مینمایــد ،ایــن واگــذاری ماهیــت مزایــده بــه خــود
میگیــرد زیــرا شــهرداری قــرارداد را بــه کســی محــول میکنــد کــه بیشــترین قیمــت را پیشــنهاد
میدهــد .هرچنــد واگــذاری ایــن نــوع قراردادهــا از طریــق رقابــت و مشــارکت عمومــی امــر مطلوبــی
اســت ،بــه نظــر نمیرســد کــه قوانیــن و مقــررات شــهرداری بــرای ایــن نــوع فعالیتهــا تنظیــم شــده
اســت و بــرای واگــذاری ایــن نــوع کارهــا مناســب باشــند .واگــذاری ایــن نــوع قراردادهــا مســتلزم
تشــریفات خــاص خــود هســتند کــه قانونگــذار بایــد آن را جداگانــه مقــرر نمایــد.
مثــال دیگــر بنــد  2مــاده  10و بنــد  7مــاده  23آییننامــه معامــات شــهرداری تهــران میباشــد
کــه در آن شــهرداری اختیــار دارد تــا نســبت بــه افزایــش یــا کاهــش مــورد معاملــه در مــدت قــرارداد
تــا میــزان 25درصــد مقــدار منــدرج در قــرارداد اقــدام نمایــد و ایــن اختیــار بــه طــرف دیگــر داده
نشــده اســت .ایــن بنــد نیــز بــا ماهیــت قراردادهــای مشــارکت یعنــی «رعایــت اصــل تســاوی دو طــرف
قــرارداد» مغایــرت دارد.

بند دوم .نبود قوانین اطمینانبخش برای مشارکتکننده
سیاســت روشــن شــهرداریها ،اســتراتژی جــذب مشــاركت خصوصــی بــرای ثبــات و توســعۀ شــهرها،
مهــم و حیاتــی اســت و جــذب ســرمایهگذاری بــرای شــهرها را در بــر خواهــد داشــت و بازتــاب آن
در توســعۀ محیــط حقوقــی نمایــان میشــود .بــرای اجــرای هرچــه دقیقتــر سیاس ـتها ،الزم اســت
قانــون از اســتحکام و عدالــت الزم برخــوردار باشــد تــا ســرمایهگذاران (اعــم از داخلــی و خارجــی) ،از
 .1ويــژه ،محمدرضــا ،و پرويــز رحمتــي ،مشــاركت عمومــي خصوصــي در حقــوق ايــران؛ چالشهــا و بايســتهها ،فصلنامــه
تحقيقــات حقوقــي ،1394 ،شــماره  ،72صــص  166و .167
2-OECD Basic Elements of a Law on concession Agreements. Explanatory notes to Art. 16, p 27
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اینكــه بهلحــاظ قانونــی حقــی از ایشــان تضییــع نگردیــده و تفاســیر مختلــف از قوانیــن بــه ضــرر آنهــا
تمــام نمیشــود ،اطمینــان یابنــد.
بــا توجــه بــه قدیمیبــودن قوانیــن شــهرداری مــواردی در ایــن قوانیــن و مقــررات وجــود دارد کــه
باعــث عــدم اطمینــان ســرمایهگذاران میشــود .مثــال دیگــر اینکــه شــهرداریها بــه دلیــل دارابــودن
امتیــاز قــدرت عمومــی میتواننــد قــرارداد را یکطرفــه فســخ نمایــد ،در صورتــی کــه در قراردادهــای
مشــارکت بایســتی شــروط قــراردادی دارای تعــادل و تســاوی بــوده و منافــع هــر دو را بهطــور مســاوی
تأمیــن نماینــد؛ بنابرایــن بــا ایــن مقــررات هیچگونــه حمایتــی از مشــارکتکننده صــورت نگرفتــه
اســت.

بند سوم .نبود تضامین مناسب برای مشارکتکننده

در قوانیــن و مقــررات شــهرداری هیچگونــه تضمینــی بــرای جلوگیــری از توقــف اجــرای قــرارداد دیــده
نشــده اســت؛ بهطــور مثــال در مــاده  9آییننامــۀ مالــی شــهرداریها و بنــد  5مــاده  11آییننامــه
معامــات شــهرداری تهــران ،شــهرداری مکلــف شــده اســت هنــگام عقــد قــرارداد معــادل 10درصــد کل
مبلــغ مــورد پیمــان را بهمنظــور تضمیــن حســن انجــام کار از پیمانــکار تضمیــن دریافــت دارد ،ایــن
در حالــی اســت کــه شــهرداریها در قراردادهــای مشــارکت بــه جهــت جلــب اطمینــان بیشــتر طــرف
خصوصــی از انجــام تعهــدات خــود در مــدت قــرارداد و بهدلیــل ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی،
بایــد تضمیــن مناســب بــه طــرف مشــارکتکننده ارائــه نماینــد.

بند چهارم .نبود ثبات مدیریتی در شهرداریها
بــا توجــه بــه اینکــه در مــاده  86قانــون تشــکیالت ،وظائــف و انتخابــات شــوراهای اســامی کشــور و
انتخــاب شــهرداران ،هــر یــک از اعضــای شــوراها از هرگونــه عــزل و نصــب کارکنــان شــهرداریها و
شــرکتها و مؤسســات وابســته بــه آنهــا منــع شــده اســت امــا عم ـ ً
ا تغییــرات مدیریتــی در ســطوح
مختلــف شــهرداری متأثــر از تصمیمــات و منویــات شــورای اســامی شــهر میباشــد و هر از چنــد گاهی
ایــن شــورا بنــا بهدالیلــی اقــدام بــه اســتیضاح شــهردار نمــوده و یــا وی را مجبــور بــه تغییــر مدیــران
خــود مینمایــد ،لــذا قراردادهــای مشــارکتی میتواننــد از ایــن اتفاقــات ،آســیب جــدی ببیننــد و
ســرمایهگذاران بــه دلیــل عــدم ثبــات در تصمیمــات و مدیریــت شــهری حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد
بــا شــهرداری نگردنــد .از طرفــی ،مطابــق بنــد  14مــاده  76قانــون تشــکیالت ،وظائــف و انتخابــات
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شــوراهای اســامی کشــور و انتخــاب شــهرداران ،تصویــب معامــات از وظائــف شــورای اســامی شــهر
میباشــد و ایــن موضــوع باعــث میگــردد تــا شــهردار یــا مدیــران شــهرداری اختیــار انعقــاد هرگونــه
قــراردادی ازجملــه قــرارداد مشــارکت بــدون موافقــت شــورای اســامی شــهر را نداشــته باشــند.

بند پنجم :نبود حقوق امتیازی و تسهیالت جهت مشاركت

ِ
مشــاركت ســازندۀ بخــش خصوصــی در توســعۀ زیرســاختها و عملكــرد مؤثــر نیــاز بــه داشــتن
چهارچــوب حقوقــی اســت .داشــتن مرجــع قانونگــذار بــرای ایجــاد قوانیــن تعیینكننــدۀ
مســئولیتها و ریسـكها بــرای همــۀ طرفیــن كــه ریسـكها را تخمیــن بزننــد مهــم اســت .چهارچــوب
حقــوق امتیــازی میتوانــد توســط قوانیــن خــاص امتیــازی كــه عــام مشــمول اســت بــهصــورت
صریــح ،عادالنــه ،قابــل پیشبینــی و دارای ثبــات حقوقــی نمایــان شــود و در پروژههــای امتیــازی
قــرار گیــرد .بــا ایــن وجــود یكــی از مشــكالت پیــش روی ســرمایهگذاران بخــش خصوصــی ،وجــود
مجموعههایــی از قوانیــن و مقــررات پیچیــده ،مجوزهــا و ســایر نابهســامانیهای ســاختاری اســت كــه
اغلــب غیرشــفاف بــوده و معمــوالً بــا قواعــد و مقرراتــی كــه در ســایر نقــاط دنیــا اعمــال میشــوند،
ناســازگارند؛ اغلــب ســرمایهگذاران بخــش خصوصــی ،بهدلیــل وجــود ایــن فرآیندهــای دس ـتوپاگیر،
گریــزان شــده و درنتیجــه ،ورود ســرمایه ،بنگاههــا و رقابــت در كشــور كاهــش مییابــد و درنهایــت،
باعــث میشــود كــه رشــد اقتصــادی الزم محقــق نشــود .همچنیــن وجــود موانــع قانونــی ،راههــای دور
1
زدن فرآیندهــای پیچیــده را پیــش روی افــراد قــرار میدهــد.
حمایــت مالــی شــهرداری از پــروژه یــا تضمیــن كامــل منافــع طــرف دیگــر در مقابــل تعهداتــش ،غالبـاً
بــرای افزایــش ســطح ســرمایهگذاری و اعتمادســازی ســرمایهگذار ،تشــویق بــه ســرمایهگذاری و
اجــرای كامــل پــروژه ضرورتــی غیرقابــل انــكار اســت.
بهعنــوان یــك قاعــده ،تقریبــاً فقــط30درصــد از پروژههــای مشــاركت عمومــی خصوصــی توســط
ســرمایهگذار تأمیــن مالــی میشــود .در باقــی مــوارد تأمیــن مالــی از طریــق بانكهــا اســت كــه تحــت
قــرض ،وثیقــه گرفتــه شــده و ســرمایهگذار (راهــن) حــق خــود در مشــاركت عمومــی خصوصــی را نــزد
بانــك (مرتهــن) بــه وثیقــه میگــذارد .بهمنظــور مؤثــر بــودن ایــن وثیقــه ،پــروژۀ مشــاركت عمومــی
خصوصــی بــه كار خــود ادامــه داده و بانــك قرضدهنــده نیــز در امــور پــروژه مداخلــه دارد؛ 2بنابرایــن
ایــن مكانیســم دوام و عملكــرد بیوقفــه پــروژه را تضمیــن و تأثیــر ســرمایهگذاری را مشــخص میكنــد.
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در قوانیــن و مقــررات شــهرداری هیچگونــه حقــوق امتیــازی و تســهیالتی در جهــت جلــب مشــارکت
ـردن بوروکراســی
ســرمایهگذاران از قبیــل اعطــای تخفیفــات ،اعطــای وام ،عــدم اخــذ عــوارض ،کمکـ ِ
اداری و تســریع در انعقــاد قراردادهــا دیــده نشــده اســت.

بنــد ششــم :وجــود برخــی امتیــازات و اختیــارات ویــژۀ اداری در قوانیــن و
مقــررات شــهرداریها
شــهرداریها بهعنــوان مؤسســۀ عمومــی غیردولتــی و یکــی از دســتگاههای اجرائــی بخــش عمومــی
بهشــمار میرونــد 1کــه بهوســیلۀ قــدرت عمومــی و قــوای حاکــم تأســیس و در پــی تأمیــن منافــع
و مصالــح عمومــیمیباشــند؛ لــذا بــه موجــب قانــون از برخــی امتیــازات و اختیــارات ویــژهای بــه
نــام «امتیــازاتناشــی از قــدرت عمومــی» یــا «امتیــازات حقــوق عمومــی» یــا «اختیــارات قــدرت
حاکمــه» برخــوردار میباشــند کــه ناشــی از قــدرتحاکمیــت میباشــد 2و ازآنجاکــه قوانیــن و
مقــررات شــهرداریها بــا نــگاه کامـ ً
ا دولتــی در زمــان تصویــب (ســال  1346هـــ.ش) تنظیــم گردیــده
و درواقــع برآمــده از همیــن امتیــازات قــدرت عمومــی و در جهــت حفــظ منافــع عمومــی میباشــند،
باعــث بــه وجــود آمــدن برخــی از امتیــازات و اختیــارات ویــژۀ اداری در شــهرداریها شــده اســت
کــه مانــع از جلــب مشــارکت بخــش خصوصــی و ســرمایهگذاران میگــردد؛ بهطــور مثــال ،در بنــد
 13مــاده  7آییننامــه معامــات شــهرداری تهــران ،طــرف قــرارداد مکلــف بــه پذیــرش شــروط و
تکالیــف شــهرداری موضــوع مــاده  10آن آییننامــه شــده اســت ،درحالیکــه ممکــن اســت شــروط و
تکالیــف شــهرداری بــه ضــرر مشــارکتکننده باشــد .در مثــال دیگــری ،در مــاده  18آییننامــه مالــی
شــهرداریها آمــده اســت« :در قراردادهــا بایــد قیــد شــود شــهرداری میتوانــد تــا حداکثــر25درصــد
مبلــغ پیمــان از میــزان کار یــا جنــس موضــوع پیمــان را کســر یــا اضافــه نمایــد ،درحالیکــه ایــن
ـن مشــارکت ،منافــات دارد و ممکــن اســت مشــارکتکننده
موضــوع بــا اصــل تســاوی و توافــق طرفیـ ِ
بخواهــد بیــش از 25درصــد مبلــغ قــرارداد و یــا کمتــر از آن ،میــزان کار را تغییــر دهــد .یــا در مثالــی
دیگــر در مــاده  13آییننامــه مالــی شــهرداریها فــروش امــوال منقــول و غیرمنقــول و اجــارۀ امــوال
غیرمنقــول شــهرداری تنهــا از طریــق مزایــدۀ کتبــی امکانپذیــر اســت ،درحالیکــه در قراردادهــای
مشــارکت مدنــی ،واگــذاری زمیــن بهصــورت تــرک تشــریفات و بــدون مزایــده صــورت میگیــرد؛
بنابرایــن اینگونــه امــور باعــث عــدم جلــب مشــارکت بخــش خصوصــی و ســرمایهگذاران میشــود.

 .1مواد  3و  5قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده  5قانون محاسبات عمومي كشور.
 . 2امامی ،محمد ،و کوروش استوار سنگری ،حقوق اداری ،انتشارات بنیاد حقوقی میزان ،1397 ،ص .24
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بند هفتم .نبود قراردادهای تیپ مشارکت در شهرداریها
در جایــی مثــل شــهرداری ،كــه اجــرای پروژههــای عمرانــی و ارائــۀ خدمــات شــهری و آزاد شــدن
منابــع ســرمایهای بــرای اجــرای ایــن پروژههــا از اهمیــت و اولویــت خاصــی برخــوردار اســت ،نبــود
قراردادهــای تیــپ کــه تمــام شــرایط و ضوابــط مــورد نظــر طرفیــن قــرارداد را بهصــورت مکتــوب در
یــک چهارچــوب قانونــی مســتحکم شــامل باشــد ،باعــث تأخیــر در جلب مشــارکت و عــدم ارائــۀ خدمات
بههنــگام بــه شــهروندان در قالــب پروژههــای مذکــور میگــردد؛ بنابرایــن بــا توجــه بــه جمیــع
جهــات نیــاز بــه تدویــن قراردادهــای تیــپ در بخــش مشــارکت بخــش خصوصــی بــا شــهرداریها در
جهــت تســهیل و تســریع فرآینــد مشــارکت ،ضــروری بــه نظــر میرســد.

بند هشتم .نبود شفافیت در قوانین و مقررات شهرداری
قانــون بایــد حــوزۀ عملكــرد خــود را بهروشــنی تعریــف كنــد .هــم در حــوزۀ حاكمیــت خــود و هــم
اینكــه دائــر بــر مــدار چــه مســائلی اســت .چنیــن شــفافیتی ضــروری و باعــث ثبــات و اعتبــار پــروژه
گردیــده و از خودســریها جلوگیــری میكنــد .بــا ایــن هــدف قانــون بایــد از امتیــاز تعریفــی جامــع
ارائــۀ بخشهــای مرتبــط بــا ایــن حــوزه ،اختیــارات قــراردادی و امتیــازات واجــد شــرایط را مشــخص
كنــد .وضعیــت قانونــی كشــور یكــی از عوامــل بســیار مهــم در جریــان مشــاركت بخــش خصوصــی
اســت .در جایــی كــه قوانیــن مالــی و اقتصــادی حــدود مشــخصی داشــته باشــد ،بخــش خصوصــی بــا
رغبــت و اطمینــان بیشــتری بــه ســمت بخــش عمومــی و تحویــل گرفتــن فعالیتهــای اقتصــادی از
ایــن بخــش ،روی م ـیآورد .برعكــس هــر جــا كــه شــهرداریها ،حكومــت مطلقــه داشــته باشــند یــا
آنكــه ســابقۀ مصــادرۀ امــوال و ســلب مالكیــت جــا افتــاده باشــد ،مــردم نســبت بــه اصالــت جریــان
مشــاركت ،تردیــد بیشــتری داشــته و ایــن بیاعتقــادی در نهایــت بــه كندتــر شــدن فرآینــد مشــاركت
میانجامــد .بــرای اجــرای هرچــه دقیقتــر سیاس ـتها ،الزم اســت قوانیــن موجــود در حــوزۀ شــهری
و شــهرداریها از ســادگی و شــفافیت الزم برخــوردار باشــند تــا ســرمایهگذاران کــه خــود شــهروند
بهشــمار میرونــد ،بــا اطمینــان از اینكــه حقــی بهلحــاظ قانونــی از ایشــان تضییــع نشــده و تفاســیر
مختلــف از قوانیــن بــه آنهــا ضــرر نمیرســاند ،بــه صحنــه بیاینــد.

بنــد نهــم .عــدم ثبــات و عــدم قابلیــت پیشبینــی قانــون بــرای بخــش
خصوصــی
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بهعنــوان یــك قاعــده ،پروژههــای ســرمایهپذیر بخــش خصوصــی ،بلندمــدت هســتند .بنابرایــن
فاكتورهــای مختلــف مؤثــر در پــروژه ،در طــول ایــن مــدت میتوانــد متغیــر باشــد كــه از جملــه
مقــررات حاكــم بــر پــروژه اســت .ریســك تغییــر قوانیــن و مقــررات مرتبــط ،اعتبــار قــرارداد پــروژه را
بــه مخاطــره انداختــه و لــذا پایــداری پــروژه نیــز آســیب میبینــد .بهمنظــور تأمیــن ثبــات قــرارداد
پــروژه و حــق طرفیــن در جهــت اعمــال بــه حقــوق و وظایــف خویــش ،دولــت ســرمایهپذیر بایــد از
تغییــر مكــرر ضوابــط و مقــررات حاكــم بــر پــروژه اجتنــاب و تــوان مدیریــت و پیشبینــی مخاطــرات
و مكانیســم غلبــه بــر آنهــا را داشــته باشــد .توصیهنامــه شــماره  58راهنمــای قانونگــذاری بــه اینكــه
بایــد بــه ریسـكهای احتمالــی توجــه شــده و جهــت جبــران نتایــج زیانبــار تغییــر قوانیــن ،ضوابطــی
پیشبینــی شــود ،اشــاره دارد .اصــول اساســی ســازمان همــكاری و توســعۀ اقتصــادی در جهــت
مشــاركت عمومــی خصوصــی شــرط ثبــات (در قوانیــن و مقــررات) اســت ،كــه ابــزاری در جهــت حمایت
از ســرمایهگذار از تغییــرات احتمالــی مقــررات میباشــد 1.شــهرداری نیــز از ایــن قاعــدۀ حقوقــی
مســتثنی نیســت و بایــد در جهــت جلــب ســرمایههای بخــش خصوصــی از طریــق ســازوکارهای الزم از
تغییــر مکــرر ضوابــط و مقــررات حاکــم بــر پــروژه اجتنــاب نمایــد.

گفتــار پنجــم :الزامــات قانونــی محدودکننــدۀ مشــارکت در
شــهر د ا ر یها
بــا نگاهــی بــه كشــورهای درحالتوســعه و توســعهیافته میتــوان دریافــت كــه برحســب تجربــۀ ایــن
كشــورها ،بــرای اســتفاده از ظرفیــت تمامقــد مشــاركت عمومــی خصوصــی ،نیازمنــد محیــط قانونــی و
حقوقــی مناســب هســتیم .بررســی قوانیــن و مقــررات موجــود بــه ایــن نتیجــه رهنمــون میگــردد كــه
كمبودهــا و كاســتیهایی وجــود دارد كــه در ادامــه مطمــح نظــر قــرار مــی گیــرد.
همانطوركــه بیــان شــد قراردادهــای مشــاركت بهدلیــل اداریبــودن باعــث شــده بــا چالشهــای
خــاص قراردادهــای اداری مواجــه باشــند .اصــول احــكام ایــن قراردادهــا را قانــون یــا عــرف اداری معیــن
داشــته و بــه ایــن ترتیــب آزادی طــرف قــرارداد محــدود شــده اســت؛ ازجملــه ایــن محدودیتهــا
شــرایطی اســت كــه از پیــش توســط اداره تعییــن گردیــده و در آن جــای بحــث چندانــی نیســت،
قــدرت چانهزنــی چندانــی هــم وجــود نــدارد كــه موجــب انگیــزهای بیشــتر بــرای جلــب طــرف مقابــل
شــود .وجــود شــرایط و ضوابــط هــر ادارۀ دولتــی قــرارداد منعقــده بیــن اشــخاص حقیقــی و حقوقــی بــا
 .1ویژه ،محمدرضا ،و پرویز رحمتی ،همان منبع ،ص .169 -168
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ایــن ادارات را تحــت تأثیــر قــرار داده و عــدم شــناخت شــرایط و ویژگیهــای خــاص شــهرداری موجــب
میشــود تــا قراردادهــا بــا مشــكالت و موانعــی تنظیــم شــود .درادامــه بــه برخــی از ایــن الزامــات
قانونــی کــه باعــث بــه وجــود آمــدن یــک ســری محدودیتهــای قانونــی در قراردادهــای مشــارکت در
شــهرداریها شــده اســت ،اشــاره میشــود:

بند اول .لزوم رعایت تشریفات مزایده و مناقصه
لــزوم رعایــت تشــریفات مزایــده و مناقصــه چیــزی اســت کــه بــرای همــگان واضــح و روشــن اســت.
مزایــده و مناقصــه نهتنهــا باعــث محدودیــت در انتخــاب طــرف قــرارداد میشــود؛ بلکــه موجــب
محدودیــت آزادی ارادۀ شــهرداری در تعییــن قیمــت مــورد معاملــه یــا موضــوع قــرارداد نیــز خواهــد
شــد .در اکثــر پروژههــای ســرمایهگذاری و مشــارکت شــهرداریها ،باتوجهبــه اینکــه ســرمایهگذار
و مشــارکتکننده بــه دنبــال ســود و منافــع بلنــد مــدت پــروژه میباشــد و یــا اینکــه پــروژه مختــص
ســرمایهگذار بــوده و اوســت کــه صاحــب ملــک یــا ایــده میباشــد ،لــذا نمیتــوان آن پــروژه را بــه
مناقصــه یــا مزایــده گذاشــت؛ زیــرا ممکــن اســت مشــارکتکننده ترغیــب بــه مشــارکت نداشــته باشــد.
بــه طــور نمونــه ،اگــر ســرمایهگذار دارای ملکــی باشــد و بخواهــد بــا شــهرداری مشــارکت نمایــد،
نمیتــوان آن را فراخــوان نمــود و بایســتی بهصــورت تــرک تشــریفات فراخــوان ،کار بــه وی واگــذار
گــردد.

بند دوم .مدت زمان تصویب معامالت و قراردادها
لــزوم تصویــب معامــات و قراردادهــا ،بنــا بهدالیلــی از قبیــل نظــارت بــر رعایــت قانــون ،امــری کامـ ً
ا
بدیهــی و روشــن اســت و ایــرادی نــدارد و تعــداد مــواردی هــم کــه انجــام معاملــه مشــروط بــه تصویــب
مراجــع خاصــی در شــهرداریها میباشــد کــم نیســتند .تلقــی اینگونــه مــوارد بهعنــوان تشــریفات
قبــل از معاملــه و انعقــاد قــرارداد بــه ایــن خاطــر اســت کــه اینگونــه قراردادهــا بــدون تصویــب منعقــد
نمیگردنــد و حتــی در صــورت امضــای آنهــا ،موجــب تعهــدی حقوقــی بــرای شــهرداری نخواهنــد شــد.
از طرفــی انجــام بهموقــع کار در پروژههــای مشــارکتی و در زمــان خــود ،یکــی از مــوارد بســیار مهــم در
جلــب بخــش خصوصــی و مشــارکت آن میباشــد؛ زیــرا مشــارکتکننده ســود و زیــان خــود در پــروژه
را بــا توجــه بــه نوســانات بــازار و اُفتوخیزهــای آن و ریسـکهای موجــود در اقتصــاد محاســبه نمــوده
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و حاضــر بــه مشــارکت شــده اســت؛ بنابرایــن در معامــات و قراردادهــای مشــارکتی زمــان از اهمیــت
خاصــی بــرای مشــارکتکننده برخــوردار میباشــد.
در مــورد انجــام معامــات شــهرداریها نیــز بــه موجــب بنــد  14مــاده  71قانــون تشــکیالت ،وظائــف
و انتخابــات شــوراهای اســامی کشــور و انتخــاب شــهرداران و بنــد  9مــاده  55قانــون شــهرداری،
تصویــب شــورای اســامی شــهر ضــروری اســت؛ البتــه ازآنجاکــه ضــرورت تســریع در جــذب مشــارکت
و ســرمایهگذاری در عمــران و آبادانــی شــهر مهــم اســت ،بعض ـاً دیــده شــده یــک قــرارداد یــا مجــوز
فراخــوان ســرمایهگذاری ماههــا جهــت تصویــب در شــورای شــهر معطــل مانــده و ســرمایهگذار از
انجــام طــرح منصــرف شــده و پــروژه بــه ســرانجام نمیرســد .از طرفــی ،در بعضــی از شــهرداریهای
کشــور شــیوهنامۀ مشــارکت و ســرمایهگذاری مصــوب وزارت کشــور وجــود دارد و بــر اســاس آن
قراردادهــای مشــارکت و ســرمایهگذاری منعقــد میگــردد .در ایــن شــیوهنامه ،هیئــت عالــی
ســرمایهگذاری عهــدهدار تصویــب پروژههــای مشــارکتی اســت و متشــکل از حــدود  11نفــر از
مقامــات شــهری و شــهرداری میباشــد کــه غالب ـاً مشــاهده شــده جهــت اخــذ موافقــت و امضــاء از
ایــن مقامــات ،زمــان طوالنــی صــرف گردیــده و مشــارکت کننــده را بهدالئلــی از قبیــل گرانــی مصالــح،
نوســانات بــازار ،تحریمهــای جدیــد و حتــی ابــاغ مقــررات جدیــد کــه مانــع از بهصرفهشــدن انجــام
کار میگــردد ،مجبــور بــه انصــراف نمــوده اســت.

بند سوم :ممنوعیت مداخله کارکنان شهرداری در معامالت
بــر اســاس قانــون منــع مداخلــۀ کارکنــان دولــت در معامــات دولتــی مصــوب  22دیمــاه  1337کــه
شــامل کارکنــان شــهرداریها نیــز میگــردد ،کارمنــدان دولــت و شــهرداریها و بســتگان درجــۀ
یــک آنــان حــق دخالــت و شــرکت در معامــات دولتــی را ندارنــد .در ایــن قانــون هیچیــک از کارکنــان
دســتگاههای اجرائــی و شــهرداریها و بســتگان درجــۀ یــک آنهــا و حتــی شــركتها و مؤسســاتی كــه
5درصــد یــا بیشــتر ســهام یــا ســرمایه یــا منافــع آن متعلــق بــه یــك نفــر از اشــخاص مذكــور در فــوق
و یــا 20درصــد یــا بیشــتر ســهام یــا ســرمایه یــا منافــع آن متعلــق بــه چنــد نفــر از اشــخاص مذكــور
در فــوق باشــد ،نمیتواننــد بــا وزارتخانههــا و یــا بانكهــا و یــا شــهرداریها وارد معاملــه شــوند .ایــن
معامــات شــامل مقاطع ـهکاری (پیمانــکاری) ،حقالعم ـلکاری ،قــرارداد مطالعــات و مشــاوران فنــی و
مالــی و حقوقــی ،شــركت در مزایــده و مناقصــه و خریدوفروشهــا میباشــد .از طرفــی ،بــه موجــب
مــاده  86قانــون تشــکیالت ،وظائــف و انتخابــات شــوراهای اســامی کشــور و انتخــاب شــهرداران،
هریــک از اعضــای شــورای شــهر و بســتگان درجــه یــک آنهــا بههیچوجــه حــق انجــام معاملــه بــا
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شــهرداری ،ســازمانها و شــرکتهای وابســته بــه آن را نخواهنــد داشــت و انعقــاد هرگونــه قــرارداد
بــا آنهــا ممنــوع میباشــد .حــال بعض ـاً مشــاهده شــده کــه برخــی از پرســنل شــهرداری یــا اعضــای
شــوراها یــا یکــی از بســتگان درجــه یــک آنهــا در قالــب اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی دارای ایــده
و ســرمایه بــوده و مایــل بــه مشــارکت و ســرمایهگذاری در شــهر و شــهرداری و ارائــۀ خدمــات بــه
شــهروندان و عالقمنــد بــه رونــق شــهر خــود باشــند امــا بــه دلیــل ممنوعیــت موجــود در ایــن قوانیــن،
قــادر بــه مشــارکت و ارائــۀ خدمــات مناســب نمیباشــند.

بند چهارم :رعایت حدود اعتبار مصوب در شهرداری
بهموجــب بنــد «الــف» مــاده  33آییننامــۀ مالــی شــهرداریها ،شــهرداری بایــد در حــدود اعتبــارات
مصــوب بــرای خــود ایجــاد تعهــد نمایــد .تعهــد مــازاد بــر اعتبــار مصــوب ممنــوع بــوده و موجــب
مســئولیت و تخلــف مرتکــب خواهــد شــد .احــدی از کارکنــان شــهرداری حــق ندارنــد خــارج از حــدود
و اعتبــارات مصــوب بــرای شــهرداری تعهــدی ایجــاد کنــد.
بــا توجــه بــه اینکــه برخــی از پروژههــای مشــارکتی بهصــورت همــکاری متقابــل شــهرداری و
بخــش خصوصــی بــا آوردههــای معیــن صــورت میگیــرد ،لــذا یکــی از محدودیتهــای مشــارکت
در شــهرداریها تعهــدات ایجــاد شــدۀ مــازاد بــر اعتبــار ،بــرای شــهرداری اســت .بــا توجــه بــه اینکــه
مبالــغ پروژههــای مشــارکتی باالســت در برخــی از مــوارد شــهرداری بهدلیــل آوردۀ کــم و نبــود
اعتبــار الزم قــادر بــه مشــارکت بــا بخــش خصوصــی نیســت؛ لــذا ایــن موضــوع محدودیتهــای
فراوانــی بــرای شــهرداریها بــه وجــود آورده اســت.

بند پنجم :لزوم رعایت صالحیتهای اداری در شهرداریها
صالحیــت مجمــوع اختیاراتــی اســت کــه بهموجــب قانــون بــرای انجــام اعمــال معینــی ،بــه دســتگاه
اداری یــا مأمــور آن داده شــده اســت؛ 1بنابرایــن صالحیتهــای اداری دو نــوع میباشــد؛ در نــوع اول،
دســتگاههای اداری صالحیــت انعقــاد هــر قــراردادی را ندارنــد؛ بلکــه در چهارچــوب قانــون و اهــداف،
مأموریتهــا و وظائــف ســازمانی خــود میتواننــد بــه انعقــاد قــرارداد مبــادرت نماینــد .در نــوع دوم،
مأمــور اداری نیــز بــرای انجــام اعمــال اداری عــاوه بــر اهلیــت بایــد صالحیــت هــم داشــته باشــد.
اهلیــت حــق اســت و شــخص میتوانــد از آن اســتفاده بکنــد یــا نکنــد ولــی صالحیــت وظیفــه و تکلیــف
اســت و مأمــور اداری نمیتوانــد بــه میــل خــود بــه آن عمــل کنــد یــا نکنــد بلکــه او مکلــف اســت در
حــدودی کــه قانــون مقــرر کــرده بــه صالحیــت خــود عمــل کنــد و از آن هــم تجــاوز ننمایــد.
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بنابرایــن دســتگاه اداری و مقامــات اداری تــا جایــی کــه قانونگــذار بــه آنهــا اجــازه داده اســت
صالحیــت اتخــاذ تصمیــم و انجــام اعمــال را دارنــد و ســکوت قانــون بهمنزلــۀ عــدم صالحیــت دســتگاه
اداری نســبت بــه یــک امــر اســت ،مگــر اینکــه بتــوان از روح قوانیــن ،حــق و تکلیــف دســتگاه اداری را
اســتنباط کــرد 1.ایــن دو نــوع صالحیــت اداری ،هرگــز از حقوقــی نیســتند کــه دارنــدۀ آن بتوانــد آن را
بــه دیگــری واگــذار نمایــد ،مگــر در مــواردی کــه قانــون چنیــن اجــازهای را داده باشــد .عــدم قابلیــت
واگــذاری صالحیــت بــه غیــر یــا بــه عبارتــی «عــدم صالحیــت» مقامــات عمومــی و اداری ،یــک اصــل
و قاعــده حقــوق اداری اســت.
شــهرداریها بهعنــوان یــک دســتگاه اداری دارای شــخصیت حقوقــی هســتند و شــخصیت حقوقــی
كاملــی دارنــد .هــم اســتقالل مالــی دارنــد و هــم اســتقالل اداری و هم اســتقالل ســازمانی .شــهرداریها
قبــل از انعقــاد قــرارداد مکلــف بــه انجــام مراحــل قانونــی متعــددی میباشــند و اقدامــات اداری بــدون
رعایــت آنهــا معتبــر نمیباشــد و پاس ـخگویی بــه دســتگاههای نظارتــی را بــرای آنهــا در پــی خواهــد
داشــت .از مهمتریــن ایــن اقدامــات ،رعایــت «اصــل صالحیــت دســتگاه اداری» میباشــد .شــهرداریها
از یــک طــرف صالحیــت انعقــاد هــر قــراردادی را ندارنــد؛ بلکــه تنهــا در چهارچــوب قانــون و اهــداف،
مأموریتهــا و وظائــف ســازمانی خــود میتواننــد بــه انعقــاد قــرارداد مبــادرت نماینــد .از طــرف دیگــر،
مقامــات شــهرداری مکلــف بــه انجــام اعمــال اداری خویــش در حــدود قانونــی خــود هســتند؛ لــذا
شــهرداریها بــرای انجــام معامــات خــود و انعقــاد قــرارداد بایســتی دارای هــر دوی ایــن صالحیتهــا
باشــند .در اســناد باالدســتی و قوانیــن و مقــررات شــهرداریها ،بــرای شــهرداریها صالحیتــی
درخصــوص مشــارکت و ســرمایهگذاری وجــود نــدارد و از آنجــا کــه در شــهر همــۀ پروژههــای
ـارکتی مرتبــط بــا وظائــف شــهرداری نمیباشــد و البتــه نیــاز بــه مشــارکت و همــکاری شــهرداری
مشـ
ِ
در برخــی از ایــن پروژههــا حائــز اهمیــت فــراوان اســت امــا بهدلیــل عــدم صالحیــت شــهرداری و
یــا مقــام شــهرداری بســیاری از ایــن پروژههــای مشــارکتی بــه بنبســت رســیده و قابلیــت اجرائــی
نمییابنــد ،بنابرایــن بایــد بــرای شــهرداریها از هــر دو نــوع ،ایجــاد صالحیــت نمــود.
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نتیجه
ناگفتــه پیداســت کــه احــراز شــرایط بیان شــده در بــاال ،قراردادهــای مشــارکت را متمایــز از قراردادهای
عــادی و خصوصــی میســازد و آنهــا را در ردیــف قراردادهــای اداری مینهــد .بدیهــی اســت کــه
شــرایط و الزامــات فوقالذکــر ،اراده و اختیــار مشــارکت و ســرمایهگذار خصوصــی را در تعییــن
شــرایط قــراردادی محــدود میســازد .بــا توجــه بــه قابلیتهــا و توانمندیهــای دو بخــش عمومــی
(شــهرداری) و خصوصــی ،مشــارکت و همــکاری ایــن دو بخــش و تلفیــق توانمندیهــای ایشــان بــا
یکدیگــر و تقســیم مخاطرههــای موجــود میتوانــد تأثیــر قابــل توجهــی در اجــرای بهینــۀ پروژههــای
زیربنایــی و خدمــات عمومــی شــهری داشــته باشــد.
در هــر جامعــهای اجــرای موفقیتآمیــز هریــک از اشــکال مشــارکت عمومــی ـ خصوصــی نیازمنــد
وجــود پیششــرطهایی اســت کــه فقــدان آنهــا بــه اجــرای ناکارآمــد مشــارکت منجــر میشــود و
نمیتوانــد بــه اهــداف خــود برســد .در ایــران تجربــه مشــارکت بخــش خصوصــی بــا بخــش عمومــی
هماننــد شــهرداری در ارائــۀ خدمــات عمومــی ،نویــن اســت .بایــد نــگاه بخــش عمومــی تغییــر کنــد.
شــهرداری خــود را بهمثابــۀ یــک کارفرمــای مطلــق یــا اربــاب منابــع و امتیــازات خــاص قانونــی و
دارای امتیــاز قــدرت عمومــی نبینــد ،بلکــه بهمثابــۀ شــریکی بــا آوردهای همســان بــا شــریک بخــش
خصوصــی و بهصــورت برابــر بنگــرد و قراردادهــای مشــارکت بــا لحــاظ شــرایط تعــادل تنظیــم و
منعقــد گــردد .ایــن کاســتیها بایــد از طریــق بازنگــری و یــا انجــام اصالحــات قانونــی و نظارتــی و
ایجــاد نهادهــای جدیــد مهیــا شــود.
باتوجهبــه ماهیــت و ویژگیهایــی قراردادهــای مشــارکت در شــهرداریها ،موانــع ،مشــکالت و
چالشهــای خــاص ایــن نــوع قراردادهــا را میتــوان وجــود قوانیــن و مقــررات خــاص شــهرداریها،
نبــود قوانیــن اطمینانبخــش بــرای مشــارکتکننده ،نبــود تضامیــن مناســب بــرای مشــارکتکننده،
نبــود ثبــات مدیریتــی در شــهرداریها ،نبــود حقــوق امتیــازی و تســهیالت جهــت مشــاركت ،وجــود
برخــی امتیــازات و اختیــارات ویــژۀ اداری در قوانیــن و مقــررات شــهرداریها ،نبــود قراردادهــای تیــپ
مشــارکت در شــهرداریها ،نبــود شــفافیت در قوانیــن و مقــررات شــهرداری و عــدم ثبــات و عــدم
قابلیــت پیشبینــی قانــون بــرای بخــش خصوصــی دانســت؛ البتــه ایــن قراردادهــا در شــهرداریها
بــا الزامــات قانونــی محدودکننــدۀ دیگــری نیــز از قبیــل لــزوم رعایــت تشــریفات مزایــده و مناقصــه،
مــدت زمــان تصویــب معامــات و قراردادهــا ،ممنوعیــت مداخلــۀ کارکنــان شــهرداری در معامــات،
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رعایــت حــدود اعتبــار مصــوب در شــهرداری و لــزوم رعایــت صالحیتهــای اداری در شــهرداریها
مواجــه هســتند.
پیشنهادهای اصالح قوانین شهرداری در جهت تسهیل انعقاد قراردادهای مشارکت
در فصــل دوم آییننامــۀ مالــی شــهرداریها مصــوب  1346/4/12بــا اصالحیههــای بعــدی بــا عنــوان
«درآمدهــا» ،در بنــد  4مــاده  29آن بیــان شــده« :درآمدهــای حاصلــه از وجــوه و امــوال شــهرداری».
درآمدهــای حاصــل از وجــوه در واقــع ســود حاصلــه از نگهــداری پــول در بانــک میباشــد و درآمدهــای
حاصلــه از امــوال منظــور اجــاره و اجارهبهــاء میباشــد .حــال اگــر شــهرداری از وجوهــات خــود
در معامالتــی اســتفاده نمــود و ناشــی از ایــن کار درآمــدی بــرای شــهرداری حاصــل شــد ،نوعــی
ســرمایهگذاری و مشــارکت میباشــد .لــذا بهتــر اســت ،بنــد مذکــور بــه شــرح ذیــل اصــاح گــردد:
«درآمدهــای حاصلــه از وجــوه و امــوال شــهرداری در قالــب قراردادهــای ســرمایهگذاری و مشــارکت»
کــه وجــه غالــب در شــهرداری کــه خدمــات عمومــی اســت نیــز حفــظ میگــردد.
از طرفــی مــی بایســت بــه مــاده  1آییننامــه معامــات شــهرداری تهــران مصــوب  1355/1/25بــا
اصالحــات بعــدی ،یــک تبصــره بــه شــرح ذیــل اضافــه گــردد:
«تبصــره3ـ در معامــات موضــوع ســرمایه گــذاری و مشــارکت نصــاب معامــات بــر مبنــای حجــم
ســرمایهگذاری انجــام شــده ،توســط ســرمایهگذار میباشــد» .در اینجــا مبنــا ،فقــط ســرمایۀ
ســرمایهگذار باشــد و نــه ســرمایۀ ســرمایهپذیر.
همچنین در ماده  29آییننامه مالی شهرداریها ،یک تبصره به شرح ذیل اضافه گردد:
«تبصــره 2ـ چگونگــی فرآیندهــای جــذب ســرمایهگذار و نحــوۀ مطالعــات ســرمایهگذاری و تهیــۀ بســتۀ
ســرمایهگذاری و تهیــه اســناد فراخــوان عمومــی یــا محــدود ،مــوارد قابــل انجــام بــدون تشــریفات
یــا تــرک تشــریفات ،چگونگــی تنظیــم قــرارداد و الزامــات ضــروری در قراردادهــای ســرمایهگذاری،
نحــوۀ تعییــن و اخــذ تضامیــن قــراردادی یــا شــرکت در فراخــوان ،شــرایط فســخ ،حــل اختــاف،
صالحیتهــای مالــی در عقــد قــرارداد ســرمایهگذاری ،تعییــن امــوال و امــاک شــهرداری کــه
امــکان انجــام ســرمایه-گذاری در مــورد آنهــا وجــود دارد و همچنیــن تعییــن نهادهــا و اعضــای آنهــا و
صالحیتهــا ،اختیــارات و وظائــف ایــن نهادهــا کــه در فرآینــد ســرمایهگذاری شــرکت دارنــد و ســایر
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مــوارد بــه موجــب آییننامـهای خواهــد بــود کــه توســط (شــورای عالــی اســتانها) ظــرف مــدت ســه
مــاه بــه هیــأت وزیــران پیشــنهاد داده و مــورد تصویــب قــرار مــی گیــرد ،خواهــد بــود».
ضمنــاً حــد نصــاب آییننامههــای مالــی شــهرداریها و معامــات شــهرداری تهــران جوابگــوی
مبالــغ بــزرگ مشــارکت و ســرمایهگذاری نیســت و بایســتی حــد نصــاب معامــات ســرمایهگذاری و
مشــارکت باالتــر باشــد .بهعنــوان مثــال :اگــر ســرمایهگذار دارای ملکــی باشــد و بخواهــد بــا شــهرداری
مشــارکت نمایــد ،نمیتــوان آن را فراخــوان نمــود و بایســتی بهصــورت تــرک تشــریفات فراخــوان ،کار
واگــذار گــردد.
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Abstract:

As a public non-governmental organization, the municipality has a number of features, privileges and authorities that distinguish it from other public institutions, and
today it plays a decisive role in people’s lives by fulfilling its broad and diverse competencies by concluding public contracts. One of the ways to accelerate economic
development and prosperity and create jobs in cities is to attract people’s participation, capital and investment. In the field of urban management, the current law
of municipalities sees the municipal system as a state system and only deals with
the issue of tolls in municipalities. Despite the significant position of municipalities
in providing public services, the status and legal framework of municipal projects in
our legal system Not specified. This highlights the need to examine and explain the
status and legal system of such contracts and legal barriers to their conclusion with
the private sector. In this study, while addressing the nature and characteristics of
partnership contracts in municipalities, some of the obstacles and challenges of this
type of contracts; Existence of special rules and regulations of municipalities, lack of
reassuring rules for the participant, lack of appropriate guarantees for the participant,
lack of royalties and facilities for participation, existence of some special privileges
and administrative powers in the laws and regulations of municipalities, lack of type
participation contracts in municipalities, lack of transparency It has identified municipal laws and regulations and other issues that, of course, face other restrictive legal
requirements that have been addressed in detail
.Keywords: Municipalities, Partnership Agreements, Legal Barriers, Restrictions
and Prohibitions.
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