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 پیشگفتار

ياز ن مورد اجتماعي و اقتصادی تأسيسات و هامعموالً بودجه عمومي برای ساخت زيربناها، ساختمان

 عمومي هایفعاليت و هابرنامه در گذاریسرمايه برای خصوصي بخش سرمايه جذب. كندكشور كفايت نمي

 وا مديريت با همراه خصوصي بخش سرمايه بكارگيری. كند جبران را كمبود اين از قسمتي تواندمي

ئه خدمات عمومي ارا و عمومي مستحدثات برداریبهره و ساخت در را وریبهره و كيفيت ارتقاء فرصت

 خصوصي بخش از خود مديريت از قسمتي انتقال ازای به عمومي بخش كه انتظاری آورد؛نيز فراهم مي

 راهكارهای بايد عمومي خدمات ارائه برای خصوصي بخش و عمومي بخش مشاركت در توفيق برای. دارد

  .دشو فراهم مناسب، قراردادی هایچهارچوب بكارگيری و تنظيم طريق از الزم

 برای گوومقررات شفاف و عدم وجود نهاد پاسخ نقواني وجود بدون مشاركتي هایرشد و توسعه طرح

نخواهد شد. البته  جاداي خصوصي و عمومي مشاركت مشكالت رفع و اختالف حل ارزيابي، گيری،پي

 هاييژهپرو انجام با اندتوانسته يكيحوزه خدمات دولت الكترون يمشاركت هایدر طرح شرويپ یكشورها

گروه كشورها ارتقای سطح قوانين و  نيو مشكالت خود را حل كنند. ازجمله اقدامات ا لياز مسا يبرخ

 ميان تعادل حفظ جهت در مربوط قوانين اصالح شفافيت؛ و گوييمقررات مربوط در جهت افزايش پاسخ

 از سود و سرمايه بخش لتدو پشتيباني و....  و تسهيل برای الزم مقررات تهيه مشاركت؛ قرارداد طرفين

 اندركاردست عوامل برای آموزشي هایگزاری كارگاهبر ؛(تضمين صندوق) مشاركتي هایخصوصي در طرح

 -عمومي مشاركت كار محيط و مقررات با هاآن بيشتر هرچه آشنايي برای خصوصي و عمومي هایبخش

داخل و خارج از كشور و كسب  كتيمشار ناموفق و موفق هایپروژه تحليل و تجزيه و بررسي و خصوصي

  .تجربه برای اصالح مقررات بوده است

ضوابط فني اجرايي توسعه دولت الكترونيكي )مصوب شورای ۱5راستای تحقق و اجرايي شدن ماده  در

 و افزارینرم هایپروژه ارجاع نحوه مقررات و ضوابط تدوين"ای با عنوانعالي فناوری اطالعات(، پروژه

خدمات  و كاالها شده تمام قيمت الگوی تدوين و( كنسرسيوم) گروهي هایشركت يتصالح احراز

 به پيشنهاد دفتر دولت"الكترونيكي و ارائه پيشنهاد به منظور استقرار نظام دريافت هزينه در ايران

 ۱۳۹4سازمان فناوری اطالعات در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات طي سالهای  يكيالكترون

 :است درآمده حاضر كتاب صورتبه مذكور پروژه هایبه انجام رسيد. بخشي از خروجي ۱۳۹5الي

 تعاريف، مباني، جمله، از خصوصي–فصل اول كتاب كليات موجود در خصوص مشاركت عمومي  در

 دوم، فصل در. است شده تشريح خصوصي -عمومي مشاركت قراردادهای انواع و مزايا و شرايط تاريخچه،

تي در مشارك هایمدل و شده پرداخته الكترونيكي خدمات حوزه در خصوصي –عمومي مشاركت به

 بررسي غيره و جهان در مشاركتي هایمالحظات موجود در اين زمينه، نمونه طرح الكترونيكي،خدمات 

 رد موجود قوانين و اسناد بررسي كشور، در خصوصي -عمومي مشاركت سابقه سوم، فصل در. است شده
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 العهطات( مورد مطارتبا و اطالعات فناوری حوزه در خاص بطور) كشور در مشاركتي هایطرح زمينه، اين

 اقدامات و اهداف پروژه، انداز چشم چهارم، فصل در. است شده معرفي موجود موانع و هاقرارگرفته و چالش

. است شده معرفي نيز شده حاصل دستاوردهای و شده بررسي هاچالش و موانع با رويارويي درخصوص آن

ا و تعيين روشه ی،بندصي، دستهخصو -عمومي مشاركت دستورالعمل تدوين چگونگي پنجم، فصل در

. است شده تشريح غيره و قراردادها نمونه شده، تهيه الگوهای و هابندی خدمات قابل مشاركت، فرماولويت

 در حقوقي الزامات و مالحظات مشاركتي، هایطرح در تعرفه و كارمزد مفاهيم به ششم، فصل در

تعرفه وكارمزد خدمات  افتيسازوكار نحوه در الكترونيكي، دولت خدمات يابيهزينه و گذاریقيمت

 شده پرداخته خصوصي -عمومي مشاركت گذاریقيمت دستورالعمل نويسو پيش يمشاركت يكيالكترون

 است شده بحث شده، ايجاد تسهيالت و سايت وجود ضرورت و سايت خصوص در هفتم، فصل در. است

 آتي آورده شده است. یهانيازمندی و اجرا دست در اقدامات آتي، انداز چشم هشتم فصل در و

 یمحتوای اصلي كتاب حاضر محصول همفكری ميان همكاران سازمان فناوری اطالعات جناب آقا

خانم فائزه حسيني با مهندس مازيار مباشری، سركار خانم دكتر مريم جليليان عطار و سركار مهندس 

پژوهشگران شركت مشاورين نگاه شگرف)منش( جناب آقای مهندس سهيل مظلوم و سركار خانم مهندس 

افزاری و احراز های نرمتدوين ضوابط و مقررات نحوه ارجاع پروژه "حسنيان و تيم تحقيق پروژه  اروي

ه كاالها و خدمات الكترونيكي شدهای گروهي )كنسرسيوم( و تدوين الگوی قيمت تمامصالحيت شركت

از جمله سركار خانم دكتر مرادحاصل  "منظور استقرار نظام دريافت هزينه در ايرانو ارائه پيشنهاد به

  .است. ويرايش متن كتاب حاضر توسط سركار خانم مهندس فريده شهيدی انجام شده است

، جناب آقای دكتر محمد الزم است از همياری جناب آقای مهندس نصراهلل جهانگرد دراينجا

 .ردياب مذكور قدرداني و سپاس انجام گكت تدوين در اصلخوانساری و جناب آقای مهندس رضا باقری



 فصل اول

 مشارکت بخش عمومی و خصوصی تعاریفمبانی و 

فناوری اطالعات را با های زيرساختي ارتباطات و ها در سراسر دنيا طرحامروزه بسياری از دولت

( ۱خصوصي -های مشاركتي )مشاركت عموميكارگيری مدلهای بخش غيردولتي و بهاستفاده از ظرفيت

های رسانند. در مدلقبول به انجام ميزمان و هزينه مناسب و با كيفيتي قابلمتناسب با طرح، در مدت

های متوجه هر يک از رات و مخاطرهمشاركتي با تعريف ضوابط همكاری، تعيين حدود وظايف و اختيا

شود تا بخش غيردولتي با اطمينان وارد عرصه اجرا شده و نقش دولت بيشتر ها، شرايطي فراهم ميطرف

ها و نظارت بر عملكردهای اجرايي تغيير شكل يابد. اين شيوه قراردادی باعث به مديريت كالن طرح

های ديگر كند تا در حوزهخش دولتي را آزاد ميهای فراواني از بتقويت بخش خصوصي شده و ظرفيت

  استفاده شود.

 خصوصی-مفهوم مشارکت عمومی -1 -1

 بخش از مقصود بايد شود، پرداخته آن تحقق نحوه و مشاركت از نوع اين مفهوم به كهپيش از آن

 و مؤسسات به عمومي بخش. كرد بيان مشاركت قرارداد طرفين عنوانبه را خصوصي بخش و عمومي

 عمومي هاینهادها و سازمان دولت، اختيار در غيرمستقيم يا مستقيم طور به كه شودمي گفته نهادهايي

 عمومي بخش از مقصود. كنندمي عمل انتفاع قصد بدون يا انتفاع قصد به و دارند قرار هاشهرداری يا

 مانند غيردولتي عمومي مؤسسات يا ایمنطقه و ايالتي دولت مركزی، دولت از اعم دولت، است ممكن

صوصي كه معموالً در قالب يک شركت فعاليت خ طرف. باشد دولت كنترل تحت نهاد هر يا ها،شهرداری

 توسط و نيستند دولتي مستقيم كنترل و مالكيت تحت كه شودمي گفته اشخاصي به كندمي

 يكديگر مشاركت با متعدد گذارانسرمايه اگر. شوندمي كنترل و اداره خصوصي بخش گذارانسرمايه

 هاقابليت به توجه با. شودمي ياد "شركت پروژه" عنوانبه آن از باشند، كرده تأسيس منظور اين به شركتي

 هايشانتوانمندی تلفيق و بخش دو اين همكاری و مشاركت خصوصي، و عمومي بخش دو هایتوانمندی و

 زيربنايي هایپروژه بهينه اجرای در توجهي قابل تأثير تواندمي موجود، هایمخاطره تقسيم و يكديگر با

 . باشد داشته عمومي خدمات و

بخش دولتي  اني( عبارت است از عقد قراردادهای مختلف مPPPعمومي) -مشاركت بخش خصوصي

 معموالً و بوده اساسي هایو يک شركت يا بخش خصوصي در زمينه ارائه خدماتي كه مربوط به زيرساخت

به  طبومر عمليات كارهای انجام و مالي تأمين عبارتي به. است شدهمي ارائه دولتي بخش رفط از قبالً

                                                           
1 Public Private Partnership (PPP) 
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عمومي ناميده  -مشاركت بخش خصوصي هایطرح خصوصي، بخش طرف از زيرساختي هایپروژه

 ها،جاده آهن،راه بنادر، انرژی، به مربوط امور) هازيرساخت و اساسي صنايع قبل، دهه چند در. شودمي

تغيير  عيتوض اين اكنون. شدندمي اداره( دولتي) عمومي بخش توسط عمدتاً( فاضالب و آب مخابرات،

 گرفته عهده به را عمومي هایدرصد از فعاليت 50تا  40كرده و بخش خصوصي در اكثر كشورهای جهان 

 توسعه درحال كشورهای از بيشتر مراتب به يافتهتوسعه كشورهای در نسبت اين كه طوری به است،

رخوردار بيشتر ب اراييك از دولتي بخش با مقايسه در خصوصي بخش كه است اين بر اعتقاد چون باشد؛مي

 .شودمي مختلف امور انجام در تسريع و هابوده و باعث كاهش هزينه

 بخش و دولتي بخش بين است ایعمومي در حقيقت ايجاد رابطه -مشاركت بخش خصوصي هایطرح

 بخش گذاریسرمايه طريق از سرمايه، پذيرای كشور هایزيرساخت گسترش و توسعه جهت خصوصي،

 اين از گيریبهره. باشدمي هاآن گسترش مسئول دولتي بخش اصل در كه هاييزيرساخت در خصوصي

توسط دولت محافظه كار انگلستان به صورت عملي مطرح شد و به تبع آن در  ۱۹۹۲سال  رد رويكرد

 آن امثال و جنوبي افريقای مالزی، هند، كنگ،اتحاديه اروپا و ساير كشورها از جمله روسيه، ژاپن، هنگ

 خشب سرمايه از استفاده با كشورشان هایزيرساخت توسعه برای روش اين از هادولت. يافت گسترش

 .كنندمي استفاده هاخصوصي و برای افزايش ارزش پول در پروژه

عمومي وجود ندارد اما مشاركت بخش  -هرچند تعريف يكساني از واژه مشاركت بخش خصوصي

 يا و خصوصي بخش به واگذاری يا سپاریعمومي صرفاً قرارداد انجام كار نيست، برون -خصوصي

 5ومي غالباً قرارداد طوالني مدت )معموالً بين عم -خصوصي بخش مشاركت. نيست هم سازیخصوصي

سال( بين بخش عمومي و بخش خصوصي است كه اغلب در قالب طراحي، ساخت، نوسازی، تأمين  ۳0تا 

 هاپرداخت. است خصوصي بخش توسط عمومي هایزيرساخت از برداریمالي، تعمير و نگهداری و بهره

 عمومي بخش اختيار در مالكيت. گيرددو صورت ميهر يا وميعم بخش يا نهايي كنندهمصرف توسط

 .شوديم بازگردانده عمومي بخش به قرارداد انتهای در يا است

 به ندارد وجود مشتركي توافق خصوصي،- عمومي مشاركت تعريف معتقد است كه در (۱۹۹۹)۱ ليندر

 شرايط يک در كه است دولت برای جديد سياستي ابزار يک مشاركت اين باورند، كه اين بر برخي كه طوری

 در را مشاركت اين ديگر برخي شود.مي عمومي خدمات های سنتي قراردادهایروش جايگزين رقابتي،

 در خصوصي هایسازمان مشاركت جهت افتهسازمان رويه نوع يک مديريت عمومي، ادبيات چارچوب

 روشي را خصوصي- عمومي مشاركت (۲000) ۲دانند، ساواسمي خدمات عمومي تأمين منظور به اقتصاد

داند. مي ... و نقل و حمل بندر، احداث تونل، ساخت همچون زيرساختي؛ هایاندازی پروژهراه برای جديد

                                                           
1 Linder 
2  Savas 
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به  خصوصي بخش با عمومي بخش آن، در كه دانست هاييموافقت و ترتيبات توانمي را مذكور مشاركت

به  مربوط هایزمينه در بلندمدت قراردادهای قالب در تعهدات انجام به متعهد مستقل نهاد يک عنوان

 شوند.مي خدمات تأمين يا و هازيرساخت مديريت يا ساخت

شيوه و ريسک مسئله خصوصي،- عمومي مشاركت ادبيات ( معتقدند كه در۲0۱0) ۱همكارانشان و

 قراردادهای توانمي كه طوری به است. اهميت حائز بسيار و خصوصي عمومي بخش بين آن تخصيص ی

 از نمود. يكي بندیدسته طرفين بين آن تخصيص یشيوه و ميزان ريسک حسب بر را مشاركت مختلف

 دارد. مديريت در بهتری توانايي كه است بخشي به رسيک مشاركت، تخصيص موفقيت هایضرورت

ذاشتن ، به اشتراک گتعاريف ارائه شده در منابع مختلف، در مفاهيم زير مشترک هستند: انتقال ريسک

ها، به اشتراک گذاشتن منابع، به اشتراک ها، به اشتراک گذاشتن داراييريسک، به اشتراک گذاشتن مهارت

دنبال كردن اهداف  سود متقابل، ارزش آفريني پول، ها،ها، به اشتراک گذاشتن مسئوليتگذاشتن پاداش

 عمر پروژه.ی حيات/ طول های چرخهجويي در هزينهمشترک و صرفه

های مختلف زيرساختي از گيری بيشتر از حضور بخش خصوصي در زمينه پروژهموج تالش برای بهره

حدود سه دهه پيش در بسياری از اقتصادهای توسعه يافته آغاز شده و تدريجاً در اقتصادهای در حال 

ها های محلي و شهرداریدولتهای ملي و نيز توسعه نيز رواج يافته است. در چارچوب اين رويكرد، دولت

كوشند تا با استفاده از رويكرد مشاركت عمومي خصوصي، بسترهای الزم را برای حضور بيشتر بخش مي

های متنوع زيرساختي فراهم كنند. از نيروگاهبرداری از پروژهخصوصي در ساخت، راه اندازی و نيز بهره

های مرتبط با توسعه فناوری اطالعات گرفته تا ختهای بين شهری و از زيرساهای برق گرفته تا جاده

 برداری از پارک های محلي.كوچكي مانند ساخت و بهرههای پروژه

كوشند تا بخشي از وظايف سنتي خود در زمينه ميها های ملي و نيز شهرداریبه اين ترتيب دولت

ق طراحي قراردادهای مشاركتي را به بخش خصوصي واگذار نموده و از طري ۲عرضه كاالها و خدمات عمومي

ها و نيز ارائه نوآوریبرداری پروژههای ساخت و بهرههای بخش خصوصي برای كاهش هزينهمناسب، انگيزه

 های مربوطه را تقويت نمايند. هايي به منظور كاهش هزينه

ند كه تر كخصوصي را روشن -تواند مفهوم مشاركت عموميبا توجه به موارد فوق، چهار مشخصه مي

گويي بين بخش عبارتند از: الف( به دست آوردن بازدهي و كارايي مناسب از طريق تقسيم مخاطره و پاسخ

ی بخش خصوصي در طول عمر پروژه؛ ج( ارتباط قراردادی طوالني گذارسرمايهعمومي و خصوصي؛ ب( 

توصيف خدمات و جز مدت؛ د( ابداع و نوآوری به ويژه در عرضه خدمات )سازوكارهای پرداخت، عرضه و 

 آن( از سوی بخش خصوصي.

                                                           
1 Shun and other 

۲ Public Good 
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يني بتجربيات جهاني نشانگر آن است كه درصورت وجود ساختارهای ارتباطي شفاف و دقيق و پيش

های دارای چارچوب های مختلف اقتصادی، اجتماعي و سياسي و نيز تكنيكي پروژهو تحليل ريسک

افزايش تزريق سرمايه بخش خصوصي به  هايي خواهند توانستمشاركت عمومي خصوصي، چنين پروژه

در  یگذارسرمايههای زيرساختي مختلف را به همراه داشته و به اين ترتيب كميت و هم كيفيت پروژه

 های زيرساختي را افزايش دهند.پروژه

 استفاده از مشارکت عمومی خصوصی ضرورت -1 -2

 است ا.ا.ج توسعه پنجساله هایبرنامه اقتصادی، توسعه برنامه اجرای در سند ترينمهم رانيدر كشور ا

 نظر مورد ایتوسعه هایطرح مالي سازیمدل تغيير چالش ترينمهم برنامه، كمي اهداف به نيل برای و

گي كاهش وابست وبرنامه پنجم توسعه برای رسيدن به نرخ رشد اقتصادی متوسط هشت درصد  در. است

درصد از منابع  5۶است. قريب به  ازيعوامل توليد، به منابع مالي نوری به نفت و با در نظر گرفتن بهره

دگي جذب اين آما راحتي به كشور اقتصادی هایظرفيت و شود تجهيز داخلي منابع از تواندمورد نياز، مي

 كشور حل شود. اجراييمنابع را دارد، به شرط اينكه مشكالت ساختاری اداری و 

منابع مورد نياز از خارج  يستيتوسعه كشور، با هایطرفي به منظور دستيابي به اهداف كمي برنامه از

و سنتي  كالسيک روش كه است اين امر اين تحقق نيازهایاز كشور تجهيز و تدارک شود. يكي از پيش

ساختي به بخش  رزي هایتأمين مالي در كشور دگرگون شود و اجازه مشاركت در اجرا و تأمين مالي پروژه

 خصوصي داخلي و خارجي، داده شود.

های متنوع ترين روش مورد استفاده از مجموعه روش)ساخت، اجرا و تحويل( عمده BOTشيوه 

های ترجيحي های زيربنايي كشور است؛ برخي از كشورهای دنيا واممشاركت عمومي و خصوصي در پروژه

ها، بخش دهند تا ضمن ايجاد جذابيت مالي در اين پروژهميهای زيربنايي اختصاص به پروژه ۱و بالعوض

 ها ترغيب شود.خصوصي برای مشاركت در اين پروژه

كند و ای و زيرساختي به صورت منفرد عمل ميهای توسعهامروزه منابع مالي در كشور برای طرح

ی، و گذارسرمايه هایها و صندوقای و تجاری، شركتهای توسعهبودجه عمراني كشور، منابع بانک

ها شوند. صندوق ملي و منابع بخش خصوصي نبايد به طور مجزا و منفک با هم درگير تأمين مالي طرح

 كه ردای استفاده كای از منابع موجود داخلي بويژه بودجه عمراني كشور و منابع توسعهبايد بتوان به گونه

امری ، لذا اگر چنين ردو خارجي تجهيز ك حداقل چهار برابر آن را از بازارها و بخش خصوصي داخلي

 آساني قابل تحقق و دسترس است. ششم به بيني شده در برنامهنرخ رشد پيش اتفاق بيافتد

                                                           

۱ Grant 
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 اجرايي مالي تأمين نوين هایروش از استفاده با را هاپروژه توانبدون اصالح قوانين و مقررات، نمي

 و داخلي خصوصي بخش برای آن در گذاریسرمايه كه شوند طراحي ایگونه به بايد هاپروژه زيرا. كرد

اجرای قانون هدفمندسازی  با كه است قيمتي عالمت دادن كار، اين ابزار ترينمهم و باشد سودمند خارجي

 .است تحقق حال در كار اين هايارانه

 كشور در عمراني هایبودجه تخصيص نحوه و تدوين مقرراتي، قانوني، هایگيریجهت كهعالوه بر اين

 و گرتوسعه هایشركت از بايد خصوصي –عمومي مشاركت هایمدل طراحي برای است، تغيير نيازمند

 آماده و تدارک را پروژه بازاريابي و مالي حقوقي، اقتصادی، هایز بهره جست تا بستهني الملليبين بازارياب

 .كنند گذارانسرمايه به عرضه

 ضرورت جهت در فني بعد از ارتباطات و اطالعات فناوری هایطرح هایترين ويژگياز جمله مهم

 :است زير موارد مشاركتي هایمدل كارگيریبه

 هاودن طرحب بخشي فرا و چندوجهي •

 يكديگر با مختلف هایطرح يكپارچگي لزوم •

 راهبردی اهداف با هاپروژه همسويي از اطمينان حصول لزوم •

 نهايي هدف حصول برای اجرايي هایدستگاه هایفعاليت تعامل و هماهنگي لزوم •

 وجودم هایفناوری شدن رده از خارج و ارتباطاتي و اطالعاتي هایفناوری سريع تغييرات •

 تكراری هایفعاليت و كاری موازی از پرهيز لزوم •

 هاطرح بردارانبهره حقوق از صيانت و كاالها و خدمات كيفيت مستمر ارزيابي و پايش لزوم •

عالوه بر موارد باال، استفاده از رويكردهای مشاركتي ازنظر مالي نيز بهترين گزينه پيش روی دولت 

 جهت اجرای وظايف و تكاليف در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات است.

 و روند تکامل مشارکت عمومی خصوصیتاریخچه  -1 -3

 كشورهای مالي تأمين فشارهای ترينمهم از زيرينايي هایگذاریرشد فزاينده تقاضا برای سرمايه

امات اقد از بسياری مشترک نقطه. هستند مواجه نيز مالي هایمحدوديت با عموماً كه است توسعه درحال

 سنگين موج با مواجهه برای منابع تأمين و مالي هایاقتصادی اين كشورها در برخورد با محدوديت

 به ؛است مالكيت تغيير و كشور اقتصادی مديريت در تحول و تغيير ايجاد زيرينايي، هایگذاریسرمايه

 حضور برای سازیزمينه و بازار مبادالت در مداخله از ممانعت و گریتصدی كاهش هایسياست كه نحوی

 كشورها اين توسط شده اتخاذ راهبردهای تريناصلي اقتصادی، مختلف هایعرصه در خصوصي بخش فعال

 نياز مورد مالي منابع تأمين در شده تجربه ابزارهای ترينمهم از يكي. رودمي شمار به اخير هایدهه در

ر بخش خصوصي با دو هدف مهم است: اول، فراهم اختيا در مالي منابع كارگيریبه زيرساختي، هایپروژه
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وری و كارايي ساختن بستر الزم برای افزايش سطح مشاركت بخش خصوصي و دوم ارتقای بهره

 گذاری ناشي از مديريت بخش خصوصي. ايهسرم

 ایتجارب كشورهای مختلف حاكي از اين است كه عواملي چون محدوديت منابع مالي و بودجه

 در گذاریسرمايه زمينه در موجود زياد تقاضای همچنين و بزرگ هایأمين مالي پروژهت برای هادولت

 خصوصي بخش فعال مشاركت از گيریبهره در را خود تالش تمامي تا داشته آن بر را كشورها ها،پروژه اين

 -عمومي هایمشاركت قالب در هاتالش اين. بندند كار به هاآن فعاليت برای مناسب رقابتي فضای ايجاد و

 داناناقتصاد رو همين از. است شده كشورها اقتصادر توسعه روند در تسريع موجب و شده متبلور خصوصي

 اقتصاددانان از بسياری و پول الملليبين صندوق و جهاني بانک: مانند الملليبين اقتصادی نهادهای

كالت و افزايش ارائه خدمات مش رفع برای و گذارده كنار را سنتي عمومي مديريت نظريه دانشگاهي

 -عمومي مشاركت كه نمودند پيشنهاد را هاييحلراه زيرساختي، هایكشورها از طريق توسعه پروژه

 .هاست-حلراه اين جمله از خصوصي

 مزایای مشارکت عمومی خصوصی -1 -4

 حجم قبال در محدود مالي منابع مشكل بر توانخصوصي مي -با استفاده از الگوی مشاركت عمومي

 هایطرح اجرای كيفيت همچنين و كرده غلبه نظر مورد زيربناهای ساخت برای نياز مورد مالي منابع

تأمين تمامي يا  بر عالوه الگو اين. بخشيد ارتقا منابع در جويي-صرفه و وریبهره همراه به را زيربنايي

 پروژه، ريسک توزيع قبيل از دارد هم ديگری مزايای زيربنايي هایبخشي از منابع مالي مورد نياز طرح

 همچنين و دهيسود و ارزش افزايش دهي،خدمات و مديريت ارتقای بهبود اجرا، عمليات در تسريع

 . ديگر موارد و زايياشتغال

افزايي دولتي و خصوصي را تركيب كرده و منجر به هم بخش هایخصوصي ظرفيت -مشاركت عمومي

 دولت بودجه بر فشار بدون اجتماعي و اقتصادی هایفعاليت از وسيعي بسيار طيف روش اين با شود؛مي

 بازاريابي، تكنولوژيكي، مديريتي، هایظرفيت از و جبران دولت مالي منابع كمبود. بود خواهد انجام قابل

 . شودمي استفاده خصوصي بخش آن امثال و انعطاف پذيری،ريسک ماهر، كار نيروی

در اين راستا الزم است قوانين و مقرات متناسب با نيازها و در جهت تقويت بخش خصوصي اصالح 

 بازار، بهتر تنظيم شاهد خصوصي بخش در پويايي و پذيریشوند و در اين صورت با ايجاد رقابت

 . بود خواهيم هافرصت بهتر توزيع و ايجاد و زايياشتغال

 موقعيت گسترده، اینتيجه ديگر مورد انتظار، نيروی كار ماهر و تحصيلكرده، بازار داخلي و منطقه

 .بود خواهد جهان اقتصادی هایقطب تغيير و ممتاز جغرافيايي
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 مشارکت عمومی خصوصیانواع قراردادهای  -1 -5

 شود.ها ديده ميها و مخاطرههای قراردادی باال سطوح مختلفي از تقسيم مسئوليتدر هركدام از مدل

هرچند امروز مرز پررنگي بين اين انواع قراردادی وجود ندارد و در نگارش قراردادهای مشاركتي تالش 

 شود از مزايای هركدام استفاده شود.مي

های مختلف اجرا شده و برخي های مختلفي از قراردادهای مشاركتي در بخشنوعذكر است كه قابل

تر هستند و تصميم گيران بايد در انتخاب نوع قرارداد مشاركتي به تر و متداولها از سايرين موفقآن

( انواع قراردادهای مشاركتي به همراه ۱-۱های گذشته در اين موضوع توجه داشته باشند. جدول )تجربه

 .دهدويژگي كليدی هر قرارداد همانند دامنه پوشش، مالكيت دارايي، دوره زماني و امثال آن را نشان مي

 های کلیدی انواع پایه قراردادهای مشارکتی. خالصه ویژگی1 -1جدول 

قرارداد  شرح

خدمات 

 سپاری()برون

قرارداد 

 مدیریت

قرارداد 

 اجاره

قرارداد حق 

 امتیاز

قرارداد 

ساخت، 

رداری، ببهره

 واگذاری

قراردادهای  دامنه پوشش

متعدد برای 

پوشش خدمات 

مختلف مانند 

قرائت كنتور، 

حسابرسي و 

 غيره

مديريت 

كليه 

فرآيندهای 

 عملياتي

مديريت، 

عمليات و 

بخشي از 

 هابازسازی

همه عمليات 

تأمين سرمايه و 

انجام 

های گذاریسرمايه

 مشخص

گذاری سرمايه

و عمليات 

 اجزای اصلي

مالکیت 

 دارایی

عمومي/  عمومي/ خصوصي عمومي عمومي عمومي

 خصوصي

 5الي  ۲ سال ۳الي  ۱ دوره زمانی

 سال

 ۱5الي  ۱0

 سال

 متغير سال ۳0الي  ۲5

مسئولیت 

برداری و بهره

 دارینگه

 خصوصي خصوصي خصوصي خصوصي عمومي

 خصوصي خصوصي عمومي عمومي عمومي گذاریسرمایه
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قرارداد  شرح

خدمات 

 سپاری()برون

قرارداد 

 مدیریت

قرارداد 

 اجاره

قرارداد حق 

 امتیاز

قرارداد 

ساخت، 

رداری، ببهره

 واگذاری

مخاطرات 

 تجاری

 خصوصي خصوصي مشترک عمومي عمومي

برداشت کلی 

بخش 

خصوصی از 

 مخاطرات

كم/  كم

 متوسط

 زياد زياد متوسط

موارد جبران 

 هزینه

مبلغ ثابت،  قيمت پايه

ترجيحاً به 

همراه 

های مشوق

 عملكردی

بخشي از 

درآمد حاصل 

 هااز تعرفه

همه يا بخشي از 

درآمد حاصل از 

 هاتعرفه

معموالً ثابت، 

بخشي متغير 

وابسته به 

پارامترهای 

 توليد

فقط  فشرده و مداوم رقابت

مرتبه، يک

قراردادها 

معموالً 

تجديد 

 شودنمي

فقط در 

قرارداد اوليه، 

قراردادهای 

بعدی معموالً 

 توافقي است

فقط در قرارداد 

اوليه، قراردادهای 

بعدی معموالً 

 توافقي است

فقط در 

قرارداد اوليه، 

قراردادهای 

بعدی معموالً 

 توافقي است

عنوان بخشي به هاویژگی

از راهبرد برای 

بهبود كارايي 

بخش عمومي 

مناسب است، 

منجر به توسعه 

بخش خصوصي 

 شودمي

حلي راه

موقت در 

حين آماده 

شدن برای 

مشاركت 

تر بيش

بخش 

 خصوصي

بهبود كارايي 

عملياتي و 

تجاری، 

استفاده از 

نيروی كار 

 محلي

بهبود كارايي 

عملياتي و 

ری، جذب تجا

منابع تأمين مالي، 

استفاده از نيروی 

 كار محلي

جذب منابع 

تأمين مالي، 

استفاده از 

نيروی كار 

 محلي

به توانايي  ازين هاچالش

سرپرستي 

ممكن 

است 

های تداخل

احتمالي بين 

نحوه استهالک 

ها و سرمايه

لزوماً منجر به 

بهبود كارايي 



25                                                                               و خصوصیمبانی و تعاریف مشارکت بخش عمومی 

قرارداد  شرح

خدمات 

 سپاری()برون

قرارداد 

 مدیریت

قرارداد 

 اجاره

قرارداد حق 

 امتیاز

قرارداد 

ساخت، 

رداری، ببهره

 واگذاری

چندين قرارداد و 

اعمال شديد 

 قانون قراردادها

مديريت 

طور به

شايسته بر 

همه اجزا 

اعمال 

 نشود

عمومي نهاد 

كه مسئول 

گذاری سرمايه

است با 

اپراتور 

 خصوصي

داری تضمين نگه

مناسب در طول 

 قرارداد

شود، به نمي

هايي ضمانت

 وابسته است

 قرارداد خدمات  -1-5-1

ام يک يا چند فعاليت يا در قرارداد خدمات، دولت )نهاد عمومي( يک شركت خصوصي را برای انج

آورد. نهاد عمومي ساله به استخدام خود درمي ۳الي  ۱خدمت مشخص در يک دوره زماني معين معمولي 

ماند و تنها بخشي از عمليات خود را به بخش خصوصي مي كننده اصلي خدمات زيرساختي باقيارائه

ه انجام داده و معموالً بايد استانداردهای كند. بخش خصوصي بايد خدمات را در هزينه توافق شدواگذار مي

ای برای انجام اين ها معموالً از فرآيندهای مناقصهكيفي مورد نظر نهاد دولتي را برآورده سازد. دولت

كنند. برگزاری مناقصه در صورت بازه زماني كم و تعيين دقيق مشخصات قرارداد قراردادها استفاده مي

 .در اين زمينه موفق خواهد بود

ای را برای خدمات به بخش خصوصي شدهدر قرارداد خدمات بخش دولتي مبلغ از پيش تعيين 

الزحمه، هزينه پايه يا مبناهای ديگر باشد. بنابراين بخش خصوصي تواند بر اساس حقدهد. اين مبلغ ميمي

 تری خواهد رسيد.های عملياتي خود به سود بيشكه كاهش هزينهدرصورتي

های نيروی ها مانند هزينهاست. در اين مدل هزينه one-plus-feeهای تأمين مالي فرمول يكي از گزينه

شود. در اين حالت معموالً بخش انساني ثابت بوده و بخش خصوصي وارد يک سيستم تسهيم منافع مي

 های الزم برای بهبود سيستم است.خصوصي با مشتريان ارتباط نداشته و دولت مسئول تأمين سرمايه

 

 

 مزایا 
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تر برای مواردی كه خدمت دقيقاً قابل توصيف در قرارداد باشد، سطح تقاضا معموالً قراردادهای خدمات بيش

ای سادگي ميسر باشد مناسب است. قراردادهای خدمات گزينهطور منطقي واضح باشد و نظارت بر عملكرد بهبه

ارايي توانند تأثيرات سريع و پايدار بر كقراردادها ميمخاطره برای توسعه نقش بخش خصوصي هستند. اين نسبتاً كم

 های مديريتي ايجاد نمايند.وری سيستم داشته و بستری برای انتقال فناوری و توسعه ظرفيتو بهره

دهند. همچنين مدت بوده و امكان تجديد رقابت در بخش را به دولت ميقراردادهای خدمات معموالً كوتاه

 شود.ابت معموالً كم بوده و معموالً يک سرويس مشخص و مجزا به مناقصه گذاشته ميموانع ورود به اين رق

 هاچالش 

قراردادهای خدمات در شرايطي كه هدف اصلي جذب سرمايه باشد مناسب نيست. اين قراردادها 

ممكن است منجر به بهبود كارايي شوند اما بخش خصوصي ملزم به تأمين مالي نيست. ممكن است 

ها قرار گيرد. اين نكته كه قرارداد تحت تأثير منابع تأمين مالي شامل منابع دولتي يا حامي اثرگذاری

موضوع قرارداد يک فرآيند يا عمليات منفرد و مجزا است به اين معنا است كه بهبود كارايي آن تأثير 

ه و رفچنداني بر بهبود كارايي كل سيستم نخواهد داشت. بخش دولتمي همچنان مسئول تنظيم تع

 های سياسي قرار خواهند داشت.پذيریها است و بنابراين هر دو اين موارد تحت تأثير آسيبدارايي

 قراردادهای مدیریت  -2-5-1

قرارداد مديريت خدمت مورد واگذاری را به همراه همه يا بخشي از عمليات و مديريت آن به بخش 

يمارستان، بندرگاه و غيره باشد. الزامات الزم برای تواند يک بكند. موضوع قرارداد ميخصوصي واگذار مي

ارائه خدمات بخش خصوصي وجود دارد و كنترل مديريت روزانه و نظارت به بخش خصوصي منتقل 

تر موارد بخش خصوصي سرمايه كاری را تأمين كرده و تأمين مالي بر عهده بخش دولتي شود. در بيشمي

 ر شكل زير آورده شده است.است. ساختار متداول قرارداد مديريت د
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مدل  -1-1شکل

 قراردادهای مدیریتی

قابل  های عملياتيشده برای نيروی انساني و ساير هزينهبه بخش خصوصي يک مبلغ از پيش تعريف

عنوان ايجاد انگيزه برای بهبود كارايي، بخش خصوصي مقادير شود. همچنين بهبيني پرداخت ميپيش

اهدافي خاص دريافت خواهد كرد. در حالتي ديگر، ممكن است به بخش خصوصي بخشي اضافي در قبال 

از سود كار تعلق گيرد. دولت ملزم به تأمين بخش اصلي از سرمايه طرح است. در قرارداد ممكن است 

اط ها در ارتبگذاری به بخش خصوصي واگذار شود. بخش خصوصي با مشتریموارد مشخصي برای سرمايه

م روزرساني سيستدولتي مسئول تنظيم تعرفه است. معموالً قرارداد مديريت منجر به به است و بخش

 شود.مالي و مديريتي مجموعه مي

 مزایا 

ها به بخش خصوصي، بسياری ترين مزيت اين قرارداد در اين است كه بدون نياز به انتقال داراييمهم

سازی اين نوع قراردادها نسبت شوند. پيادهاز اهداف عملياتي درنتيجه مديريت بخش خصوصي محقق مي

تری از هزينه هستند زيرا نيروی انساني كمتر است. همچنين اين قراردادها نسبتاً كمبه انواع ديگر آسان

توان يک رويكرد موقت دانست در سمت بخش خصوصي درگير كار خواهند بود. قرارداد مديريت را مي

 يافت.تر، به بهبودهای نسبي دستازی قراردادهای كاملستوان تا زمان پيادهاين حالت مي

 هاچالش 

سو و تأمين مالي و برنامه توسعه از سوی ديگر موضوع شكاف بين الزامات خدمات و مديريت از يک

حساسي است. اين مخاطره وجود دارد كه مسئول مديريت از خودمختاری و يا احاطه الزم )برای مثال بر 

رسيدن به اهداف برخوردار نباشد. اگر به اپراتور بخشي از سود و يا مبلغي تشويقي نيروی انساني( برای 

تلود

یمومع تامدخ هد  ک هئارا

یصوصخ شخب روتار وا

         

                    
            

        :
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های موفقيت گيری و تشخيص گزارشدرازای عملكرد موفق تعلق گيرد، به تدابيری برای پيش

 بينانه باهدف افزايش سود اپراتور نياز است.غيرواقع

 قرارداد اجاره  -3-5-1

ي مسئول ارائه خدمت در تماميت آن است و الزاماتي را در خصوص در يک قرارداد اجاره بخش خصوص

های جديد يا جايگزين كه از گذاریجز در موارد سرمايهپذيرد. بهكيفيت و استانداردهای خدمت مي

زمان يک قرارداد دهد. مدتهايش انجام ميوظايف بخش دولتي است، اپراتور خدمت را با همه هزينه

سال تمديد شود. وظيفه ارائه خدمت از بخش  ۲0سال است و ممكن است تا  ۱0اجاره معموالً حدود 

داری تماماً توسط بخش برداری و نگههای مالي برای بهرهدولتي به بخش خصوصي منتقل شده و مخاطره

نشده رفته و ديون پرداختهای ازدستويژه بخش خصوصي در قبال مشتریشوند. بهخصوصي مديريت مي

شود. ساختار سئول است. در قرارداد اجاره هيچ نوع دارايي به بخش خصوصي فروخته نميها ممشتری

 كلي قرارداد اجاره در شكل زير آورده شده است.

 

 مدل قراردادهای اجاره-1-1شکل

آن  دارینگهبرداری و شود و بهرهاندازی اوليه سيستم توسط نهاد دولتي هزينه ميدر اين ساختار راه

شود. بخشي از تعرفه جهت خدمات وام برای تأمين مالي توسعه طي قرارداد به بخش خصوصي واگذار مي

 شود.فعاليت به بخش دولتي برگردانده مي

 مزایا 

ترين در قراردادهای اجاره، سودبخش خصوصي به ميزان و تعداد فروش خدمات وابسته است. مهم

در آن تشويقي برای اپراتور برای ارائه بهتر خدمات و درنتيجه فروش مزيت اين قرارداد اين است كه 

تلود

را   هیامرس

هد  ک هراجا

                     

        :
              

                   
                     :
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ضعف اصلي هم امكان مديريت ضعيف و درنتيجه كاهش كيفيت خدمات در مورد تر وجود دارد. نقطهبيش

كه سرمايه اوليه را تأمين نكرده، قراردادهای بلندمدت است. همچنين بخش خصوصي مبلغي عليرغم اين

 پردازد.های استهالک سرمايه ميت پوشش هزينهاما مبلغي را جه

 هاچالش 

ترين نكته از حركت در قراردادهای خدمت و مديريت به سمت قرارداد اجاره، اين است كه در مهم

آيد. بنابراين ها به دست مياين مدت سودبخش خصوصي از درآمد حاصل از فروش خدمت به مشتری

تار هايي با ساخشود. اين نوع قرارداد به تعرفههای قبلي ميمدل تر ازای بسيار مهمتعريف سطوح تعرفه

ای ماند و هيچ سرمايهگذاری اوليه بر عهده دولت باقي ميشود. همچنين وظيفه سرمايهپيچيده منجر مي

 شود.از بخش خصوصي جذب نمي

 قرارداد حق امتیاز  -4-5-1

دمت در يک منطقه مشخص شامل قرارداد حق امتيازبخش خصوصي را مسئول ارائه كامل خ

كند. در اين قرارداد اپراتور مسئول داری، تجميع، مديريت، ايجاد و نوسازی سيستم ميبرداری، نگهبهره

آورد، اما حتي در ها را با خود به همراه ميكه بخش خصوصي داراييگذاری است و عليرغم اينسرمايه

ق به بخش عمومي است. بخش عمومي مسئول ايجاد ها متعلزمان قرارداد مالكيت داراييحين مدت

ه كنندها است. در حقيقت نقش بخش عمومي از ارائهاستانداردهای عملكردی و تضمين برآورده شدن آن

خدمت به رگالتوری قيمت و كيفيت خدمات تغيير كرده است. بخش خصوصي مقادير را مطابق تعرفه 

وه شود و معموالً نحه معموالً طي قرارداد حق امتياز تعيين ميكند. تعرفها دريافت ميمستقيماً از مشتری

 شود.تغيير آن طي زمان نيز تعيين مي

كننده در موارد نادری ممكن است بخش دولتي حاضر به ارائه حمايت مالي برای كمک به دريافت

تم وسعه سيسروزرساني، تهای الزم برای ساخت، بهگذاریحق امتياز شود. بخش خصوصي مسئول سرمايه

های دريافتي است. همچنين بخش های خارج از منابع خود از طريق تعرفهگذاریو نيز تأمين مالي سرمايه

شود و سال اجرا مي ۳0الي  ۲5خصوصي مسئول سرمايه در گردش است. اين نوع قرارداد معموالً بين 

دولتي ممكن است بخش خصوصي فرصت كافي برای بازگشت سرمايه خود در اختيار دارد. بخش 

كه نياز و در جهت تجاری شدن طرح در بخشي از سرمايه موردنياز از طريق يارانه با بخش درصورتي

های دريافتي جبران گذاری دولت از طريق بخشي از تعرفهخصوصي مشاركت كند. در اين حالت سرمايه

 شود. ساختار كلي يک قرارداد حق امتياز در شكل زير آورده شده است.مي
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 مدل قراردادهای حق امتیاز -1 -1شکل 

 مزایا 

های بخش خصوصي در ايجاد و ساخت تسهيالت اعطای حق امتياز روش مؤثری برای جذب سرمايه

تور هايي برای اپراجديد و يا بازسازی تسهيالت موجود است. مزيت كليدی اين قرارداد اين است كه مشوق

به اهداف بهبود كيفي داشته و در آن افزايش كارايي منجر به افزايش سودبخش خصوصي برای رسيدن 

برداری و مالي به بخش خصوصي به او امكان شود. همچنين انتقال كليه مسائل عملياتي، بهرهمي

 دهد.های خالقانه را ميحلبندی و ايجاد راهاولويت

 هاچالش 

های بخش خصوصي است. همچنين بخش ر تعريف فعاليتمشكل اصلي اين قراردادها پيچيدگي آن د

. روزرساني نمايدها و نظارت بر عملكرد بههای رگالتوری خود را در ارتباط با تعرفهدولتي بايد ظرفيت

قراردادهای بلندمدت )كه جهت بازگشت سرمايه الزم است(، فرآيند مناقصه و طراحي مناقصه را پيچيده 

كند. اين ساله را مشكل مي ۲5رويدادهای قابل وقوع در طي دوره زماني بيني كرده و منجر به پيش

های زماني مشخص های مشخصي از قرارداد در دورهتوان با مجاز دانستن بازبيني بخشمشكل را مي

 برطرف كرد.

كند، اين است كه اپراتور تنها در موارد جديد مخاطره ديگری كه اين نوع قراردادها را تهديد مي

 زمان باقيمانده از قرارداد به بازگشت سرمايه خود دست يابد.كند و انتظار دارد در مدتگذاری مييهسرما

طوالني بودن زمان قرارداد و ماهيت فشرده آن ممكن است سبب بروز مجادالت سياسي و دشواری 

رايط محدودی از شود كه انجام قراردادهای واگذاری حق امتياز تنها شدر مديريت شود. معموالً گفته مي

ای از زيرساخت كند و تعداد محدودی از اپراتورهای دارای صالحيت برای بخش عمدهرقابت را ايجاد مي

 شوند.كشور به كار گرفته مي

تلود

ه ساو

اه هد  ک  رصم

                         :
              

                   
                                 

            

         
اه هد هد  او

اهراد  اهس
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 برداری، انتقال و موارد مشابهقراردادهای ساخت، بهره  -5-5-1

سازی شده هستند كه متياز ويژهبرداری، انتقال و موارد مشابه نوعي اعطای حق اقرارداد ساخت، بهره

های بخش خصوصي مسئوليت تأمين مالي، و اجرای يک ها يک شركت يا كنسرسيومي از شركتدر آن

برداری، انتقال و موارد مشابه در گيرد. ساختار كلي قرارداد ساخت، بهرهطرح زيرساختي را بر عهده مي

 شكل زير آورده شده است.

 

 برداری و انتقالساخت، بهره مدل قراردادهای -2 -1شکل 

 اند:برداری، انتقال ايجادشدهانواع متنوعي از قراردادها بر مبنای ساختار قرارداد ساخت، بهره

 برداری:ساخت، انتقال، بهره .1

 شود.در اين قرارداد انتقال به بخش عمومي در انتهای مرحله ساخت و نه در انتهای قرارداد انجام مي

 برداری:بهره طراحی، ساخت، .2

 شود.ای مالكيت به بخش خصوصي واگذار نميدر اين قرارداد در هيچ مرحله

 برداری، واگذاری:قرارداد ساخت، بهره .3

عنوان يک رويكرد ها از اين روش بههای مشاركت است كه دولتترين روشاين روش يكي از متداول

كنند. در اين روش دنياز جامعه استفاده ميهای مورگذاری و ساخت سريع پروژهمناسب برای سرمايه

برداری از پروژه به مدت معين بر عهده بخش خصوصي خواهد بود و پس از مدت مشخص ساخت و بهره

 شود. مثال: قراردادهای ساخت نيروگاه برق شركت توانير.شده، طرح به دولت منتقل مي

 برداری، انتقال مالکیت:قرارداد ساخت، مالکیت، بهره .4

یمومع تامدخ /تلودیصوصخ شخب هد هد هعسوت

BOT

اه هد  ک  رصم
)هد  ک  ی وت  یر   ا ای  ی ت م(

             

                   

                    



 ها و نحوه مشارکت عمومی خصوصی در ارائه خدمات الکترونیکی جمهوری اسالمی ایرانروش    32

برداری از پروژه و نيز در اين نوع قرارداد بخش خصوصي وظيفه تأمين مالي، طراحي، ساخت و بهره

آورد و پس از اتمام دوره تملک درآمدهای مربوطه را برای يک دوره زماني معين و مشخص به دست مي

ودگاه، گرداند. مثال: قراردادهای ساخت فرشده، مالكيت آن را به شريک بخش عمومي بازميمشخص

 ها.عنوان وثيقه و دريافت وام از بانکمنظور استفاده از فرودگاه بهعمدتاً به

 برداریقرارداد ساخت، مالکیت، بهره .5

 صورتبرداری از زيرساخت را بهدر اين قراردادها بخش خصوصي تأمين مالي، ساخت، مالكيت و بهره

 های نيروگاهي شركت توانير مانند نيروگاه رود شور.پروژهگيرد. مثال: برخي از العمر بر عهده ميمادام

 قرارداد طراحی، ساخت: .6

بخش خصوصي، طراحي و  است، ۱اين نوع قراردادها كه بسيار شبيه به قراردادهای كليد در دستدر 

از اين مدل معموالً  دردهد. ساخت پروژه موردنظر را برای رسيدن به خواست بخش عمومي انجام مي

ي و طراحهای شود و بخش خصوصي همه ريسکپروژه در نظر گرفته مي انجامدستمزد ثابتي برای ابتدا 

 های نيروگاهي.. مثال: برخي از پروژهگيردساخت را بر عهده مي

 برداری و نگهداری:قرارداد بهره .1

تعمير و نگهداری  برداری و نيزدر اين نوع قراردادها بخش خصوصي برای دوره معيني عمليات بهره

زمان حقوق مالكيت همچنان متعلق به دولت گيرد. در اين مدتيكي از خدمات عمومي را بر عهده مي

 است. مثال: قراردادهای اجرا و نگهداری فضاهای سبز شهری.

 قرارداد طراحی، ساخت، تأمین مالی، اجرا: .2

برداری و نگهداری از پروژه ، بهرهدر اين نوع قراردادها بخش خصوصي، طراحي، تأمين مالي، ساخت

گيرد و در طول اين مدت درآمدهای حاصل از پروژه را تحت يک قرارداد اجاره بلندمدت بر عهده مي

متعلق به شركت خصوصي خواهد بود. بخش خصوصي پس از اتمام مدت قرارداد اجاره، مالكيت پروژه را 

های تأمين مالي دو طرف متنوع زنظر درجه مسئوليتگرداند. اين قراردادها ابه شريک بخش عمومي بازمي

 ها.ها و دريافت عوارض از اتومبيلسازی، بزرگراههستند. مثال: ساخت راه

 برداری، انتقال مالکیت:قرارداد ساخت، اجاره، بهره .3

در اين نوع قراردادها بخش خصوصي، طراحي، تأمين مالي و ساخت يک پروژه را در يک زمين 

زمان مشخصي در قبال پرداخت اجاره به بخش دولتي، گيرد. و در مدتدولتي بر عهده مياستيجاری 

های شود. مثال: برخي پروژهنمايد. نهايتاً مالكيت به دولت منتقل ميدرآمدهای حاصل از طرح را كسب مي

 نيروگاهي برق.

 

                                                           
1 Turn Key Contracts 
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 قرارداد تأمین مالی: .4

ک شركت خدمات مالي است كه تنها به تأمين در اين نوع قرارداد شريک بخش خصوصي معموالً ي

پردازد و از بخش عمومي بهره و سود استفاده از منابع مالي را مالي منابع موردنياز برای زيرساخت مي

 های استخراج نفت و گاز و صنايع پتروشيمي وزارت نفت.كند. مثال: پروژهاخذ مي

 برداری:قرارداد مجوز بهره .5

برداری از خدمات عمومي در يک دوره برداری، بخش خصوصي مجاز به بهرههرهدر قراردادهای مجوز ب

 گردد. مثال: برخي از قراردادهای پتروشيمي.مشخص مي

 برداری:قرارداد اجاره، توسعه، بهره .6

برداری بلندمدت به بخش خصوصي واگذار روزرساني و بهرهدر اين نوع قرارداد امتياز توسعه، به

ي و روزرسانبرداری، بهكند، بهرهترتيب شركت خصوصي واحد صنعتي را از دولت اجاره مياينشود. بهمي

كند. مثال: بازسازی برداری كسب درآمد ميگيرد و در مدت اجاره از محل بهرهتوسعه طرح را بر عهده مي

 ها.های شهری و بزرگراهزيرساخت

 کیت:اندازی، انتقال مالقرارداد نوسازی، مالکیت، راه .7

های خدمات عمومي يا زير بنائي و تحول فنّاوری آن گذار يكي از پروژهدر اين نوع قرارداد سرمايه

شود. در دوره مالكيت از مزايای اندازی آن ميدار راهترين فنّاوری را متعهد شده و عهدهمطابق با مدرن

 نمايد.به دولت واگذار ميبرداری برخوردار است و در پايان پروژه را بدون هيچ دريافتي بهره

 اندازی:قرارداد بازسازی، مالکیت، راه .8

های دولتي كه نياز به بازسازی و منظور بازسازی يكي از پروژهاندازی بهقرارداد بازسازی، مالكيت، راه

تواند در شود. اين بازسازی ميگذار بخش خصوصي منعقد ميپشتيباني داشته باشد، بين دولت و سرمايه

 ها، تجهيزات، ابزار با فنّاوری پيشرفته و غيره.آالت، دستگاهختمان و اثاثيه باشد يا در ماشينسا

 برداریقرارداد خرید، ساخت، بهره  -6-5-1

برداری شكلي از فروش است كه در آن مالكيت يک سرمايه عمومي برای قرارداد خريد، ساخت، بهره

شود. روزرساني نيز در آن قيد ميشود. معموالً شرط بهزماني معيني به بخش خصوصي واگذار ميمدت

( مقايسه انواع قراردادهای ۲ -۱شود. جدول)نهايتاً پس از زمان مشخصي مالكيت به دولت بازگردانده مي

 .دهدمشاركتي را نشان مي
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 مقایسه انواع قراردادهای مشارکتی -3 -1جدول 

 ساخت طراحی گیریتحویل مالکیت شرح
برداری و بهره

 دارینگه

های مسئولیت

 تأمین مالی

طراحی، مناقصه، 

 ساخت
 عمومي عمومي

خصوصي با قرارداد 

 هزينه
 عمومي عمومي

 عمومي عمومي طراحی، ساخت
خصوصي با قرارداد 

 هزينه
 عمومي عمومي

ساخت، 

برداری، بهره

 انتقال

 عمومي خصوصي با قرارداد هزينه عمومي عمومي

طراحی، ساخت، 

تأمین مالی، 

 برداریبهره

 عمومي
عمومي يا 

 خصوصي
 خصوصي با قرارداد هزينه

عمومي، 

عمومي/خصوصي 

 يا خصوصي

ساخت، مالکیت، 

 برداریبهره
 خصوصي

عمومي يا 

 خصوصي
 خصوصي با قرارداد )حق امتياز(

 جديدبرداری، انتقال بخش خصوصي سرمايه الزم برای ساخت تسهيالت در قراردادهای ساخت، بهره

ها است. بخش عمومي زمان قرارداد مالک داراييكند. در اين حالت اپراتور خصوصي در مدترا فراهم مي

ها را جهت امكان بازگشت سرمايه بخش خصوصي تضمين خريد تضميني يک مقدار حداقلي از خروجي

واجه خواهد شد. كند. اگر بخش عمومي ميزان تقاضا را بيش از واقعيت تخمين زده باشد با مشكل ممي

در اين حال بر اساس قرارداد دولت موظف به خريد خدماتي است كه در عمل تقاضايي ندارند. به اين 

موظف به پرداخت هزينه ظرفيت  distribution utilityگويند. در يک حالت ديگر مي ۱«بخر يا ببر»حالت 

ری، برداد. قراردادهای ساخت، بهرهشوو هزينه مصرف است و به اين شكل مخاطره بين دو طرف تقسيم مي

های های تأمين مالي پيچيده برای دستيابي به حجم باالی سرمايه و دورهانتقال عموماً نيازمند بسته

 بازپرداخت طوالني هستند.

 برداری را طيتواند مسئوليت بهرهگيرد اما ميدر انتهای قرارداد بخش عمومي مالكيت را تحويل مي

 ه بخش خصوصي )همان شريک يا شريک ديگری( واگذار كند. قرارداد ديگری ب

برداری، انتقال و قراردادهای واگذاری حق امتياز در اين تفاوت اصلي بين قراردادهای ساخت، بهره

های موجود است، اما ساخت، داری سيستماست كه اعطای حق امتياز معموالً در خصوص توسعه و نگه

                                                           
1 Take or Pay 
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ني توجه از منابع بيروگذاری عظيم و نيازمند تأمين مالي قابلهمراه با سرمايهبرداری، انتقال معموالً بهره

 از هر دو نوع سهام و ديون است.

بندی انتقال معموالً توسط قوانين و مقررات محلي و ها و زمانهای مرتبط با تملک داراييموضوع

 ده شده است.های متنوعي در قراردادها ديشوند و حالتشرايط تأمين مالي مشخص مي

 مزایا 

های بخش خصوصي جهت برداری، انتقال در ابعاد وسيعي برای جذب سرمايهقراردادهای ساخت، بهره

های اند. اين قراردادها مخاطرههای زيرساختي در دنيا مورداستفاده قرار گرفتهايجاد يا بازسازی بخش

يک مشتری وجود دارد و آن دولت دهند، زيرا معموالً تنها تجاری را برای بخش خصوصي كاهش مي

 است.

ها بخشي يا همه تأمين مالي از طريق وام انجام اين است كه در آن DBFOيكي از مزايای قراردادهای 

های مستقيم دريافتي از مشتری شود. هزينهگيرد و اين باعث قدرتمند شدن جريان نقدی طرح ميمي

حال ساير منابع درآمدی برای مثال در مورد يک ستند. بااينترين منابع درآمدی ه)مانند عوارض( از متداول

 نام وسايل نقليه باشد.های ثبتو يا هزينه ۱توانند شامل اجاره، عوارض سايهسازی ميطرح جاده

 هاچالش 

 طور بالقوه برای يکها است. بنابراين بهبرداری، انتقال در سطح طرحكاربرد قراردادهای ساخت، بهره

گذاری مناسب هستند، اما لزوماً بر كارايي كلي سيستم اثرگذار نيستند. ارتباط دادن تعداد طرح سرمايه

فروش خدمات در اين نوع قرارداد با بهبود وضعيت در سمت تقاضا كار دشواری است. در قراردادهايي كه 

 تجربه بخشگذاری اوليه به دليل های سرمايهشرايط بخر يا ببر مطرح است، هرچند ممكن است هزينه

 ها باشند.ها و ديون بخش خصوصي ممكن است جايگزين گراني برای آنخصوصي كاهش يابد، اما وام

پذيری كم و محدود به مناقصه يا مزايده اوليه است و معموالً اين در اين قراردادها مزيت رقابت

 شوند.قراردادها با مذاكرات تمديد مي

 رکگذاری مشتقراردادهای سرمایه  -7-5-1

ها زيرساخت به سازی هستند و در آنجايگزيني برای خصوصي ۲ی مشترکگذارسرمايهقراردادهای 

شود. در اين قراردادها برداری ميتملک مشترک دو طرف درآمده و توسط بخش عمومي و خصوصي بهره

 توانند با يكديگر شركت جديدی تأسيس نموده و يا از طريق خريدبخش خصوصي و بخش دولتي مي

تواند وارد بازار سهام شود. سهام مالكيت مشترک يک شركت موجود را بپذيرند. همچنين اين شركت مي

                                                           
1 Shadow Tolls 
2 Joint Venture Contracts (JV) 



 ها و نحوه مشارکت عمومی خصوصی در ارائه خدمات الکترونیکی جمهوری اسالمی ایرانروش    36

نيازمندی كليدی برای اين نوع قرارداد همكاری خوب بخش دولتي و امكان فعاليت مستقل در قالب 

و هم  مشاركت )مستقل از دولت( است. اين موضوع از اين نظر مهم است كه دولت هم نقش رگالتور

وكار شركت به اهداف سياسي خود مالک را بر عهده دارد و ممكن است وسوسه شود تا دخالت در كسب

تر و پايداری مند به سوددهي بيشدار، عالقهبرسد. هرچند در اين قراردادها دولت از زاويه نگاه يک سهام

 صي معموالً نقش عملياتيها نقش داشته باشد. بخش خصوتواند در هموارسازی سياستشركت است و مي

 داران و متخصصان است.مديره تركيبي از سهامداشته و هيئت

گذاری مشترک معموالً با قراردادهای ديگری )مانند اعطای حق امتياز و يا يک قرارداد سرمايه

 زمانيمدتكند. اين قراردادها نيازمند نامه عملكردی( همراه است كه انتظارات شركت را بيان ميتوافق

سازی قرارداد، برای مذاكرات دو طرف هستند. در اين قراردادها هر دو طرف دولتي و خصوصي قبل از پياده

گذاری ها باشند. ساختار كلي قرارداد سرمايهگذاری در شركت و پذيرفتن مخاطرهمند به سرمايهبايد عالقه

 مشترک در شكل زير آورده شده است.

 

 ی مشترکگذارسرمایهمدل قراردادهای -2 -1شکل 

 مزایا 

ها گذاری مشترک، مشاركت واقعي بخش خصوصي با بخش دولتي هستند و در آنقراردادهای سرمايه

خورد. در اين های اجتماعي و دانش بومي بخش دولتي گره ميهای بخش خصوصي با مالحظهمزيت

مند به موفقيت و مشتاق بهبود كارايي آن گذاری كرده و عالقهت سرمايهقراردادها هر دو طرف در شرك

 هستند.

 

 

 هاچالش 

تلود

روتار وا /یصوصخ شخب  لام

اه هد  ک  رصم

                 :
              

                   
               

            

                
)                     (
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ها شود. اين نوع مندیتواند منجر به تداخل عالقهعنوان مالک و رگالتور مينقش دوگانه دولت به

 طرف، طي مسير غيررسمي و مواجهه با نابودی هستند.قراردادها در معرض اثرپذيری ازيک

 قراردادهای ترکیبی  -8-5-1

شوند كه تركيبي از مشخصات چندين عالوه بر موارد مشخص قراردادی، قراردادهايي تدوين مي

 هاييگويند. در اين قراردادها ويژگيقرارداد را در خود دارند. به اين نوع قراردادها قراردادهای تركيبي مي

شوند. خواني داشته باشند انتخاب اعمال ميهای طرح موردنظر همتر با مشخصات و نيازمندیكه بيش

ها هستند. تنوع اين نوع قراردادها های ويژه از ديد دامنه و تقسيم مخاطرهحلقراردادهای تركيبي راه

 بسيار زياد است.

 های هر مرحلهمراحل مشارکت عمومی خصوصی، مشخصات و ویژگی -1 -6

 فراهم کردن مقدمات  -1-6-1

قشه راه در هر بخش كشور )نظير بخش فناوری اطالعات و ارتباطات(، كارهای الزم با تدوين راهبرد و ن

شود. در مرحله مقدماتي های مشاركتي مشخص ميجهت بسترسازی و توانمندسازی محيط برای انجام طرح

 شوند:های زير برطرف و يا بهبود داده ميشده در زمينههای شناساييطوركلي محدوديتبه

 گذاریسياست و رگالتوری قانوني، هایچارچوب •

 فني مسائل •

 سازیظرفيت و سازماني مسائل •

 اقتصادی و مالي تجاری، مسائل •

 گذاریهای مناسب قانونی، رگالتوری و سیاستایجاد چارچوب  -2-6-1

 چارچوب قانونی  -1-2-6-1

های عمومي ازجمله مناسبات قانوني و رگالتوری شكل گذاریطرح مشاركتي در چارچوب سياست

. های زيرساختي حاكم استگيرد. بسته به ساختار قانوني و اجرايي هر كشور، قوانين خاصي بر بخشمي

در بسياری از كشورها، مسئوليت فراهم ساختن خدمات زيرساختي بر عهده بخش دولتي است. 

ها، مستلزم صدور مجوز توسط برخي از ترتيب، مشاركت بخش خصوصي در توسعه زيرساختنايبه

های مربوط به مشاركت بخش خصوصي، پيچيده، نهادهای قانوني است. معموالً الزامات قانوني و روال
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متعدد، دارای سازوكارها و ابزارهای متفاوت و بدون چارچوب زماني مشخص برای تكميل است. 

تواند دارای سازوكارها و ابزارهای مثال، نظام قانوني حاكم بر مشاركت عمومي خصوصي ميعنوانبه

، ها، قوانين مالياتيمتفاوت ازجمله قوانين مربوط به شرايط خصوصي پيمان، قوانين حاكم بر شركت

كنندگان، قانون مربوط به ورشكستگي، قوانين خاص حاكم بر قوانين كار، قانون حمايت از مصرف

گذاری خارجي، قانون مربوط به مالكيت معنوی، قوانين های زيرساختي، قانون سرمايهبخش

 محيطي و بسياری از قوانين ديگر شود.زيست

تحليل قوانين منجر به فهرستي از قوانين، مقررات، قراردادها و ساير اسناد قانوني موجود كه مشخصات 

شود. همچنين ممكن است ی كه نياز به تغيير دارند ميكنند و يا مواردقرارداد مشاركتي را تعريف مي

هايي شناسايي شوند كه يا مستقيماً با طرح مشاركتي ارتباط داشته باشند )مانند قانون نقص

سازی و يا مجوزهای بخشي( و يا غيرمستقيم بر آن اثرگذار باشند )مانند قوانين شركتي، قوانين خصوصي

توان مواردی كه تأثير قررات نرخ تبديل ارز خارجي و غيره(. گاهي ميزيست، منيروی كار، قوانين محيط

مستقيم دارند را جهت تسهيل مشاركت تغيير داد. ازآنجاكه ساختار مشاركت متأثر از نظام مالياتي، حقوق 

های حل اختالف، قوانين خدمات عمومي، قوانين نيروی كار و غيره است و بايد واگذاری حق امتياز، روال

بينانه برای تغيير موارد در نظر گرفت. اين فرآيند بندی واقعع قوانين شركتي باشد، بايد يک زمانتاب

رود. معموالً نيازی به تغيير موارد كلي كه راستا با پيشرفت طرح پيش مياصالحات قوانين و مقررات، هم

 بود.ها كافي خواهد تأثير غيرمستقيم دارند نيست و تنها شناسايي و پيگيری آن

 چارچوب رگالتوری  -2-2-6-1

ها و اطمينان از كيفيت خدمات كنندههای خدمات جهت حمايت از حقوق مصرفكنندهنظارت بر ارائه

های ناشي از عملكرد ضعيف يا نامناسب نظام رگالتوری شامل موارد زير ترين مخاطرهضروری است. مهم

 است:

 باال هایتعرفه •

 اسب خدماتنامن كيفيت •

 قراردادی الزامات با خدمات انطباق عدم •

 خدمات ارائه در پايين وریبهره •

 گذاریسرمايه نامناسب سطح •

 هاطرف نارضايتي •

ای از ابزارهای قانوني )قانون، توافقات قراردادی، قانون اساسي يک نظام رگالتوری شامل مجموعه

ها و مجوزهای ها، پروانهها و فرآيندها )برای كسب تأييديهها، دستورالعملكشور و غيره(، مقررات، رويه
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 ابت و غيره( با اختيارات والزم( و مسئوالن رگالتوری )وزير، نهاد رگالتوری، مرجع قضايي، كميسيون رق

 اند از:ترين كاركردهای نهاد رگالتوری عبارتشده است. برخي از مهمقدرت تفويض

 مردم منافع از حفاظت •

 طرفين ساير و دولت كاربران، سوی از قراردادی الزامات و قانوني الزامات با انطباق پايش •

 نطباقا پايش و( باشد نشده ذكر قرارداد در كهدرصورتي) كيفيت و ايمني فني، استانداردهای ايجاد •

 استانداردها اين با

 انطباق عدم برای جريمه گرفتن نظر در •

 هادواری تعرفها هایبازنگری و تنظيم •

 برداربهره عملكرد و هزينه تحليل و حسابداری استانداردهای ايجاد •

 طرفين بين اختالف حل تسهيل •

 خصوصي بخش مشاركت و هاسياست مورد در دولت به مشورتي خدمات ارائه و رايزني •

 ها و ساختار بازار نيازها، خدمات مشتریممكن است نظام رگالتوری ازجمله ترتيبات نظارت بر قيمت

 ها ممكن است شامل موارد زير باشد:به تغيير و يا بازتوليد داشته باشند. شكاف

 برای اپراتورها در قرارداد، مقررات و يا اساسنامه ترهای صريحنياز به مقررات و نيازمندی .۱

های رگالتوری مانند رگالتورهای مستقل، يک نهاد رگالتوری در درون دولت و يا توسعه سازمان .۲

 های رگالتوریساير انواع ظرفيت

 آموزش رگالتورها .۳

 هايي برای درخواست و دريافت اطالعات توسط رگالتورهاايجاد روال .4

ها، مديره، وزارتخانهمرحله نقش همه نهادهای درگير در نظارت عملكردی )اعضای هيئت در اين

 ها اعالم شود. ها، رگالتورها( بايد تعيين شده و وظايف به آنگذاری )وزارتخانهها، ناظرها( و مقرراتبازرس

 اصول يک واحد رگالتوری مستقل شامل موارد زير است:

 استقالل •

گيری كرده و تداخل وظايف با نهادهای بيروني نداشته باشد. واند آزادانه تصميمرگالتوری بايد بت

ا به نفعان رقوانين و فرآيندهای ناظر بر انتخاب رگالتورها بايد شفاف بوده و استقالل رگالتوری از ذی

 تصوير بكشد.

 

 

 شفافيت •



 ها و نحوه مشارکت عمومی خصوصی در ارائه خدمات الکترونیکی جمهوری اسالمی ایرانروش    40

همه ضوابط قانوني تصريح شده طور شفاف در تعهدات و اختيارات رگالتوری و فرآيندهای آن بايد به

رگالتوری  شده توسطهای گرفتهباشند. همچنين بايد فرآيندهايي شفاف برای انتشار و تشريح همه تصميم

 وجود داشته باشد.

 پذيریمسئوليت •

ها تواند متضمن انجام وظايف طرفين باشد. دادگاهتعريف از مشاركت مييک فرآيند سالم و خوش

 ي عملكرد رگالتورها باشند.بايد مجاز به بررس

 يكپارچگي •

طور يكپارچه اعمال های رگالتوری بايد با اهداف و فرآيندهای آن يكپارچه بوده و بههمه تصميم

 شود.شوند. اين امر باعث كاهش عدم قطعيت مي

 همچنين قوانين مالياتي و قوانين رقابتي ازجمله موارد اثرگذار در چارچوب قانون هستند.

 سازی فنیآماده  -3-6-1

مشخصات فني طرح مشاركتي پيشنهادی بايد در قالب شرايط فني مرجع، تعريف و تدوين شده و 

درنهايت در قرارداد درج شود. مرحله مقدماتي، زماني برای ايجاد مشخصات اوليه است. ايجاد مشخصات 

رح های طازار و توانمندینهايي طرح، يک فرآيند بازگشتي است كه بر مبنای بازخوردهای دريافتي از ب

 شود.در هر مرحله از طراحي انجام مي

شود. در اين طراحي فني يک طرح با شناسايي اهداف مورد انتظار و استانداردهای خدمات آغاز مي

تواند پذير است. دولت ميها امكانمرحله، تخمين هزينه خدمات مورد انتظار و هزينه بازگشت تعرفه

ها، بازگشت هزينه از طريق يارانه، يا بازبيني اهداف اوليه و استانداردهای ق تعرفهبازگشت هزينه از طري

 بيني كند. خدمات را پيش

اری انجام گذسازی فني بر مبنای اطالعاتي نظير تحليل تقاضا، موجودی سرمايه و تحليل سرمايهآماده

ات گيرانه( باشند. مشخصيلي سادهگيرانه و نه خشود. شرايط فني مرجع بايد متعادل )نه خيلي سختمي

ني های اقتصادی فحلتر راهگذار از استفاده از بيشگيرانه به معني منع كردن مناقصهفني خيلي سخت

های بسيار متنوع شود كه مقايسه است. همچنين شرايط خيلي آسان ممكن است منجر به پيشنهاد طرح

های حل اين موضوع تمركز بر تعريف خروجيواهد بود. راهها دشوار خبندی بين آنها با يكديگر و رتبهآن

ترين های سيستم است. در اين حالت مناقصه گذاران مناسبجای ديكته كردن ورودیفني مورد انتظار به

 های مورد انتظار را پيدا خواهند كرد.راه برای رسيدن به خروجي

گذاری مورد انتظار، ميزان سرمايه هایگذار را قادر به درک خروجيشرايط فني، مرجع مناقصه

 نمايد.موردنياز و تخمين عملكرد عملياتي مي
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 سازیساختارهای سازمانی و ظرفیت ایجاد  -4-6-1

شود كه قبالً در بخش دولتي هايي ميهای مشاركتي، بخش خصوصي مسئول اجرای فعاليتدر طرح

شود كه نقش محدودی در ارائه خدمت ميشده و بخش عمومي تبديل به يک رگالتور يا ناظر انجام مي

های ها يا ظرفيتهای مشاركتي فاقد سازمانبازی خواهد كرد. بسياری از كشورها در ابتدای انجام طرح

اند. بنابراين سازی فرآيندهای مشاركتي بودهريزی، مديريت و پيادهسازماني موردنياز برای برنامه

سازی شده و معموالً نياز است كه قش جديد خود ظرفيتهای موجود بايد برای پذيرفتن نسازمان

 اند از:های جديدی نيز ايجاد شوند.برخي از موارد كليدی عبارتسازمان

 واحد مشارکت  -1-4-6-1

های گويي و اطالعاتي مرتبط با طرحعنوان يک نقطه هماهنگي، كنترل كيفي، پاسخواحد مشاركت به

صورت سازماني جديد يا شود. اين واحد بهچند بخش ايجاد مي مشاركتي در يک بخش خاص و يا ميان

شود. اين واحد از ديد بخش خصوصي سبب ايجاد در درون يک وزارتخانه مانند وزارت اقتصاد ايجاد مي

های عمومي و جامعه به انتشار اطالعات و ارائه مديريت نفعشود و برای ذیشفافيت و يكپارچگي مي

 ها و الگوهای يكسانپردازد. وظيفه اين واحد اطمينان از استفاده از روشيژه ميتخصصي بر فرآيندهای و

 های مشاركتي در موارد زير است:های طرحنفعدر بين همه ذی

 طرح بندیاولويت و تعريف •

 رقابت وجود •

 هافرصت از استفاده نهايت •

 شفاف ایمناقصه فرآيندهای به التزام •

 دولتي هایدارايي و كاركنان با مناسب رفتار از اطمينان •

  دولتي منابع از بهينه استفاده از اطمينان •

ا امروز اند. امها متمركز بودهسازی و مناقصه طرحتر بر شناسايي، پيادهواحدهای مشاركت تاكنون بيش

ه است. گيری منتقل شدها به سمت نظارت بر اجرای مناسب قراردادها و گزارشهای آندامنه فعاليت

همچنين توجه زيادی در مورد ساختار و محل اين واحدها وجود دارد. اين واحدها بايد قدرت عمل الزم 

نفوذی منصوب شده باشد. اين واحدها معموالً برای انجام وظايف خود را دارا بوده و از طرف مقام ذی

 ستند.های مشاركتي ههای فني اوليه و مداوم از سوی متخصصين طرحنيازمند كمک
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نكته ديگر، ارتباط بين واحد مشاركت و وزارتخانه مرتبط با بخش و ساير نهادهای دولتي است. 

المللي انجام شوند، دامنه عملكردی های وسيع ملي و بينتوانند در دامنههای مشاركتي ميازآنجاكه طرح

 واحد مشاركت نيز بايد گسترده باشد.

 ۱سازی مشارکتواحد پیاده  2-4-6-1

سازی يک يا چند طرح مشاركتي است. اين ريزی و پيادهای برای برنامهسازی طرح وسيلهواحد پياده

ای سازی طرح برتر واحدهای پيادهمستقل از وزارتخانه مربوطه باشد. بيشتواند وابسته يا نيمهواحد مي

سته است. مشخصات و ها به عمر طرح واباند و عمر آنگذاری ايجاد شدههای سرمايهحمايت از طرح

گذاری و اجرايي، نوع طرح و موضوعات بومي وابسته های سرمايهساختار دقيق اين واحدها به نيازمندی

 است.

كنند. نيروی انساني اين واحدها های مهم را تأمين ميسازی طرح، نيروی انساني طرحواحدهای پياده

شود. مزيت ايجاد اين واحدها از دولت تأمين ميهای دولتي و منابع خارج از محل نيروی انساني دستگاه

ز گيری اگويي و مديريت است. اين واحد مسئول نظارت و گزارشداشتن يک محل متمركز برای پاسخ

 پيشرفت طرح، مديريت مالي و حسابداری و مديريت تأمين طرح است.

 2دستیاری فنی  3-4-6-1

های مالي، های حقوق، تحليلمختلفي در زمينههای مشاور معموالً به استخدام مشاورها و متخصص

ها شناسي و متخصصين بخش برای حمايت دولت نياز است. اين متخصصتأمين سرمايه، اقتصاد، جامعه

صورت مجزا تأمين شوند كه در حالت دوم بايد تعامل مناسب بين توانند در قالب يک گروه و يا بهمي

ها، تدوين راهبردها بر اساس مالحظات نامهنگهداری تفاهم ها تضمين شود. مشاورها نقش مهمي درآن

 ای دارند.های مشاركتي و حمايت از فرآيندهای مناقصههای عمومي تحليل گزينهدولتي، ايجاد پيام

های مشاور دولت بايد از ابتدای فرآيند مشاركت وارد عمل شده و با همتاهای خود در واحد متخصص

بومي  سازیی مشاركت در ارتباط نزديک باشند. اين ارتباطات منجر به ظرفيتسازمشاركت و واحد پياده

 شود.مي

آل اين مشاورها در طول امضای قرارداد و بعدازآن حضور خواهند داشت. فرآيند مناقصه و طور ايدهبه

 نريزی و مديريت شود. ايخوبي برنامهوبرگشتي زيادی است كه بايد بهمذاكرات شامل تعامالت رفت

 های مناسب شود.گذاری قابل دفاع و منجر به خروجيفرآيند بايد ازنظر سياست

                                                           
1 Project Implementation Unit 
2 Technical Assistance 
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  سازی تجاری، مالی و اقتصادیآماده  -5-6-1

سازی طرح مشاركت، بايد فرآيندی برای متعادل كردن سطوح خدمت با در مرحله طراحي و آماده

ری و پايدار برای بخش خصوصي پذيرش برای مشتسطوح تعرفه و ايجاد يک بسته قيمت و خدمت قابل

های ها و درآمدهای بخش خصوصي شامل يارانهديده شود.موضوع حياتي در اين تحليل ساختار پرداخت

 احتمالي است. اين مرحله شامل فرآيندهای زير است:

 خدمت قيمت شناسايي جهت: فني تحليل •

ادر به خريد سطوح مختلف خدمت و جامعه: برای شناسايي اينكه چه كساني مايل و ق بازار تحقيق •

 هستند

 ظرموردن اهداف از حمايت برای الزم تعرفه هزينه بازگشت شناسايي برای: مالي تحليل و سازیمدل •

 خدمات سطوح و

درآمد. يان كممشتر برای دائمي يا موقتي هایيارانه بر توافق برای: شرايط سنجيدن و مشاوره •

 باشد ممكن است مجبور به كاهش دامنه پوشش طرح شويم.كه يارانه وجود نداشته درصورتي

ای از پارامترهای متغير را شامل باشد. اين امر باعث امكان پذير بوده و دامنهمدل مالي بايد انعطاف

 شود. هدف اصلي، اطمينانوبرگشت بين مدل مالي و مشخصات طرح مشاركتي و تعديل پارامترها ميرفت

ايجاد تعادل بين هزينه و درآمد خواهد بود. مدل مالي ابزاری برای رسيدن به  از پايداری مالي از طريق

 .كندهای آگاهانه كمک ميگيریها و تصميمگذاریبندی سرمايهاين تعادل است. همچنين به اولويت

 تأمین مالی طرح  -1 -7

ي ط بخش خصوصهای مشاركتي معموالً نيازمند تأمين مالي هستند. اين منابع ممكن است توسطرح

بر است، بر مدل مالي طرح نظر از منبع تأمين آن، اين تأمين مالي هزينهيا عمومي تأمين شوند. صرف

گذارد و بنابراين به تعرفه نياز دارد. نكته اساسي در تأمين مالي طرح، تعيين تكليف در مورد تأثير مي

های فني، تجاری و غيره در ارتباط با اطرهشده )ناشي از انواع مخرابطه ميان مخاطرات اعتبارات دريافت

 طرح( و هزينه تأمين مالي است.

خش تر از بمعموالً هزينه تأمين مالي حتي در شرايطي كه هر دو در يک كشور هستند، برای دولت كم

شود. های طرح ميخصوصي است. بنابراين تأمين مالي طرح توسط بخش خصوصي منجر به افزايش هزينه

عنوان يک انگيزه برای تواند بهافتد و ميتر اتفاق ميها كمعموالً تأمين مالي از طرف دولتحال مدرعين

 بخش خصوصي مطرح شود.
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 ۱ظورهمنكند كه به آن شركت خاصسازی قرارداد تأسيس مياپراتور معموالً يک شركت پروژه برای پياده

و يا يک شركت بزرگ باشد. معموالً مالكين  هاتواند يک كنسرسيوم از شركتگويند. مالک اين شركت ميمي

دهند، در عوض بخشي از آن را از محل سهام و بخشي ديگر را از محل شركت همه تأمين مالي را انجام نمي

 كنند.های مالي و اعتباری تأمين مياوراق قرضه از موسسه

د در كنترل دولت هستن اعتبار يک طرح به پارامترهای مختلفي بستگي دارد. برخي از اين پارامترها

 صورتهای آن بهشوند. اين پارامترها شامل طراحي پروژه و تعرفهو در مرحله طراحي مشاركت تعيين مي

ني بييک تجارت جذاب )زمان بازپرداخت و بازه تأمين مالي كوتاه( و نيز مديريت مخاطرات )قابل پيش

های ظيمات رگالتوری است كه بر جريانبودن جريان نقدی طرح( به همراه سطح قطعيت و شفافيت تن

 گذارند.نقدی آينده تأثير مي

شود. به همين دليل های مواجه ميهای مشاركتي با چالشطوركلي تأمين مالي زيرساخت طرحبه

ای است و بسته به شرايط بازار ممكن است ميسر نباشد. های مشاركتي فعاليت ويژهتأمين مالي طرح

تر، ممكن است اپراتور به افزايش های مناسبتأمين مالي و يا تضمين نرخ بهره پذير كردنبرای امكان

ها روی بياورد. اين شامل تضمين اعتبار )بخشي( از دولت و يا اعتبار خود از طريق بيمه و ساير روش

های توسعه مالي و غيره های سياسي از طريق بيمه و يا موسسههای توسعه مالي، تضمين مخاطرهموسسه

 است.

تواند دريافت كند، محاسبات خود را در ارتباط با ها برای تعيين ميزان وامي كه طرح ميدهندهوام

دهي خدمات وام، های پوششدهند. اين موارد شامل نسبتعملكرد طرح و جريان نقدی آن انجام مي

طرح نيازمند  شود. تأمين ماليدهي حيات طرح ميهای پوششدهي حيات وام و نسبتهای پوششنسبت

اطمينان  ها بايددهندهيک فرآيند ارزيابي بسيار دقيق است، زيرا تنها به جريان نقدی طرح متكي است. وام

 حاصل كنند كه فرضيات طرح منطقي هستند.

درک اين نكته مهم است كه ممكن است مناقصه گذارها تا آخرين مرحله فرآيند امضای قرارداد از 

رده های مالي مذاكره ككنندهها ممكن است با تأمينيد دقيقي نداشته باشند. آنانداز تأمين مالي دچشم

شود. در اين ها و تنظيمات نهايي تنها در مراحل قطعيت قرارداد معلوم ميباشند، اما تخصيص مخاطره

ای ها تقاضاهای خود را به طرح اعمال كنند. اين منجر به مخاطرهدهندهمرحله آخر، ممكن است وام

شود كه ممكن است يک برنده مناقصه را مجبور به انصراف نمايد. اين نكته اهميت بررسي دقيق منابع مي

های احتمالي در مناقصه توسط دولت و در مرحله پيش كنندههای وامي شركتتأمين مالي و ظرفيت

 كند.ارزيابي را مشخص مي

 

                                                           
1 Special Purpose Vehicle (SPV) 
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 طراحی تعرفه -1 -8

ها دهكننی مشاركتي است. وظيفه دولت صيانت از حقوق مصرفهاتعرفه يكي از موارد چالشي در طرح

خواهد به فشارهای بازار پاسخ دهد در است، اما اين ممكن است با نيازهای اپراتور بخش خصوصي كه مي

تضاد باشد. در صورت عدم استقالل واحد رگالتوری تعرفه، مشكالت زيادی در طول اجرا پيش خواهد 

های احتمالي در مورد تعرفه سرعت كند تصميمات دولتي در قبال نياز طرح آمد. يكي ديگر از مشكالت

 مشاركتي به پاسخ سريع به تغييرات بازار است.

 طراحی یارانه -1 -9

های مشاركتي در يک بازار جديد امری حياتي است. های اوليه توسعه طرححمايت دولت در سال

درآمد های كمويژه گروهبرای همه اقشار جامعه بهوظيفه دولت اطمينان از در دسترس بودن خدمات 

های دولتي در مواقعي كه است و اين موضوع با اهداف سودآوری طرح مشاركتي در تضاد است. يارانه

ها رحپذير كردن طشود، برای توجيهای و خدمات منجر به بازگشت مالي مناسب نميتركيب سطوح تعرفه

های انجام طرح اين تنها در حالتي معنادار است كه مجموع هزينهشوند. برای بخش خصوصي اعمال مي

های ارائه خدمات توسط خود دولت و يا هزينه عدم ارائه آن سطح تر از هزينهمشاركتي و يارانه دولتي كم

تواند كلي بوده و بر كل طرح اعمال شوند و يا جزئي بوده و درازای های دولتي ميخدمات باشد. يارانه

عنوان الزامات اجتماعي خدمات بوده و در ها بهدرآمد تعيين شوند. برخي يارانهدمات به قشر كمارائه خ

اند. در اين موارد پرداختي بخش عمومي مستقيم مقررات رگالتوری و يا استانداردهای مجوز اجباری شده

 رسد.ها مينفعيا غيرمستقيم به ذی

هايي برای جبران در ساختار صورت روشكند بلكه بهدولت چيزی پرداخت نمي ۱های متقابلدر يارانه

شده بر يک گروه از های اعمالها ابزاری برای كاهش متوسط تعرفهشوند. اين يارانهتعرفه ديده مي

شود. ها انجام ميشده بر گروه ديگری از مشتریهای اعمالها از طريق افزايش ميانگين تعرفهمشتری

تعداد های پرهای خانگي و غير خانگي و يا گروه مشتریهای متقابل بين مشتریترين انواع يارانهولمتدا

توانند بر دسترسي )هزينه اتصال( يا مصرف ها ميشوند. يارانههای كم تعداد وضع ميبه گروه مشتری

 وضع شوند.

پاسخ به مسائل بهداشتي،  درآمد،ای با هدف كم به قشر كمدولت معموالً جهت كاهش سطوح تعرفه

 كند.ها از ابزار يارانه استفاده ميهای سياسي برای افزايش تعرفهمحيطي و يا به داليل محدوديتزيست

                                                           
1 Cross-subsidies 
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را شوند. زيها وجود دارند. هرچند ديده نميدر بسياری موارد پيش از تعريف طرح مشاركتي نيز يارانه

ای حمايت ال ارائه هستند، درواقع از منابع بودجهناپذير توسط بخش عمومي در حوقتي خدمات توجيه

وری، منجر به افزايش ارزش كلي های افرايش بهرهتواند بدون كاهش انگيزهحال يارانه ميشوند. بااينمي

 طرح مشاركتي شود.

 های مبتنی بر خروجیهای نقدی شامل کمکیارانه  -1-9-1

خصوصي اپراتور يا شركت پروژه است. اين  های دولت به بخشهای نقدی شامل پرداختيارانه

گذاری و يا در ارتباط با ارائه خدمت انجام دهي بخشي از سرمايهها ممكن است در جهت پوششپرداخت

بخشي به بخش خصوصي برای ارائه خدمات موردنظر بخش ها بايد با هدف انگيزههرحال يارانهشوند. به

نيست، زيرا ممكن است ارائه يارانه مشوق معكوسي برای  عمومي طراحي شوند. اين كار هميشه آسان

 های غير دلخواه شود.ارائه خدمات ناكارآمد و يا خروجي

ها وجود دارد، يارانه نقدی بايد با هدف های سياسي جهت افزايش تعرفهدر مواقعي كه محدوديت

اپراتور پرداخت شود. های عملياتي ها جهت جبران هزينهكاهش متوسط تعرفه موردتقاضا از مشتری

تعيين ميزان يارانه موضوع بااهميتي است. محدود نكردن آن موجب كاهش انگيزه اپراتور در كاهش 

ای و تدريجي يارانه اندازی از پرداخت مرحلهشود. در اين مرحله چشمهای عملياتي خود ميهزينه

 شود.صورت كاهش ساالنه ميبيني بهپيش

دهي خدمات است، بهتر است پرداخت يارانه به ت يارانه افزايش پوششدر مواقعي كه منطق پرداخ

های جديد وابسته شود. هرچند پرداخت يک مقدار ثابت يارانه برای هر يک شاخص مانند تعداد اتصال

دسترسي ترين هزينه قابلاتصال جديد ممكن است منجر به تشويق اپراتور به جذب مشترياني كه با كم

درآمد شود. يک روش ساختار ممكن است مانعي برای توسعه خدمت به قشرهای كمهستند شود. اين 

 شهر باشد.توان ارائه يارانه تنها در مناطق خاص مثالً مناطق پايينجايگزين، مي

 سرمایه ارزان -1 -10

سرمايه ارزان به كاهش نرخ بازگشت سهام يا كاهش هزينه مؤثر اجاره برای بخش خصوصي اشاره 

ر تهای حمايتي )كمتوانند يارانه را در قالب كاهش هزينه ديون از طريق ارائه وام با نرخها ميلتدارد. دو

تواند در ادامه حذف شده و با ساير انواع از هزينه خدمات وامي خودشان( انجام دهند. اين نوع يارانه مي

مانت يا پذيرفتن مسئوليت تواند از طريق ارائه ضيارانه جايگزين شود. اين نوع يارانه همچنين مي

 د.شوتوسعه هزينه بااليي را شامل ميهای تغيير نرخ تبديل انجام شود كه در كشورهای درحالمخاطره



47                                                                               و خصوصیمبانی و تعاریف مشارکت بخش عمومی 

 های مالیاتیها و معافیتکمک -11-1

يز ها نهای خدمت كمک و يا معافيت مالياتي اعطا كنند. اين يارانهكنندهتوانند به ارائهها ميدولت

ی ای براشوند و درنتيجه انگيزههای ارائه خدمت و يا قشرهای نيازمند متصل نميخروجي مستقيماً به

 شود. درآمد برای بخش خصوصي ايجاد نميارائه خدمت به قشرهای كم

های در مواقعي كه ارائه يارانه دولتي الزامي است، اين كار بايد نوع يارانه با مقايسه دقيق منافع و هزينه

درآمد انتخاب ها بر اهداف كالن مثل فشار كم به قشرهای كمو بررسي تأثير هركدام از آن هر نوع يارانه

 شود.

 های نیروی کارمالحظه -12-1

كنند. های مشاركتي مخالفت ميهای دولتي معموالً با اجرايي شدن طرحنيروی كار مستقر در دستگاه

های كارگری و كارمندان دولت، اتحاديه به همين دليل بايد از ابتدای كار گفتگوهای مداومي بين

بيني شود. اطالعات مربوط های مشاركتي پيشهای عمومي برای توجيه اهداف و راهبردهای طرحدستگاه

ها و شناخت مالحظات بررسي شود. كارمندان نياز به رفتار منصفانه به نيروی كار بايد جهت كاهش نگراني

 های مراقبتي دارند.های جديد و يا ساير روشتهای استخدامي در شركطبق ارائه فرصت

های مشاركتي، بازبيني قانون ضروری است. مسائل بااهميت در ارتباط با مسائل نيروی انساني در طرح

 های كارگری به شرح زير است.از ديد كاركنان و اتحاديه

  استفاده از مشارکت بومی  -1-12-1

های مختلفي برای ها مطلوب است. راهي هميشه برای دولتهای بوماستفاده هرچه بيشتر از مشاركت

 اين كار وجود دارد:

 بومي خصوصي بخش هایشريک •

 بومي جزء كارهایپيمان •

 بومي دولتي واحدهای •

 هانفعتعامل با ذی 2-12-1

كند. های مشاركتي به ايجاد يک محيط توانمند كمک ميها در طرحتعامل زودهنگام با ذينفع

كنند. های احتمالي ارائه ميها، انتظارهای كاركرد و مخاطرهها اطالعات باارزشي در مورد دغدغهنفعذی
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ها تها و قيمويژه در مورد تعرفهسنجي فرضيات طرح مشاركتي پيشنهادی بهاين كار همچنين در صحت

 كارايي دارد.

 کنندهانتخاب مشارکت -1 -13

 دریافت بازخورد از مناقصه گذارهای بالقوه -1-13-1

شود. در اين مرحله ارتباطات رسمي با پس از ايجاد ساختارها و مقدمات الزم، مرحله اجرا شروع مي

ها دولت بايد مراقب اعمال تغييرهای تعاملمناقصه گذارهای بالقوه از اهميت بااليي برخوردار است. در اين 

گيری به سمت احتمالي در طراحي و فرآيند طرح توسط مناقصه گذارها باشد. مذاكرات بايد بدون جهت

تواند در اين مرحله از مشاورهای خود طرفي كامل انجام شود. دولت مييكي از مناقصه گذارها و با بي

 ره با مناقصه گذارهای بالقوه موارد زير هستند.كمک بگيرد. دو مرحله اصلي برای مذاك

های مناقصه گذارها پاسخ داده ای از طرح را در نشست مناقصه مطرح نموده و به پرسشدولت خالصه

هايشان در برابر مند به طرح ايدهشود. هرچند ممكن است در اين رويداد بعضي مناقصه گذارها عالقهمي

 ست با ساير مناقصه گذارها جهت اعمال تغييرات خاصي تباني كنند.رقبای خود نباشند. و يا ممكن ا

طور جداگانه نظرات خود را در كنار نشست مناقصه، ممكن است از مناقصه گذارها خواسته شود به

نويس قرارداد اعالم كنند. سپس دولت بايد برای پرهيز از نويس اسناد مناقصه شامل پيشدر مورد پيش

 طور يكسان ارسال كند.شده را به همه مناقصه گذارها بههای مطرحلتبعيض پاسخ همه سؤا

ها، نقاط ها، ترتيب فعاليتبندیممكن است مناقصه گذارها انتظار آگاهي از وضعيت دقيق زمان

عالم ها اگيری و تصميم گيرها داشته باشند كه در اين صورت اين اطالعات بايد مكتوب به آنتصميم

ها احساس اطمينان از شفافيت و سالمت مناقصه ها گردآوری شوند. اين كار به آنآنشده و بازخوردهای 

 كند.را منتقل مي

 اعالن عمومی و ارزیابی اولیه -2-13-1

های ارتباطي ايجاد شوند. نقطه شروع بايد همه اسناد مناقصه شامل قرارداد، اسناد بازاريابي و پروتكل

های تداركاتي مختلف زيابي اوليه مناقصه گذارها است. هرچند روشفرآيند تداركات، اعالن عمومي و ار

های مشاركتي وجود دارد. شامل مراحل مختلفي هستند اما معموالً ارزيابي اوليه در تداركات همه طرح

ه ها خواستهای چاپي و الكترونيكي منتشر شده و از شركتدر اين فرآيند اعالن رسمي از طريق رسانه

 يند ارزيابي اوليه شركت كنند. شود در فرآمي
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ای است. از مناقصه گذارهايي كه های مهم در انتشار اطالعات، ايجاد يک فضای دادهيكي از جنبه

شود از اين مخزن اطالعاتي برای كسب همه اطالعات مرتبط با طرح اند خواسته ميتائيد اوليه شده

ها شود. دولتنصفانه در اختيار همه قرار داده ميطور ممشاركتي استفاده كنند. با اين روش اطالعات به

بايد نهايت دقت خود را در ارائه اسناد و مستندات طرح اعمال نمايند. زيرا بخش خصوصي معموالً با ديده 

كند و در صورت يافتن خطا يا نقصان كل فرآيند را زير سؤال خواهد های دولت نگاه ميشک به فعاليت

 برد.

كند كه تنها مناقصه گذارهای واجد شرايط در مناقصه يه اين اطمينان را ايجاد ميانجام ارزيابي اول

كند. همچنين به مناقصه گذارها تر ميهای بعدی دولت را سادهشركت خواهند كرد. اين كار انتخاب

 دهد. سند ارزيابي اوليه معموالً شامل موارد زير است:انگيزه بيشتری برای رقابت مي

 نند مشخصات كليدی و موضوع فعاليتما طرح اطالعات •

 گذارها مناقصه ارزيابي معيارهای و انتظار مورد مناقصه فرآيند دستورالعمل •

 احتمالي گذارهای مناقصه از شدهخواسته اسناد فهرست •

 كند:گذار در پاسخ اطالعات زير را ارائه ميمناقصه

 گذارمناقصه ثبتي اطالعات •

های نوع، اندازه طرح، منطقه يا ای مشابه )در هريک از زيرمجموعههطرح در قبلي هایتجربه •

 های خاص(تجربه

 مالي منابع/وضعيت •

 مالي تأمين توانايي •

 طرح به تخصيص قابل منابع و انساني نيروی •

كند. در اين جدول معيارها، امتياز استفاده از يک جدول امتيازبندی شده كار ارزيابي را تسهيل مي

های خاص مانند تواند شامل تخصصها و وزن هركدام مشخص شده است.اين جدول ميدام از آنهرك

درآمد و يا اولويت دادن به مناقصه گذارهای محلي باشد.ارزيابي اوليه توانايي ارائه خدمت به مشتريان كم

بل مديريت و شركت قا 5الي  ۳شود. معموالً فهرستي شامل منجر به فهرست كوتاه مناقصه گذارها مي

 رقابتي است.

 تعریف فرآیند تدارکات  -3-13-1

های اوليه گرفته شود. انتخاب روش تداركات به در مورد تداركات و فرآيند ارزيابي بايد برخي تصميم

های سطح باال، در معرض فساد بودن و اهداف مندی به خالقيت، نياز به ورودیبودجه، ظرفيت، عالقه

رد. سه روش تداركات اصلي وجود دارد كه ازنظر ميزان رقابتي بودن باهم طرح مشاركتي بستگي دا
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های خارج از فراخوان يا مذاكره مستقيم )تک : پيشنهاد طرح۱متفاوت هستند. اين سه روش شامل 

 : مناقصه رقابتي.۳: مذاكره رقابتي و ۲ای(، گزينه

 مهای خارج از فراخوان یا مذاکره مستقیپیشنهاد طرح  -4-13-1

 های خارج از فراخوان يا مذاكره مستقيم سه راه پيش رو دارند:ها در مواجهه با پيشنهاد طرحدولت

 مذاكره مستقيم با پيشنهاددهنده .۱

 خريد مفهوم طرح از پيشنهاددهنده و سپس برگزاری مناقصه عمومي .۲

طرح اصلي )سيستم شده برای به رسميت شناختن ارزش پيشنهاد ارائه امتياز از پيش تعريف .۳

 امتيازی( و انجام مناقصه

های دولت شود. هرچند جويي در زمان و هزينهتواند منجر به صرفهای ميورود به فرآيند تک گزينه

تواند سبب شائبه يا بروز فساد از طريق كاهش شفافيت و از دست رفتن منافع برگزاری مناقصه اين راه مي

ای و اطالعات خود های مذاكرهواند مفيد باشد كه دولت به مهارتتشود. اين روش تنها در صورتي مي

 های خارج از فراخوانكه در بسياری از كشورهای دنيا دريافت پيشنهاد طرحاطمينان داشته باشد. درحالي

به رسميت شناخته شده است، در برخي از كشورها انجام اين موارد به دليل ابهامات و مشكالت بعدی 

 است.  پذيرفته نشده

دهند. ای را ميدولت بايد مطمئن باشد قوانين و مقررات به وی مجوز انجام فرآيندهای تک گزينه

همچنين اين خطر وجود دارد كه عادالنه بودن قرارداد در مراحل بعدی از طرف مناقصه گذارهای احتمالي 

ز نظر سياسي روشي مخاطره ای او يا مخالفان سياسي زير سؤال برود. از اين نظر انجام روش تک گزينه

 پذير است.

های های مشاركتي فيليپين، نهادهای محلي يا دولتي مجاز به پذيرش پيشنهاد طرحدر قانون طرح

 خارج از درخواست به روش مذاكره در شرايط زير هستند:

 .باشد جديد هایفناوری و مفاهيم شامل طرح •

 .نشود درخواست دولت از تسهيالتي يا و يارانه تضمين، هيچ •

مت شده باشد. فرآيند ارزيابي قيمت به اين شكل است كه نهادی كه قي ارزيابي فرآيند وارد طرح •

دهد. مناقصه گذارها های رقابتي مشابه را ميمسئول واگذاری طرح است فراخوان دريافت پيشنهاد طرح

ود، تر دريافت شطرحي با قيمت كمهای رقابتي را دارند. اگر پيشنهاد روز فرصت ارائه پيشنهاد طرح ۶0

ر تروز فرصت تعديل قيمت دارد. در غير اين صورت قرارداد به پيشنهاد طرح ارزان ۳0پيشنهاد طرح اصلي 

 شود. داده مي
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ری برد. در كشورهای شيلي و جمهوكشور افريقای جنوبي نيز از فرآيندی مشابه با فيليپين بهره مي

ای برای پيشنهاددهنده اصلي در نظر گرفته شدهو امتياز از پيش تعيينكره طرح به رقابت گذاشته شده 

 شده است.

ای نياز دارند. اولين طرح های خارج از فراخوان عمومي معموالً به راهكاری چندمرحلهپيشنهاد طرح

 از ها از معيارهایشده معموالً يک پيشنهاد طرح مفهومي است. برای ارزيابي اين پيشنهادها دولتارائه

 وساز، مديريت ترافيکهای ساختدهي، تواليجويي زماني، سيستم عوارضشده شامل صرفهپيش تعيين

 كنند. برداری و مدل مالي استفاده ميهای ساخت و بهرهدر زمان ساخت، هزينه

 مذاکره رقابتی  -5-13-1

 اختارمند است. مناقصهمذاكره رقابتي شامل دعوت از گروه كوچكي از مناقصه گذارها به يک مذاكره س

شود بهترين قيمت را پيشنهاد دهند. هماهنگي گذارها از وجود ساير رقبا آگاه بوده و اين فشار باعث مي

تواند به قيمت مناسب منتهي شود. انتخاب تر از فرآيند رقابتي كامل بوده و ميتر و ارزاناين روش سريع

واند غير شفاف بوده و لزوماً نبايد منتهي به بهترين تها ميمناقصه گذارها برای شركت در اين جلسه

تواند مجموعه قيمتي شود. همچنين خطر بزرگي از فساد وجود دارد.زمان طوالني فرآيند تداركات مي

 ای برای بخش خصوصي محسوب شود.يک فرصت هزينه

 مناقصه رقابتی  -6-13-1

رقابتي برای تدارک هر نوع محصول يا خدمت های ها قوانين مبني بر لزوم انجام مناقصهبيشتر دولت

المللي و نهادهای پشتيباني وجود های مالي بيناز بخش خصوصي هستند. همچنين بسياری از موسسه

ن دانند. انتظار ايهای فني ميهای مالي يا كمکشرطي برای ارائه حمايتفرآيند شفاف رقابتي را پيش

ه آورده و از فساد دوری شود. همچنين روشي برای انتخاب است كه رقابت شفافيت را با خود به همرا

 گذارد.ای از معيارها را در اختيار ميبهترين قيمت بر اساس مجموعه

اندازه كافي برای جلب نظر نمايد كه جذابيت بههای رقابت تنها در شرايطي رخ ميمطمئناً مزيت

مناقصه بسيار محتمل است و اين موضوع مناقصه گذارها وجود داشته باشد. در غير اين صورت شكست 

 برای دولت وضعيت نامناسبي است. فرآيند مناقصه معموالً شامل مراحل زير است.

 گذارها مناقصه برای عمومي فراخوان •

 احتمالي گذارهای مناقصه بازاريابي/تماس •

 اوليه انتخاب •

 اوليه ارزيابي يا كوتاه فهرست •
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 مناقصه •

 انتقال •

ای، پيشنهادهای فني و مرحلهای باشد. در مناقصه تکتواند يک يا دومرحلهرقابتي مييک مناقصه 

ها ای ابتدا پيشنهاد فني ارائه شده و نظراتي در مورد آنشوند. در مناقصه دومرحلهزمان ارائه ميمالي هم

 شوند.ارائه مي شده به همراه پيشنهادهای ماليشود. در مرحله دوم پيشنهادهای فني اصالحردوبدل مي

های دولتي و خصوصي بسيار محدود بوده و وجود ارتباطات در اين مدل، ارتباطات بين بخش

 های مشاركتي بزرگ است.های موفقيت در طرحساختارمند يكي از نكته

. تواند بسيار سرراست باشدداری و خدمات ميمناقصه رقابتي برای قراردادهای مقدماتي عملياتي، نگه

 های مشاركتيپذير است. اما فرآيند تداركات در مورد طرحتعريف و معموالً مقياسامنه خدمات قابلزيرا د

گذاری مشترک برداری، انتقال، واگذاری حق امتياز و سرمايهتر مانند قراردادهای ساخت، بهرهپيچيده

از و نتايج غير شفاف است. برانگيز باشد. زيرا در اين نوع قراردادها معموالً اطالعات آغممكن است چالش

ها و عوامل بيروني مخرب، های اطالعاتي متداول، زمان طوالني تنظيم و عقد قرارداد و دامنه توطئهفاصله

 كند.ها را دشوار ميبيني خروجيتعيين اهداف نهايي و پيش

 تعریف فرآیند ارزیابی مناقصه  14-1

 های اولیهتصمیم  -1-14-1

اره تر اطالعات دربمعيارها بايد شفاف باشند. شفافيت از طريق تأمين هرچه بيشفرآيند ارزيابي و 

حال، شود. بااينها ميسر مينفعهايي برای تضمين تعامل يكسان با همه ذیبيني روالفرآيند و پيش

 محرمانگي در مناقصه موضوع مهمي است.

. اولين تصميم در مورد اين است كه آيا شوندها معموالً در دو زمينه فني و مالي ارزيابي ميمناقصه

ارزيابي فني منجر به رد يا قبول بوده و يا هر دو پيشنهاد مالي و فني بررسي شده و به هركدام وزني داده 

قبول چقدر هايي و اگر رد يا قبول است، حداقل امتياز فني قابلشود چه وزنشود. اگر وزن داده ميمي

 شكست امتياز بين زيرمجموعه معيارها است. است. سؤال دوم مربوط به نحوه

 

 

 های فنی و مالیارزیابی  -2-14-1

 معيارهای ارزيابي بايد صريحاً در ابتدا اعالم شوند.
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 بسته مناقصه  -3-14-1

تواند مختصر يا مشروح باشد. موارد زير های بومي، بسته مناقصه ميبنا بر نوع قرارداد و نيازمندی

 دهند. مناقصه را تشكيل مياجزای اصلي يک بسته 

 مناقصه فراخوان •

 گذارها مناقصه برای دستورالعمل •

 مناقصه اطالعات برگه •

 قرارداد نويسپيش فرم •

 تداركات نمونه فرم •

 انعقاد قرارداد  -4-14-1

مشاركت عمومي خصوصي ضمن درگير ساختن بخش خصوصي، چارچوبي برای تعيين ساختار و نقش 

های عمومي گذاریهای ساختاری و سرمايههای اجتماعي، بازبينيو تأمين نيازمندیدولت در تضمين 

ها به نحوی بهينه بين دو ها و مخاطرهموردنياز طرح است. در يک قرارداد مشاركتي مناسب كارها، الزام

 طرف عمومي و خصوصي تقسيم شده است. طرف عمومي در قراردادهای مشاركتي معموالً نهادهای دولتي

ي المللتواند محلي، ملي يا بينها و غيره است. طرف خصوصي ميها، شهرداریها، استانداریشامل وزارتخانه

گذاری با متخصصين فني و مالي مرتبط با طرح های تجاری و سرمايهباشد و معموالً تركيبي از شركت

عنوان نمايندگان گروهي از به ۱نهادهای مردمهستند. در رويكردهای جديد قراردادهای مشاركتي سازمان

 شوند.گيرند را نيز شامل ميها كه مستقيماً مورد تأثير طرح قرار مينفعذی

های خصوصي و دولتي نسبت به يكديگر در انجام های هركدام از بخشدر يک قرارداد مؤثر مزيت

های د در قالبتوانشود. نقش بخش دولتي در مشاركت ميهای مختلف به رسميت شناخته ميفعاليت

ها و يا ساير تعهدها باشد. بخش دولتي همچنين گذاری )از محل درآمدهای مالياتي(، انتقال داراييسرمايه

. های سياسي استزيستي، اطالعات بومي و جلب حمايتپذيری اجتماعي، توجهات محيطدارای مسئوليت

يريتي، عملياتي و خالقانه خود در های تجاری، مدنقش بخش خصوصي در مشاركت استفاده از توانمندی

گذاری طرح مشاركت داشته اجرای بهينه طرح است. بخش خصوصي همچنين ممكن است با سرمايه

 باشد.

نوعي باشد كه هر مخاطره به طرفي كه بهتر توانايي مديريت آن را دارد منتقل ساختار قرارداد بايد به

 ملكرد خواهد شد.ها و افزايش عشود. اين رويكرد سبب كاهش هزينه

                                                           
1 Nongovernment Organizations (NGO) 
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 ها در سه ويژگي زير مشترک هستند:ها و انواع مختلفي دارند. اما همه آنقراردادهای مشاركتي شكل

 های دو طرفها و مسئوليتنامه قراردادی برای تعريف نقشوجود يک توافق .۱

 تقسيم معنادار مخاطرات بين دو طرف .۲

 با دستيابي به اهداف قراردادامتيازهايي تشويقي برای بخش خصوصي متناسب  .۳

تواند آن را مديريت كند است. اصل در تخصيص مخاطرات تخصيص هر مخاطره به بخشي كه بهتر مي

 صورت زير است:های مشاركتي بهها در طرحالگوی متداول تخصيص مخاطره

 های مشارکتیها در طرح. الگوی متداول تخصیص مخاطره4 -1جدول 

 بخش دولتی بخش خصوصی نوع مخاطره

  + فنی و طراحی

  + ساخت و اتمام

  + برداریبهره

  + محیطیزیست

 + + تقاضای بازار

 +  اقتصادی

 +  سیاسی و رگالتوری

 +  فورس ماژور

آفرینی برای نرخ تبدیل و ارزش

 پول
 + 

 ای،سطوح تعرفه بندهای قرارداد بايد كامالً قاطع بوده و در مورد وظايف، اهداف عملكردی، ساختار و

های حل اختالف و غيره به اظهارنظر بپردازد. در اين حالت بخش خصوصي با قوانين تغيير تعرفه، روش

بيني كرده و به آن ورود كند. اصل اساسي بر تواند ميزان سودآوری طرح را پيشتری مياطمينان بيش

حال بايد اهم متعادل باشند. درعينهای آن خدمات بايد باين است كه سطح خدمات موردتقاضا و هزينه

 وری در قرارداد ديده شود.هايي برای ايجاد انگيزه افزايش بهرهمشوق

ترين بخش از فرآيند است. پايبندی به يک قرارداد ضعيف امر دشواری است و طراحي قرارداد مهم

دهای مشاركتي نقش مهمي دهد. اسناد راهنمای تدوين قرارداها را در برابر مخاطره قرار مينفعهمه ذی

 كنند. در چارچوب موردنياز ايفا مي
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قراردادهای مشاركتي در حوزه نظارتي بايد شفاف نوشته شود. بايد بيان شود عملكرد فني بخش 

ها برای كاربردهای دهي دادهشود، فرآيندهای گردآوری، مديريت و گزارشگيری ميخصوصي چگونه اندازه

 اعمال هستند.ها در چه سناريوهايي قابلها( طرح چيست. تعرفهانهدروني و بيروني )نظير رس

 هابخشطور شفاف مسئول نظارت مشخص شده باشد. بايد اشخاص، در قراردادهای مشاركتي بايد به

های بزرگ ها برای طرحيا نهادهای مكلف به نظارت بر بخش خصوصي معلوم باشند. بسياری از دولت

های حل اختالف بايد در قرارداد فرآيندكنند. همچنين مي ۱مبادرت به تأسيس واحد نظارت بر قرارداد

 مشخص شده باشند.

و كيفي آن است. برای مثال در تمركز اصلي قرارداد استانداردهای ارائه خدمت در هر دو جنبه كمي 

زينه و ترين هيک قرارداد تداركات سنتي تمركز بر تعيين چيزی كه دولت مايل به خريد آن است با كم

كه در يک قرارداد تداركات مشاركتي تمركز بر ارائه خدمت با باالترين ترين مخاطره است. درحاليكم

آفريني حمل برای دولت است. در اين حالت پارامتر ارزشتها با بودجه قابلكنندهكيفيت و كميت به مصرف

 گيرد.جويي مالي موردتوجه قرار ميجای صرفهبرای پول به

های ها و حفاظتسازی نشده است، حمايتطور كامل پيادهدر كشورهايي كه چارچوب رگالتوری به

های قراردادی با استفاده از منابع لبالزم بايد در قالب قراردادها آورده شوند. در اين شرايط استفاده از قا

قالب قرارداد واگذاری »شود. كشورها معموالً از های سازمان ملل پيشنهاد ميويژه نمونهالمللي بهبين

های كنند. همچنين قالببرای اين منظور استفاده مي ۲«المللي سازمان مللكميسيون قانون تجارت بين

المللي تأمين مالي بانک جهاني موجود در پورتال وبي شركت بينها قراردادی معتبری به تفكيک بخش

 نظر از نوع مشاركت، موارد زير بايد در قرارداد وجود داشته باشند:است. صرف

 قرارداد هایطرف •

 تفسير راهنمای و كليدی هایاصطالح تعاريف: تفسير •

 اعتبار زمانمدت و قضايي صالحيت محدوده دامنه، •

 اهداف •

 قرارداد به دادن خاتمه و اصالح تكميل، شروع، شرايط •

 هاطرف وظايف و حقوق •

 دولت به تضمين برای مالي تأمين هاینيازمندی •

 نامطمئن موارد تضمين برای ایبيمه هاینيازمندی •

 دولتي هایتضمين •

 صوصيخ بخش هایتضمين •
                                                           

1 Contract Monitoring Unit (CMU) 
2 United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Model Concession Contract 
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 مقررات تغيير عواقب •

 بندیزمان هایبرنامه و دارینگه اهداف عملكرد، خدمات، كيفيت •

 هاآن نقش و متولي نهادهای شناختن رسميت به •

 ایسرمايه هایهزينه قبال در قرارداد هایطرف هایوظيفه•

های فقويقي و يا تواتش مبالغ عالوهبه ثابت مبلغ ثابت، مبلغ صورتبه خصوصي بخش پاداش نحوه •

 ديگر و محل تأمين آن

 اصلي هایمخاطره مديريت و تخصيص نحوه •

 هامالكيت انتقال قبال در خصوصي بخش وظايف و حقوق •

 گيریگزارش هاینيازمندی •

 عملكردها اعمال و نظارت گيری،اندازه هایروال •

 گذاریسرمايه هایبرنامه هماهنگي هایروال •

 محيطيها در قبال مسائل زيستمسئوليت •

 هامناقشه حل هایروال •

 تأخير برای غيرموجه و موجه داليل شناختن رسميت به و تأخير فرآيندهای •

 هاالعملعكس و ماژور فورس شرايط •

 بندهای از يک هر در تغيير اعمال به مايل هاطرف از يكي كه هاييزمان برای الزم فرآيندهای •

 .است قرارداد

 رايط پرداخت غرامتش •

 در ايجادشده و قرارداد به شده آورده فكری مالكيت حقوق انواع قبال در هاطرف از هريک حقوق •

  قرارداد حين

 هامناقشه حل و منافع تضاد •

 هاطرف برای آن عواقب و قرارداد فسخ شرايط توصيف •

 قرارداد به ديگر هایموسسه ورود شرايط •

 قرارداد كليدی عوامل در تغيير يا و مالكيت در تغيير عواقب •

 يكديگر با هاطرف تعامل هایروش •

  هاطرف از يک هر برای مقررات به پايبندی هاینيازمندی •

 خصوصي بخش توسط عمومي بخش انساني نيروهای استخدام شرايط •

 ها تأمين شود.يک از طرف هر توسط بايد قرارداد امضای از قبل كه نيازیپيش شرايط •
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گذاری، طوالني بودن كالن بودن مبلغ سرمايه های قراردادهای مشاركت عمومي خصوصي،از ويژگي

هايي از جامعه كه تحت برداری تا بازگشت سرمايه و ارتباط نزديک با نيازهای بخشزمان اجرا و بهره

 گيرد.پوشش حوزه و قلمرو قرارداد مشاركت عمومي خصوصي قرار مي

در قراردادهای مشاركت  گذاران توسط سرمايه پذيرگذاری مستلزم حمايت از سرمايهجذب سرمايه

بخش به های مناسب و اطمينانطرف دولت يا بخش عمومي تضمينعمومي خصوصي است كه ازيک

گذار دچار قصور اساسي نباشد، بازگشت سرمايه و سود آن كه سرمايهدهد كه درصورتيگذاران ميسرمايه

برداری و نگهداری از ر دوره بهرهگذار دبرداری انحصاری سرمايهشود؛ از طرف ديگر حق بهرهتضمين مي

 های بخش دولتي وبرداری و تغييراتي كه در سازمانموضوع قرارداد )با در نظر گرفتن دوره طوالني بهره

 گردد.يا عمومي در اين دوره زماني ممكن است حادث شود( برقرار باشد نيز تضمين مي

ها و اجرای گيریرآيند عقد قرارداد، تصميمدهندگان( به علت اينكه عموماً در فگذاران )وامسرمايه

 گذاران در صورتي در تأمينپذيرند. سرمايهگونه ريسكي را نميگيرند، هيچقرارداد نقشي بر عهده نمي

 كنند كه از بازگشت سرمايه خود در زمان توافق شده مطمئن شوند.سرمايه مشاركت مي

طوالني قرارداد، مشاركت در فضای رقابتي حاكم  ها، در مدتگذار عليرغم پذيرش اغلب ريسکسرمايه

 گيرد. با توجه به گرايشدر زمان برگزاری مناقصه، حاشيه باريک و معقولي از سود را برای خود در نظر مي

فعلي اقتصاد كشورمان برای ورود به دوره شكوفايي پرشتاب در دوره پساتحريم در راستای اقتصاد 

های آن در جامعه ايجاد نشده است(، و از جهت ديگر رعايت ي از ويژگيمقاومتي، )كه هنوز تصوير روشن

گذار در راستای زباني در آحاد ملت و ازجمله ميان سرمايه پذير و سرمايهاصل هميشه پايدار همدلي و هم

س شده كه پبينيشده برای اجرای پروژه، در قرارداد مشاركت عمومي خصوصي پيشتحقق اهداف تعيين

های پروژه گذار و ميانجي، موضوع ريسکای متشكل از سرمايه پذير و سرمايهرارداد، در كميتهاز عقد ق

ها )و يا افزايش پوشش های ديگری از ريسکای به بخشبررسي شده و در مورد گسترش پوشش بيمه

رمايه گذاران، سشده( در جهت حمايت از سرمايهای به مقدار بيش از صد درصد بهای موضوع بيمهبيمه

ای يمههای خريد پوشش بگيری كميته، هزينهگيری شود و مطابق تصميمپذير و صالحديد پروژه، تصميم

 های زير تقسيم شود:صورتبه

 ها را بپذيردگذار بخشي از هزينهسرمايه. ۱

 ها را بپذيردسرمايه پذير بخشي از هزينه .۲

ده بيني پروژه لحاظ شپيشنشده و يا غيرقابلنيبيهای پيشها با توافق دو طرف جزء هزينههزينه .۳

 و در مدل مالي گنجانده شود

 وكار شديد استهای ديگر كسبتغييرات در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات نسبت به اغلب حوزه

های های فناوری اطالعات و ارتباطات احتماالً در بازهافزاری پروژهافزاری و نرمكه ازنظر سختطوریبه
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سال  ۲0تا  ۱0سال بايد بازنگری، بازسازی شود يا تجديد حيات يابد، ممكن است در دوره  5تا  4زماني 

ای در فناوری اطالعات و ارتباطات رخ دهد؛ بنابراين بهسازی يا برداری تغييرات اساسي و غيرمنتظرهبهره

بار و حتي چند بار اتفاق برداری و نگهداری ممكن است بيش از يکبازسازی مای ضروری در دوره بهره

هايي در سيستم مای فناوری اطالعات و ارتباطات موضوع قرارداد در بيني چنين بازسازیبيفتد. پيش

پذير نيست و يا در صورت انجام خالي از خطاهای نسنجيده ابتدای كارها و قبل از عقد قرارداد، امكان

، گذار، سرمايه پذير و ميانجييته متشكل از سرمايهعنوان كمنخواهد بود. يكي از داليل تعريف نهادی به

اران، گذوفصل منصفانه و سنجيده اين قبيل تغييرات ضروری است تا در راستای حمايت از سرمايهحل

كنندگان خدمات پروژه و سرمايه پذير( و صالحديد پروژه تصميم درست و دقيق مصالح جامعه )مصرف

ازسازی مای مكرر در دوره حيات قرارداد مشاركت عمومي خصوصي گرفته شود. اين تغييرات و ضرورت ب

وكار فناوری اطالعات و ارتباطات، با در نظر گرفتن نيازهای رو به گسترش )كمي و بخصوص كيفي( كسب

 سازد. جامعه تحت پوشش قلمرو حوزه موضوع قرارداد مشاركت، عمق و شدت آن را بيشتر نمايان مي

نمايد، پذير ميشده، كه موضوع تغيير در طول مدت حيات قرارداد را امری اجتناببا توجه به عوامل بيان

 های زير مجاز تلقي شده است.هرگونه تغيير در موضوع قرارداد مشاركت عمومي خصوصي، با شرط

 درخواست سرمایه پذیر .1

گان مای سرمايه پذير ممكن است بر اساس تصميمات سازماني خود، دستور و يا خواسته ساير ار

ناوری وكار فدولتي، يا تحت تأثير تغيير نيازهای جامعه تحت پوشش حوزه و قلمرو پروژه در زمينه كسب

اطالعات و ارتباطات، تصميم به تغيير يا گسترش موضوع قرارداد بگيرد. اين تغييرات در كميته متشكل 

 شود. گيری نهائي ميگذار، سرمايه پذير و ميانجي تصميماز سرمايه

 پذیرتائید و پذیرش سرمایه .2

افزار و انتظارات روبه افزايش كاربران و افزار و سختگسترش طوفاني فناوری اطالعات در زمينه نرم

وكار فناوری اطالعات و ارتباطات، ضرورت بروز رساني سيستم مای موضوع رقابت جهاني در حوزه كسب

شود گذار پيشنهاد ميها منجر شود، توسط سرمايهقرارداد كه ممكن است به بازسازی اساسي اين سيستم

گيری و گذار و ميانجي تصميمو بايد پس از تائيد سرمايه پذير در كميته متشكل از سرمايه پذير، سرمايه

 سپس اجرا شود.

 هالحاظ کردن هزینه .3

گذار رمايهر، سشده بايد همواره توسط كميته متشكل از سرمايه پذيهای مترتب بر تغييرات بيانهزينه

رگونه نياز هصورت مقتضي در مدل مالي لحاظ گردد. اين شرط، پيشو ميانجي تعيين و در صورت نياز به

عات وكار فناوری اطالبيني در قرارداد مای مشاركت عمومي خصوصي كسبپيشتغيير و بازسازی غيرقابل
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 هایگذار متعهد به تأمين مالي هزينههها در مدل مالي، سرمايو ارتباطات است. پس ازلحاظ كردن هزينه

 شده برای چنين تغييراتي است.معين

عنوان دو شخصيت مستقل و مجزا در قرارداد مشاركت محترم گذار و سرمايه پذير بهحقوق سرمايه

 دقت حدود و قلمرو هريک ترسيم شود.شده و بايد بهشمرده

حيت و دارای اعتبار و تخصص، در مورد نحوه عنوان يک سازمان دارای صالگذار حق دارد بهسرمايه

اجرای كارهای موضوع قرارداد به اختيار و آزادانه تصميم بگير و بر اساس آن عمل نمايد. سرمايه پذير و 

ها دخالت اشخاص ثالث حق ندارند در كارهای اجرائي سرمايه پذير و يا افراد به خدمت گرفته شده آن

 رد نمايند.ای به آن وانمايند و يا خدشه

وكار فناوری اطالعات و ارتباطات معموالً موضوع قرارداد مای مشاركت عمومي خصوصي در كسب

مربوط به زيرساخت مای حوزه فناوری و اطالعات در جامعه تحت قلمرو قرارداد مشاركت است. در اين 

. سازمان مجری اندهای عمومي دارای صالحيت و مداخلههای مختلف دولتي و سازمانحوزه، سازمان

 های دارای)سرمايه پذير( نيز در طول اجرای پروژه، ممكن است مكلف به پاسخ گوئي به چنين سازمان

اختيار و صالحيتي باشد؛ بنابراين سرمايه پذير برای اطمينان از رعايت مشخصات و استانداردها، بايد در 

 صورتگذار بايد بهرت داشته باشد. سرمايهبرداری و نگهداری پروژه پايش نظاروند اجرا )احداث( و بهره

 متعارف و با رعايت اصل حسن نيت با سرمايه پذير همكاری نمايد.

فرد خريدار خدمات پروژه باشد، جهت پايش و نظارت بر صورت منحصربهكه سرمايه پذير بهدرصورتي

 گذار و ميانجيير و سرمايهبرداری متشكل از سرمايه پذبرداری و نگهداری تجاری كميته بهرهدوره بهره

نمايد؛ در غير اين وظيفه ميبرداری و نگهداری انجامبرای نظارت راهبردی تشكيل و در تمام دوره بهره

برداری و گذار بايد هر سه ماه گزارش عملكرد و مالي خود را درزمان اجرا )احداث( و بهرهصورت سرمايه

تواند در صورت نياز مشاور فني و يا مميز مالي يه پذير مينگهداری به سرمايه پذير تسليم نمايد. سرما

ای به روند اجرای ها و فرآيند عملكردها تعيين نمايد، بدون اينكه خدشهبرای كنترل و پايش گزارش

 گذار وارد شود.وظايف و تعهدات سرمايه

 نمايد. برداری و نگهداری نميخود اقدام به طراحي، اجرا )احداث( و بهره گذارسرمايه

صورت موظف است برای طراحي، خريد و اجرا )احداث( يک پيمانكار دارای صالحيت به گذارسرمايه

های طراحي، خريد و اجرا، را بر عهده بگيرد. را به خدمت بگيرد. پيمانكار بايد كليه ريسک ۱پيمانكار

قوق، تواند تأثيری در حعنوان شخص ثالث تلقي گرديده و عملكرد وی نميپيمانكار در قرارداد مشاركت به

 موجب قرارداد مشاركت بگذارد.به ، سرمايه پذيرگذارسرمايهتعهدات و مسئوليت مای 

                                                           
1 Engineering, Procurement, and Construction (EPC) 



 ها و نحوه مشارکت عمومی خصوصی در ارائه خدمات الکترونیکی جمهوری اسالمی ایرانروش    60

برداری و نگهداری تجاری يک پيمانكار دارای صالحيت را به گذار موظف است برای بهرهسرمايه

هداری برداری، تعمير و نگهای بهرهبرداری و نگهداری تجاری بايد كليه ريسکخدمت بگيرد. پيمانكار بهره

ي عنوان شخص ثالث تلقبهبرداری و نگهداری تجاری در قرارداد مشاركت را بر عهده بگيرد. پيمانكار بهره

گذار، سرمايه پذير تواند تأثيری در حقوق، تعهدات و مسئوليت مای سرمايهگرديده و عملكرد وی نمي

 موجب قرارداد مشاركت بگذارد.به

منظور امور فني، مالي، پايش و نظارت قرارداد مشاور و يا مميزهايي را به خدمت تواند بهسرمايه مي

ها عنوان شخص ثالث تلقي گرديده و عملكرد آنن و مميزان در قرارداد مشاركت بهبگيرد. چنين مشاورا

ت موجب قرارداد مشاركگذار، سرمايه پذير بهتواند تأثيری در حقوق، تعهدات و مسئوليت مای سرمايهنمي

ری بگذارد. كليه كارهای مشاوران و مميزان بايد در ساعات اداری و بدون اينكه خللي در كارهای جا

گذار بايد با مشاوران و مميزان در حد متعارف وظيفه نمايند. سرمايهگذار ايجاد شود بايد انجامسرمايه

 همكاری نمايد.

 های قراردادهای مشارکتیسرفصل  -1 -15

های زير بايد در قراردادهای مشاركتي خدمات دولت نظر از مدل انتخابي قرارداد، سرفصلصرف

 الكترونيكي لحاظ شوند:

 زمان قراردادمدت -1-15-1

كه ممكن است با تاريخ امضای  Commencementزمان قرارداد به همراه تاريخ در قرارداد بايد مدت

قبل از دوره ارائه خدمت است.  Commencementقرارداد يكي نباشد مشخص شود. معموالً تاريخ 

 زمان قرارداد بايد با لحاظ موارد زير انتخاب شود:مدت

 های خدمات مورد انتظار بخش دولتيدیمنياز •

 .ماندمي باقي خصوصي بخش در كه هاييدارايي از انتظار مورد استفاده •

 سرمايه برگشت برای خصوصي بخش موردنياز زمان •

 خود هایهزينه تأمين خصوص در طرح وضعيت •

 وابسته هایهزينه و هادارايي ایدوره هاینوسازی هایهزينه •

 های طرحبدهي وضعيت •

 داشته قرارداد بندیزمان از مستقل هاييبندیزمان و زمانمدت توانندمي قرارداد از مشخصي اجزای •

 .باشند
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 ارائه خدمت  -2-15-1

های ارائه خدمت در طرح سازی همه روشپس از امضای قرارداد معموالً زماني برای ساخت يا پياده

های زيادی به همراه دارد. مخصوصاً مخاطره تأخيرها يا افزايش هشود. اين بازه زماني مخاطرديده مي

شده. قرارداد بايد شامل بندهايي باشد كه تكليف بخش دولتي را در شرايطي بينيها از مقادير پيشهزينه

كه بخش خصوصي در اين بازه زماني با شكست مواجه شود مشخص كند. از جانب بخش خصوصي نيز 

كه برآورده ساختن استانداردها، موردقبول ينان حاصل شود كه سيستم درصورتيبايد در قرارداد اطم

 گيرد.بخش دولتي قرار مي

 جبران تأخیر در ارائه خدمت  -3-15-1

موقع طرح دارند. دولت از جانب هايي برای انجام بههر دو طرف دولتي و خصوصي انگيزه

های های طرح برای بازپرداخت وامدريافتيفشار است و بخش خصوصي به های خدمت تحتكنندهمصرف

 خود نياز دارد. زيرا دولت تا پيش از ارائه خدمت به بخش خصوصي مبلغي پرداخت نخواهد كرد.

 های غیرمترقبهاتفاق  -4-15-41

شود. يكي از انواع اتفاق غيرمترقبه اتفاقي است كه مانع از ارائه خدمت توسط بخش خصوصي مي

وجود دارد كه در آن بخش  Relief Eventsه، شرايط فورس ماژور است. همچنين های غيرمترقباتفاق

 جانبه باشد.شود اما نه در حدی كه بخش دولتي مجاز به فسخ يکخصوصي خاطي دانسته مي

دولت موظف به جبران خدمت بخش خصوصي است. تغيير در قوانين  Compensationهای در اتفاق

 است. Compensationهای يكي از انواع اتفاق

 ها در قبال اطالعاتها و سلب مسئولیتضمانت -5-15-1

های مرتبط با دقت انواع اطالعات آورده در قرارداد بايد مشخص باشد كدام طرف مسئول مخاطره

هايي كه در اختيار بخش شده در قرارداد است. در قراردادهای مشاركتي بخش دولتي بايد شرايط دارايي

ها را دهد را مشخص نموده و بخش خصوصي ضمانت دهد كه در انتهای قرارداد داراييميخصوصي قرار 

 گرداند.با همان شرايط برمي
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 ها و در دسترس بودن خدماتنیازمندی  -6-15-1

تمركز بر ارائه خدمت است، بنابراين در دسترس نبودن خدمت بايد منجر به كاهش يا قطع 

ود. موضوع بحث در خدمات دولت الكترونيكي چگونگي تعريف های دولت به بخش خصوصي شپرداخت

در دسترس بودن خدمت است. اين در مورد خدمات دولت الكترونيكي بااهميت است زيرا معموالً دولت 

 كند نه در قبال مصرف آن.در قبال در دسترس بودن خدمت به بخش خصوصي پرداخت مي

 ها و ارائه خدمتداری دارایینگه  -7-15-1

كه شود. تعريف اينداری ديده ميهای متداول نوسازی و نگهر پيشنهاد مالي طرف خصوصي، هزينهد

 ترين حالت برایمخاطرهچه چيزی نياز به جايگزيني دارد و هزينه انجام آن به قرارداد بستگي دارد. كم

 هایروشتوان مجاز به تعريف بر مشخصات خدمات خروجي است. طرف خصوصي ميطرف خصوصي تكيه

 شود.داری و نوسازی باشد. اين باعث ايجاد نوآوری ميخود در نگه

 نظارت بر عملکرد و ارزیابی انطباق -8-15-1

كه احراز عدم انطباق گيری كاركردها و عواقبي كه درصورتيسطوح كاركردی مورد انتظار، ابزار اندازه

 متوجه طرف خصوصي خواهد بود بايد مشخص شود.

شده يكي از ابزارهای انتقال مخاطره است. در تعيين مشخصات خروجي كاركردی مذاكرهيک نظام 

سنجي بازار )ساير اپراتورهای مشاركتي كه در حال ارائه های برتریتوان از مطالعهكه وجود ميدرصورتي

 موفق خدمت هستند( استفاده كرد.

 گذاری و پرداختهای قیمتروش  -9-15-1

ها بين دو طرف قرارداد ها و مسئوليتی و پرداخت نيز از ابزارهای تقسيم مخاطرهگذارهای قيمتروش

های عملكردی تعيين كرد و يا ابزاری برای توان مشوقاست. با تعيين امتيازهايي برای عملكرد بهتر مي

 مقابله با عملكرد ضعيف ايجاد نمود.اصول كلي روش پرداخت در قرارداد به شرح زير است:

 از در دسترس بودن خدمت هيچ مبلغي پرداخت نشود. شپي تا •

 دسترس در برای هم از مستقل پرداخت چندين نه دارد وجود نرخيتک پرداخت يک خدمت برای •

 .كاركرد يا بودن

 .شودمي انجام خدمت بودن دسترس در درازای تنها نرخيتک پرداخت •
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كه عدم وجود خدمت پرداختي . درصورتيباشد موفقيت عدم ميزان با متناسب بايد پرداخت كسر •

 كهشود. مگر اينكه يک نقصان كوچک منجر به كاهش كمي در پرداخت ميانجام ن خواهد شد، درحالي

 نقصان كوچک مرتباً تكرار شود.

 تغییر در خدمت توسط دو طرف  -10-15-1

در زمان امضای قرارداد شده بينيهای خدمت خارج از دامنه پيشگاهي انجام تغييراتي در نيازمندی

های فني محتمل است. معموالً بخش دولتي اين تغييرات ضروری است. اين موضوع با توجه به پيشرفت

شوند. اما مشورت با طرف مقابل پيش از اقدام به تغيير بايد در پذيرد زيرا نوعي بهبود محسوب ميرا مي

 قرارداد ديده شود.

هايي برداری باشد. بسته به ماهيت تغيير، ممكن است هزينهبهرهممكن است تغيير مربوط به ساخت يا 

های خدمت كه منجر به هزينه شود در قرارداد مهم به طرح تحميلش شود. لحاظ تغييرات در نيازمندی

 است.

 تعدیل و تغییر قیمت  -11-15-1

های زماني مشخص ها در بازهدر همه قراردادهای مشاركتي بايد ترتيباتي برای تغيير خودكار قيمت

با يک شاخص ديده شود. اين شاخص بايد در مرحله فراخوان تعريف تعيين شود. زيرا بر نحوه درآمدزايي 

توان با مطالعه يا ارزيابي شوند را ميای با در شاخص پوشش داده نميطرح اثرگذار است. تغييرات هزينه

 شرايط بازار تعيين كرد. 

 کارمندها کارهای فرعی وپیمان  -12-15-1

كه مجری طرح كارهای فرعي طرح هستند. درحالينظر در خصوص پيمانمند به اعمالها عالقهدولت

كاران فرعي داشته باشد. هيچ سطحي از كنترل توسط بايد كنترل كاملي بر عملكرد و كيفيت پيمان

ارد است. تنها در مو شود و در بيشتر مواقع اين كار غيرضروریبخش دولتي در اين موضوع پيشنهاد نمي

 های امنيتتوان به مالحظهمحدودی ممكن است داليلي برای اين كار وجود داشته باشد. برای نمونه مي

 ملي يا منافع جامعه اشاره كرد.
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 امضا و تغییر مالکیت  -13-15-1

زمان قراردادهای مشاركتي بسيار طوالني است. به همين دليل برخي تغييرات در مالكيت مدت

تمل است و اين موضوع بايد در قرارداد ديده شود. ممكن است ساختار سازماني طرف خصوصي طي مح

 های ديگری محول كند.زمان تغيير كند و انجام امور مشخصي را به بخش

 ها در انتهای قراردادوضعیت دارایی  -14-15-1

 ها در انتهای قرارداد محتمل است:دو حالت برای وضعيت دارايي

هايي است كه موردتقاضای بلندمدت شود. اين شامل داراييها به دولت واگذار ميل داراييكنتر .۱

 مشتريان بوده و كاربرد ديگری ندارند.

های عمومي است با شوند. اين شامل داراييهای باقيمانده به طرف خصوصي منتقل ميدارايي .۲

 كاربردهای مختلف خارج از دامنه خدمات عمومي است.

 فسخ  -15-15-1

طرف خصوصي بايد مجاز به فسخ قرارداد در شرايطي كه قادر به تحمل شرايطي درنتيجه عملكرد 

 دولت است باشد. در قرارداد بايد روشي برای محاسبه جبران خسارت آورده شود.

 حل اختالف و مراحل آن  -1 -16-15

 ير است:های مشاركتي موارد زهای متداول حل اختالف در طرحيكي از روش

 كنند.در يک بازه زماني مشخص دو طرف باهدف رسيدن به تفاهم باهم مذاكره مي .۱

گيری ارجاع كه عدم موفقيت مذاكرات، موضوع را به يک فرد باصالحيت جهت تصميمدرصورتي .۲

 دهند.مي

 ئه كند.تواند موضوع را به دادگاه ارااگر هريک از طرفين ازنظر داوری رضايت نداشته باشد مي .۳

 مذاکرات و آغاز قرارداد -1 -16

مانده را برطرف خواهد كرد. در اين مرحله تنها افراد كليدی مذاكرات در اين مرحله آخرين مسائل باقي

ها به توافق رسيده شده وجود شوند. در مذاكره اجازه باز كردن مباحثي كه قبالً در مورد آندرگير مذاكره مي
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شود. شرايطي كه جهت عملياتي شدن قرارداد شرايط قرارداد مربوط ميبه پيشندارد. بخشي از مذاكرات 

 شود.بندی و فرآيند انتقال موردبحث گذاشته ميتوسط دو طرف بايد تأمين شود. زمان

 سازی و اجرای قراردادپیاده  -1 -17

 كند.ا تضمين ميهای زير، موفقيت قرارداد رسازی قرارداد، توجه به مالحظهقبل از ورود به پياده

 ها در حین اجرای قراردادنفعمدیریت ذی -1-17-1

رسد. برعكس، مراحل اوليه اجرای ها با امضای قرارداد به اتمام نمينفعنياز به ارتباطات مؤثر با ذی

ها است. با ورود طرح مشاركتي نفعقرارداد زمان بسيار حساسي برای برنده مناقصه جهت جلب اعتماد ذی

 گذار منتخب بايد برنامه دقيقي برای مديريت ارتباطات داشته باشد.له اجرا، مناقصهبه مرح

 توانایی مدیریت تغییرات  -2-17-1

پذيری از هر دو طرف و ابزارهايي برای ای از انعطافمديريت قراردادهای مشاركتي نيازمند درجه

ره را ها و غييرات در تعاريف، دامنه، نيازمندیتعديل بندهای قرارداد است. قراردادها بايد توانايي انواع تغي

 ها بايد قوی و به حد كافي منعطف باشد.داشته باشند. و ارتباط

 وکار و مدل مالیطرح کسب  -1 -18

شود مدل مالي طرح است. برای ايجاد يک مدل مالي بايد ترين ابزاری كه در تحليل استفاده ميمهم

 های محيطي شناسايي شوند.فرضو همه پيش های موجود با دقت بررسي شدهداده

های مالي، های قبلي شامل دادهسازی و انجام تحليل مالي گردآوری و تحليل دادهاولين قدم در مدل

سازماني )مانند سطوح كارمندان و غيره(، عملياتي )مانند حجم توليدات و فاكتورها( و فني )مانند انواع 

 شوند:ها شامل موارد زير مي( است. اين دادههای عملياتيهای داراييو ظرفيت

 هابندیبودجه و هابرنامه ،(نشدهحسابرسي) مالي هایگزارش ساير و شدهحسابرسي مالي هایصورت •

 فعلي و گذشته ایتعرفه هایجدول •

 ياتي، سرپرستي، دائمي، قراردادی و غيره(عمل مانند) كاركنان انواع و تعداد •

 مشتريان داده پايگاه •

 سرمايه هزينه و هابدهي برنامه •
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 هایهزينه توليد، حجم تاريخچه توليد، هایظرفيت اطالعات شامل) عملياتي هایدارايي برنامه •

 (غيره و عملياتي

 حال انجام در يا و شدهريزیبرنامه گذاریسرمايه برنامه هرگونه جزييات •

های بااهميت مربوط به اقتصاد كالن انواع ديگری از دادههای مربوط به بخش موردنظر، عالوه بر داده

های اثرگذار( و اطالعات های تبادل ارز، و ساير نرخهای تورم، سابقه توليد ناخالص داخلي، نرخ)مانند نرخ

های رشد جمعيت( بايد گردآوری شوند. اين اطالعات اقتصاد كالن و جمعيتي برای تخمين جمعيتي )نرخ

ها و گذاریهای عملياتي، درآمدها، سرمايهميزان تقاضا، تنظيمات الزم در تعرفه، هزينهمواردی مانند 

 خدمات وام موردنياز است.

 ۱افزار مناسب مانند ميكروسافت اكسلنرم کساختار مدل مالي بايد استاندارد بوده و در قالب ي

 زير باشد: ۲هایسازی و ارائه شود. اين فايل بايد شامل برگهپياده

 :مانند فرضيات و هاورودی حاوی هاييبرگه •

O های اقتصادی )تورم، سطوح مالياتي و غيره(داده 

O شوند و غيره(تدريج به طرح تزريق ميهايي كه بههای ساخت، سرمايههای ساخت )هزينهداده 

O ها )مربوط به نگهداری و رشد(گذاریهزينه سرمايه 

O  صاحبان سهام، اعتبارات، اوراق قرضه يارانه و غيره(سطوح و انواع منابع مالي )حقوق 

O های مالي )مانند شرايط انواع تأمين مالي(داده 

O های تبديل(های استهالک، هزينهبيني تقاضا، نرخهای عملياتي، پيشهای عملياتي )هزينهداده 

 پروژه شركت ترازنامه زيان، و سود هایحساب نقدی، جريان بيانيه حاوی هاييبرگه •

واع ان ازای به را شركت نقدی جريان نتايج هابرگه اين. نتايج و فرضيات خالصه حاوی هاييبرگه •

 شوند:های زير ارائه ميدهند. اين نتايج معموالً در قالب شاخصفرضيات نشان مي

O ۳نرخ بازدهي داخلي طرح 

O 4نرخ بازگشت حقوق صاحبان سهام طرح 

O 5نسبت پوشش بدهي ساالنه 

O ۶نسبت پوشش وام بدهي خدمات زندگي 

                                                           
1 Microsoft Excel 
2 Worksheets 
3 Project Internal Rate of Return (IRR) 
4 Project Return on Equity (ROE) 
5 Annual Debt Service Coverage Ratio (ADSCR) 
6 Loan Life Debt Service Cover Ratio (LLCR) 
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O ۱ارزش خالص فعلي طرح 

O ۲هاارزش خالص فعلي يارانه 

ها، نتايج مالي طرح را در سناريوهای مختلف گذاریهای نقدی و سرمايهبيني جريانمدل مالي با پيش

 های وابستهها در مورد مخاطرات و هزينهفرضكند. اين مدل بازنمودی از فرضيات و پيشسازی ميشبيه

تری در مورد ساختار های آگاهانهتوانند تصميمها است. تصميم گيران با استفاده از مدل مالي ميبه آن

های مختلف محصول و خدمات، سطوح مختلف ها يا قيمتطرح و محيط عملياتي آن شامل تأثير تعرفه

 ای و سطوح مختلف پوشش دهي طرح داشته باشند.يارانه

اربردهای مدل مالي ارزيابي پيشنهادهای مختلفي است كه از طرف بخش خصوصي به يكي ديگر از ك

 شود.بخش دولتي ارائه مي

                                                           
1 Net Present Value (NPV) of Projects 
2 Net Present Value (NPV) of Subsidies 





 فصل دوم

 مشارکت عمومي خصوصي در خدمات دولت الکترونیکي

ت مشارك طيها و محدوده خدمات دولت الكترونيكي، مالحظات و شرا يژگيو ف،يفصل به تعار نيدر ا

در ارائه خدمات  يمشاركت یقراردادها هایيژگيو ،يكيدر ارائه خدمات الكترون يدولت و بخش خصوص

 يمشاركت ایهموفق درحوزه طرح هایتجربه نمونه و هاالزم و همچنين پروژه یها رساختيز ،يكيالكترون

 رداخته شده است.فناوری اطالعات پ

 دولت الکترونیکی و مشارکت عمومی خصوصی  -1 -2

رها های ارتباطي توسط كشواستفاده از اطالعات و فناوری»صورت بانک جهاني، دولت الكترونيكي را به

های جامعه مدني شده به شهروندان، تجار، سازمانمنظور افزايش تنوع و كيفيت اطالعات و خدمات ارائهبه

های مناسب جهت پاسخگويي، صرفه بودن و شيوهبههای دولتي از لحاظ كارآمدی، مقرونازمانو ديگر س

توصيف كرده است. بحث استفاده از قراردادهای مشاركتي در خدمات « سازی و تقويت دموكراسيشفاف

توان دولت الكترونيكي پديده نسبتاً جديدی در دنيا است. مشاركت در خدمات دولت الكترونيكي را مي

اجرا بين نهادهای بخش خصوصي و دولتي كه در آن بخش يک قرارداد قانوني قابل»گونه تعريف كرد: اين

نامي و غيره( خدمات عمومي خصوصي با صرف هزينه بخشي منابع خود )مالي، فني، زمان، خوش

ای هدمت و دريافتيهای ارائه خالكترونيكي موردنظر دولت را ارائه نموده و بايد در مقابل برخي مخاطره

 « گو باشد.در قابل عملكرد خود پاسخ

های سياسي به بخش دولتي منتقل های تجاری به بخش خصوصي و مخاطرهطوركلي مخاطرهبه

 شوند. اهداف انجام مشاركت در خدمات دولت الكترونيكي عبارت است از:مي

 دولت هایشبكه سازیپياده در موردنياز مالي منابع كاهش برای خصوصي بخش هایسرمايه جذب •

 .اهشبكه روی بر ارائهقابل عمومي خدمات نيز و زيرساختي بسترهای و اطالعات شامل الكترونيكي

ها و خدمات الكترونيكي و احي شبكهطر در خصوصي بخش نوآوری و فناوری ها،تجربه جذب •

 مندی از خالقيت و ابتكار بخش خصوصي.بهره

 اریتج ارائه در مشتری رابطه مديريت هایتجربه و خصوصي بخش بازاريابي هایكانال از استفاده •

 .مشتريان به الكترونيكي دولت خدمات

 همچنين منافع احتمالي انجام مشاركت در خدمات دولت الكترونيكي عبارت هستند از:



 ها و نحوه مشارکت عمومی خصوصی در ارائه خدمات الکترونیکی جمهوری اسالمی ایرانروش    70

 از خصوصي بخش مالي مشاركت دليل به هازيرساخت و كاربردها خدمات، ارائه سرعت افزايش •

 .منافع تسهيم و گذاریسرمايه طريق

 شدهسازیويژه مهندسي هایسيستم به دسترسي و طراحي در ترپيشرفته هایفناوری از استفاده •

 .خصوصي بخش دسترس در

 تايج درنتيجه افزايش كيفيت ارائه خدمات و افزايش رضايتمندی مشتريان.ن بر بيشتر تمركز •

 بومي خصوصي بخش توانمندسازی بر غيرمستقيم تبعات •

  های مشارکتی در خدمات دولت الکترونیکیمدل -2 -2

 صورت زير است.به يها در خدمات دولت الكترونيكهای مشاركتي و شرايط آنهای اصلي انجام طرحمدل

 نوع قرارداد
بازه زمانی 

 )سال(

دریافتی بخش 

 خصوصی

ماهیت عملکردی 

 بخش خصوصی
 مثال

خدمات  قراردادهای

 سپاری()برون
 ۳الي  ۱

الزحمه از دولت حق

در قبال انجام 

 خدمات غير اصلي

خدمات معين، معموالً 

 خدمات فني

طراحي و مديريت 

سايت، وب

سازی فناوری ظرفيت

 اطالعات و ارتباطات

 ۸الي  ۳ قراردادهای مديريت

الزحمه از دولت حق

در قبال خدمات و 

مبلغ تشويقي مبتني 

 بر عملكرد

برداری از مديريت بهره

 يكي از خدمات دولتي

تأمين نيروی انساني 

مركز تماس، مديريت و 

برداری از يک بهره

 طرح مديريت اسناد

 ۱5الي  ۸ واگذاری

همه درآمدها، 

ها يا الزحمهحق

های دريافتي حساب

ها در قبال از مشتری

 ارائه خدمت

برداری، مديريت، بهره

داری تعميرات و نگه

گذاری( سرمايه)گاهي 

يک خدمت مطابق 

استانداردها و 

 های مشخصخروجي

تجهيزات و 

های فناوری زيرساخت

اطالعات و ارتباطات 

جهت ارائه يک خدمت 

جديد الكترونيكي، 

 هایاتصال دفاتر و باجه

 دولتي

برداری، ساخت، بهره

 انتقال و موارد مشابه
 ۲5الي  ۱5

معموالً دولت بر 

مبنای يک پايه به 

خصوصي  بخش

 كندپرداخت مي

طراحي، تأمين مالي 

)بلندمدت(، ساخت، 

برداری تأسيس و بهره

با استانداردهای 

مشخص، 

های الزم زيرساخت

های فناوری زيرساخت

اطالعات و ارتباطات، 

سيستم تداركات 

الكترونيكي، 

های تجاری، پورتال

های شبكه باجه
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 نوع قرارداد
بازه زمانی 

 )سال(

دریافتی بخش 

 خصوصی

ماهیت عملکردی 

 بخش خصوصی
 مثال

 عمومي ارائه خدمت

 ۳0الي  ۱5 واگذاری حق امتياز

همه درآمدهای 

دريافتي از 

ها، ممكن مشتری

است بخش خصوصي 

مبلغي را به دولت 

 بپردازد.

برداری، مديريت، بهره

گذاری و سرمايه

ها توسعه در زيرساخت

يا خدمات دولتي 

مطابق با 

استانداردهای 

 مشخص

عمليات و توسعه 

های مخابراتي، شبكه

فناوری اطالعات و 

ارتباطات جديد برای 

دمات دولت ارائه خ

 الكترونيكي

 مقایسه جزئیات انجام قراردادهای مشارکتی -1 -2 جدول

ماهيت عملكردی بخش  دريافتي بخش خصوصي بازه زماني )سال( قرارداد نوع

 مثال خصوصي

الزحمه از دولت در قبال انجام خدمات غير اصليحق ۳الي  ۱ سپاری(خدمات )برون قراردادهای

سازی فناوری سايت، ظرفيتطراحي و مديريت وب خدمات فنيخدمات معين، معموالً  

 اطالعات و ارتباطات

الزحمه از دولت در قبال خدمات و مبلغ تشويقي مبتني بر حق ۸الي  ۳ مديريت قراردادهای

تأمين نيروی انساني مركز تماس، مديريت  برداری از يكي از خدمات دولتيمديريت بهره عملكرد

 طرح مديريت اسناد برداری از يکو بهره

ها در قبال های دريافتي از مشتریها يا حسابالزحمههمه درآمدها، حق ۱5الي  ۸ واگذاری

گذاری( يک خدمت مطابق داری )گاهي سرمايهبرداری، تعميرات و نگهمديريت، بهره ارائه خدمت

تباطات جهت های فناوری اطالعات و ارتجهيزات و زيرساخت های مشخصاستانداردها و خروجي

 های دولتيخدمت جديد الكترونيكي، اتصال دفاتر و باجه کارائه ي

معموالً دولت بر مبنای يک پايه  ۲5الي  ۱5 برداری، انتقال و موارد مشابهبهره ساخت،

برداری طراحي، تأمين مالي )بلندمدت(، ساخت، تأسيس و بهره كندبه بخش خصوصي پرداخت مي

های فناوری اطالعات و ارتباطات، زيرساخت های الزم ارائه خدمتيرساختبا استانداردهای مشخص، ز

 های عموميهای تجاری، شبكه باجهسيستم تداركات الكترونيكي، پورتال

ها، ممكن است همه درآمدهای دريافتي از مشتری ۳0الي  ۱5 حق امتياز واگذاری

گذاری و توسعه در ، سرمايهبرداریمديريت، بهره بخش خصوصي مبلغي را به دولت بپردازد.
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عمليات و توسعه مخابراتي،  ها يا خدمات دولتي مطابق با استانداردهای مشخصزيرساخت

 جديد برای ارائه خدمات دولت الكترونيكي ارتباطاتهای فناوری اطالعات و شبكه

 نيازهای انجام مشاركتي خدمات دولت الكترونيكي موارد زير هستند:پيش برخي

 جوز واگذاریم  -1-2-2

های فناوری اطالعات و ها يا سيستمها معموالً زيرساختمورد خدمات دولت الكترونيكي دارايي در

های مشاركتي در اين گيرند. برای انجام طرحهای شهروندان شكل ميارتباطات هستند كه بر پايه داده

اتمام آن به بخش خصوصي وجود  ها در دوره قرارداد و يا بعد ازحوزه بايد مجوز واگذاری بخش از آن

ها جهت جلب ها، اما دولتداشته باشد. هرچند موضوع اين طرح ارائه خدمات است و نه مالكيت دارايي

 نظر بخش خصوصي گاه مجبور به چنين تصميمي هستند.

 های مشاركتي خدمات دولت الكترونيكي اثرگذار هستند موارد زير است:كه بر انجام طرح قوانيني

 قوانين ناظر بر قرارداد •

 قوانين حقوق مالكيت فكری •

 قوانين تجارت الكترونيكي •

 قوانين دادگستری •

 كنندهقوانين حمايت از حقوق مصرف •

 قوانين حفظ حريم خصوصي •

 قوانين جرائم •

 قوانين مالياتي •

 قوانين پول الكترونيكي •

های دولت الكترونيكي نيازمند امضای ديجيتالي هستند. بنابراين بايد قوانين پشتيبان از طرح بسياری

 پايه امضای دستي در كشور وجود داشته باشد.امضای ديجيتالي و به رسميت شناختن آن هم

 رگالتوری بخشی  -2-2-2

ونقل، انرژی و راه، حمل ها )شاملهای مشاركتي در ابتدا به تفكيک بخشقوانين انجام طرح معموالً

های اخير كشورها در حال تدوين قوانين چندبخشي جهت اند، و در سالغيره( در كشورها تدوين شده

مرحله به  نازايها هستند. معموالً پسهای مشاركتي در همه بخشسازی مسائل كليدی طرحيكنواخت

 ن(.انگليس، استراليا، مالزی و فيليپي اند )نظيرهای دولت الكترونيكي رفتهسراغ مشاركتي كردن طرح
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ي های مشاركتشود، برای انجام طرحكه هر بخش كشور با قوانين و مقررات خود اداره ميتوجه به اين با

 دولت الكترونيكي نياز به يک واحد ويژه مشاركت در دولت الكترونيكي جهت رگالتوری است.

های فكری و از رده خارج شدن قوق مالكيتهای مهم در خدمات دولت الكترونيكي حمخاطره از

 ها توجه شود.ها است كه بايد در قرارداد به آنفناوری

 های مشاركتي خدمات دولت الكترونيكي موارد زير است:رگالتوری مرتبط با طرح هایحوزه

 رگالتوری خدمات و محتوا •

O  شده و قرار است قبل ارائه ميبازنگری در قوانين رگالتوری موجود در ارتباط با خدماتي كه از

 صورت الكترونيكي ارائه شود و انطباق با فضای برخط )مانند سالمت يا آموزش الكترونيكي(به

O ده و قرار شبازنگری در قوانين رگالتوری موجود در ارتباط با محصوالتي كه قبالً فيزيكي ارائه مي

و غيره( شامل موارد محتوا، حقوق مالكيت  افزار، موسيقيصورت برخط عرضه شود )مانند نرماست به

 فكری و غيره.

O های مشاركتي دولت های جديد در طرحوضع مقررات رگالتوری جديد برای مقابله با چالش

 الكترونيكي

 رگالتوری تجارت الكترونيكي •

O احراز صالحيت 

O رمزنگاری 

O حقوق مالكيت فكری 

O كنندهحمايت از مصرف 

O های امنيتيحالت 

O هاحفاظت از داده 

O حفاظت از حريم خصوصي 

O قانون رقابت 

O مسائل مالياتي 

O سازگاری فني و استانداردی 
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 مالحظات مشارکت دولت و بخش خصوصی در ارائه خدمات الکترونیکی  -2 -3

  گذاریسیاست در دولت هایمسئولیت  -1-3-2

جمله موضوعات مطرح در مشاركت عمومي قانوني، اجتماعي، اقتصادی، سياسي و اجرايي از  موضوعات

 باشد، خصوصي -عمومي مشاركت هایخصوصي است و چنان چه دولت مجبور به اجرای موفق برنامه -

 توسعه در خصوصي بخش مشاركت. دارد برعهده را موضوعات از ایگسترده طيف فصل و حل مسئوليت

 موضوعات و گذاریسياست ريزی،مستلزم تالش دولت و ايفای نقش كليدی در طرح اهرساختزي

 اتتغيير ايجاد به موظف دولت خصوصي، بخش مشاركت تشويق منظور به عالوه، به. است رگوالتوری

 : شود مي خالصه زير موارد در دولت اصلي هایمسئوليت ترتيب، اين به. است قانوني و مالي اقتصادی،

 خصوصي  -ايجاد چارچوب خط مشي مشاركت عمومي  •

 ايجاد يک محيط مساعد  •

 ايجاد يک ساز و كار اجرايي  •

 ترويج حاكميت مناسب •

 سياسي و اجتماعي هایپاسخگويي به نگراني •

 عمومي بخش برای سازیظرفيت •

  دولت مالی هایمسئولیت  -2-3-2

 اجرايي، مسائل همچنين و مشيرگوالتوری و خط قانوني، موضوعات به مربوط هایبر مسئوليت عالوه

دارد. مشاركت دولت ممكن است در  PPP هایپروژه در غيرمستقيمي و مستقيم های-مسئوليت دولت،

ارائه  و هاريسک برخي تقابل فرعي، وام طريق از مالي تأمين آورده، در مشاركت ها،مالكيت دارايي

 مستلزم هانوع مشاركت ی با منشاء داخلي و خارجي باشد. اينهاوام نامهضمانت شامل مختلف، هایمشوق

 . است دولت سوی از ضمني و صريح اقتضايي تعهدات تقبل

  خصوصی -عمومی مشارکت هایپروژه انجام سنجیامکان  -3-3-2

 ذهن در كليدی سؤالي يک همواره خصوصي -عمومي مشاركت هایانجام پروژه سنجيامكان

 حتي يا هادولتي يا كاستن از بخشي از هزينهه است. هر چند كمبود منابع بخش بود گيرندگانتصميم

 زا هازيرساخت توسعه هایپروژه اجرای هایمالک از بخشي ها،پروژه اين اجرای به خصوصي بخش عالقه

 نيز ديگری هایهزينه. شودخصوصي بوده ولي محدود به آنها نمي -طريق ساز و كار مشاركت عمومي
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دارد كه بايد به آنها توجه شود. معموالً هزينه گرفتن وام برای بخش خصوصي بيشتر از بخشي  وجود

. هزينه استزياد  PPP هایدولتي است. هزينه اقدامات اجرايي مربوط به مديريت قراردادهای پروژه

 PPPهای هپروژ اجرای برای مقدماتي هایقابل توجه است. انجام فعاليت PPP هایتراكنشي مالي پروژه

 موارد به توجه با دارد پروژه كلي هایزمان بر است و در نتيجه، پيامدهای مستقيمي بر افزايش هزينه

 : خصوصي -عمومي مشاركت روش به پروژه اجرای برای گيریتصميم از قبل فوق،

در مقايسه با مدل متداول  PPPبايد بتوان به اين پرسش پاسخ داد كه آيا اجرای اين پروژه به روش  •

  دارد؟ پول برای بيشتری آفرينياجرای پروژه در بخش دولتي، ارزش

سود اجتماعي  -بايد به منظور اطمينان از منافع عمومي عالوه بر منافع بخش خصوصي، هزينه  •

 ارزيابي شود. 

ه از پروژ فعلي، خالص زشار يا داخلي بازده نرخ چون متدوالي ارزيابي هایبايد با استفاده از مالک •

 نظر اقتصادی توجيه شود.

 رنظ از پروژهگذاری،سرمايه هزينه به توجه با پروژه اقتصادی پذيریبايد به منظور اطمينان از امكان •

 . شود ارزيابي مالي

 موضوعات اجتماعی   -4-3-2

. است ضروری خصوصي -عمومي مشاركت هایسياسي و حمايت مستمر برای اجرای برنامه تعهد

 وضوعات اجتماعي كه از طريق اين تعهد سياسي و حمايت بايد به آنها پرداخت، عبارتند از: م از برخي

  خصوصي بخش برای سود انگيزه و گذاریقيمت •

 در نظر گرفتن راهبردهای كاهش فقر  •

 اسكان مجدد، توانمندسازی و جبران  •

 انتشار اطالعات و مشاركت جامعه  •

از نظر اجتماعي و سياسي يكي از موضوعات كليدی در كشورهای در حال  PPP هایپروژه پذيرش

 از بسياری در و اثرگذار اجتماعي پذيرش اين در كه است مواردی از يكي گذاریتوسعه است. قيمت

 وعموض يک آتي هایسال در قيمت تغيير يا گذاریقيمت. است برخوردار بااليي حساسيت از ها،پروژه

 رويهحاكميتي است و مسئوليت دولت )يا رگوالتور(، اجازه ندادن به بخشي خصوصي برای افزايش بي

 بازده كه شود تعيين ایگونه به بايد هاقيمت حالت، بهترين در. است بيشتر سود كسب برای هاقيمت

قراردادی ميسر  اماتالز رعايت و مالي تأمين هایهزينه دادن پوشش برای را ایمنصفانه گذاریسرمايه

 خدمات برای گذاریسازد. پرداخت يارانه يكي از موضوعاتي است كه هنگام ايجاد ساختار قيمت

 هنگام يارانه حذف معنای به خصوصي -عمومي مشاركت. گيرد قرار توجه مورد بايد زيرساختي
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 دهياساس يارانه رب بايد گذاریقيمت نيست، فراهم دولتي يارانه كه زماني حتي. نيست گذاریقيمت

ن دو گروه از كاربران تسهيالت انجام شود. به عنوان مثال، ممكن است هنگام ايجاد ساختار ميا تعاملي

 تجاری و صنعتي كاربران توسط خانگي كاربران به يارانه پرداخت ،(آب پروژه يک در) آب گذاریقيمت

به اهداف سياسي و اجتماعي  ستيابيد برای است ممكن نيز دولت ديگر، سوی از. شود گرفته نظر در

 خود، به گروهي از جامعه يارانه پرداخت نمايد.

توجه داشت مشاركت بخش خصوصي به معنای آن نيست كه دولت كنترل خود بر تأسيسات  بايد

 را رگوالتور و گردهد؛ بلكه دولت با ايجاد قوانين و مقررات جديد، نقش تسهيل-زيربنايي را از دست مي

 اجتماعي و سياسي اهداف به دستيابي برای خود هایرگيری شيوهكابه توانايي و نسبي مزايای اساس بر

 .كندمي ايفا

 خصوصی  -حمایت دولت از مشارکت عمومی  -5-3-2

يا در يک بازار جديد بسيار حياتي است. بدون  PPP هایپروژه توسعه اول هایدولت در سال حمايت

 با هاتمايل چنداني برای مشاركت نخواهد داشت. بسياری از دولتحمايت كافي دولت، بخش خصوصي 

 ينا از حمايت برای رسمي سازوكارهای و هامشي خط خصوصي، -عمومي مشاركت خاصي قوانين ايجاد

 سرمايه اعطای زمين، واگذاری طريق از تواندمي PPP هایپروژه از دولت حمايت. اندنموده ايجاد هاپروژه

 مالياتي، هایتقبل ريسک تبادل ارزهای خارجي، مشوق درآمد، تضمين مالي، هایكمک هایشكل ساير و

 آورده در مشاركت ماژور، فورس وام، تضمين واگذاری، دوره، محدوديت يا هاتعرفه كاهش برابر در حفاظت

 .پذيرد صورت كار، انجام حسن نامهضمانت و

 خارجیهای مشارکتی موفق در کشورهای نمونه طرح  -2 -4

در دنيا رشد  ۱۹۹۷تا  ۱۹۹0های ها بين سالهای مشاركتي در توسعه زيرساختطرح انجام

ها استفاده گيری داشته است. در حال حاضر كمتر كشوری در دنيا است كه از نوعي از اين مدلچشم

بوده  رختي زيهای زيرساتر در زمينههای مشاركتي در دنيا تاكنون بيشهای اصلي انجام طرحنكند. زمينه

 است:

 ونقل:های حملزيرساخت •

O هاراه 

O هاپل 

O هاتونل 
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O هاراهبزرگ 

O بندرها 

O تداركات 

O آهنراه 

 های انرژی:زيرساخت •

O ذخيره و توزيع سوخت 

O توليد و توزيع برق 

O های تجديد پذيرانرژی 

 های ارتباطات:زيرساخت •

O باندهای كابلي و پهنشبكه 

O های تلفن همراهشبكه 

O تلويزيوني و غيره -ای، راديوهای ماهوارهشبكه 

O های فناوری اطالعاتحساب و ساير سيستمصدور صورت 

 های اجتماعي:زيرساخت •

O هادانشگاه 

O مدارس 

O هابيمارستان 

O هااستاديوم 

O هازندان 

O مراكز ورزشي 

O خدمات عمومي نظير بازيافت و آب و فاضالب 

O مسكن 

رو به كاهش  ۱۹۹0های اوليه دهه گذاری مشاركتي در سالاساس آمار بانک جهاني، حجم سرمايه بر

گذاشته است. در اين زمان تمايل بخش خصوصي به قراردادهای كم مخاطره تر افزايش يافته و قراردادهای 

 اند.تر شدهاز نوع مديريتي بيش

های مشاركتي توسعه اقدام به طرحمه كشورهای درحالتقريباً ه ۲00۳تا  ۱۹۹0های فاصله سال در

درصد كل قراردادهای  40اند. در اين دوره كشورهای برزيل، چين، هند، هلند و روسيه بيش از نموده

 اند.مشاركتي دنيا را داشته
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 های زيرساختي )شامل مخابرات، توليد، انتقال و توزيع برق، انتقالاين زمان ازنظر درآمدی، طرح در

اند. بعدازآن درصد را در اختيار داشته 50ترين سهم يعني ونقل و آب( بيشو توزيع گاز طبيعي، حمل

نفت و گاز و ساير  دها(، انرژی )توليهای رقابتي )شامل توليد، خدمات، گردشگری و ساير زمينهبخش

 ر داشته است.ای )معادن و فلزات( قراهای پايهها و تركيبات نفتي(، مالي و بخشهيدروكربن

توسعه افزايش های زيرساختي در كشورهای درحالمشاركت بخش خصوصي در طرح ۲004سال  در

دهد محرک اصلي اين رشد ها نشان ميميليارد دالر رسيد. تحليل ۶4يافت و برای اولين بار به رقم كل 

 اتورهایابرات نيز اپرميليارد دالر بوده است. همچنين در بخش مخ 45بخش مخابرات با سهمي معادل با 

 بودند. گذاری را انجام دادهدرصد از سرمايه 50مستقل خصوصي 

 :است شده تشريح ادامه در مختلف كشورهای در موفق هاینمونه از طرح چند

 امریکا  -1-4-2

 .نمود تقسيم مختلف زماني دوره 4 به توانخصوصي كشور آمريكا را مي -مشاركت عمومي تاريخچه

 1890-1913زمانی دوره

خصوصي در آمريكا قدمت زيادی دارد و يكي از اولين موارد آن به تأسيس سيستم  -عمومي مشاركت

 . گرددبرمي نيويورک شهری رسانيآب

 تحت نيويورک شهر رسانيخصوصي را برای ساخت سيستم آب -هميلتون الگوی عمومي الكساندر

وده و پروژه بايد تحت ب شهرداری به متعلق آن سهام سوم يک كه داد پيشنهاد خصوصي شركت يک

 ،۲0 قرن اوايل در نيويورک شهری قطار توسعه و ساخت همچنين. شدنظارت مميزين مسئول انجام مي

 . باشد امريكا تاريخ در خصوصي عمومي مشاركت نمونه ترينبه امروز همچنان مهم ات شايد

 1913- 1980زمانی دوره

خصوصي در حوزه حمل و نقل بسيار كمرنگ شد و در مقابل  -اين دوره مشاركت عمومي در

 بين را فاضالب و آب و گاز برق، هایسيستم به مربوطه عمليات و مالكيت دولت و خصوصي هایشركت

 زا مختلفي خدمات تا شدند قرارداد وارد خصوصي هایشركت با بسياری هایدولت. كردند تقسيم خود

خصوصي واگذار كنند؛ اما اين قراردادها اغلب  بخش به را مدارس غذای تأمين يا ساختمان نگهداری قبيل

های خصوصي شدند و به شركتها نميها يا ساير داراييمدت بودند و منجر به واگذاری زيرساختكوتاه

 كنند. تای دريافكنندگان به علت ارائه خدمات هزينهدادند كه از مصرفاين اجازه را نمي

 1980-2003زمانی دوره

ها به وارد شدن به های محلي و شهرداریدوره ريگان دولت فدرال سعي كرد با ترغيب دولت در

خصوصي را تغيير  -تر با بخش خصوصي، نگرش موجود نسبت به مشاركت عموميقراردادهای گسترده
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دولتي تحت نگهداری نامناسب، های رفت كه بسياری از داراييدهد. تفكر عمومي به اين سو پيش مي

گذاری كم و استفاده بيش از مقدار الزم از نيروی انساني در حال ارائه خدمات ضعيف، سرمايه عملكرد

های سازی بسياری از داراييها در حال خصوصيضعيف هستند. در همين دوره در اروپا و استراليا دولت

از قبيل طراحي، ساخت،  هاهطور آزمايشي تمامي امور جادها بهدولتي بودند. در اياالت متحده برخي ايالت

شهردار آتالنتا  ۲00۳ای را به بخش خصوصي واگذار كردند. در سال نگهداری و مديريت عوارض جاده

مديريت سيستم آب و فاضالب را كه به بخش خصوصي واگذار كرده بود از شركت مربوطه پس گرفت و 

 شد.مي سوبخصوصي شكستي بزرگ مح-ت عمومياين رخداد از نظر منتقدان مشارك

 2004 -2007دوره زمانی

سازی، تصميم شهردار شيكاگو برای اعطای امتياز انحصاری پل ترين تالش در راستای خصوصياصلي

، اياالت و مناطق مختلفي امتياز ۲00۶سال به يک شركت خصوصي بود. در سال  ۹۹برای  ۱شيكاگو

توان به پنسيلوانيا، ايلينويز، ترين آنها ميهای خود را به بخش خصوصي اعطا كردند كه از مهمپروژه

 .نيوجرسي و تگزاس نام برد

 ایرلند  -2-4-2

ند خصوصي، به اين نتيجه رسيد -مشاركت عموميالمللي كارشناسان ايرلندی با بررسي تجربه بين

های های حمل و نقل عمومي، ساخت جاده، سيستم آب و فاضالب و پاركينگكه در اين كشور نيز در حوزه

ها را ای از پروژهاندازی مجموعهتوان از اين مدل استفاده كرد. بنابراين پيشنهاد ساخت و راهعمومي مي

ه به دولت ارائه دادند. دولت نيز با قرار دادن شروطي برای ورود بخش به صورت آزمايشي با اين شيو

بخشي  ۱۹۹۹تأييد نموده و در ژانويه  ۱۹۹۸ها، طرح قانوني مربوطه را در آگوست خصوصي به اين حوزه

 های مشاركت عمومي و خصوصي را در دپارتمان مالي خود تأسيس كرد.با عنوان دفتر مركزی پروژه

خصوصي و تبعات مفيد آن در زمينه تأمين  -كارگيری مدل مشاركت عموميبه بخشروند رضايت

برداری های مختلف زيرساختي از يک طرف و بهبود كيفيت ساخت و بهرهمنابع مالي بيشتر برای پروژه

های زيرساختي مذكور از طرف ديگر، موجب باال رفتن تمايل به استفاده از اين شيوه گشت. تا از پروژه

ميليون  5مشاركت بخش خصوصي و عمومي با ارزشي بالغ بر  پروژه ۳۶، ۲00۳ه در نيمه سال جايي ك

ها از سوی بخش تر ديگر تعريف و تصويب شد. عمده پروژهكوچک پروژه ۱00و حدود  پوند برای هر پروژه

سوی  هايي ازخصوصي پيشنهاد و در توافق با مقامات محلي تعريف و اجرايي شدند. به عالوه كمک

های كوچک در چارچوب مشاركت عمومي خصوصي ها برای انجام پروژههای محلي و شهرداریدولت

                                                           
۱ Chicago Skyway 
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يحي ها، امكانات تفرهايي نظير پارکكننده در پروژههای خصوصي مشاركتتعريف شده و در اختيار شركت

تا حدود  ۲000ی هاها، بين سالهای زيرساختگذاریو گذران اوقات فراغت قرار گرفت. مجموع سرمايه

ميليارد پوند آن با استفاده از روش مشاركت بخش  ۸5/۱ميليارد پوند بوده است كه  ۱۷/۶حدود  ۲00۶

ها عمدتاً به دليل نوع قرارداد و خصوصي و عمومي انجام گرفته است؛ گرچه فرآيند انجام برخي پروژه

شيده است و بيش از پيش طول كبيني دقيق و شفاف برخي اجزای كليدی به كندی پيش رفته عدم پيش

 است. 

 ویتنام   -3-4-2

های بسياری برای ورود در خصوصي تالش گذاران بخشسال گذشته، سرمايه ۱0در ويتنام طي 

تأسيسات زيرساختي مختلف، در  داشتن زمينه در ويتنام. اندهای زيرساختي كشور را به خرج دادهپروژه

و نقل نياز به ها، بنادر و سيستم حمل ها، صنعت مخابرات، جادههوضعيت خوبي قرار ندارد و در فرودگا

ها و استفاده از سرمايه گذاری در زيرساختگذاری وسيعي دارد. به منظور بهبود وضعيت سرمايهسرمايه

اندازی، انتقال( به عنوان يک روش جذاب از سوی بخش عمومي )ساخت، راه BOTبخش خصوصي، روش 

دولت ويتنام قانون )ساخت،  ۹0تفاده قرار گرفته است. به اين منظور در ابتدای دهه در ويتنام مورد اس

پروژه زيرساختي تحت روش  ۱00اندازی، انتقال( را آماده و تصويب نمود. در دهه گذشته بيش از راه

شده  ها در زمان مشخصاندازی، انتقال( به اجرا در آمده است كه البته بخشي از اين پروژه)ساخت، راه

بيني پيش اند كه علت عمده به ضعف دانش و عدم شفافيت در فرآيند پروژه،برداری نگرديدهآماده و بهره

 گردد.برمي های مختلف پروژهو تحليل ريسک در بخش

 اندازی انتقال(های )ساخت راهدولت ويتنام جهت تشويق بخش خصوصي به منظور مشاركت در پروژه

 بيني كرده است اقداماتي نظير:ز پيشاقداماتي تشويقي را ني

هايي كه سال برای پروژه ۸سال يا معافيت  4( معافيت از پرداخت عوارض و ماليات بر درآمد برای ۱

 از اهميت باالتری برخوردار بوده و دولت آنها را پيشنهاد و تشويق كرده است؛

وردار هستند. ويتنام توانسته بيش از از معافيت گمركي برخ ها و تجهيزات مورد نياز پروژه( دستگاه۲

 را با روش مذكور اجرايي نمايد. پروژه ۱00

 استرالیا -4-4-2

شروع شد و از آن به بعد پيشرفت  ۱۹۸0استفاده از مشاركت عمومي خصوصي در استراليا از سال 

جمله احداث و ای از های گستردهاكنون برای ارائه خدمات در حوزهمناسبي داشته است؛ به طوری كه هم

ها و...( و نيز تأسيسات آهنها، راهها، فرودگاههای دارای جنبه اصلي اقتصادی )جادهبرداری از پروژهبهره
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شود. استراليا شهرت ها و ...( از اين شيوه استفاده ميها، زندانزيرساختي اجتماعي )مدارس، بيمارستان

های مختلف دارد. استفاده گسترده های زيرساختي بخشخوبي در عملكرد مطلوب در تأمين ملزومات پروژه

سازمان »گيرد كه ای صورت ميهای كليخصوصي در استراليا با رعايت سياست -از مشاركت عمومي

 كنند.ابالغ مي« های استرالياسازمان زيرساخت»و نيز « خصوصي ملي -مشاركت عمومي

  تراليا عبارتند از: عوامل كليدی در پيشرفت مشاركت عمومي خصوصي در اس

های مختلف، در ميان مديران اجرايي توانايي بخش خصوصي در مديريت و زيرساخت ذهنيت وجود •

 بخش دولتي 

 بزرگ ابعاد با زيرساختي هایپروژه برای مالي تجهيز و تأمين شفاف رويه وجود •

 ردموبي هایمحدوديت ايجاد از پرهيز و مناسب قوانين طراحي زمينه در فدرال تخصصي دفتر وجود •

 های زيرساختي خصوصي در پروژه -های دولتي بخش مشاركت برای

  هاايالت در خصوصي عمومي مشاركت دفاتر و هادپارتمان از كارآيي شبكه وجود •

 پيمانكاران، خارجي، و داخلي گذارانسرمايه همكاری با مناسب تعامل زمينه كردن فراهم •

 مالي تأمين هایمؤسسه نيز و تجهيزات كنندگانتأمين

توانند از اين روش، با توجه به شهرها، ميرسد كه شهرهای ايران به ويژه كالنبا اين اوصاف به نظر مي

استفاده فراگير و گسترده آن در كشورهای در حال توسعه و توسعه يافته و تجربيات گوناگون و متنوع 

های فرسوده، ی به ويژه در بخش حمل و نقل عمومي، احيای بافتهای مختلف شهرموجود در انجام پروژه

 های شهری وهای فناوری اطالعات، ايجاد فضای اوقات فراغت و تفريحي، معابر، بزرگراهگسترش زيرساخت

امثالهم استفاده نمايند. اما با توجه به اجزای يک مشاركت بخش خصوصي و عمومي موفق، تحليل پيامدها 

 ها و بسترهای قانوني و اجتماعي مربوطه ضرورتي كليدی دارد.و ايجاد زمينه

 وفق حوزه فناوری اطالعات در جهانهای مشارکتی منمونه طرح  -2 -5

 اند:شده در حوزه دولت الكترونيكي در دنيا در سه گروه زير بودههای مشاركتي انجامبيشترين طرح

 ازیسپياده اينترنت، به كم دسترسي با ناطقم در. شهروندان به الكترونيكي دهيخدمات مراكز •

ند. اين اهای موفق مشاركت بودههای الكترونيكي از نمونهمراكز ارائه خدمات الكترونيكي دولتي يا باجه

وكار را به ها و مجوزهای كسبمراكز خدمات دولتي متنوعي مانند ثبت وسايل نقليه، پرداخت قبض

 كنند.شهروندان ارائه مي

ائه خدمات دولتي در كنار تبليغات بخش خصوصي ار با برخطي هایپورتال. الكترونيكي هایلپورتا •

 خوبي با مشاركت اجرا شده است.در مناطقي كه دسترسي به اينترنت باال است به
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 اي هازمين انتقال شامل كه مشاركتي هایطرح. ارتباطات و اطالعات فناوری هایزيرساخت توسعه •

های فناوری اطالعات و ارتباطات دارايي توسعه يا ايجاد هدف با خصوصي بخش به دولتي هایزيرساخت

وكارهای الكترونيكي حمايت اند در مناطقي كه وضعيت جامعه از كسبهای علم و فناوری بودهنظير پار

 اند.كند با موفقيت انجام شدهمي

اوری اطالعات اجرا شده در جهان های مشاركتي حوزه فنترين طرحدر ادامه خالصه مشخصات مهم

 آورده شده است.

 اتحادیه اروپا   -1-5-2

  5گروهG PPP 

ميليون يورو شروع به فعاليت كرده و دفتر مركزی آن در بلژيک است.  ۷00اين گروه با سرمايه اوليه 

 بيش از هزاراند. لوسنت بوده-اِن، سِس و آلكاتلاِسهای اريكسون، اورنج، اِنمؤسسين اين گروه شركت

پذيرد. ها دارد و اعضای جديد نيز ميهای تحقيقاتي و شركتهای صنعتي، موسسهعضو شامل توليدكننده

 است. ۲0۳0تا  ۲0۲0سازی و ارائه خدمات نسل پنجم از سال هدف اين گروه پياده

 پروژه فعال دارد. ۱۹تعداد  •

مشاركت عمومي خصوصي »با موضوع  ۱قرارداديک پيش 5G PPPاتحاديه اروپا و  ۲0۱۳در سال  •

 ۲0۲0تا  ۲0۱4با بازه اعتبار « های نسل پنجم پيشرفته برای اينترنت آيندهدر زمينه زيرساخت شبكه

 اند.امضا كرده

 ۲0۱5ها از سال ميليون يورو بوده است. طرح ۱۲5با حجم  ۲0۱4اولين فراخوان در نوامبر سال  •

 شوند.آغاز مي

 صورت زير تعريف كرده است:سطح باالی خود را به ۲وفقيت كليدی خودهای ماين گروه شاخص

 تربرابر متنوع ۱0تر و خدمات باال برابر ۱000 ظرفيت با سيمبي ارتباطات •

 (موبايل دسترسي هایشبكه بر تمركز با) خدمت هر برای انرژی درصدی ۹0 سقف تا جوييصرفه •

 دقيقه ۹0 به ساعت ۹0 از خدمت خلق زمان متوسط كاهش •

 خدمات خرابي زمان حذف •

 سيمبي ارتباطات فشرده بسيار سازیپياده •

  كاربر توسط كنترلقابل پيشرفته خصوصي حريم ايجاد •

 های خود به شرح زير تعريف كرده است:اين گروه سه مرحله اصلي را برای فعاليت

                                                           
1 Contractual Arrangement 
2 Key Performance Indicators (KPIs) 
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 هاطرح تعريف(: ۲0۱۳ تا ۲0۱۲) مقدماتي مرحله •

 مطالعاتي فرآيندهای(: ۲0۱5 تا ۲0۱4) اول مرحله •

 تميسيس سازیبهينه( ۲0۱۷ تا ۲0۱۶) دوم مرحله •

 بزرگ ابعاد در آزمايشي ارائه( ۲0۱۸ تا ۲0۱۷) سوم مرحله •

 ( طرح مشارکت عمومی خصوصی اینترنت آیندهFI-PPP) 

بسترهای فني و انداز مشترک در پهنه اتحاديه اروپا در قالب هدف اصلي از اين مشاركت ايجاد چشم

 ۱«انداز ديجيتالي اروپاسند چشم»گذاری، قانوني و رگالتوری است. اين امر در های سياستچارچوب

ديده شده است. اهداف اصلي  ۲«بازار واحد ديجيتالي برخط اروپا»نيازی برای رسيدن به عنوان پيشبه

 طرح عبارت از موارد زير است:

 هایزمينه در كاربردی هایبرنامه حامي هایزيرساخت و اروككسب فرآيندهای كارايي افزايش •

 انرژی و سالمت ونقل،حمل

 هایدر راستای تقويت موقعيت رقابتي صنعت اروپا در بخش خالقانه وكاركسب هایمدل احصای •

 افزار، خدمات، محتوا و رسانهمخابرات، ابزارهای همراه، نرم

 استرالیا  -2-5-2

  الکترونیکیطرح سامانه خدمات 

های ايالتي با استفاده از مشاركتي نسبت به ايجاد يک سامانه ارتباطي جديد دولت استراليا و دولت

های اضطراری، اقدام نشاني و كارگران واكنشهای خدمات عمومي پليس، آتشالكترونيكي برای بخش

نوين  زی اين سامانهانداهای طراحي بخش خصوصي در موارد امور مالي، ساخت و راهكردند. شركت

 سال اقدام كردند. ۷الي  5 های دولتي تحت نظارت دولت در دورهشبكه

 

 

 امریکا  -3-5-2

 تگزاس 3طرح سیستم اطالعات مکانی 

                                                           
1 Digital Agenda for Europe 
2 European online Digital Single Market (DSM) 
3 Geographic Information System (GIS) 
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عنوان طرح مشاركتي از سوی شورای مشاركت عمومي خصوصي امريكا به ۲00۲اين طرح در سال 

های هايي كه از طرف سازمانافزار و دادهافزار، نرمسال انتخاب شده است. در اين طرح با تركيب سخت

 ای اقتصادی ميسر شده است. های توسعهدولتي در اختيار قرار داده شده، امكان انجام انواع فعاليت

درصد توس  ۶5درصد توسط نهاد عمومي و  ۳5صورت مشاركتي سرمايه الزم برای انجام اين طرح به

 بخش خصوصي تأمين شده است.

 برزیل  -4-5-2

 طرح مراکز خدمات شهروندی پوپاتمپو 

های دولت سائوپائولو در برزيل يكي از برنامه« مديريت زمان»معني  به ۱مراكز خدمات شهروندی پوپاتمپو

های و اينتل انجام شده است. اين مراكز در مكان ADMاست كه از طريق همكاری با دو شركت بخش خصوصي 

 اند.ر بوده و انقالبي در سامانه مالياتي برزيل به وجود آوردهعمومي مثل مراكز خريد مستق

 سنگاپور  -5-5-2

 تبادل اسناد  -بستر فناوری اطالعات برای تجارت و تدارکات -پنجره واحد تجاری

 هابین بنگاهی و دولت با بنگاه

 های صنعتجويي در هزينههدف: افزايش كارايي و صرفه

 (۱۹۸۹سال )از  ۱0زمان قرارداد: مدت

 ميليون دالر ۲۸بودجه: 

 هامشاركت دولت در بخشي از هزينه

 مشخصات:

 دقيقه ۲بعد:  -روز  ۷الي  ۲پردازش/ صدور مجوز قبل:  زمان •

 روز در ۳0,000 تا: بعد – روز در ۱0,000 تا: قبل: اسناد پردازش •

 سند ۱: بعد – سند ۳5 الي ۳: قبل: موردنياز اسناد تعداد •

برداری از آن در محدوده عملياتي قرارداد به اپراتور داده با دولت است و مجوز بهره IP واگذاری •

 شود.های اينترنتي مرتبط توسط دولت واگذار ميشده است. فرآيندهای تجاری، عالئم تجاری و نشاني

 ها و حريم خصوصي:وضعيت مالكيت داده

                                                           
1 Poupatempo Citizen Service Centers 
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 رگالتوری و ارزيابي فرآيندهای طي هاموسسه توسط شدهگردآوری هایداده و اطالعات مالكيت •

 .است دولت به متعلق

 .اندكرده ايجاد را هاآن كه است هاييشركت به متعلق تجاری هایداده مالكيت •

 شرایط فسخ:

 از بعد دليلي هر به يا و وی صالحيت عدم اپراتور، طرف از قرارداد نقض شرايط در دارد حق دولت •

 .كند فسخ را قرارداد( زودتر سال ۲ اطالع با) سال 5

 را فسخ كند. قرارداد ندارد حق كنندهتأمين •

 نکات:

 .اندنبوده كافي طرح برای مشاركتي قراردادهای استاندارد شرايط و هااصطالح •

 به تهبس متغيری مبلغ و شودمي داده اپراتور به ثابت درآمدی جريان عنوانبه ثابتي مبلغ هرساله •

 .است شده گرفته نظر در اپراتور برای مشوق عنوانبه فعاليت حجم

 سیم سنگاپورباند بیطرح اینترنت پهن 

 مشخصات:

 (hot spot) دسترسي نقطه ۶,۲00 از بيش •

 كاربر ۶۲0,000 •

 عمومي كليدی مناطق در ثانيه بر كيلوبيت 5۱۲( پايه خدمات سطح در) رايگان اتصال سال ۳ •

 رايگان غير پيشرفته خدمات ارائه •

 كل هایهزينه درصد ۳0 در دولت مشاركت •

 ده بخش خصوصيكننارائه ۳ •

 طرح سیستم پست الکترونیکی دولت 

 مشخصات:

 يركتوریدا پيام، صندوق خدمات شامل دولت كارمندان برای الكترونيكي پست استاندارد بستر يک •

 ويروس و فيلترينگ هرزنگاری، ضد به مجهز دولت، همه الكترونيكي هایپست

جويي مالي سود برده و بخش خصوصي به جريان درآمدی ثابتي خواهد در اين طرح دولت از صرفه

 رسيد. 

 نقش دولت:

 الكترونيكي هایپست محتواهای مالكيت •

 خدمات كيفيت تعيين •
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  خدمات كيفيت ارزيابي برای مستقل هایارزياب از استفاده •

 خدمات از استفاده درازای پرداخت •

 بخش خصوصی: نقش

 ميزباني فضای مالكيت •

 عملياتي و ایسرمايه هایهزينه پرداخت •

 خدمات كيفيت برابر در مسئول •

 طرح پورتال خدمات ملی وزارت دفاع 

 مشخصات:

 تجاری و دولتي الكترونيكي خدمات شامل ملي خدمات برای واحد پورتال يک •

 نقش دولت:

 الكترونيكي خدمات از دارینگه و مالكيت •

 گذاری اوليههای سرمايهبرای پوشش هزينه ساالنه ثابت مقادير پرداخت •

 دولتي هایداده برابر در مسئول •

 نقش بخش خصوصی:

 پورتال از برداریبهره برای انحصاری حق •

 عملياتي و ایسرمايه هایهزينه پرداخت •

 تبليغات و تجاری خدمات ميزباني هایهزينه طريق از درآمد كسب •

 خدمات كيفيت برابر در مسئول •

 فیلیپین  -6-5-2

 ونقل زمینی فیلیپینای کردن اداره حملطرح رایانه 

 (۲00۲ميليون دالر )در سال  ۸4بودجه: 

با بخش خصوصي شامل يک كنسرسيوم فيليپيني و يک شركت  BOOمدل قرارداد مشاركتي: 

 آمريكايي

ه ای و بجرائم )سرقت وسايل نقليه( و ايجاد پايگاه داده رايانههدف: بهبود گردآوری اطالعات، كاهش 

 گذاری اطالعاتاشتراک

 مشخصات:
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 و مجوز ارائه نقليه، وسايل نامثبت طريق از دولت درآمدی منبع چهارمين زميني ونقلحمل اداره •

 .است ايمني هایبازرسي

 كشور سراسر در دفتر ۲4۸ دارای •

 سال در تراكنش ميليون ۱۲ انجام امكان •

 دامنه طرح به شرح زیر است:

 :جديد ارتباطي هایشبكه برای هاسيستم آزمون سازیيكپارچه و ارزيابي •

O افزارهای كاربردی مرتبطنرم 

O هایهای شبكهسيستم 

O افزارسخت 

O افزاریسيستم نرم 

O های دستيروال 

O ريزی ظرفيتآزمون كارايي و برنامه 

 :ارزيابي و بررسي •

O سيستم تائيد گواهينامه رانندگي 

O های نقليه موتوریثبت سيستم 

O كاهش بار و سيستم كنترل ترافيک 

O هاها، اسمبلرها و واردكنندهتوليدكننده 

O سيستم گزارش عوامل اجرايي و گردآوری درآمد 

 کانادا  -7-5-2

 بيمارستاني در بريتيش كلمبيا، اونتاريو، كبک و ساير. PPP طرح زيادی تعداد •

فوت مربع در اوتاوا اونتاريو تا مركز درماني  ۱00,000پاراكلينيكي در فضای  خدمات از متغير ابعاد •

 تخته دانشگاه مونترال در كبک ۷۷۲

 DBFM مدل با اكثراً •

 BOO هوشمند، هایمدرسه اتصال •

 نوری فيبر پروژه •
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 شرق اروپا(مولدووا )جنوب  -8-5-2

 طرح امضای موبایل 

 ۲0۱۲ زمان:

خلق خدمات باكيفيت برای مشتريان و ظرفيت انجام امضای موبايل برای شهروندان در سراسر  هدف:

 كشور

 Orangeو  Moldcell: اپراتورهای تلفن همراه طرف بخش خصوصی

 هند  -9-5-2

 همرحلهای خدمات الکترونیکی فروشگاه تکطرح باجه( ایeSeva) 

 ۱۹۹۹در سال  Andhra Pradeshای در ايالت مرحلههای خدمات الكترونيكي فروشگاه تکطرح باجه

شد. مدل مشاركتي از يک نقطه واحد ارائه مي G۲Cآغاز شده است. در اين طرح تركيبي از خدمات 

 بوده است. BOOTاستفاده شده 

گذاری كرده و بخش ارتباط با مردم را خدمات سرمايه back-endدر اين طرح دولت ايالتي در بخش 

ازی سبا روش مشاركتي به انجام رسانده است. در مدل مشاركتي دولت حدود شش ميليون دالر برای آماده

 افزار و شبكه را تقبل كرده است.افزار، نرمسايت و طرف خصوصي يک ميليون دالر هزينه سختوب

 پرداخته است. 0,0۸راكنش در اين طرح دولت به ازای هر ت

 کنگهنگ 10-5-2

 طرح ارائه خدمات دولت الکترونیکی 

كنگ يک درگاه دو زبانه است كه از طريق مدل مشاركتي طرح ارائه خدمات دولت الكترونيكي هنگ

انجام شده است. در اين قرارداد،  ۲00۸تا  ۲000های برداری در سالطراحي، ساخت، مالكيت و بهره

ل مسئو ۲و هالت پكارد ۱های هاچيسون وامپوی مشترک شركتگذارسرمايهاپراتور بخش خصوصي با 

ی، عامليت اجرا و نگهداری درگاه بوده و دولت مسئول پرداخت هزينه معامالت به گذارسرمايهتوسعه، 

اپراتور بخش خصوصي پس از رسيدن موضوع معامله به حجم توافق شده است. همچنين اپراتور خصوصي 

سب منظور كبه گسترش درگاهي خود كه شامل خدمات تجاری، مانند تبليغات و تجارت الكترونيكي، به

ريزی جهت درخواست های ورزشي، ثبت ازدواج، برنامهدرآمد بيشتر بوده اقدام كرده است. رزرو سالن

                                                           
1 Hutchison Whampoa Limited 
2 Hewlett Packard HK SAR Limited 
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تواند در اين وبگاه استفاده شود. قرارداد اين پروژه كارت هويت و گذرنامه و بسياری از خدمات ديگر مي

 د.شواز طريق اين وبگاه انجام مي كنگ تنهاتكميل شده و كليه خدمات دولت هنگ ۲00۸در اول ژانويه 

 یونان  11-5-2

برای تأمين « همگرايي ديجيتالي»تحت برنامه  ۲0۱۳ميليارد دالر تا سال  ۱,4۷اتحاديه اروپا 

های اين موضوع اين كشور اختصاص داده است. مدل قراردادی طرح ICTهای مالي زيرساخت

 صورت زير است.به

 صورتطي قراردادهای مشاركتي موردحمايت سازمان ملل بههمچنين نحوه تخصيص منابع مالي 

 زير تعريف شده است.

 توان به موارد زير اشاره كرد.شده ميهای انجامازجمله طرح

 های رانی و واگنای کردن اطالعات مسافران و مدیریت ناوگان اتوبوسطرح رایانه

 برقی در شهر آتن

 سال ۱۲ زمان قرارداد:مدت

 ون يوروميلي 5۲: بودجه

 ميليون يورو ۱0سهم مشارکت اتحادیه اروپا: 

 ارائه به جامعهونقل قابل: بهبود كلي خدمات عمومي حملهدف

 مشخصات طرح:

 رسيدن هایزمان و مسافران اطالعات بالدرنگ نمايش سيستم: هوشمند ايستگاه ۱000 شامل •

 هااتوبوس

ات شده، اطالعهای نصبوسايل نقليه، رايانهعيت خودكار موق سيستم: نقليه وسيله ۲500 شامل •

 صورت پويا، ارتباط شفاهي بالدرنگ با مركز مديريتمسافران به

 هزينه كنترل خدمات، بندیزمان سازیبهينه ناوگان، بر متمركز و بالدرنگ نظارت •

 شهروندان توسط سفرها ريزیبرنامه امكان •

 زارهای موبايلريق وب و ابط از اطالعات سازیشخصي امكان •

 

 شهری همه های درونسیستم اخذ خودکار کرایه مسافرت -طرح بلیت الکترونیکی

 ونقل شهر آتناپراتورهای حمل

 سال ۱۲: زمان قراردادمدت
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 ميليون يورو ۱۲۹ بودجه:

 ميليون يورو ۳5: سهم مشارکت اتحادیه اروپا

گذاری تر و قيمتونقل عمومي، دسترسي آسانبهبود استحكام مالي اپراتورهای حمل هدف:

 تر برای مسافرانمنصفانه

 مشخصات:

 ونقلحمل هایمدل انواع به دسترسي تسهيل •

 ترمنعطف و ترعادالنه گذاریقيمت •

 بليت بدون سفرهای كاهش •

 خدمت بهتر ريزیبرنامه درنتيجه و سيستم از مورداستفاده در دقيق اطالعات •

 فروش فرآيند و بليت خودكار حسابداری •

 ریزیهای در حال برنامهطرح 

 شهری باندپهن هایشبكه •

 روستايي باندپهن اينترنت •

 الكترونيكي دولت •

 متریتله •

 (غيره و فرهنگي گردشگری،) وبي هایپورتال •



 فصل سوم

 سابقه مشارکت عمومي خصوصي در خدمات دولت الکترونیکي

خدمات دولت  يخصوص -يكشور درخصوص مسئله مشاركت عموم كرديفصل به رو نيدر ا

به صورت  رانيكه در ا هاييپروژه ،يراستا اسناد و مقررات باالدست نيپرداخته شده است. در ا يكيالكترون

 هاموانع و چالش ن،يشده است. همچن يشده توسط آنها بررس نيانجام گرفته و مستندات تدو يمشاركت

 شده اند. ييشناسا يمشاركت هایاطالعات در خصوص طرح یناورحوزه ارتباطات و ف در

 رویکرد ایران به مسئله مشارکت و بررسی اسناد و مقررات باالدستی  -3 -1

های گذاری در بخشخصوصي در جذب سرمايه -برخالف اهميت فراواني كه امروزه مشاركت عمومي

 قرار كشورمان گذارانن مورد توجه جدی قانونی اخير چنداهاسال تا است، آورده دستمختلف اقتصاد به

 نيز قبلي قوانين در خصوصي -عمومي مشاركت مفهوم به گذارقانون موارد از ایپاره در البته. بود نگرفته

 وزنامهر در شده منتشر خارجي گذاریسرمايه حمايت و تشويق قانون قوانين، اين از يكي. است كرده اشاره

است. به موجب بند )ب(  ۱۹/۱۲/۱۳۸0 خيو مصوب در تار ۲۲/4/۱۳۸۱مورخ ، ۱۶۷0۹اره شم به رسمي،

 ،"مدني مشاركت" هایروش بچارچو در هابخش كليه در خارجي گذاریسرمايه"اين قانون  ۳ماده 

 عملكرد از صرفاً حاصله منافع و سرمايه برگشت كه "واگذاری و برداریبهره ساخت،" و "متقابل بيع"

 دولتي هایشركت يا و هاگذاری ناشي شود و متكي به تضمين دولت يا بانکسرمايهی طرح مورد اقتصاد

 مندبهره خارجي گذاریسرمايه حمايت و تشويق قانون در مقرر هایحمايت و تسهيالت از "نباشد

 ترتيبات چارچوب در خارجي گذاریسرمايه" به آن از كه بند اين موضوع گذاریسرمايه. شوندمي

 در هافعاليت اين كه اين از اعم است، مجاز اقتصادی هایفعاليت همه برای. است شده تعبير "قراردادی

 در اين نوع كارها فعاليت كند. اندبتو نيز خصوصي بخش يا باشد، دولت انحصار

 مشاركت از مدني قانون در. است "مدني مشاركت" روش بند اين در شده ياد هایجمله روش از

 5۷۱ ماده موجب به "شركت". است كرده بيان شركت از تعريفي گذاراما قانون است،ريفي نشده تع مدني

 نامهآيين ۱۸ ماده. اشاعه نحوه به واحد شيء در متعدد مالكان حقوق اجتماع از است عبارت مدني قانون

غيرنقدی ی و يا نقد الشركهسهم درآميختن از عبارت را "مدني مشاركت" ربا بدون بانكي عمليات قانون

متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي متعدد، به نحو مشاع به منظور انتفاع، طبق قرارداد دانسته است. 

 "سرمايه"قسمتي از  ينتأم از است عبارت نامهآيين همين ۲۳ ماده طبق نيز "حقوقي مشاركت"

شده در اين  ركت يادمشا. موجود سهامي هایشركت سهام از قسمتي خريد يا جديد، سهامي هایشركت
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 و خصوصي بخش بين مشاركت يا خصوصي، يا عمومي هایبخش بين مشاركت طور به تواندمواد مي

 اشاره "مشاركت مدني" روش به تشويق قانون ۳ ماده( ب) بند در گذارقانون هرچند. شود محقق عمومي

بحث باشد. در حقيقت، لمرو ق از حقوقي مشاركت كردن خارج آن از مقصود رسدنمي نظر به است، كرده

 گذاریسرمايه آن طريق از تواندمي خارجي گذارسرمايه كه است قراردادی ترتيبات بيان پي در گذارقانون

 . است مشاركت ها،روش اين از ويكي كند

( است كه BOTيا ) "و واگذاری  برداریبهره ساخت، روش"( ب) بند در يادشده ديگر هایروش از

 صرفاً ماده اين. گرفت نظر در خصوصي-عمومي مشاركت قراردادهای شكل تريناولمتد را آن توانمي

 ارتو امثال آن نشده است. البته از عب BOO مثل آن ديگر هایاست و متذكر گونه BOT روش متذكر

قانون تشويق كه برگشت سرمايه و منافع حاصله را صرفاً از عملكرد اقتصادی طرح  ۳اخير بند )ب( ماده 

در اين ماده صرفاً اختصاص  BOT روش ذكر كه كرد استفاده توانگذاری دانسته است، ميمورد سرمايه

 BOOمثل  مشابه است، ایهروش همه به نظر بلكه ندارد، معمول واگذاری و برداریبه روش ساخت، بهره

 و برداریبهره ساخت،" و "مدني مشاركت" هایاست. به عالوه اين قانون صرفاً به بيان كلي روش

 نكرده ایاشاره طرفين تعهدات و هاروش اين دادن انجام چگونگي درباره و است كرده اكتفا "واگذاری

 . است

قانون برنامه پنجم توسعه بيان  ۲۱4خصوصي در بند )ب( ماده  -از روش مشاركت عمومي گيریبهره

 شده درج ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۱ هایشده است كه متعاقباً اين روش با تفصيل بيشتری در قوانين بودجه سال

ر به منظو تاس كرده موظف را دولت كلي بيان با توسعه پنجم برنامه قانون ۲۱4 ماده( ب) بند در. است

 جمله از مناسب اجرايي هایروش از ایسرمايه هایدارايي تملک هایافزايش كارآمدی و اثربخشي طرح

 هب بند اين در اما. گيرد بهره كافي هایتضمين بينيپيش با خصوصي -عمومي بخش مشاركت هایشرو

در اجرای بند )ب( ياد شده،  هالبت. است نشده اشاره نظر مورد هایتضمين نوع و مشاركت اين تحقق نحوه

)روزنامه رسمي، شماره  ۱۳۹۲قانون بودجه سال  ۱۲۶و تبصره  ۱۳۹۱قانون بودجه سال  ۱0۲تبصره 

كل كشور ضوابطي را درباره نحوه تحقق مشاركت  ۱۳۹۳اليحه بودجه  ۸( و تبصره ۲۸/۳/۱۳۹۲، ۱۹۸۹0

 مقرر گيرد،مي انجام روش اين از كه هاييخصوصي، تعهدات طرفين خصوصي و دولتي و حمايت -عمومي

 .كردند

 قانون برنامه پنجم توسعه 214بند )ب( ماده   -1-1-3

 تملكي هایدولت موظف شده است به منظور افزايش كارآمدی و اثربخشي طرح ۲۱4ماده  در

 به را اقداماتي اساسي قانون( 44) چهارم و چهل اصل اجرای نحوه قانون رعايت با ایسرمايه هایدارايي

 :است شده آورده زير شرح به( ب) بند اقدامات اين درميان كه درآورد اجرا
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 منابع تأمين" ،"واگذاری و برداریتأمين منابع مالي، ساخت، بهره"اجرايي مناسب از قبيل  هایروش

 يا و "خصوصي -عمومي بخش مشاركت" ،"دست در كليد ساخت و طرح" ،"برداریبهره و ساخت مالي،

 .گيرد كار به كافي هایتضمين بينيپيش با را مالكيت، و برداریبهره ساخت،"

 گذاری خارجیقانون تشویق و حمایت سرمایه  -2-1-3

در روزنامه رسمي  ۲۲/4/۸۱در تاريخ  ۱۶۷0۹گذاری خارجي با شماره تشويق و حمايت سرمايه قانون

 كشور منتشر شده است. 

 گذاری خارجیو حمایت سرمایه آیین نامه اجرایی قانون تشویق  -3-1-3

وزارت  ۲۳/5/۱۳۸۱مورخ  ۲۹۷۷۸بنا به پيشنهاد شماره  ۲4/۶/۱۳۸۱وزيران در جلسه مورخ  هيأت

گذاری خارجي ـ مصوب ( قانون تشويق و حمايت سرمايه۲5اقتصادی و دارايي و به استناد ماده )امور

 نامه اجرايي قانون ياد شده را تصويب نمود. آيينـ۱۳۸۱

 ( قانون مدیریت خدمات کشوری24نامه اجرایی ماده )آیین -4-1-3

بنا به پيشنهاد  ۱۳/۱0/۱۳۸۸عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيک در جلسه مورخ  وزيران

( قانون مديريت ۲4( ماده )۲جمهور و به استناد تبصره )معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس

 مورخهـ ۳۸۸5۶ ت /۱5۸۷۸5 نامه شمارهـ و با رعايت بند )ط( تصويب۱۳۸۶خدمات كشوری ـ مصوب 

 نامه اجرايي ماده يادشده را تصويب نمودند. آيين ۱/۱0/۱۳۸۶

 قانون خدمات کشوری 22نامه اجرایی ماده آیین  -5-1-3

 /۱۶۳4۶4( قانون مديريت خدمات كشوری )مصوبه ۲۲نامه اجرايي ماده )آيين ۱5ماده  در

هيأت وزيران( به صراحت عنوان شده است كه اشخاص حقيقي و حقوقي  ۲۲/۷/۱۳۸۹ک مورخ 450۲0ت

ها مثل سهامي عام، سهامي خاص و تعاوني كه براساس قوانين مربوط غيردولتي صرفاً در قالب انواع شركت

 تتوانند به عنوان مؤسسات متقاضي و مجری در اين حوزه فعاليكنند، ميشده و فعاليت مي يلتشك

 كنند.
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 نیمه جدید، ایهای سرمایههای تملک داراییدستورالعمل شرایط واگذاری طرح  -6-1-3

 برداریبهره آماده و شده تکمیل تمام،

سازمان  ۲۳/۱/۱۳۹5مورخ  ۱۶4۷۱درخواست شماره  ۱۸/۳/۱۳۹5اقتصاد در جلسه مورخ  یشورا

 یهاطرح یواگذار طيدستورالعمل شرا یبرا یشنهاديكشور درخصوص اصالحات پ یزيرو برنامه تيريمد

 يدولت ريبه بخش غ یبردارشده و آماده بهره ليتكم تمام،مهين د،يجد یاهيسرما یهاييتملک دارا

( ۲دولت ) ياز مقررات مال يبخش ميمواد به قانون تنظ يقانون الحاق برخ ۲۷)دستورالعمل موضوع ماده 

 یشورا 4/۷/۱۳۹4مورخ  ۱4۲۶00مصوبه شماره و  ي( را بررسياسالم یمجلس شورا ۱۳۹۳مصوب 

 نمود. بياقتصاد را تصو

 کل کشور 1394( قانون بودجه سال 19آیین نامه اجرایی بند )ه( تبصره )  -7-1-3

 ۱۶/۶/۱۳۹4 تاريخ در اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت راهبردی نظارت و ريزیبرنامه معاونت

هيأت محترم وزيران را درخصوص آيين نامه  ۲/۶/۱۳۹4 ورخم ه5۱۸۸۷ ت/۷0۷۳۹ شماره نامه تصويب

كل كشور جهت استفاده از مشاركت عمومي  ۱۳۹4( قانون بودجه سال ۱۹اجرايي بند )ه( تبصره )

 ۳۹۸45/۱ شماره بخشنامه چهارم بند وفق تمام نيمه هایها و پروژهبرای تأمين اعتبار طرح صيخصو

 . كرد ابالغ ۲۱/5/۹4 مورخ

 اطالعات و ارتباطات ی( توسعه و گسترش کاربری فناور8ن نامه اجرایی ماده )آیی  -8-1-3

خود به مردم را در  يكيخدمات الكترون هيارا يياجرا یها تيفعال هيمجازند كل يياجرا یها دستگاه

شورا از  کيتوسعه دولت الكترون ونيسيكم بيپست از تصو کيچارچوب نقشه راه توسعه دولت الكترون

 و( BOT)تيو انتقال مالك یساخت، راه انداز رينظ يو مشاركت بخش خصوص یگذار هيسرما قيطر

 ( انجام دهند.BOOخصوصي سازی عمليات ساخت )

 اطالعات و ارتباطات ی( توسعه و گسترش کاربری فناور17آیین نامه اجرایی ماده )  -9-1-3

( نيو همچن نترنتياطالعات و ا يدر شبكه مل يمحتوا و خدمات به خط و زبان فارس شيمنظور افزا به

 نديمجازند با استفاده از فرآ يياجرا یدستگاه ها هيآزاد به اطالعات، كل يقانون انتشار و دسترس یاجرا

دستگاه ها به صورت  دموجو یداده ها ليو تبد هيدر ته ينامه از مشاركت بخش خصوص نييآ ني( ا۷ماده)

 استفاده كنند . يرقوم
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 یو عرضه ابزارها هيالزم از ته یها تياطالعات موظف است حما یارتباطات و فناوروزارت  -تبصره

 درختواره ،يفارس یالفبا یكدگذار ،يموتور جستجو، ترجمه فارس لياز قب يتوسعه خط و زبان فارس

 .آورد عمل)تزاروس( را بهيواژگان فارس

 نمونه قرارداد واگذاری  -10-1-3

انساني وزارت جهاد كشاورزی به منظور تسهيل فرآيند قانوني  توسعه مديريت و منابع معاونت

گری به بخش غيردولتي نمونه قراردادهايي شامل قرارداد خريد خدمات در -واگذاريي وظايف تصدی

بخش غير دولتي، قرارداد واگذاری مديريت به بخش غيردولتي و قرارداد اجاره ابالغ نمود و از آن پس 

 . شوندعايت كليه قوانين و مقررات در قراردادهای تيپ مذكور انجام ميموارد خاص قراردادی با ر

 های مشارکتی در ایراننمونه طرح  -2-3

 خصوصي -عمومي مشاركت خصوص در شده انجام اقدامات از هايياين قسمت بطور خالصه نمونه در

 .است شده مطرح كشور مختلف هایقسمت در

 خصوصي-امام در قالب مشاركت عمومياجرای ترمينال زيارتي فرودگاه  •

 خدمات ربطذی های گذار و مؤسسات بانكي كشور و سازمانمتشكل از چندين سرمايه كنسرسيومي

 .است شده تشكيل( ره) خميني امام فرودگاهي شهر شركت مشاركت با و زيارت و حج

به اجرا در خواهد آمد، در اين زمينه  PPPخصوصي يا -زيارتي در قالب يک پروژه عمومي ترمينال

 زودتر چه هر كه است قرارداد يک به تبديل حال در نامه تفاهم اين و رسيده امضاء به هم اینامهتفاهم

 .رسيد خواهد اجرايي مراحل به

 آهن تهران ـ مشهدبرقي كردن راه •

های كشور است كه به اختی گسترش زيرسآهن تهران ـ مشهد، تنها پروژهبرقي كردن راه یپروژه

 -برداریبهره -( يعني روش ساختPPPهای مشاركت عمومي ـ خصوصي)ی يكي از انواع شيوهوسيله

اجرای  ینامهمتفاه كه توماني ميليارد 4۱00 یپروژه اين از برداریبهره با. شود( انجام ميBOT) انتقال

بين وزارت راه و شهرسازی و وزارت دفاع امضا شده است، در فاز اول ظرفيت جابجايي  BOTی آن به شيوه

 .شودميليون تن بار در اين مسير ايجاد مي 5,۷ميليون مسافر و  ۲0ساالنه 

 دولتي تعرفه با خصوصي بيمارستان نخستين افتتاح •

هد. در اين بيمارستان دنخستين بيمارستان خصوصي )محب( كه با تعرفه دولتي خدمات ارائه مي

 شود، در حالي كه بيمارستان كامالً خصوصي است.تعرفه دولتي رعايت مي
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 بدين است؛ مشاركت بر مشتمل شودمي تبعيت آن از بيمارستان اين از برداریمدلي كه در بهره

مردمي( برای كمک به كسب و كارهای متعلق به دولت استفاده  )مشاركت PPP ازروش دولت كه صورت

 های دولتي در بخش دولتيكند تا خدمات بهتری را ارائه و رقابت كنند، در حالي كه مسئوليت داراييمي

 ماند.باقي مي

يرد گبهره مي PPPهای انگلستان در حوزه سالمت از روش گذاریدرصد از سرمايه ۸5، ۱۹۹۷از سال 

در بخش سالمت  PPPهای های كوچكي از مدلشود. هر چند نمونهپروژه بيمارستاني را شامل مي ۱۳0و 

های بخش سالمت نيازمند توسعه كامل اين مدل در در كشور پياده شده است، ولي با توجه به ظرفيت

 ها هستيم.اداره بيمارستان

  خصوصي بخش مشاركت با فاضالب و آب هایپروژه •

تين پروژه انتقال پساب كشور به روش بيع متقابل در ماهدشت كرج استان البرز آغاز شد. بخش نخس

 انتقال هاخصوصي عالوه بر سرمايه، مديريت و فناوری را به عرصه كار و فعاليت در بخش آبفا وساير بخش

 .دهدمي

 مشاركت با اميدنيآش آب تأمين و فاضالب آوریاكنون وزارت نيرو تعداد زيادی طرح در بخش جمع

د ميليار هزار ۳0 هابخش اين در شده منعقد قراردادهای ارزش كه دارد اجرا دست در خصوصي بخش

 ريال است.

 آشاميدني آب تأمين برای روستايي آبرساني مجتمع ۲0 عمومي مناقصه زودیبه گفته وزير نيرو، به

 خصوصي بخش مشاركت با هامجتمع اين كه شودمي اعالم كشور روستاييان از نفر هزار ۲00و ميليون يک

 .شد خواهد ساخته

 عالوه طريق اين از كه فروشد مي آب دولت و روستاها به خصوصي بخش ،هابا احداث اين مجتمع

 .شد خواهد تأمين نيز توليدی مراكز نياز مورد آب روستاييان، برای بهداشتي و سالم آب تأمين

 اراک -آباد خرم آزادراه پروژه •

كيلومتر و به منظور تسهيل در تردد و حمل  ۱۳5آباد به طول بيش از خرم -پروژه ملي آزادراه اراک

شود. اين نقل به عنوان قطعه تكميل كننده محورهای اصلي و ارتباطي شمال به جنوب كشور اجرا مي

االنبيا به عنوان مگذاری قرارگاه سازندگي خاتپروژه در يک دوره سه تا چهار ساله با مشاركت و سرمايه

 های مهم و زيربنايي استان لرستان اجرا خواهد شد. يكي از طرح

درصد مشاركت بخش  40درصد اعتبارات دولتي و  ۶0پروژه مذكور به صورت مشاركتي و در قالب 

 ظرفيت آباد، خرم –خصوصي )مجری و پيمانكار( اجرا خواهد شد. اجرای طرح عمراني آزاد راه اراک 

گذاری و تسهيل در تردد با افزايش ايمني سفر و سرمايه رونق اقتصادی، توسعه راستای در ار مناسبي

 كاهش مصرف سوخت در استان، ايجاد خواهد كرد.
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 اصفهان شهرداری مسافربری هایپايانه سازمان •

 پله برقي، ساخت اولين شهربازی سرپوشيده و بازسازی 4ايجاد اتاق مادر و كودک، احداث و تجهيز 

 مشاركت با كه است هايينه از جمله فعاليتچهارگا هایپايانه در مسافربری هایو نوسازی دفاتر شركت

 . است شده انجام اصفهان شهر كاوه پايانه در خصوصي بخش

  نيروگاهي هایپروژه •

 هایسه پروژه نيروگاه جنوب اصفهان، نيروگاه فارس و نيروگاه پرسر و آب شيرين كن قشم از مدل

خصوصي (  -)مشاركت عمومي ppp دادهای قرار براساس كه هستند خصوصي بخش و عمومي مشاركت

 .اندتأمين مالي شده

 از زودتر سال يک هاپروژه اين كه بوده سال چهار هامدت زمان تعيين شده برای اجرای اين طرح

 روش به گذاریسرمايه جذب موفق بسيار نماد هاپروژه اين كهآن ضمن. است رسيده پايان به مقرر موعد

ppp .است 

 و شهرسازی  راه وزارت هایپروژه •

 بندرعباس، –سيرجان راه آزاد قزوين، – رشت آزادراه همدان، –ساوه تبريز، –های زنجانآزادراه

 هستند آزادراهي هایپروژه ترينمهم از انديمشک، و حرم تا حرم تهران،–قم زال، پل –آباد خرم آزادراه

 .اندشده انجام خصوصي بخش درصدی 50 مشاركت روش با كه

های مهم هزار هكتار نيز از اولويت ۱4ساخت و توسعه شهر فرودگاهي امام خميني )ره( با  

 ظرفيت توسعه جهت عظيمي هایگذاریسرمايه بناست و باشدگذاری وزارت راه و شهرسازی ميسرمايه

 .شود انجام ۲0۱5 سال تا مسافر ميليون 40 جابجايي برای فرودگاه اين

ها در اختيار بخش خصوصي است. همانطور ر لكوموتيوها و واگناكث ايران اسالمي جمهوری آهندر راه

 مشهد نيز بدست بخش خصوصي -آهن تهران كه قبالً نيز اشاره شد، ساخت بزرگترين راه ريلي برقي راه

 در حال انجام است.  B.O.Tبه روش 

ايرالين مربوط به بخش خصوصي  ۱5ايي نيز به استثناء يک ايرالين دولتي در صنعت حمل و نقل هو

 . باشدمي

 تهران در نوروزی گردشگری طرح موفق اجرای •

گردی در طول تعطيالت نوروز، شهرداری تهران، برای توسعه تهران ۱۳۹۲های سال بر اساس برنامه

های گردشگری در شهرداری دهي فعاليتستاد گردشگری نوروزی با هدف يكدست كردن مديريت و سامان

 تهران تشكيل شد.

گردی و معرفي تهران به عنوان يک مقصد مناسب و جذاب اين ستاد با هدف گسترش و توسعه تهران

برای گردشگران و همچنين ايجاد انگيزه در شهروندان تهراني برای بازديد از اماكن ديدني و گردشگری 
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 گردی در طول تعطيالت نوروز فراهميم گرفت تا برنامه مدوني برای تهرانشهر تهران، برای اولين بار تصم

 ۱۶كند. بر اين اساس، ستاد گردشگری نوروزی شهرداری تهران با استفاده از متخصصين گردشگری، 

های بخش خصوصي و روزه برای شهر تهران تعريف كرد و با استفاده از ظرفيتمسير گردشگری نيم

ش در اجرای تورها، از تعدادی از مجريان برگزيده تورهای داخلي دعوت به عمل مشاركت دادن اين بخ

گردی وارد ( به حوزه تهرانPPPآورد تا برای اولين بار با رويكرد مشاركت بخش عمومي و خصوصي )مدل

شوند. تورهای گردشگری نوروزی شهرداری تهران بين روزهای دوم تا شانزدهم فروردين ماه اجرا شدند 

پشت سر گذاشتن بخشي از اهداف تعيين شده خود نشان دادند كه قدم اول اين طرح و استفاده از  و با

های مكمل بخش عمومي به نمايندگي شهرداری تهران و بخش خصوصي با حضور گسترده ظرفيت

گردی تحولي جدی تواند در توسعه گردشگری، به خصوص تهرانهای مسافرتي و مجريان تورها ميآژانس

 اد كند.ايج

 كرمان شهر خيزحادثه نقطه ۱۹ سازیايمن •

ها ازجمله اقداماتي است ها و سر چهارراهراههای كنترل سرعت و نظارت در مسير بزرگنصب دوربين

 در الزم مطالعات. است شده انجام كرمان شهر خيزنقطه حادثه ۱۹كه در راستای كاهش تصادفات، در 

هب خصوصي بخش مشاركت با هادوربين و شده انجام ترافيک و نقل و حمل سازمان توسط خصوص اين

 .اند، نصب شدهBOTصورت 

 اصفهان شهر در خصوصي بخش مشاركت با غرب –، شرق BRTسوم خط •

 خارجي و داخلي گذارانسرمايه جذب هدف با اصفهان شهرداری هایگذاری و مشاركتدفتر سرمايه

 را مختلف هایبخش در گذاریسرمايه هایفرصت از سيلي اصفهان شهری هایپروژه به بخشي تنوع و

 شهری، زيرساخت بخش در حياتي هایگذاران قابل ارائه نموده است. يكي از حوزهمعرفي به سرمايه برای

 و زيرساخت درحوزه اوالً كه دارد اهميت نكته اين به توجه راستا دراين. است عمومي نقل و حمل حوزه

ان نگين، در تهيه ناوگس گذاریسرمايه اين. است نياز مورد بااليي گذاریسرمايه ناوگان، اوليه تجهيزات

 نوع يک نيز برداریبهره درقسمت همچنين. دهداعم از تهيه اتوبوس، بي.ار.تي و مترو خود را نشان مي

 وعن بهترين ارائه به قادر خصوصي بخش مديريت با كه است الزم هوشمند و چابک اقتصادی مديريت

مات نوسازی درحوزه ناوگان حمل و نقل اقدا گذشته ساليان راستا همين در. باشد مردم عموم به خدمات

 شهری انجام شده، كه از آن جمله، راه اندازی خط يک بي آرتي در دوفاز بود. 

 متری،۱۲ هایاتوبوس هم و دوكابينه هایگذاری مستقيم شهرداری هم در خريد اتوبوسسرمايه

سير مشكل است. م اين دادن ادامه كه كرد مشخص و گذاشت شهرداری دوش به را سنگيني هزينه

 غرب –گذار بخش خصوصي مطرح شد، تا بتوان خط بي. ار.تي سوم شرق رويكرد مشاركت سرمايه

 تحويل آن زمين كه شد منعقد نيز ديگر قرادداد يک سوم، خط درهمين. نمود اندازیراه نيز را اصفهان،
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زم به ذكر است در زمينه ال. است تي.ار. بي هایايستگاه تجهيز و ساخت همآن گرديد، كننده مشاركت

 طريق از يک فاز در. هستند مقايسه قابل كه داشت وجود قبالً تجربه دو تي،.ار. بي هایاجرای ايستگاه

. بود شده بينيپيش آن در نيز غذايي مواد عرضه غرفه يک كه شدند احداث هاايستگاه گذارسرمايه جذب

در آن عرضه شود منتها اين قسمت ناموفق بود. اما  شده بندیبسته و سرد غذايي مواد بود قرار هرچند

كه كامالً به صورت پيمانكاری اجرا شد  ۲انجام شد درمقايسه با فاز  BOT صورتدر قسمت تهاتری كه به

 و شهرداری پول آن را پرداخت كرد موفق بود.

  B.L.T  روش به کرمان المللی بین فرودگاه جدید پایانه •

 مركز فرودگاه در حضور با كرمان استان به ورود ابتدای در شهرسازی و راه وزارت مقام ترينعالي

 كرد آغاز را مترمربع هزار ۲0 مساحت با كرمان الملليبين فرودگاه جديد پايانه اجرايي عمليات استان،

 شود.افه مياض كشور هایفرودگاه ظرفيت به مسافر ميليون ۲,5 حدود پايانه اين ساخت با كه

 نسل فرودگاه شد، خواهد الملليبين دانش سيستم به كرمان اتصال موجب ترمينال اين اندازیراه

 دولت توسط هاساختزير تقويت با و تحريم از پس شرايط در و شد خواهد محقق كرمان در كه جديد

 شود. جاداي هوايي ناوگان توانمي

منعقد شده است زيرا حجم كار با ايجاد رقابت منصفانه است.  B.L.T صورت به نامهاين تفاهم عقد

اقتصاد كشور بايد متكي به بخش خصوصي باشد و اين به شرطي امكان پذير است كه رقابت منصفانه 

به شرط  رهو اجا قرار داد ساخت B.L.Tباشد تا سطح خدمات و امكانات افزايش يابد. )تفاهم نامه مدل 

 تمليک است(

 دهکده شادی و سالمت طرقبه  •

 با و نقندر، –هكتار در مسير گردشگری طرقبه  ۱۲شادی و سالمت طرقبه با وسعت حدود  دهكده

 گردشگری توسعه مؤسسه مشاركت با و درماني تأسيسات و گردشگری و خدماتي مراكز هتل، ايجاد

ايي آن اجر عمليات زودی به خصوصي بخش و طرقبه شهرداری استان، هایشهرداری همياری سازمان

 شد. واهدآغاز خ
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 شهریور در مشهد 17افتتاح پروژه ی بزرگ  •

 شورك طبقاتي پاركينگ بزرگترين بوده، مشهد شهرداری به متعلق كه طبقه، ۱۸ و بزرگ یپروژه اين

 با و بوده آن امثال و بزرگ شهربازی تجاری، مركز پاركينگ، فضای ۲۱00 شامل و شود-مي محسوب

 .است رسيده برداریشهريور ساخته شده و به بهره ۱۷ر ميدان د و خصوصي بخش مشاركت

از  یبرداربهره یبرا یمشارکت بخش خصوص ومیکنسرس لیطرح تشک •

 ,BOT,BOO,DBO,BLOT یهابه روش CNGیهاگاهیجا

 يبا مشكالت ياز خدمات عموم يكيدر كشور، به عنوان  CNG یها گاهياز جا یكه بهره بردار ازآنجا

ت مشارك وميمواجه بوده است. به همين منظور كنسرس یو بهره بردار ینگهدار یها نهيهز نيدر حوزه تأم

 تهتشكيل شد. الب  CNGدر صنعت  عمومي – يبخش خصوص یبهره بردار يمادر تخصص یهاشركت

است، براساس اين طرح بخش  "ازيامت یواگذار"،  " يمشاركت بخش خصوص وميكنسرس"منظور از 

 ني( همراه با تأمیبدون بهره بردار ايو ساخت مستحدثات مربوطه را ) يارائه خدمات عموم ازيامت يعموم

 كند.  يواگذار م يبه بخش خصوص يمال

روش  " يمشاركت بخش خصوص وميكنسرس"یريبكارگ CNG یها گاهياز جا یحوزه بهره بردار در

مشاركت بخش  وميكنسرس"یريبكارگ رود. هدف از يبه شمار م ايسب و مطلوب روز دنمنا

هت ج نهيبه يتيريو مد يفن ،ييساز و كار اجرا جاديو ا يمنيو ا تيفيدر اين حوزه، ارتقاء ك يخصوص

در حوزه  یدر سطح كشور، استاندارد ساز CNGعرضه  یسوخت در مجار عيتوز خدمات نهيبه یاجرا

 یمبلمان، نما ه،يابن سات،يتاس زات،يشامل ) تجه CNGعرضه سوخت  یها گاهيمختلف كار جا یها

و  یريپذ تيريامكان و توسعه مد جادي(، ارهيو غ ،يخدمات رفاه ،يمال تيريمد ،يانسان تيريمد ،يخارج

وسعه و ت ،يدر بخش دولت يو انسان يعرضه سوخت بدون توسعه منابع مال یها گاهيجا یريذپ تيمسئول

 یابخش ه تيكسب رضا قياز طر يبخش خصوص يخدمات یكارگزاران و بنگاه ها یسهم بازار برا تيامن

بازار  تيجهت تثب یو ادامه همكار تيبه تقو شانيا یو عالقه مند انيمشتر ،يو عموم يدولت ييكارفرما

 مدت نامحدود است.  یبرا

 کشور در خصوصی -میعمو مشارکت با مرتبط جاری اقدامات از اینمونه •

( در كشور مطرح PPPخصوصي ) -كت عموميمشار با مرتبط جاری اقدامات از ایاين قسمت نمونه در

 شده است.
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 هایمشاركت درخصوص ایيافتهسازمان هایوزارت امور اقتصادی و دارايي كشور مطالعات و فعاليت 

 در خصوصي – عمومي مشاركت اليحه" راستا همين در. است داده انجام كشور در خصوصي -عمومي

وين شده و به تصويب رسيده است. همچنين جلسات تد "ملي ایسرمايه هایدارايي تملک هایطرح

خصوصي به طور مستمر در حال انجام است و  -اقتصادی دولت با محور مشاركت عمومي ميسيونك

 ،"دولتي غير -دولتي مشاركت قراردادهای برای تضمين نامهآيين"خروجي اين جلسات نيز شامل 

در  BOOو  BOT روش به هاتأمين مالي طرح فرآيند" ،"گذاریسرمايه ضمانت و توسعه هایصندوق"

 ارتباطات وزارت در مشاركتي قراردادهای درخصوص شده انجام اقدامات و "بخش آب و آبفا در وزات نيرو

 . شودمي مطرح قسمت اين در تفصيل به نيز اطالعات فناوری و

 ريزین مديريت و برنامهسازما در نيز هاييبا اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارايي، فعاليت موازی

 تاريخ در راهبردی نظارت معاونت در ایسرمايه بودجه نظارت امور خصوص اين در. است شده انجام كشور

 هایدستگاه به ایبخشنامه صورت به را خصوصي -عمومي مشاركت نامه موافقت چارچوب ۲۶/۱۲/۱۳۹۳

مل مرتبط ديگری نيز درخصوص نحوه دستورالع. نمود ابالغ پيمانكاران و مشاور مهندسان اجرايي،

 معاونت جانب از ۱۳/۹/۱۳۸۹ تاريخ در قبالً ایمشاركت، همكاری و ارجاع كارگروه مشاركت مشاوره

 ابالغ شده است.  شاورم مهندسان و اجرايي، هایدستگاه تمامي به راهبردی نظارت و ريزیبرنامه

 های مشارکتی حوزه فناوری اطالعات در ایراننمونه طرح  -3 -3

 شرح به برگزارشده كشور در آن هایهای مشاركتي حوزه فناوری اطالعات كه فراخوانطرح ازجمله

 :است زير

 دولت الکترونیکی  -1-3-3

توسط اداره كل ارتباطات و فناوری اطالعات  ،BOTتوسعه دولت الكترونيكي استان از طريق  فراخوان

 انجام شد. ۳۱/0۲/۱۳۹4استان آذربايجان غربي مورخ 

 های مدیریت خدمات شهریسیستم  -2-3-3

 :است شده انجام زير هایفراخوان۱۳۹5 سال تا شهری خدمات مديريت هایخصوص سيستم در

سامانه هوشمند مديريت الكترونيكي پارک گذار طراحي و اجرای فراخوان شناسايي و جذب سرمايه •

 ۲۹/0۷/۱۳۹4ای شهر، شهرداری اهواز، حاشيه

 ۲۳/0۶/۱۳۹4، شهرداری شهريار، BOTدستگاه تلويزيون شهری در قالب  5مناقصه تهيه و نصب  •



 ها و نحوه مشارکت عمومی خصوصی در ارائه خدمات الکترونیکی جمهوری اسالمی ایرانروش    102

برداری از تلويزيون شهری و غيره، شهرداری اندازی و بهرهگذاری واگذاری نصب، راهفراخوان سرمايه •

 ۱۲/۱۲/۱۳۹۳كستان )قزوين(، تا

، شهرداری خوی BOTصورت واگذاری اجرای پروژه تبليغات شهری و پروژه تلويزيون شهری به •

 0۳/۱۲/۱۳۹۳)آذربايجان غربي(، 

، BOTبار به روش تاكسي بانوان و وانت ۱۳۳مناقصه خريد تجهيزات و هوشمند سازی ناوگان  •

 ۲۱/0۹/۱۳۹4سازمان تاكسيراني اسالمشهر، 

بردار فضاهای مخابراتي و دكل آنتن برج ميالد تهران گذار و بهرهفراخوان شناسايي و انتخاب سرمايه •

وابسته به شهرداری تهران(،  -بردار مجموعه برج ميالد تهران، شركت برج ميالد تهران )بهرهBOTبه مدل 

۱۱/0۳/۱۳۹۳ 

 AFC, AVLری سامانه مديريت الكترونيكي اندازی و نگهدافراخوان شناسايي پيمانكار تجهيز و راه •

 ۱5/0۲/۱۳۹۳راني، شهرداری همدان با همكاری بانک شهر، ناوگان اتوبوس

 های کنترل ترافیکسیستم  -3-3-3

 :است زير شرح به۱۳۹5 سال تا ترافيک كنترل هایسيستم فراخوان

 0۳/0۶/۱۳۹۳اصفهان،  ، شهرداریBOTمناقصه واگذاری اجرای سامانه هوشمند پاركومتر به روش  •

، شهرداری BOTمناقصه اجرای سيستم مديريت طرح محدوده ترافيک شهر اصفهان به روش  •

 ۱۹/0۶/۱۳۹۲اصفهان، 

، شهرداری تبريز، BOTمناقصه سيستم مديريت طرح محدوده ترافيک شهر تبريز به روش  •

۲4/۱۲/۱۳۹۲ 

 

 بلیت الکترونیکی  -4-3-3

 به شرح زير است:۱۳۹5، تا سال BOTاجرای طرح كارت بليت الكترونيكي به روش  مناقصات

راني اردبيل و حومه، ، سازمان اتوبوسBOTمناقصه اجرای طرح كارت بليت الكترونيكي به روش  •

۱۳۹۲ 

 ۱۳۹۱راني قزوين، ، سازمان اتوبوسBOTمناقصه اجرای طرح كارت بليت الكترونيكي به روش  •

راني سنندج و حومه، ، سازمان اتوبوسBOTرای طرح كارت بليت الكترونيكي به روش مناقصه اج •

04/0۲/۱۳۸۹ 
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راني اصفهان و ، شركت واحد اتوبوسBOTمناقصه اجرای طرح كارت بليت الكترونيكي به روش  •

 ۲۳/0۷/۱۳۸۸حومه، 

 افزارهای اداری سازمانینرم  -5-3-3

، سازمان نظام صنفي BOTارهای اداری و سازماني در قالب افزشناسايي فعالين توليد نرم فراخوان

 انجام شده است. 0۳/0۸/۱۳۹4ای استان آذربايجان غربي در تاريخ رايانه

 توسعه زیرساخت ارتباطی -6-3-3

 با اطالعات زير انجام شده است. ۱۳۹5تا سال  BOTزير ساخت ارتباطي دركشور به روش  توسعه

گذاری، بازاريابي و )مشاركت سرمايه BOTسطح استان به روش  ADSLهای مناقصه توسعه پورت •

 ۲۸/0۷/۱۳۹4گويي، پشتيباني و تأمين پهنای باند اينترنت(، شركت مخابرات استان لرستان، فروش، پاسخ

 ۱5,000اندازی، فروش و نگهداری و پشتيباني مناقصه طراحي، تأمين تجهيزات، نصب، بازاريابي، راه •

 ۳0/04/۱۳۹4در سطح استان، مخابرات استان خوزستان،  BOTصورت به wirelessبر بستر  ADSLپورت 

ای استان ، سازمان نظام صنفي رايانهBOTصورت به FTTXگذاری در اجرای پروژه فراخوان سرمايه •

 ۲0/0۳/۱۳۹4قزوين، 

 WIFIپورت  ۱۲000اندازی، فروش و پشتيباني مناقصه طراحي، تأمين تجهيزات، نصب و راه •

 0۹/0۹/۱۳۹۳، مخابرات استان خوزستان، BOTصورت روستايي به

فراخوان شناسايي پيمانكار جهت انجام عمليات طراحي، تأمين تجهيزات و نصب پروژه فيبر نوری  •

های شهری كيلومتر برای بخش مترو و دسترسي ۱۳0به طول تقريبي  BOTمترو اصفهان به روش 

access۱۳۹4اطي و الكترونيكي ايرانيان نت، ، شركت خدمات ارتب 

فراخوان شناسايي پيمانكار جهت انجام عمليات طراحي، تأمين تجهيزات و نصب پروژه فيبر نوری  •

، شركت خدمات ارتباطي accessهای شهری برای بخش مترو و دسترسي BOTدر مشهد مقدس به روش 

 ۱۳۹4و الكترونيكي ايرانيان نت، 

مانكار جهت انجام عمليات طراحي، تأمين تجهيزات و نصب پروژه فيبر نوری فراخوان شناسايي پي •

، شركت خدمات ارتباطي و accessهای شهری برای بخش مترو و دسترسي BOTدر تبريز به روش 

 ۱۳۹4الكترونيكي ايرانيان نت، 

وری بر نفراخوان شناسايي پيمانكار جهت انجام عمليات طراحي، تأمين تجهيزات و نصب پروژه في •

، شركت خدمات ارتباطي و accessهای شهری برای بخش مترو و دسترسي BOTدر قم به روش 

 ۳۱/04/۱۳۹۳الكترونيكي ايرانيان نت، 
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پورت شبكه دسترسي خطوط پرسرعت ديتا،  5000گذاری در ايجاد واگذاری مشاركت و سرمايه •

 0۳/0۷/۱۳۹۲مخابرات استان هرمزگان، 

 داروسیستم کدینگ   -7-3-3

. است دركشور فاوا حوزه مشاركتي طرحهای از ديگری سيستم كدينگ دارو دركشور نمونه طرح

 هایفرآورده همه روی ایتغذيه راهنمای نصب به اقدام خصوصي بخش مشاركت با ودارو غذا سازمان

 ،سه بخش لبنيات، نان و روغن در ايمني و سالمت ارتقای جامع هایبرنامه. كرد ۱۳۹4 سال در غذايي

ها و تقلبات، مبارزه با قاچاق و تقلب و استفاده از توانمندی شبكه آزمايشگاهي تشخيص سريع آالينده

 های بخش غذا است.بخش خصوصي در نظارت و كنترل ايمني از برنامه

ثبت تخلفات عبور و  یکشور به سامانه ها یانیشر یهاشبکه راه زیتجه یطرح مل  -8-3-3

 مرور

ثبت تخلفات عبور و مرور از جمله  یكشور به سامانه ها يانيشر یهاشبكه راه زيتجه يمل طرح

 انجام شده است.  نيمب کالكتروني گسترش شركت توسط كه است دركشور مشاركتي هایطرح

 شبکه تلفن همراه جزیره کیش  -9-3-3

TKC (Telecommunication Kish Company )شركت  متعلق به شيمستقل تلفن همراه ك شبكه

 نيا انيعقد شده م BOTقرارداد  رويثبت شده و پ شيدر ك ۲000شركت در دسامبر سال  نياست. ا

 را با مشاركت شيك رهيشبكه تلفن همراه جز یراه انداز تيمسئول شيشركت و سازمان منطقه آزاد ك

 برعهده گرفت. Libancell يلبناناپراتور 

 الکترونیکی دولت خدمات در خصوصی عمومی مشارکت هایموانع و چالش  -3 -4

 مطالعات در ضعف به توانمي مشاركت هایطرح برداریجمله مشكالت موجود در ساخت و بهره از

 هب عمومي بخش نكردن عمل مشاركتي، كار محيط به اندركاران دست ناكافي آشنايي سنجي، امكان

 نأميت مشكل به همچنين و تضامين و ريسک تسهيم كار، ارجاع به مربوط مقررات بودن ناكافي تعهدات،

 . نمود اشاره هامالي بخش خصوصي از منابع بانک

 دارد، كشور اقتصاد در اندكي سهم و بوده ضعيف كشور خصوصي بخش شده انجام هایبررسي طبق

 گذاریسرمايه در. نيستند كارآمد كافي اندازه به نيز مالي و حقوقي ابزارهای و مقررات و قوانين همچنين
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. شودمي مشاهده زيربنايي هایطرح اندازیداشته و تأخير در راه وجود رغبتيبي و كمبود نيز خارجي

 . ندارد هماهنگي جهاني بازار شرايط با ايران كشور داخلي بازار همچنين

 -عمومي مشاركت الگوی اجرای در رو پيش هایخالصه موارد زير از جمله مشكالت و چالش بطور

 :است كشور در خصوصي

 ركتي در كشورمشا هاینبود فرهنگ فعاليت •

 هاپروژه صحيح سنجيعدم امكان •

 عمل نكردن بخش عمومي به تعهدات •

 ضعف قوانين در ارجاع كار  •

 عدم بستر مناسب جهت تسهيم ريسک •

 عدم تعريف تضامين الزم •

 انكي جهت تأمين منابع مالي بخش خصوصيمحدوديت منابع نظام ب •

 سهم اندک بخش خصوصي در اقتصاد كشور  •

 عدم كارايي قوانين و مقررات و ابزارهای حقوقي و مالي •

  زيربنايي هایطرح اندازیتأخير در راه •

 عدم هماهنگي بازار داخلي كشور با شرايط بازار جهاني  •

 و... •

 هایپروژه و هاطرح در دولتي غير بخش مشاركت توسعه هایاز جمله مشكالت و چالش نيهمچن

 است: ريفاوا به شرح ز حوزه در كشور ساختي زير

 كشور المنفعهعام هایدر پروژه PPPتجربيات كم مشاركت بخش خصوصي با دولت به شكل  •

 كشور IT هایدرپروژه PPPعدم وجود تجربه مشاركت دولت و بخش خصوصي به شكل  •

د برخور در دولت هایسياست تغيير دليلبرای بخش خصوصي به PPPوجود ريسک باال در مشاركت  •

 عالي گذاراناز طرف سياست PPPبا بخش خصوصي )عدم وجود خواست درازمدت سياسي برای مشاركت 

 (كشور

 PPP برای مناسب هایدر تعريف پروژه PPPعدم وجود فهم مشترک ازمشاركت  •

مانند )رگوالتوری، دفتر  PPP هایهای نظارتي و مديريتي در چرخه حيات پروژهعدم وجود نهاد •

 و غيره( PPPها، برگزاركنندگان مناقصات -روژهپ برنظارت

 PPPعدم وجود تجربيات دراجرای مناقصات  •

 الكترونيكي دولت بزرگ هایبرای اجرای پروژه IT حوزه در بزرگ معتبر هایعدم وجود شركت •
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 PPPكشور در  IT و الكترونيكي دولت بخش در كشور امتيازات قوانين در زياد هایچالشوجود  •

 های)مانند منسوخ شدن تكنولوژی، مالكيت معنوی، تخصيص ريسک برای طراحي و مديريت سيستم

 ( غيره و الكترونيكي دولت

 طراحي،) در گيریعدم وجود تجربيات كافي مديران دولتي درتعريف معيارهای قابل اندازه •

 PPP مشاركت هایپروژه برای( غيره و تكنولوژی انتخاب و سازیپياده

 ،انتخاب ،تعريف) همچون مواردی برروی دولت در متمركز و شفاف هایعدم وجود سياست •

 لشك به خصوصي بخش با مشاركت در..( و استانداردها تبيين و وظايف تقسيم ،حمايت بندی،اولويت
PPP



 فصل چهارم

بسترسازي جهت انجام مشارکت عمومي خصوصي در ارائه 

 خدمات الکترونیکي دولت ايران

به  هاييبه انجام پروژه يكيدفتر دولت الكترون جاديبا ا يمشاركت هایبرتر در انجام طرح یدر كشورها

 اندهپرداخت يكيدر خصوص خدمات دولت الكترون خصوصي – ياز مشكالت مربوط به مشاركت عموم يبرخ

اصالح قوانين  ت؛شفافي و گوييپاسخ افزايش جهت در مربوط مقررات و قوانين سطح ارتقای دنبال به و

مربوط در جهت حفظ تعادل ميان طرفين قرارداد مشاركت؛ تهيه مقررات الزم برای تسهيل و .... و پشتيباني 

 هایتضمين(؛ برگزاری كارگاه صندوق) مشاركتي هایصوصي در طرحدولت از سود و سرمايه بخش خ

 مقررات با هاهرچه بيشتر آن اييآشن برای خصوصي و عمومي هایبخش اندركاردست عوامل برای آموزشي

 مشاركتي ناموفق و موفق هایپروژه تحليل و تجزيه و بررسي و خصوصي -عمومي مشاركت كار محيط و

 .باشدمي مقررات اصالح برای تجربه كسب و كشور از خارج و داخل

 هایشركت صالحيت احراز و افزارینرم هایپروژه ارجاع نحوه مقررات و ضوابط تدوين"پروژه در

 به دپيشنها ارائه و الكترونيكي خدمات و كاالها شده تمام قيمت الگوی تدوين و( كنسرسيوم) گروهي

كت مشار هاز مشكالت كشور در حوز يشد بخش اندك سعي "ايران در هزينه دريافت نظام استقرار منظور

و  هينمونه از جمله اقدامات انجام شده ته یحل شود. برا يكيخدمات دولت الكترون يخصوص-يعموم

 تعيين جهت "الكترونيكي دولت یتوسعه اجرايي فني ضوابط"( ۱5نويس راهكار اعمال ماده )تدوين پيش

دولت  هایژهاجرای پرو و هاطرح اجرای تقويت و تسهيل جهت مناسب اجرايي و قانوني ضوابط

شور در ك يكيخدمات دولت الكترون يخصوص-يبحث مشاركت عموم یبرا تيسا يالكترونيكي، طراح

 یهافرم هيحوزه، ته نياخبار و اطالعات در ا هكلي ها،فراخوان دادها،يرو نيمهمتر يجهت اطالع رسان

 .است بوده يتعرفه وكارمزد خدمات مشاركت افتينحوه در يحقوق سينو شيو پ يابيارز

 هایپروژه ارجاع نحوه مقررات و ضوابط تدوين"پروژه  یفصل حاضر، پس از طرح فلسفه وجود در

 و كاالها شده تمام قيمت الگوی تدوين و( كنسرسيوم) گروهي هایشركت صالحيت احراز و افزارینرم

ردن ك برطرف یبرا "در ايران هزينه دريافت نظام استقرار منظور به دپيشنها ارائه و الكترونيكي خدمات

 یدستاوردها تيپروژه مذكور و در نها يكه در فصل قبل به آن پرداخته شد. به معرف هاييموانع و چالش

 پروژه پرداخته شده است.
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 اهداف پروژه -1-4

ضوابط فني اجرايي توسعه دولت الكترونيكي )مصوب  ۱5راستای تحقق و اجرايي شدن ماده  در

شورای عالي فناوری اطالعات(، سازمان فناوری اطالعات موظف است به منظور صيانت از حقوق كاربران 

 ركتاشهای خدمات دولت الكترونيكي برای مو ايجاد رقابت در بازار نسبت به بررسي شرح خدمات پروژه

 های عرضه خدمات را بررسي نمايد.گذاری بخش خصوصي اقدام كرده و هزينهو سرمايه

 آنها توليدی خدمات و محصوالت شده تمام هزينه در توانمي را هابنگاه پذيریبحث رقابت اساس

 هایگيرتصميم مالک توجهي، قابل بخش در عمالً ايران اقتصاد بر حاكم فعلي ساختار در اما كرد؛ جستجو

 تحت نوعي به كه هاييبخش در وضعيت اين. باشدنمي اقتصادی كارائي و شده تمام هزينه اساس بر

 شرايط اين پيامد ترينبديهي. باشدمي محسوس بيشتر هرچه دارند قرار دولت مديريت يا مالكيت

است. اين  ساخته مواجه جدی مشكالت با را اقتصادی گذاریسياست كه بوده منابع غيربهينه تخصيص

موضوع با شدت و ضعفي متفاوت در حوزه خدمات دولت الكترونيكي نيز وجود دارد و ورود بخش خصوصي 

 را در اين عرصه با مشكالتي مواجه نموده است. 

 هایتخصص با شركت چند تعامل و همكاری به نياز الكترونيكي، خدمت يک سازیطرف ديگر، پياده از

 زمينه در( كنسرسيوم) گروهي هاین احراز صالحيت و اعتباربخشي شركتيبنابرا. دارد مختلف و متنوع

 دولت خدمات قيمتگذاری لذا. است تأمل قابل نيز منظر اين از آن متولي نهاد توسط اطالعات فناوری

 در افزارینرم هایپروژه و هاطرح ارجاع در تسهيل جهت الزم مقررات و ضوابط تدوين و الكترونيكي

 حوزه اين در كشور مناقصات قانون در كه مشكالتي و افزارجرايي باتوجه به ماهيت حوزه نرما هایدستگاه

 . باشدمي پروژه اين اهداف اهم از دارد وجود

 و ضوابط تدوين" عنوان با ایراستای رسيدن به اهداف فوق، از طرف سازمان فناوری اطالعات پروژه در

 الگوی تدوين و( كنسرسيوم) گروهي هایی و احراز صالحيت شركتافزارنرم هایپروژه ارجاع نحوه مقررات

 "راننظام دريافت هزينه در اي اراستقر منظور به پيشنهاد ارائه و الكترونيكي خدمات و كاالها شده تمام قيمت

 پيشنهاد شد كه در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات به انجام رسيده است.

 پروژهانجام  هایگام  -2-4

ضوابط فني اجرايي توسعه دولت الكترونيكي )مصوب شورای عالي ۱5كه ذكر شد، طبق ماده  همانطور

فناوری اطالعات(، سازمان فناوری اطالعات موظف است به منظور صيانت از حقوق كاربران و ايجاد رقابت 

گذاری سرمايه وي برای مشاركت های خدمات دولت الكترونيكدر بازار نسبت به بررسي شرح خدمات پروژه

 و برداریهای مختلف تأمين منابع مالي و اجرا، نظير ساخت، بهرهبخش خصوصي در اجرای آنها به روش
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 عرضه هایهزينه و كرده اقدام آن نظاير و تمليک شرط به اجاره مالكيت، و برداریبهره ساخت، يا انتقال

اجرايي در چارچوب مقررات با  هایتگاهسد. كند ارايه شورا به تصويب جهت و نموده بررسي را خدمات

ش های بختأييد مراتب توسط شورا و شرح خدمات توسط سازمان مجاز به استفاده از توان گروهي شركت

، احراز صالحيت فني و اجرايي برای ارايه خدمات ۱5خصوصي هستند و همچنين، طبق تبصره ماده 

برعهده سازمان است. در اين راستا  مربوطاعطای مجوزهای دولت الكترونيكي توسط بخش خصوصي و 

سه گام اصلي زير بايد برداشته شوند تا بتوان بستر مناسبي برای توسعه خدمات دولت الكترونيكي ايجاد 

 شود.

 اجرای و هاتعيين ضوابط قانوني و اجرايي مناسب جهت تسهيل و تقويت اجرای طرح گام اول: •

  نيكيالكترو دولت هایپروژه

 در مديريت منظور به الكترونيكي دولت خدمات ايجاد در ای: تعيين كليه عوامل هزينهگام دوم •

...( و رايگان تعرفه، كارمزد، از اعم) هزينه دريافت نظام استقرار و الكترونيكي دولت خدمات گذاریقيمت

 مرسوم  یهاروش قالب در برونسپاری قابليت تفكيک به الكترونيكي خدمات احصاء همچنين و

 هایشركت : تعيين ضوابط قانوني و اجرايي جهت احراز صالحيت و اعتباربخشي فعاليتگام سوم •

 ( كنسرسيوم) گروهي

گذاری در ايجاد خدمات گام اول به منظور استفاده از بنيه مالي بخش خصوصي در جهت سرمايه در

ری اطالعات كشور در جهت فناو بخش در لفعا هایشركت فني افزاييدولت الكترونيكي و همچنين هم

ي قانون و حقوقي خالءهای يافتن جهت در مطالعاتي است الزم الكترونيكي، دولت بزرگ هایاجرای پروژه

های دولت الكترونيكي انجام گيرد. نتيجه اين مطالعات و -در جهت ايجاد بستر مناسب در اجرای پروژه

واهد بود كه بتواند در جهت تسهيل همكاری خ حقوقي و اجرايي ضوابط پيشنهادهای قالب در هابررسي

اجرايي نحوه تعامل  طضواب همچنين و هاكنسرسيوم ايجاد در كشور اطالعات فناوری بخش هایشركت

 بعدی گام در. بود خواهد پروژه اين در الكترونيكي دولت هایپروژه اجرای در هادولت با اين كنسرسيوم

 است الزم ها،كنسرسيوم اين توسط الكترونيكي دولت هایپروژه اجرای در دولت مديريت منظور به

وجود دارند، صورت گيرد. دانشي كه از  اهپروژه اين اجرای جهت در كه هاييهزينه از مناسبي شناخت

 خدمات از برداریبهره مرحله يعني بعد مرحله در تا نمايدمي كمک دولت به گردداين شناخت ايجاد مي

 توسط گرفته صورت هایهزينه مناسب پوشش منظور به گذاریدر جهت قيمت مناسبي تعامل بتواند

 گيری نمايد. -آنها تصميم رایب منطقي سود حاشيه تعيين همچنين و خصوصي بخش

 گام انتهايي نيز تعيين ضوابط قانوني و اجرايي جهت احراز صالحيت و اعتباربخشي فعاليت در

 قرار گرفته و مستندات الزم ارائه خواهد شد.  بررسي مورد( نسرسيومك) گروهي هایشركت
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 اقدامات انجام شده در پروژه  3-4

 اقدامات انجام شده در پروژه به شرح زير است: طورخالصهبه

 بررسي خدمات دولت الكترونيكي در سطح ملي و بين المللي  •

 حصاء خدمات دولت الكترونيكي در كشور ا•

 يكي در سطح مليالكترون دولت خدمات بندیدسته •

 تحليل شكاف بين وضع موجود و مطلوب خدمات دولت الكترونيكي  •

 اقدامات گذر از وضع موجود به مطلوب •

 الكترونيكي دولت خدمات شده تمام قيمت محاسبه هایتبيين انواع روش •

 الكترونيكي دولت خدمات گذاریشناسايي عوامل اثرگذار بر قيمت •

 الكترونيكي دولت خدمات هایفرمول هزينه •

 گذاریمطالعه تطبيقي درخصوص انتخاب روش قيمت •

 .ابری رايانش الكترونيكي، دولت افزاری،نرم خدمات فاوا، دربخش گذاریقيمت هایبررسي روش •

 يابي خدمات دولت الكترونيكيتعيين الزامات هزينه •

 خدمات الكترونيكيتعيين مدل مفهومي و مراحل ارائه  •

 تعيين ساختار هزينه خدمات دولت الكترونيكي •

 شناسايي عوامل مؤثر بر هزينه تمام شده خدمات الكترونيكي •

 تدوين پيش نويس ضوابط حقوقي و قوانين و مقررات •

 بررسي نحوه واگذاری خدمات به بخش خصوصي •

 بررسي وضعيت حقوقي واگذاری خدمات به بخش خصوصي •

، G۲G ،G۲Bن نحوه برونسپاری و درونسپاری خدمات احصاء شده به تفكيک انواع خدمات )تعيي •

G۲C  وG۲E) 

 (تجاری هایمدل) خصوصي و دولتي بخش تجاری تعامل و وكاركسب مختلف هایبررسي روش •

 احراز و افزارینرم هایتشكيل جلسات كارگروه فني تدوين ضوابط و مقررات و نحوه ارجاع پروژه •

  گروهي هایحيت شركتصال

 مصوب الكترونيكي دولت یتوسعه اجرايي فني ضوابط"( ۱5) ماده اعمال راهكار نويستدوين پيش •

 اعضای نظر مطابق نسخه ۲۲ در آن ويرايش و اصالح و ۲0/۱۲/۱۳۹۲ مورخ اطالعات فناوری عالي شورای

 پروژه خبرگاني كارگروه محترم

 تصويب دستورالعمل مذكور در كميسيون توسعه دولت الكترونيكي  •

 خصوصي -تدوين گزارش مرتبط با مستندسازی جلسات و مشاركت عمومي •
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  ارتباطات و اطالعات فناوری یحوزه در مشاركتي هایتدوين مدل ملي اجرای طرح •

 تدوين الگوی پيشنهاد تعرفه خدمات دولت الكترونيكي •

  دستاوردها از كتاب نويسو پيش تدوين گزارش •

 تهيه مقاله علمي از پروژه •

 مسیر طی شده  -4-4

 مقررات و هامشيمنظور توسعه خدمات دولت الكترونيكي و رسيدن به شرايط مطلوب ابتدا خط به

. در راستای تعيين اقدامات اصلي توسعه خدمات دگردي تبيين الكترونيكي دولت خدمات مندنظام ارائه در

ا آنه عملكرددولت الكترونيكي وظايف و نقش نهادها به همراه تعيين نهادی جهت هدايت و نظارت بر 

 ايجاد شد. 

 اقتصادی، فني، هایموارد با اهميت در توسعه دولت الكترونيكي، فراهم نمودن زير ساخت ازجمله

 يكيجهت توسعه خدمات الكترون يمشاركت هایطرح از استفاده به هادستگاه قيتشو ،فرهنگي و اجتماعي،

و امثال آن است. در اين راستا با توجه به نتايج  يكالكتروني دولت خدمات گذاریخود، اصالح نظام قيمت

 يابيهزينه روش براساس را خود جاری هایبرنامه دولت، اجرايي هایدستگاه تا شودپروژه پيشنهاد مي

و  های مشخصزينه تمام شده خدمات الكترونيكي، به فعاليته محاسبه در خصوصاً فعاليت مبنای بر

 . ايندنم محاسبه را خدمات شده تمام هزينه و نمايند بندیشفاف تقسيم

 یحوزه در مشاركتي هایمشاركت بخش عمومي وخصوصي نياز به مدل ملي برای اجرای طرح جهت

 هایگذاریپروژه به منظور ايجاد سياست مديريت دفتر تأسيس راستا اين در. دارد وجود الكترونيكي دولت

تبيين  ركتي،مشا هایپروژه در تجربيات انباشت از نگهداری و متدولوژی تبيين و آموزش نظارت، واحد،

قوانين مناسب مشاركت بخش عمومي وخصوصي در حوزه فناوری اطالعات، ايجاد رگوالتوری مشاركت 

 ومي وخصوصي در كشورالزم است.بخش عم

 دستاوردهای پروژه  -4 -5

 هایپروژه ارجاع نحوه مقررات و ضوابط تدوين"پروژه  ینتايج به دست آمده دستاوردها براساس

 و كاالها شده تمام قيمت الگوی تدوين و( كنسرسيوم) گروهي هایشركت صالحيت احراز و افزارینرم

دمات، حوزه، خ هس در "ايران در هزينه دريافت نظام استقرار منظور به پيشنهاد ارائه و الكترونيكي خدمات

 خصوصي قابل طبقه بندی است. -هزينه يابي و مشاركت عمومي
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 دستاوردهای پروژه مذکور -2 -4شکل

                     ض   ط    ق        ه   ج ع پ  ژ ه     مپ  ژه 
                    گ     م   م م ش ه        صال    ش   

                                  پ   ه               ق       م       
     

خصوصی در -مشارکت عمومی
:حو ه دولت الکترونیکی

  ل   ش   -

 ه   پ     س  ق   -

:یهزی ه یابی خدمات دولت الکترونیک

-                        

        گ -

 ه   پ     س  ق   -

:یبررسی خدمات دولت الکترونیک

  ص ء              -

ط قه                  -

  ل   ش      ش      -



 فصل پنجم

دستورالعمل مشارکت عمومي خصوصي در ارائه خدمات 

 الکترونیکي دولت ايران

لسات ج ليدستورالعمل مشاركت عمومي خصوصي از تشك نيچگونگي تدو حيفصل به توض نيدر ا

مواد  حيدهمين جلسه كميسيون توسعه دولت الكترونيكي، توضتا مرحله ابالغ دستورالعمل در ياز يخبرگ

دستورالعمل از طرف سازمان فناوری اطالعات و تيم  یاز موادها کيهر  یكه برا يداتيدستورالعمل، تمه

خدمات قابل مشاركت  بندیاولويت چگونگي مشاركتي، هایپروژه انجام شده، همچنين نحوه انتخاب طرح

 شده، نمونه قراردادها و امثال آن پرداخته شده است. هيته الگوهای و هاو در نهايت به كليه فرم

 از تشکیل جلسات خبرگی تا ابالغ PPPتوضیح تدوین دستورالعمل

 مراكز نفع،ذی اجرايي هایسازمان فناوری اطالعات بر آن بوده است با كمک مشاوران و ساير دستگاه

 و هاطرح ارجاع ضوابط زمينه، اين در صالحيت دارای حقوقي و حقيقي اشخاص و دانشگاهي و علمي

ايد. لذا در اين پروژه با تشكيل كارگروه خبرگاني نم تدوين را اجرايي هایدستگاه در افزارینرم هایپروژه

 در( تعاوني و خصوصي) دولتي غير بخش گذاریسرمايه و مشاركت دستورالعمل "نويسبه تهيه پيش

 خبرگان، كارگروه هاینشست طول در شد اقدام "ايران اسالمي جمهوری دولت الكترونيكي خدمات ارائه

شد. حاصل اين جلسات، تصويب دستورالعمل مشاركت و  اصالح مذكور نويسپيش بار ۲۲ درحدود

يكي دولت جمهوری اسالمي گذاری بخش غير دولتي )خصوصي و تعاوني( در ارائه خدمات الكترونسرمايه

 اين و باشدمي ۱5/۱0/۱۳۹4ايران در يازدهمين جلسه كميسيون توسعه دولت الكترونيكي، مورخ 

توسط سازمان مديريت و  ۲۷/۱۱/۱۳۹4پيوست در تاريخ ۱ و تبصره ۸ ماده، ۱0 قالب در پيشنويس

 ريزی كشور ابالغ گرديد.برنامه

گذاری بخش غیر دولتی )خصوصی و تعاونی( در سرمایهدستورالعمل مشارکت و   -1-5

 ارائه خدمات الکترونیکی دولت جمهوری اسالمی ایران

 در اين قسمت متن اصلي پيش نويس به شرح زير آورده شده است:

 به نام خدا
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گذاری بخش غیر دولتی )خصوصی و تعاونی( در ارائه دستورالعمل مشارکت و سرمایه

 جمهوری اسالمی ایران خدمات الکترونیکی دولت

 15/10/1394مصوب یازدهمین جلسه کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی مورخ 

 مقدمه 

 اقتصاد كلي های( سياست۲۲) و( ۲0) ،(۱۳) ،(۳) هایاين دستورالعمل در راستای اجرای رديف

 نظام ارتقای و پذيررقابت توليد موانع رفع قانون( ۱۲) و( ۷) مواد اعمال و ۲۹/۱۱/۱۳۹۲ ابالغي مقاومتي

 مقررات از بخشي تنظيم قانون به مواد برخي الحاق قانون( ۲۷) ماده ،۲۷/0۲/۱۳۹4 مصوب كشور مالي

ساله پنجم توسعه جمهوری ( قانون برنامه پنج۲۱4) ماده( ب) بند ،0۶/۱۲/۱۳۹۳ مصوب( ۲) دولت مالي

نامه توسعه و گسترش كاربری فناوری اطالعات ( آيين۱۷( و )۸، مواد )۱5/۱0/۱۳۸۹اسالمي ايران مصوب 

ـ مورخ  5۲۳۳۳/ت۸۹۶04وزيران به شماره مصوب هيات ( ضوابط فني اجرايي ۱5و ماده ) ۱۱/0۷/۱۳۹4ه

مورخ  ۱45/۲00ای عالي فناوری اطالعات ابالغي به شماره توسعه دولت الكترونيكي مصوب شور

در جهت تسهيل مشاركت بخش خصوصي در پياده سازی خدمات الكترونيكي، ايجاد روشي ۱۱/0۶/۱۳۹۳

( اونيتع و خصوصي بخش) دولتي غير بخش قبال در برابر رفتار و فرصت ايجاد هدف با شفاف و مندنظام

نه از منابع مالي، مسووليت پذيری طرفين مشاركت، كاهش مخاطرات بهي استفاده با توام پذير رقابت و

 ها در حوزه دولت الكترونيكي، تدوين شده است.كنندهقراردادهای مشاركتي و نيز صيانت از حقوق مصرف

 تعاریف  -1ماده 

 کمیسیون -الف

الكترونيكي  ( ضوابط فني اجرايي توسعه دولت۳كميسيون توسعه دولت الكترونيكي موضوع ماده )

 مصوب شورای عالي فناوری اطالعات

 دستگاه اجرایی -ب

 قانون مديريت خدمات كشوری  5های موضوع ماده دستگاه

 مشارکت -ج

ای قراردادی ميان مشاركت اختصار از هرگونه مشاركت عمومي خصوصي بوده و عبارت از رابطه

ت كه درآن بخش غير دولتي )بخش دستگاه اجرايي با بخش غير دولتي )بخش خصوصي و تعاوني( اس

تگاه راستا با اهداف دسگذاری و ارائه هرگونه خدمات الكترونيكي هم خصوصي و تعاوني( نسبت به سرمايه

گذاری شود. سرمايهها براساس قرارداد منعقده بين طرفين پوشش داده مياجرايي اقدام كرده و مخاطره

(، ساخت، BOTبرداری و انتقال )جمله ساخت، بهرهشده از های شناختهو مشاركت بر اساس روش
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گذار (، ساخت، انتقال، پرداخت اجاره به سرمايهBOLTپذير و انتقال )برداری، پرداخت اجاره به سرمايهبهره

(BTLساخت، مالكيت و بهره ،)( برداریBOOتجهيز و بازسازی، مالكيت و بهره ،)( برداریROO ،)

 ( و... قابل انجام است.ROTبرداری و انتقال )(، تجهيز و بازسازی، بهرهO&Mبرداری و نگهداری )بهره

 کنندهمشارکت -د

كننده، اشخاص حقوقي )شامل بخش خصوصي و تعاوني( طرف مشاركت بادستگاه منظور از مشاركت

 يراياج عمليات تخصصي، توان مالي، گذاریسرمايه انجام به نياز موضوع اين كه ایاجرايي است، به گونه

 كننده داشته باشد.ها ازطرف مشاركتو يا تركيبي از آن

 شرکت پروژه -هـ 

 .كندشركتي كه مشاركت كننده برای انجام پروژه در صورت لزوم تاسيس مي

 طرح مشارکت -و

 دولتي خدمات تامين آنها كاركرد و گيرندمي قرار مشاركت موضوع كه هاييعبارت است از طرح

نقشه جامع دولت الكترونيكي و از منظر فني، اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي  ضوابط و مقررات براساس

 . باشند پذيرتوجيه

های مشاركتي از دو نوع خودگردان و غيرخودگردان هستند. طرح خودگردان طرحي است كه طرح

 نظر را پوششها و سود مورد كننده بوده و عوايد ناشي از آن، هزينهدارای توجيه اقتصادی برای مشاركت

دهد. طرح غيرخودگردان طرحي است كه در صورت عدم حمايت )اعم از تضمين خريد خدمات، مي

 كننده نيست.ها( دارای توجيه اقتصادی برای مشاركتتضمين حداقل تقاضا و ساير مشوق

 وجوه تکمیلی -ز

ي استناد مدل مال پذيری اقتصادی طرح، بهمنابع مالي تعهد شده دستگاه اجرايي در راستای توجيه

 نهايي مصوب در مرحله انتخاب طرف بخش غير دولتي )بخش خصوصي و تعاوني( مشاركت.

 شده اعالم خدمات بين از مشاركت، هایزمينه شناسايي با توانندمي اجرايي هایدستگاه -2ماده 

يشنهاد برای پميسيون نسبت به تعريف طرح، انجام امكان سنجي، مطالعه اوليه، تهيه درخواست ك توسط

(RFP انتخاب مشاركت كننده و ساير ملزومات را با رعايت قانون برگزاری مناقصات و رعايت مقررات ،)

يون اقدام كميس از مشاركت گواهي دريافت جهت دولتي، معامالت نامهمربوط به مزايده مندرج در آيين

 اجرايي هایدستگاه و باشدنمي اتمقرر و قوانين ساير در مندرج هاینمايند. اين روش نافي ساير روش

 .نمايند استفاده روش اين از توانندمي صالحديد حسب

 و خدمات فهرست توانندمي اجرايي هایعالوه بر فهرست اعالمي كميسيون، دستگاه -1تبصره 

عم از پيشنهادی طرف مشاركت و يا خود دستگاه اجرايي( را جهت تصويب به ا) مشاركت قابل هایطرح

 كميسيون اعالم نمايند. 
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شوند، انعقاد قرارداد در قالب ها انجام ميهايي كه توسط گروهي از شركتدر مورد طرح -2تبصره 

های و مسئوليت نامه با ذكر وظايفنامه مشاركت يا شركتشركت پروژه و يا اشخاص حقوقي دارای موافقت

طور جمعي در قبال دستگاه اجرايي، مطابق پيوست بخشنامه ها بهتنهايي و همه آنهر يک از اشخاص به

پذير است. استفاده ريزی كشور امكانسازمان مديريت و برنامه ۱۳/0۹/۱۳۸۹مورخ  ۶۷۲۸5/۱00شماره 

 است.ها در اين قالب از اولويت انتخاب برخوردار از توان گروهي شركت

در مواردی كه پيشنهاد مشاركت توسط مشاركت كننده به دستگاه اجرايي با رعايت  -3تبصره 

( قانون برگزاری مناقصات ۲۹ارائه شود، مشاركت در چارچوب بندهای )الف(، )ج( و يا )هـ( ماده ) ۱تبصره 

ات مزايده موضوع ( قانون ياد شده يا ترک تشريف۲۷يا در چارچوب ترک تشريفات مناقصه موضوع ماده )

 تشريفات برگزاری به نياز بدون و كارشناسي های( قانون محاسبات عمومي از طريق روش۸۳ماده )

 قامم ترينعالي توسط كميسيون، در تصويب از پس طرح موضوع. است پذيرامكان مزايده، يا مناقصه

های استاني رخصوص طرحد. شودمي ابالغ اجرا جهت دارصالحيت مجاز هایمقام يا و اجرايي دستگاه

 شود.استاندار مربوط مسئول ابالغ طرح محسوب مي

 کننده باید شرایط زیر را دارا باشد:مشارکت  -3ماده 

توان مالي و تخصصي براساس بخشنامه نظام مهندسي و استانداردهای توليد و توسعه نرم افزار  -۱

 يا قوانين و مقررات بروزآوری شده آن ۱۳۸۳ريزی كشور مورخ )نماتن( سازمان مديريت و برنامه

موردنياز از دبيرخانه شورای عالي انفورماتيک كشور و مجوز فعاليت از سازمان نظام صنفي  رتبه -۲

 ای كشور رايانه

نامه ها )شركت پروژه/موافقتكننده در قالب گروهي از شركتكه مشاركتدرصورتي -1تبصره 

 كفايت هاباشد، دارا بودن حداقل رتبه موردنياز با تعهد يكي از شركت شدهنامه( تعريفمشاركت يا شركت

 . كندمي

 را ديگری فني و مالي اجرايي، معيارهای فوق، ضوابط بر عالوه توانددستگاه اجرايي مي -2تبصره

 انتخاب جهت( نامهشركت يا مشاركت نامهموافقت/پروژه شركت) هاشركت بندی-رتبه و ارزيابي جهت

 يد. نما اعمال

دستگاه اجرايي طرف مشاركت در صورت نياز و فقدان تعرفه يا دستورالعمل قيمت گذاری  -4ماده 

(، ۲موظف است ظرف مدت يكماه پس از اعالم موافقت كميسيون برای اجرای به شيوه مشاركت )ماده

دی طرح درآم وجوه ساير و الزحمهحق كارمزد، تعرفه، تصويب و تعيين جهت را طرح گذاریمدل قيمت

به كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات و ساير مراجع ذيربط حسب مورد ارسال نمايد و كميسيون تنظيم 

 مقررات و ارتباطات ظرف مدت دو ماه مراتب را به تصويب مي رساند. 
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 خدمات حوزه مشاركتي هایگيری درخصوص طرحكميسيون مرجع اصلي تصميم -5ماده 

برای تسهيل در اجرای اين دستورالعمل و تسريع در انجام وظايف كارشناسي،  تواندمي و است الكترونيكي

 كارگروه تخصصي تشكيل دهد. اقدامات كميسيون در اين زمينه به شرح زير است:

 های مشاركتي خدمات الكترونيكي مشي اجرای طرحتعيين خط -الف 

)بخش خصوصي و تعاوني( در  ولتيد غير بخش با مشاركت قابل هایاعالن عمومي فهرست طرح -ب

 اجرايي هایسازی خدمات الكترونيكي براساس پيشنهاد دستگاهحوزه پياده

های مشاركتي های اجرايي جهت انجام به روشهای دارای اولويت دستگاهاعالم فهرست طرح -ج

 ای صورت دورهبه

 دستورالعمل ها،و چارچوب های مشاركتي و تدوين الگوهانظارت و پايش كالن بر اجرای طرح -هـ

 مشاركتي هایطرح پيشبرد جهت موردنياز مستندات ساير و گذاریقيمت

 دستگاه انتخابي كننده مشاركت با مصوب هایصدور و ابالغ گواهي مشاركت برای اجرای طرح -و

  اجرايي

اركت ( مشBPبه منظور صدور گواهي مشاركت، دستگاه اجرايي بايد طرح كسب و كار ) -1تبصره 

 شورای دبيرخانه يا كشور ريزیهای مشاور دارای صالحيت )سازمان مديريت و برنامه-را كه توسط شركت

 .نمايند ارسال كميسيون دبيرخانه به و تدوين است، شده تهيه( انفورماتيک عالي

 هایدبيرخانه كميسيون )سازمان فناوری اطالعات ايران( با استفاده از ظرفيت شركت -2تبصره 

( مشاركت، مالحظات امنيتي مركز امنيت فضای توليد BPمعتبر موظف است طرح كسب و كار ) مشاور

و تبادل اطالعات )افتا( و ساير ضوابط و مالحظات ابالغي را برای اين اقدامات حداكثر ظرف مدت يک 

 .مايدماه از تاريخ درخواست بررسي نمايد و جهت صدور گواهي در كميسيون/كارگروه تخصصي طرح ن

 تعرفه، نهايي، كاربر از خدمات بهای دريافت مشاركتي هایمنشأ اصلي كسب درآمد در طرح -6ماده 

 تواندمي اجرايي دستگاه. پردازندمي مشاركت خدمات از كنندگاناستفاده كه است وجوهي ساير يا كارمزد

خت وجوه پردا پرداخت،پيش خدمت، تضميني خريد با مورد حسب غيرخودگردان هایطرح درخصوص

كننده پذيری طرح مشاركت برای مشاركتتكميلي و پرداخت بخشي از اقساط تسهيالت طرح، به توجيه

 كمک كند. 

 اين موضوع قراردادهای در خارجي هایطرف ظرفيت از تواندداخلي مي كنندهمشاركت -7ماده 

–گذاری خارجي و حمايت سرمايه تشويق قانون هایحمايت و مزايا از استفاده. نمايد استفاده دستورالعمل

 .است مجاز يادشده قانون رعايت با مشاركتي هایطرح خارجي متقاضيان برای -۱۳۸۱ مصوب

 در قرارداد مشاركت حداقل بايد موارد زير مشخص شده باشد: -8ماده 

 آن تمديد چگونگي و مشاركت قرارداد اعتبار دوره تعيين •
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 صور هر يک از طرفين در انجام دادن تعهدات قراردادیق از ناشي خسارت جبران نحوه تعيين •

 قرارداد فسخ شرايط تعيين •

 ينطرف جايگزيني و غير به پروژه انتفاع حق واگذاری پروژه، شركت سهام انتقال شرايط تعيين •

 مشاركت قرارداد

 تعيين و نظر تجديد نحوه قرارداد، مالي مدل در( روزرسانيبه يا و بهبود) تجديدنظر شرايط تعيين •

 آن تصويب مراجع

 نتأمي و مربوط استانداردهای و ضوابط رعايت از اطمينان حصول برای قرارداد پايش نحوه تعيين •

 مشاركت دوره طول در خدمات كيفيت و كميت از توافق مورد سطح

 ين ضوابط و استانداردهای كارتعي •

 گذشته، سال ۳ نرم از خارج ارزی/ريالي تورم نظير) اقتصادی ويژه شرايط با برخورد نحوه تعيين •

 ...(و اقتصادی ركود

 قرارداد از بعد و حين قبل، تضامين تعيين •

  اختالف حل نحوه تعيين •

ارداد فيمابين، كميسيون را به عنوان قر متن در توانندتبصره: دستگاه اجرايي و مشاركت كننده مي

 عيين نمايند. كميسيون در اين صورت مرجع حل اختالفات احتمالي خواهد بود.مرجع حل اختالف ت

[ اافت مركز] ابالغي امنيتي ضوابط كليه بايد برداریبهره و اجرا مشاركت، هایدر تهيه طرح -9ماده 

 .شود رعايت

غير  گزارش عملكرد اين دستورالعمل و كليه مجوزهای صادره به همراه ميزان مشاركت بخش -10ماده 

 دستورالعمل. شوددولتي )بخش خصوصي و تعاوني( در همكاری با دولت به صورت ساالنه اعالن عمومي مي

 .گيردمي قرار بازنگری مورد كميسيون توسط نياز درصورت آن اجرای ساالنه عملكرد ارزيابي از پس

به  ۱5/۱0/۱۳۹4اين دستورالعمل در يازدهمين جلسه كميسيون توسعه دولت الكترونيكي در تاريخ 

 تصويب رسيده است. 

 بندی خدمات قابل مشارکتبندی و اولویتانتخاب، دسته  - 2-5

داليل مختلف از جمله ماهيت طرح های دولت الكترونيكي بهبا توجه به اينكه ممكن است همه طرح

ابل های قهای مشاركتي نباشند، معموالً طي يک فرآيند انتخاب، طرحيا شرايط بومي قابل اجرا به روش

ون و ابزارهای گوناگ بندی دو مقوله مجزا بوده كه با اهدافبندی و اولويتشوند. دستهمشاركت تعيين مي

ها معموالً بر مبنای نظرات كارشناسي و بر اساس معيارهای از پيش بندی طرحشود. دستهانجام مي

 بندی معموالً با هدف دستيابي به شناختالمللي يا ملي قابل انجام است. فرآيند دستهشده بينتعيين
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رآيند وضعيت هر طرح در خصوص قرارگرفتن شود. در انتهای اين فبهتر و امكان مديريت بهتر انجام مي

 شود.يا نگرفتن در هر دسته مشخص مي

شود. های كالن و تدابير نهادهای رگالتوری تنظيم ميگذاریبندی بر اساس سياستفرآيند اولويت

ا المللي يها(، راهنماهای بينبندیبندی در ابعاد مختلف از جمله مشخصات طرح )دستهمعيارهای اولويت

شود. در انتهای اين فرآيند وضعيت هر طرح ازنظر ميزان اولويت ي، تدابير رگالتوری و غيره انجام ميمل

بندی در زمان تخصيص و يا تقسيم منابع محدود به تقاضاهای شود. بديهي است اولويتانجام مشخص مي

 شود.نامحدود معنادارتر بوده و لزوم آن احساس مي

 

 بندیبندی و اولویتدسته تمایز فرآیندهای- 1 -5شکل

های مشاركتي دولت الكترونيكي بندی طرحبندی و اولويتهای انتخاب، دستهدر ادامه جزييات روش

 آورده شده است.

 هاانتخاب طرح  1-2-5

 های مشاركتي بايد به مسائل زير توجه داشت:در انتخاب طرح

 .نيست پذيرامكان غيره و ليما قانوني، سياسي، داليل به هاطرح همه اجرای لزوماً •

 برخوردار كافي ظرفيت از يا باشد نداشته طرح اجرای برای تمايلي است ممكن خصوصي بخش •

 .نباشد

 بوده و پرهزينه مالي تبادالت و تأمين باالی هایهزينه دليلبه است ممكن مشاركتي هایطرح •

 صرفه نباشد.به

 خصوصي بخش به مالكيت انتقال امكان عدم مانند دارد وجود انجام برای موانعي موارد برخي در •

 نهاد كارايي به هاآن موفقيت احتمال و مشاركتي هایطرح انجام قابليت موارد، از بسياری در •

 .دارد بستگي رگالتوری

انتخاب
 م       ط ح            
                  

دسته ب دی
          ط ح       

            لف جه  
   ش                 ه

     

اولویت ب دی
  ص ص           

              ه        ص
   ط ح                    
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 هابندی طرحدسته  -2-2-5

 شناسايي شده است.های دولت الكترونيكي بندی طرحهای بومي معيارهای زير جهت دستهدر مطالعه

 شرح انواع دسته بندی 

ها از منظر مدل بندی طرحدسته

 مشاركت

 قراردادخدمت -

 قراردادمديريت -

 قرارداد اجاره -

 ها از نظر ماهيتبندی طرحدسته

 حاكميتي -

 تصديگری -

 حمايتي -

ها از نظر نوع تجارت بندی طرحدسته

 الكترونيكي

 (G2G)خدمات بين دستگاهي -

خدمات دولت به  -

 (G2C)شهروندان

ها از نظر توجيح بندی طرحدسته

 اقتصادی

 خودگردان -

 غير خودگردان -

ها از نظر صالحيت بندی طرحدسته

 مورد انتظار در مشاركت كننده
 رتبه شورا -

 هابندی طرحشده جهت دستهمعیارهای بومی شناسایی -2-5شکل 

 باال آورده شده است. شده دربندی بر اساس معيارهای گفتهدر ادامه جزييات دسته

 ازنظر مدل مشارکت  1-2-2-5

طور كه گفته شد انجام مشاركت بايد با راهبرد اصالحات كلي در بخش موردنظر همراه باشد. همان

ای از اهداف اصالحات مورد انتظار در بخش است. انتخاب بنابراين اهداف يک طرح مشاركتي زيرمجموعه

 زير است:مناسب نوع مشاركت بسته به موارد 

 موجود مشاركتي هایگزينه •

  اهداف و فني هایمحدوديت •
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 رگالتوری و قانوني هایمحدوديت •

 سازماني مسائل •

 اقتصادی و مالي تجاری، هاینيازمندی و هامحدوديت •

 الملليبين و محلي بازار هایمندیعالقه •

 هدف جامعه و سيستم مشخصات اساس بر خاص هاینيازمندی •

گذاری، طراحي قرارداد مشاركتي و انتخاب مدل مشاركت بايد به مواردی از جمله محيط سياستدر 

های های اقتصادی و منابع موجود در بخش، محدوديتهای قانوني، رگالتوری و سازماني، نيازمندیچارچوب

تواند شامل مي هاها توجه شود. در يک قرارداد مشاركتي اولويتنفعهای ذیسياسي و مالحظات و دغدغه

ز های مشخصي اها باشد. مدلتر مشتریتر، خدمات بهتر، بهبود كارايي و يا رضايت بيشدهي بيشپوشش

ل تر هستند. برای مثاهای خاصي مناسباند و برای بخشتری مورداستفاده قرار گرفتهطور وسيعمشاركت به

وفاضالب كاربرد داشته و قراردادهای ها و آبی جادهسازتر در پيادهبرداری، انتقال بيشهای ساخت، بهرهمدل

 شوند.تر ديده ميرساني بيشمديريت در بخش سالمت و خدمات آب

سازی بر اساس شرايط بومي و شود هيچ نوع مدل مشاركتي بدون تغييرات و متناسبگفته مي

ف از قراردادهای مختلف های مختلاستفاده نيست. در برخي موارد انتخاب بخشهای طرح قابلنيازمندی

ها با يكديگر و يا استفاده از تركيبي از قراردادها ضروری است. همچنين تغييرات جهت تسهيل و ادغام آن

 گويي به مالحظات دو طرف و معضالت نيروی كار الزم است.تأمين مالي، پاسخ

توان اين سه پارامتر ميتواند بر اساس سه پارامتر زير انجام شود. بر اساس انتخاب مدل مشاركت مي

ای در مورد راهبرد اجرای تواند تصميم آگاهانهبندی كرد و دولت ميهای مشاركتي موجود را رتبهمدل

 طرح مشاركتي داشته باشد.

 اهداف دولتی .1

های خدمت از انتخاب مدل مشاركت به اهداف دولت بسيار وابسته است. برای مثال آيا كاهش هزينه

دهي خدمت ؟ آيا هدف بهبود حسابرسي و درآمدها است؟ يا اولويت با افزايش پوششاهداف دولت است

 تر باشند.ها ممكن است برای مشاركت مناسباست؟ بسته به اهداف، برخي از مدل
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 نیازهای قراردادهای مشارکتیمقایسه پیش -1-5جدول

 مدل مشارکت
تعهد 

 سیاسی

های تعرفه

بازگشت 

 هزینه

چارچوب 

 رگالتوری

مبنای 

 دانشی

های ظرفیت

دولتی برای 

امضا، مدیریت 

و تحلیل 

 قرارداد

 متوسط كم كم كم كم قرارداد خدمت

 متوسط كم متوسط متوسط متوسط قرارداد مدیریت

 زياد زياد زياد زياد متوسط قرارداد اجاره

قرارداد حق 

 امتیاز
 زياد زياد زياد زياد زياد

ساخت، 

برداری، بهره

انتقال و 

 های مشابهمدل

 زياد زياد زياد متغير زياد

 نیازهای الزمپیش.  2

های نيازها وابسته است. برای مثال، مدلای از پيشاجرای موفق هر مدل مشاركتي به مجموعه

 كنند نيازمند ساختارهایتری را به بخش خصوصي تحميل ميهای بيشتر مشاركت كه مخاطرهپيشرفته

اير سازی و نظارت هستند. ستر و نيز وجود نيروی انساني ماهر محلي برای پيادهپيچيدهقانوني و رگالتوری 

هزينه، كمبود اطالعات سيستمي و يا عملكرد فني ضعيف هستند. ها شامل سطوح بازگشتي كممحدوديت

فاده تتر اسهزينههای مشاركتي كمتر است از مدلنيازها در محيط وجود نداشته باشند، مناسباگر پيش

نيازها در مرحله مقدماتي طرح با ايجاد اصالحات قانوني و رگالتوری، توان تأمين پيششود. گزينه ديگر مي

 های موردنياز است.های الزم و ايجاد سازماناطمينان از وجود سرمايه

 های بخش خصوصیمندیعالقه. 3

را پوشش دهد، اما ممكن  های خاص مانند اعطای حق امتياز ممكن است اهداف دولتيبرخي مدل

مندی احتمالي گذار بخش خصوصي پذيرفتني نباشد. ميزان عالقهها برای سرمايهاست سطح مخاطره
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رسي المللي و نيز برای، ملي و بينشده بخشي، منطقهتوان با تحليل سوابق انجامبخش خصوصي را مي

 بازار شناسايي كرد.

ناقصه گذارهای بالقوه دعوت شده و نظرشان در مورد معموالً پيش از برگزاری رسمي مناقصه، م

ها قرار داده شود. اين نظرات بر اساس خالصه اطالعاتي است كه در اختيار آنساختار طرح خواسته مي

ای از منتشر شده و شامل خالصه« نامه اطالعاتتفاهم»شود. اين اطالعات معموالً تحت عنوان مي

تر تأمين مالي مورد انتظار است. اين مذاكرات همچنين سبب گسترده های طرح، محيط عملياتي وويژگي

شود. گردآوری بازخورد از شركای احتمالي بخش مند و شناخت بازار ميشدن دامنه مناقصه گذاران عالقه

 تر شدن پيشنهاد شود.تواند منجر به جذابخصوصي مي

 حمایتی •

گری از نوع خدمات حمايتي مات حاكميتي و تصدیهای دولتي خارج از دامنه تعريف خدساير فعاليت

 شوند.محسوب مي

 ازنظر نوع تجارت الکترونیکی  2-2-2-5

ها ها به انواع مختلفي تقسيم نمود كه بعضي از آنتوان ازنظر تراكنشتجارت الكترونيكي را مي

 اند از: عبارت

 ند.ها هستكه طرفين معامله بنگاه: به الگويي از تجارت الكترونيكي گويند، ۱ارتباط بين بنگاهي •

: به الگويي از تجارت الكترونيک گويند كه بسيار رايج بوده و ارتباط تجاری ۲ارتباط بنگاه و مشتری •

 ها و مشتريان است.مستقيم بين شركت

ها يا خدمات : در اين حالت اشخاص حقيقي به كمک اينترنت فراورده۳هاها و شركتارتباط مشتری •

 فروشند.ها ميبه شركتخود را 

 كنندگان است.: در اين حالت ارتباط خريدوفروش بين مصرف4ارتباط مشتری با مشتری •

های ها و سازمان: كه شامل تمام تعامالت تجاری بين شركت5های دولتيها و سازمانارتباط بنگاه •

 وند.شها و عوارض از اين قبيل تعامالت محسوب ميدولتي است. پرداخت ماليات

                                                           
1Business to Business Transaction (B2B) 
2 Business to Customer Transaction (B2C) 
3 Customer to Business Transaction (C2B) 
4 Customer to Customer Transaction (C2C) 
5 Bussine to Administrative Transaction (B2A) 
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های اقتصادی، : الگويي بين دولت و توده مردم است كه شامل بنگاه۱ارتباط بين دولت و شهروندان •

 های دولت الكترونيكي است.مؤسسات دولتي و كليه شهروندان است. اين الگو يكي از مؤلفه

واردات و  هايي شبيهها در زمينه: اين الگو شامل ارتباط تجاری بين دولت۲هاارتباط بين دولت •

 صادرات است.

 ازنظر توجیه اقتصادی  3-2-2-5

های های خودگردان و طرحها ازنظر توجيه اقتصادی و وضعيت درآمدزايي به دو دسته شامل طرحطرح

 شوند.غيرخودگردان تقسيم مي

 خودگردان •

ای يههای سرماهای تملک دارايي( دستورالعمل شرايط واگذاری طرح۱( ماده )۱0بر اساس بند )

ريزی كشور، طرح خودگردان عبارت است از طرحي كه سازمان مديريت و برنامه 04/0۷/۱۳۹4مصوب 

گذار را ها و سود موردنظر سرمايهگذار بوده و عوايد ناشي از آن هزينهدارای توجيه مالي برای سرمايه

 دهد.پوشش مي

 غیرخودگردان •

حمايت غيرخودگردان طرحي است كه در صورت عدم( همين مصوبه، طرح ۱( ماده )۱۱بر اساس بند )

ها( دارای توجيه مالي برای دولت )اعم از تضمين خريد محصول، تضمين حداقل تقاضا و ساير مشوق

 گذار نيست.سرمايه

 کنندههای موردنیاز در مشارکتازنظر صالحیت  4-2-2-5

برداری به سازی و بهرهپيادههای خدمات دولت الكترونيكي در مراحل مختلف طراحي، انجام طرح

ها بسته به نوع طرح كننده نياز دارد. اين صالحيتای در مشاركتهای ويژهها و صالحيتتخصص

 تعريف است.قابل

 سطوح رتبه موردنیاز از شورای عالی انفورماتیک کشور  3-2-5

توان لتي، ميكننده جهت انجام مشاركتي خدمات دوهای موردنياز در مشاركتبسته به صالحيت

 بندی كرد.ها را بر اساس سطوح رتبه موردنياز از شورای عالي انفورماتيک كشور دستهطرح

                                                           
1 Government to Customer Transaction (G2C) 
2 Government to Government Transaction (G2G) 



125                  دستورالعمل مشاركت عمومي خصوصي در ارائه خدمات الكترونيكي دولت ايران 

 بندی خدماتفرم دسته5

 هایبندی خدمات جهت انجام به شيوه مشاركت عمومي خصوصي بر اساس شاخصدر ادامه فرم دسته

يا چند حالت را انتخاب و داليل توجيهي ها بايد درمورد هر شاخص يک شده آورده شده است. ارزيابگفته

 ارائه كنند.
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 بندی خدماتفرم دسته -2-5جدول 

  نام طرح:

  دستگاه مرتبط:

  تاریخ ارزیابی:  نام ارزیاب:

 توضیحات ارزیاب زیر شاخص شاخص

 قرارداد خدمت مدل مشاركت

 قرارداد مديريت

 قرارداد اجاره

 قرارداد حق امتياز

 های مشابهبرداری، انتقال و مدلبهرهساخت، 

 

 حاكميتي ماهيت

 گریتصدی

 حمايتي

 

 (G2G)خدمات بين دستگاهي  نوع تجارت الكترونيكي

 (G2C)خدمات دولت به شهروندان 

 

 خودگردان وضعيت توجيه اقتصاد

 غيرخودگردان

 

های موردانتظار صالحيت

 كنندهدر مشاركت

  های موردنيازرشته

  امنيتي اعالمي افتا سطوح امنيت

 امضای ارزياب 

 هابندی طرحاولویت  4-2-5

 بندیفرآیند اولویت  1-4-2-5

وسط سنجي تبندی خدمات دولت الكترونيكي قابل مشاركت در مرحله مطالعه امكانانتخاب و اولويت

 شود. برای اين منظور بايد مراحل زير طي شود:دولت انجام مي

 های مرتبط با طرحگردآوری همه اسناد و گزارشمطالعه و بررسي،  .۱

 گيری معيارها )مثالً يک جدول تحليل چندمعياره(تدوين معيارها و تهيه ابزار اندازه .۲

 دهي به معيارها )مثالً در سه سطح كم، متوسط، زياد(وزن .۳
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 هابندی آنهای قابل مشاركت و اولويتانتخاب طرح .4

 

 

 های قابل مشارکتبندی طرحو اولویتفرآیند انتخاب  -3-5شکل

 بندیمعیارهای اولویت 1-4-2-5

 بندی شامل موارد زير است.معيارهای متداول در اولويت

 های ملي است؟ در اسناد كالن ملي آورده شده است؟ آيا طرح جزو اولويت  .۱

طرح در طول حياتش های بودجه برای تأمين ای از طرف دولت مثالً برنامههای اوليهآيا محرک .۲

 سال( الزم است؟ ۲0)مثالً 

 احتمال خودگردان بودن طرح چقدر است؟ .۳

 آيا طرح به پرداخت مقادير ثابتي توسط دولت در طول قرارداد جهت توجيه مالي نياز دارد؟ .4

 ميليون دالر(  ۲0گذاری زيادی از سوی دولت نياز دارد؟ )بيشتر از آيا طرح به سرمايه .5

 وساز جديد و فضای استقرار زيادی نياز دارد؟نجام طرح به ساختآيا ا .۶

 مدت نياز دارد؟ای طوالنيبرداری و نوسازی دورهداری، بهرهآيا طرح به نگه .۷

 پذير است؟آيا بر اساس شواهد طرح ازنظر فني، اقتصادی و محيطي امكان .۸

 شابه در بخش موردنظر وجود دارد؟ های مشاركتي مالمللي از انجام طرحهای بينآيا نمونه .۹

 مندی بخش خصوصي برای مشاركت در طرح وجود دارد؟آيا شواهدی بر عالقه .۱0

 بيني روند آينده چگونه است؟حجم بازار، ميزان تقاضای كنوني و پيش .۱۱

1.         
             ،
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 ه            
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 كننده وجود دارد؟تعريفي برای طرح از سوی دولت يا مصرفآيا منابع درآمدی قابل .۱۲

 گيری است؟اندازهها و عملكردهای كليدی طرح با معيارهای شفاف قابلخروجيآيا  .۱۳

 تأثير احتمالي طرح بر سرانه توليد ناخالص ملي و بهبود اقتصاد محلي چقدر است؟ .۱4

 آيا انجام طرح بر توسعه صادرات محصوالت يا خدمات اثرگذار است؟ .۱5

 ای اثرگذار است؟دن به اهداف توسعهانجام طرح چه اندازه بر توسعه منطقه و رسي .۱۶

 محيطي چقدر است؟های زيستزيست از قبيل كاهش آلودگيتأثيرات مثبت طرح بر محيط .۱۷

 تر(های ايمناثرات طرح بر ايمني و رفاه اجتماعي چگونه است؟ )مثالً خدمات اورژانسي بهتر يا راه .۱۸

ها و كيفيت در بخش دولتي )در صورت عدم برداری طرح با همان خروجيهزينه انجام و بهره. ۱۹

سازی و ارائه های آمادهروشي برای محاسبه هزينه ۱های بخش عموميمشاركت( چقدر خواهد بود؟ هزينه

خدمت توسط دولت است. دانستن اين هزينه برای تصميم در مورد انجام مشاركتي و ميزان اهميت آن 

 ۲0داری در يک دوره های ساخت، تأمين مالي و نگهه هزينهالزامي است. برای پاسخ به اين پرسش بايد ب

 ساله توجه شود. ۳0الي 

 به همراه دارد؟ ۲آفريني برای پولطرح چه ميزان ارزش. ۲0

 های متوجه بخش دولتي در انجام مشاركتي طرح چقدر است؟احتمال وقوع مخاطره. ۲۱

 مشاركتي طرح چقدر است؟ های متوجه بخش دولتي در انجاماندازه تأثير مخاطره. ۲۲

های عمومي قبلي، های واقعي در دست از طرحبر دادهها بايد با تكيهبرای پاسخ به اين پرسش

شده و ساير بينيبرداری بيشتر از مقدار پيشهای بهرههای افزايش هزينه ساخت، هزينهمخاطره

 مل موارد زير هستند:های كليدی معموالً شاهای متوجه دولت بررسي شود. مخاطرهمخاطره

وند، شخاطره در دسترس بودن: احتمال اينكه خدماتي كه درنهايت توسط بخش خصوصي ارائه ميم •

 مشخصات موردنظر دولت را تأمين نكنند.

 تأخير با مختلف داليل به خروجي خدمات ارائه و طرح اتمام اينكه احتمال: طرح اتمام هایمخاطره •

 . شود مواجه

های واقعي در مراحل طراحي و ساخت از مقادير ينههز اينكه احتمال: شدن سرريز مخاطره •

 شده بيشتر شوند.بينيپيش

 را دولتي بخش انتظار مورد هاینيازمندی خصوصي بخش طراحي اينكه احتمال: طراحي مخاطره •

 .نكند تأمين

 .شود محيطيزيست هایخسارت به منجر طرح برداریبهره يا ساخت اينكه احتمال: محيطي مخاطره •

                                                           
1 Public Sector Comparator (PSC) 
2 Value for Money (VfM) 
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 گذارد.شده طرح تأثير ببينيهای پيشخاطره نرخ تبديل: احتمال اينكه تورم نرخ تبديل بر هزينهم •

 انساني يا طبيعي بينيپيشغيرقابل مشخص رويدادهای وقوع احتمال: ماژور فورس هایمخاطره •

 .دهد قرار تأثير تحت را طرح كه طرف دو كنترل از خارج

ويژه شده بيشتر شود. اين مخاطره بهبينيتورم واقعي از مقدار پيش نرخ اينكه احتمال: تورم مخاطره •

 برداری تأثيرگذار است.در دوره بهره

 .كند بازپرداخت را خود ديون نتواند خصوصي بخش اينكه احتمال: ديون پرداخت در ناتواني مخاطره •

ارداد غيرقابل بيمه شوند. قر امضای زمان در شدن بيمه قابل موارد: ۱ اينكه احتمال: بيمه مخاطره •

 توجه نرخ بيمه.: افزايش قابل۲

 و بودن دسترس در بر كه است پارامترهايي شامل مخاطره اين: مندیعالقه ميزان مخاطره •

 .هستند تأثيرگذار سرمايه تأمين هایهزينه

هايي به تخسار طرح، هایدارايي در پنهان نقايص وجود اثر در اينكه احتمال: پنهان نقص مخاطره •

 بار آيد.

 مقادير از مطلوب شرايط در طرح هایدارايي دارینگه هزينه: ۱ اينكه احتمال: دارینگه مخاطره •

 .نشود انجام يا نباشد انجام قابل دارینگه: ۲. شود بيشتر شدهبينيپيش

ر مقدا از طرح در توليدشده خدمت برای تقاضا اينكه احتمال: بازار تقاضای حجم مخاطره •

شده كمتر باشد. اين حالت ممكن است به داليل مختلف از جمله كاهش نياز به خدمت، ورود بينيپيش

 سپاری خدمت اتفاق بيفتد.رقبا به بازار و يا مقاومت مشتريان در برابر برون

 لشام باشد، تأثيرگذار طرح اجرای طمحي بر كه ماژور فورس جزبه پارامتری هر: برداریبهره مخاطره •

 های انساني موردنياز و غيره.برداری طرح، مهارتهای بهرههزينه

 هاتزيرساخ تأمين در قانوني مشكالت جمله از دليلي هر به طرح اينكه احتمال: ريزیبرنامه مخاطره •

 .نرود پيش برنامه مطابق

ر ه طرح تأثيسرماي بازگشت بر باالتر نهادهای يا دستگاه عملكرد: ۱ اينكه احتمال: سياسي مخاطره •

 : احتمال خصوصي شدن، ملي شدن و يا سلب مالكيت بخش خصوصي از طرح.۲بگذارد. 

 با اي و نشود جلب دولتي نهادهای ساير توسط موردنياز موافقت اينكه احتمال: رگالتوری مخاطره •

 .شود جلب بيشتر هایهزينه

 با باقيمانده هایدارايي قرارداد اتمام يا و فسخ زمان در اينكه احتمال: باقيمانده ارزش مخاطره •

 .نباشند انتقالقابل موردنظر شرايط

 مشكل به منجر سوخت مثالً هاورودی تأمين در مشكل اينكه احتمال: هاورودی و منابع مخاطره •

 .شود خروجي خدمات كيفيت در
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 كارهای فرعي طرح.در عملكرد پيمانارهای فرعي: احتمال نقصان كپيمان مخاطره •

 .دده كاهش را انتظار مورد سرمايه بازگشت ماليات نرخ تغيير اينكه احتمال: ماليات نرخ مخاطره •

: ۲. شود طرح هایخروجي ارائه در مشكل بروز به منجر فني مسائل: ۱ اينكه احتمال: فني مخاطره •

 ظر طرح شود.به قديمي شدن فناوری موردن منجر فناوری پيشرفت

 بندی خدماتفرم اولویت  2-4-2-5

بندی خدمات قابل مشاركت توضيح داده شد. معيارهای در قسمت قبل معيارهای متداول در اولويت

مطرح شده به دو گروه ارزيابي اولويت طرح و ارزيابي مخاطرات طرح قابل تفكيک است. در قسمت اول 

به صورت مشاركتي با توجه به اسناد كالن و امثال آن انجام با طرح سئواالتي همچون امكان ارائه خدمت 

 اتمام مخاطره همچون هاييگزينه با دوم، قسمت در. شودطرح منتخب به صورت مشاركتي ارزيابي مي

خدمات  بندیاولويت فرم راستا همين در. شودمي تعيين و شناسايي طرح مخاطرات آن امثال و تورم طرح،

شده تنظيم شده است. اين های گفتهجهت انجام به شيوه مشاركت عمومي خصوصي بر اساس شاخص

های فرم از دو بخش )الف( و )ب( تشكيل شده است، بطوريكه در بخش )الف( ارزياب مكلف به ارائه پاسخ

ده و داليل ها است. در بخش )ب( ارزياب بايد به هر شاخص يک امتياز داصريح و مستند به پرسش

 توجيهي ارائه كند.
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 بندی خدماتفرم اولویت -3-5جدول

  نام طرح:

  دستگاه مرتبط:

  تاریخ ارزیابی:  نام ارزیاب:

 الف: ارزیابی اولویت طرح: 

 های ملي است؟ در اسناد كالن ملي آورده شده است؟ آيا طرح جزو اولويت .۱

های بودجه برای تأمين طرح در طول حياتش برنامهای از طرف دولت مثالً های اوليهآيا محرک .۲

 سال( الزم است؟ ۲0)مثالً 

 احتمال خودگردان بودن طرح چقدر است؟ .۳

 آيا طرح به پرداخت مقادير ثابتي توسط دولت در طول قرارداد جهت توجيه مالي نياز دارد؟ .4

 ميليون دالر(  ۲0ی زيادی از سوی دولت نياز دارد؟ )بيشتر از گذارسرمايهآيا طرح به  .5

 وساز جديد و فضای استقرار زيادی نياز دارد؟آيا انجام طرح به ساخت .۶

 مدت نياز دارد؟ای طوالنيبرداری و نوسازی دورهداری، بهرهآيا طرح به نگه .۷

 پذير است؟آيا بر اساس شواهد طرح ازنظر فني، اقتصادی و محيطي امكان .۸

 های مشاركتي مشابه در بخش موردنظر وجود دارد؟ المللي از انجام طرحهای بينآيا نمونه .۹

 مندی بخش خصوصي برای مشاركت در طرح وجود دارد؟آيا شواهدی بر عالقه .۱0

 بيني روند آينده چگونه است؟حجم بازار، ميزان تقاضای كنوني و پيش .۱۱

 كننده وجود دارد؟تعريفي برای طرح از سوی دولت يا مصرفآيا منابع درآمدی قابل .۱۲

 گيری است؟اندازهها و عملكردهای كليدی طرح با معيارهای شفاف قابلخروجي آيا .۱۳

 تأثير احتمالي طرح بر سرانه توليد ناخالص ملي و بهبود اقتصاد محلي چقدر است؟ .۱4

 آيا انجام طرح بر توسعه صادرات محصوالت يا خدمات اثرگذار است؟ .۱5

 ای اثرگذار است؟اهداف توسعهانجام طرح چه اندازه بر توسعه منطقه و رسيدن به  .۱۶

 محيطي چقدر است؟های زيستزيست از قبيل كاهش آلودگيتأثيرات مثبت طرح بر محيط .۱۷

 ر(تهای ايمناثرات طرح بر ايمني و رفاه اجتماعي چگونه است؟ )مثالً خدمات اورژانسي بهتر يا راه .۱۸

بخش دولتي )در صورت عدم ها و كيفيت در برداری طرح با همان خروجيهزينه انجام و بهره .۱۹

 مشاركت( چقدر خواهد بود؟

 به همراه دارد؟ ۱آفريني برای پولطرح چه ميزان ارزش .۲0

 های متوجه بخش دولتي در انجام مشاركتي طرح چقدر است؟احتمال وقوع مخاطره .۲۱

                                                           
1 Value for Money (VfM) 



 ها و نحوه مشارکت عمومی خصوصی در ارائه خدمات الکترونیکی جمهوری اسالمی ایرانروش    132

 های طرحب: ارزیابی مخاطره

 توضيحات ارزياب متوسط زياد كم شاخص

     مخاطره در دسترس بودن

     های اتمام طرح مخاطره

     مخاطره سرريز شدن

     مخاطره طراحي

     مخاطره محيطي

     مخاطره نرخ تبديل

     های فورس ماژورمخاطره

     مخاطره تورم

     مخاطره ناتواني پرداخت ديون

     مخاطره بيمه

     مندی.مخاطره ميزان عالقه

     مخاطره نقص پنهان

     داری.مخاطره نگه

     مخاطره حجم تقاضای بازار

     برداریمخاطره بهره

     ريزی مخاطره برنامه

     مخاطره سياسي

     مخاطره رگالتوری 

     مخاطره ارزش باقيمانده 

     هامخاطره منابع و ورودی

     كارهای فرعيمخاطره پيمان

     مخاطره نرخ ماليات

     فني مخاطره

 امضای ارزياب  
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 شدهبندی انجاماولویت -3-4-2-5

گذاری بخش غيردولتي )خصوصي و تعاوني( در دستورالعمل مشاركت و سرمايه»بر اساس پيوست 

های پيشنهادی دارای اولويت در ها و پروژهطرح« ارائه خدمات الكترونيكي دولت جمهوری اسالمي ايران

جهت مشاركت با بخش غيردولتي مصوب در يازدهمين جلسه كميسيون توسعه ارائه خدمات الكترونيكي 

های به شرح زير است. اين موارد در صورت پيشنهاد دستگاه ۱5/۱0/۱۳۹4دولت الكترونيكي در تاريخ 

 روزرساني خواهند شد.اجرايي و پس از تصويب در كميسيون به

 مرک جمهوری اسالمي ايرانگ -طرح سامانه يكپارچه گمرک جمهوری اسالمي ايران .۱

 وزارت امور خارجه -طرح صدور ويزای الكترونيكي .۲

 وزارت جهاد كشاورزی -طرح سامانه متمركز مجوزهای جهاد كشاورزی .۳

 وزارت صنعت، معدن و تجارت -طرح سامانه صدور مجوزهای صنعت، معدن و تجارت .4

وزارت فرهنگ  -های تابعهالمي و دستگاهطرح سامانه متمركز مجوزهای وزارت فرهنگ و ارشاد اس .5

 و ارشاد اسالمي

 سازمان بنادر و دريانوردی -طرح سامانه جامع دريايي و طرح صدور پروانه فعاليت  .۶

 وزارت نيرو -برداری از منابع آبيطرح صدور پروانه بهره .۷

اندازی داشبورد يكپارچه اندازی نظام يكپارچه صدور و تمديد پروانه مؤسسات پزشكي و راهطرح راه .۸

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي -بهداشت

 صندوق ضمانت صادرات ايران -نامه نامه و بيمهطرح سامانه برخط صدور انواع ضمانت  .۹

 سازمان بازرسي كل كشور -طرح ارتقای سامانه اعالمات و شكايات .۱0

سازمان حمايت از  -قيمت كاال و خدمات طرح تكميل و توسعه سامانه بررسي و نظارت بر  .۱۱

 كننده و توليدكنندهمصرف

 -هاصدور پروانه زناشويي بانوان ايراني با مردان خارجي و ارائه شناسنامه به فرزندان آن طرح .۱۲

 وزارت كشور

 وزارت كشور -پذيرش و نگهداری و اخراج اتباع خارجي غيرمجاز و متخلف طرح .۱۳

ها نهاد و نظارت بر عملكرد و مجامع عمومي آنهای مردمتأسيس و فعاليت سازمانصدور پروانه  .۱4

 وزارت كشور -

 مركز آمار ايران -طرح ارائه الكترونيكي محصوالت و خدمات آماری  .۱5

 سازمان اوقاف و امور خيريه -طرح سامانه جامع مديريت موقوفات و اماكن متبركه  .۱۶

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوری -ي طرح استعالم مدرک تحصيل .۱۷

 احوال كشورسازمان ثبت -طرح استعالم الكترونيكي ارتباطات سببي و نسبي  .۱۸
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 وزارت امور اقتصادی و دارايي -های اجرايي طرح سامانه جامع اموال دستگاه .۱۹

 وزارت امور اقتصادی و دارايي -داری الكترونيكي طرح خزانه .۲0

 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي -ای ايرانيان يمهطرح اطالعات ب .۲۱

 سازمان تعزيرات حكومتي -طرح توسعه سامانه جامع تخصصي دادرسي  .۲۲

 سازمان بهزيستي كشور -طرح سامانه جامع خدمات اجتماعي .۲۳

 زيست كشورسازمان حفاظت محيط -زيستطرح سامانه صدور مجوزهای محيط .۲4

 سازمان دامپزشكي كشور -جوزهای حوزه دامپزشكي طرح سامانه صدور م .۲5

 سازمان شيالت ايران -طرح سامانه صدور مجوزها و ارائه تسهيالت .۲۶

 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي -طرح پورتال تعاون كشور .۲۷

 وزارت نيرو -طرح سامانه متمركز ارائه خدمات الكترونيكي آب و فاضالب .۲۸

 سالمت بيمه سازمان –كترونيكي روستاييان و عشاير طرح بيمه سالمت ال .۲۹

 سالمت بيمه سازمان –برداری از خدمات تبادل داده بيمه سالمت طرح بهره .۳0

 های اجراییتهیه الگوی ارائه پیشنهادهای دستگاه  -3-5

 خدمات درحوزه مشاركتي طرح انجام در موردنياز هایدر اين قسمت به معرفي انواع الگوها و فرم

 .است شده پرداخته الكترونيكي دولت

 الگوی نامه عدم تصویب پیشنهاد خدمات جدید دولت الکترونیکی دستگاه اجرایی -1-3-5

يكي از الگوهای مورد نياز الگوی عدم تصويب خدمات جديد دولت الكترونيكي كه توسط دستگاه 

 برخي بنابر است ممكن باشد تلفمخ داليل به توانداجرايي پيشنهاد شده است. البته علت رد خدمت مي

مجاز نباشد ويا طرح قبال تصويب شده و دارای كد خدمت  مشاركتي صورت به طرح انجام مالحظات

( فرمت الگوی ۱است. در برخي موارد نياز است دستگاه اجرايي بررسي مجدد انجام دهد. در پيوست )

 ه اجرايي آورده شده است.نامه عدم تصويب پيشنهاد خدمات جديد دولت الكترونيكي دستگا

 ها جهت تصویب در کمیسیون فرم )وبی( ارسال مشخصات خدمات و طرح  2-3-5

 اطالعات اين ريز شودها جهت تصويب در كميسيون پرسيده ميدر فرم)وبي( اطالعات خدمات و طرح

 :است زير شرح به

 نام دستگاه اجرايي. ۱
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 نام دستگاه مادر .۲

 عنوان طرح/ خدمت .۳

 500شرح موضوع طرح/ خدمت: )در فرم برای پر كردن اطالعات اين قسمت محدوديت حداكثر  .4

 كلمه قرارداده شده است( 

(، G۲Cها انتخاب شود: خدمت به شهروندان )نوع خدمت: )سه گزينه وجود دارد كه بايد يكي از آن .5

 (، تركيب هر دو(G۲Bوكار )خدمت به كسب

ای، استاني، ها انتخاب شود: ملي، منطقهجود دارد كه بايد يكي از آندامنه خدمت: )پنج گزينه و .۶

 شهری، روستايي(

ها: )يک فيلد برای ورود عدد و جلوی آن سه گزينه كه بايد يكي گيرندهتعداد تقريبي خدمت .۷

 انتخاب شود: در ماه، در فصل، در سال(

بار در  _بار برای هميشه، با توجه به نياز:تواتر خدمت: )چهار گزينه كه بايد يكي انتخاب شود: يک .۸

 بار در سال( _بار در فصل،  _ماه، 

 500وضعيت كنوني ارائه خدمت: )در فرم برای پر كردن اطالعات اين قسمت محدوديت حداكثر  .۹

 كلمه قرارداده شده است( 

دن اطالعات بيان اهميت و داليل انجام به روش مشاركت عمومي خصوصي: )در فرم برای پر كر .۱0

 كلمه قرارداده شده است(  500اين قسمت محدوديت حداكثر 

 كارشناس پيگيری -كننده فرمنام و نام خانوادگي تكميل .۱۱

 واحد مربوطه  .۱۲

 شماره تلفن تماس .۱۳

 پست الكترونيكي .۱4

 نيكيدر ادامه استفاده از پايگاه داده ميكروسافت اكسس برای ذخيره مشخصات خدمات دولت الكترو

های مناسب ها و فرمها، ارتباطات و فرمولشود. جهت انجام اين كار ابتدا در محيط طراحي، جدولپيشنهاد مي

 شود.ها وارد ميشود. سپس در نقش كاربر، دادهدر ديتابيس طراحي و ايجاد مي

 و يا اطالعات توان در هرلحظه اطالعات را از اكسل به ديتابيس وارددر اين صورت عالوه بر اينكه مي

 گذارد:های زير را در اختيار ميديتابيس را به اكسل خارج كرد، استفاده از ديتابيس مزيت

 و است اطالعات ورود برای متنوع هایفرم ايجاد امكان ديتابيس از استفاده هایمزيت از يكي •

غيره را در فرم ورود  ل وتكمي زمان مانند اطالعاتي همراه به فيلدها از مختلفي هایتركيب توانمي

 اطالعات چيد.
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 هایگزينه فقط الكترونيكي، دسترسي روش انتخاب صورت در مثالً مراتبيسلسله منوهای تعريف با •

 .شوندمي ظاهر انتخاب جهت الكترونيكي دسترسي با مرتبط

رسيده و  حداقل به اطالعات ورود خطای ها،پاسخ برای شدهتعيين پيش از هایگزينه ايجاد با •

 يابد.سرعت افزايش مي

 به بسته صورت اين در. شود ايميل هادهندهپاسخ برای موردنظر فرم كه دارد وجود امكان اين •

 .شودمي ديتابيس وارد خودكار طوربه عودت از پس شدهتكميل هایفرم اطالعات تنظيمات،

 ديتابيس است.های متنوع بر روی تركيب جداول query انجام امكان ديگر مزيت •

 هك شوندمي ذخيره كامپيوتر روی بر فايل يک قالب در هافرم و جداول و داده پايگاه كل انتها در •

 .است مختلف هایسيستم در جابجايي قابل

 .است شده نصب فرضپيش طوربه ويندوز هایسيستم كليه روی بر اكسس افزارنرم همچنين •

 ( آورده شده است.۳( و )۲پيوست)تصاويری از ديتابيس طراحي شده در 

رسانی دستگاه اجرایی به کمیسیون جهت برگزاری فراخوان الگوی نامه اطالع -4-5

های موجود در فهرست اعالمی کمیسیون کننده برای طرحعمومی و جذب مشارکت

 )اختیاری(

برگزاری  تجه كميسيون به رسانياطالع جهت اینامه توانددستگاه اجرايي در صورت تمايل مي

های موجود در فهرست اعالمي كميسيون تهيه نمايد. كننده برای طرحفراخوان عمومي و جذب مشاركت

 ( آورده شده است.4الگوی نامه مذكور در پيوست )

 الگوی فراخوان -5-5

افزار نظام مهندسي و استانداردهای توليد و توسعه نرم»جهت انجام فراخوان عمومي مناقصه مستندات 

(« RFPفصل دوم: تهيه درخواست برای ارائه پيشنهاد ) -مرحله اول: نحوه ارجاع كار»ويژه و به« )نماتن(

 ( آورده شده است. 5مالک عمل است. اين مستند در پيوست)

 الگوی گزارش مناقصه یا مزایده برگزار شده -6-5

ترين مقام اداری ركت، عاليدر خصوص گزارش مناقصه يا مزايده برگزار شده، جهت درخواست گواهي مشا

ای خطاب به دبير كميسيون مشخصات عمومي فراخوان، فرآيند طي شده و مشخصات عمومي دستگاه در نامه

 شود:كند. همچنين موارد زير به پيوست نامه ارسال ميكننده منتخب را ارسال ميمشاركت
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 هاآگهي •

 فراخوان اسناد •

 معامالت كميسيون هایجلسهصورت •

 الگوی گزارش مذاکرات در حالت خارج از فراخوان -7-5

كننده شده گرفته در حالت خارج آر فراخوان كه منجر به انتخاب مشاركتدر گزارش مذاكرات انجام

ای خطاب به دبير ترين مقام اداری دستگاه اجرايي در نامهاست جهت درخواست گواهي مشاركت، عالي

های طرح، طرح و كننده با ذكر منشأ و ويژگيو مشاركت كميسيون ضمن شرح مشخصات كلي طرح

 د.شوكند. همچنين موارد زير به پيوست اين نامه به دبيرخانه ارسال ميكننده را تائيد ميمشاركت

 بدون انجام فراخوان كنندهمشاركت انتخاب داليل و طرح كلي مشخصات گزارش •

 شدهامانج هایمطالعه و وكاركسب طرح مستندات كليه •

 كنندهمشاركت مشخصات •

 فرم )وبی( درخواست گواهی مشارکت -8-5

 اين فرم دارای فيلدهای زير است:

 كننده فرم: )يک باكس برای ورود اطالعات متني(نام و نام خانوادگي تكميل .۱

 واحد مربوطه: )يک باكس برای ورود اطالعات متني( .۲

 اطالعات عددی(شماره تلفن تماس: )يک باكس برای ورود  .۳

 پست الكترونيكي: )يک باكس برای ورود اطالعات متني( .4

 نام دستگاه اجرايي: )يک باكس برای ورود اطالعات متني( .5

 نام دستگاه مادر: )يک باكس برای ورود اطالعات متني( .۶

 عنوان طرح/ خدمت: )يک باكس برای ورود اطالعات متني( .۷

/ خدمت مصوب كميسيون: )يک باكس برای ورود اطالعات شماره/كد مصوب مربوط به طرح .۸

 عددی(

شده شناسنامه خدمت )در مواردی كه شناسنامه مصوب نشده( )امكان آپلود بارگذاری فرم تكميل .۹

 فايل(

 شده درخواست گواهي مشاركت )امكان آپلود فايل(بارگذاری فرم تكميل .۱0

 تعرفه .۱۱
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برگزاری مناقصه/ مزايده و يا گزارش فرآيند انتخاب  شده گزارشبارگذاری فرم تكميل .۱۲

 كننده حسب مورد )امكان آپلود فايل(مشاركت

 كننده منتخب )امكان آپلود فايل(شده معرفي مشاركتبارگذاری فرم تكميل .۱۳

 وكار )امكان آپلود فايل(بارگذاری طرح كسب .۱4

 شده )امكان آپلود فايل(نويس قرارداد بر اساس الگوی ارائه بارگذاری پيش .۱5

کننده، توان مالی و فنی کننده شامل پروفایل مشارکتفرم معرفی مشارکت -9-5

 کنندهکننده، ساختار حقوقی مشارکتکننده، رتبه مشارکتمشارکت

ترين مقام دستگاه اجرايي خطاب به ای از طرف عاليبه پيوست درخواست گواهي مشاركت، بايد نامه

د ها ارسال شود. اين نامه بايكنندهكننده يا مشاركتت معرفي كامل و دقيق مشاركتدبير كميسيون جه

استفاده  كنندههای زير باشد. از مطالب پيوست جهت ارزيابي مالي، فني و امنيتي مشاركتدارای پيوست

 شود.مي

 كنندهمشاركت پروفايل •

 كنندهمشاركت فني و مالي توان •

 كنندهمشاركت رتبه •

 كنندهمشاركت حقوقي اختارس •

 فرم ارزیابی کمیسیون  -10-5

های زير را تكميل نموده و به همراه های مختلف فرمي حاوی سرفصلكميسيون پس از انجام ارزيابي

 ( آورده شده است. ۶كند. فرم ارزيابي كميسيون در پيوست )كننده ارسال ميای به مشاركتنامه

 ح توسط کمیسیون به دستگاه اجراییالگوی نامه عدم تصویب طر -11-5

شده ها واجد شرايط اعالمكننده پيشنهادی دستگاه اجرايي در ارزيابيكه طرح و يا مشاركتدرصورتي

تريم مقام دستگاه اجرايي ارسال شده و ای از طرف دبير كميسيون خطاب به عاليشناخته نشود، نامه

شود. ارزيابي كميسيون به پيوست اين نامه ارسال مي شدهشود. فرم تكميلموارد به اطالع رسانده مي

كه با گذشت زمان دو ماه واكنشي از طرف دستگاه اجرايي نشان داده نشود پرونده درهرصورت درصورتي

 شود.طرح در كميسيون مختومه مي
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 الگوی گزارش عملکرد ساالنه کمیسیون در خصوص دستورالعمل -12-5

يانه گزارشي از عملكرد خود در خصوص دستورالعمل ارائه كند. صورت سالكميسيون مكلف است به

 های زير خواهد بود:اين گزارش حاوی سرفصل

 های صادرشدهگزارش گواهي .۱

 گزارش ميزان مشاركت بخش غيردولتي .۲

 گزارش موانع و مشكالت كليدی .۳

 ها جهت بهبود فرآيندها يا اصالح دستورالعملپيشنهاد .4

 وکارکسب الگوی طرح -13-5

های الكترونيكي دولت در يازده بخش وكار موردنظر جهت بررسي اجرای مشاركتي طرحطرح كسب

 شود.به شرح زير تدوين مي

 . معرفی1بخش 

 معرفي نامه •

 مطالب فهرست •

 مديريتي خالصه و كالن اهداف •

 . اطالعات طرفین مشارکت2بخش 

 ثبتي كامل مشخصات و نام •

 مالكيتي وضعيت و ساختار •

 جغرافيايي مشخصات •

 طرح دامنه •

 .هغير و الملليبين و ملي مالحظات با ارتباط مشي،خط كالن، سطح اهداف شامل طرح راهبردی برنامه •

 هازمينهپس •

 ای، مقررات مرتبط و غيره.مل راهبردهای اجرايي، اهداف توسعهشا پروژه/ طرح مشخصات كلي توصيف •

 مدیریتی و سازمانیهای . جنبه3بخش 

 سازماني ساختار •

O پروفايل مديرعامل و گروه اجرای طرح 

O های مديريتي و فنيتوانمندی 

 خدمات ارائه و طرح انجام جهت دولتي هایبخش با شده انجام هایهماهنگي •
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 خدمات ارائه و طرح انجام جهت شده انجام سازماني هایهماهنگي •

 طرح راهبری و مديريت روش •

 های فنی. جنبه4بخش 

 محصوالت و خدمات ها،خروجي فني مشخصات و توصيف •

 طرح هایفعاليت و فرآيندها توصيف •

ها در هر مرحله، خط وجيخر همراه به اصلي مراحل كارها، بندیزمان شامل جزئيات با اقدام برنامه •

 های زمانيسير زماني طرح و جدول

 ایهزينه اقالم همه جزئيات با پروژه شكست طرح •

 موجود غيرمادی و مادی هایدارايي •

 هانيازمندی •

 هانيازمندی تأمين و تداركات هایروش •

 الزم مجوزهای و هاتائيديه ها،گواهي •

 رحلهم هر در كليدی موفقيت فاكتورهای •

 های مالی. جنبه5بخش 

 مالي تاريخچه وضعيت •

O ها و نشده(، برنامههای مالي )حسابرسيگزارششده و ساير های مالي حسابرسيصورت

 هابندیبودجه

O ای گذشته و فعليهای تعرفهجدول 

O )تعداد و انواع كاركنان )مانند عملياتي، سرپرستي، دائمي، قراردادی و غيره 

O پايگاه داده مشتريان 

O ها و هزينه سرمايهبرنامه بدهي 

O های های توليد، تاريخچه حجم توليد، هزينهاطالعات ظرفيتهای عملياتي )شامل برنامه دارايي

 عملياتي و غيره(

O شده و يا در حال انجامريزیگذاری برنامهجزييات هرگونه برنامه سرمايه 

O وضعيت درآمدی 

O وضعيت گردش نقدينگي 

O بندی ديون با جزئياتبرنامه زمان 

O های بلندمدتوام 

 كليدی هایفرضيه•
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O اقتصادی )تورم، سطوح مالياتي و غيره(های داده 

O شوند و غيره(تدريج به طرح تزريق ميهايي كه بههای ساخت، سرمايههای ساخت )هزينهداده 

O ها )مربوط به نگهداری و رشد(گذاریهزينه سرمايه 

O )سطوح و انواع منابع مالي )حقوق صاحبان سهام، اعتبارات، اوراق قرضه يارانه و غيره 

O های مالي )مانند شرايط انواع تأمين مالي(دهدا 

O های تبديل(های استهالک، هزينهبيني تقاضا، نرخهای عملياتي، پيشهای عملياتي )هزينهداده 

 پروژه مالي عملكرد بينيپيش •

O برداری و غيرههای بهرهگذاری، هزينههای سرمايهای پروژه شامل انواع هزينهساختار هزينه 

O های مالييني صورتبپيش 

 بيني فروش و درآمدپيش 

 بيني گردش نقدينگيپيش 

 بيني سود/ زيانپيش 

 برگه باالنس پروفورما 

  مالي هایتحليل •

O  نرخ بازدهي داخلي طرح 

O دوره بازگشت سرمايه 

O  نرخ بازگشت حقوق صاحبان سهام طرح 

O  نسبت پوشش بدهي ساالنه 

O ديونها و نسبت پوشش وام 

O  ارزش خالص فعلي طرح 

O ها ارزش خالص فعلي يارانه 

O سرنقطه سربه 

O تحليل حساسيت 

 های بازاریابی. جنبه6بخش 

 دورنما و روندها بازار، تحليل •

 رقبا تحليل •

 بازار بندیبخش •

 موقعيت كسب و بازاريابي هایروش و راهبردها •

 ایهای اقتصادی و توسعه. جنبه7بخش 
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 محلي توسعه بر طرح اجرای تأثيرهای •

 اقتصادی غيرمستقيم و مستقيم منافع شكست ساختار •

 رایب آفرينيارزش ها،مهارت انتقال سازی،ظرفيت مالكيتي، ساختار شامل توانمندسازی تأثيرهای •

 های قبلي ارائه خدماتپوشش نقاط ضعف روش پول،

 (زیستی )در صورت کاربردهای محیط. جنبه8بخش 

 زيستيمحيط تأثيرهای بررسي نتايج •

 طرح زيستيمحيط مديريت برنامه •

 های اجتماعی. جنبه9بخش 

  ماكرو تحليل •

O اقتصادی-های اجتماعيپاسخ به چالش 

O شده در قبال تقاضای بازاربينيراهبردهای پيش 

 ارتباطي راهبردهای •

 اجتماعي مشاركت تدابير •

 جامعه و اجتماعي هایگروه بر طرح تأثيرهای •

O كيفيت زندگي 

O وضع معيشت 

 ها. مدیریت مخاطره10بخش 

 هامخاطره انواع شناسايي •

 هامخاطره مديريت برنامه •

O هاهای حذف يا كاهش مخاطرهروش 

O هاهای انتقال يا حفاظت در برابر مخاطرهروش 

 ها. پیوست11بخش 

 پشتيبان مستندات •

 هانامهتفاهم •

 مجوزها •



 فصل ششم

سازوکار اخذ تعرفه از خدمات دولت الکترونیکي قابل مشارکت 

 از منظر حقوقي

ارائه خدمات دولت الكترونيكي برخوردار است. چراكه اين دسته از خدمات در قيمت از نقشي محوری در 

 دهد.زمره خدمات عمومي و ضروری بوده و مخاطب آن را بخش وسيعي از اقشار جامعه تشكيل مي

توجه در تدوين چارچوب قيمتگذاری خدمات دولت الكترونيكي آن است كه چارچوب نكته قابل

در نظر گرفته شود كه منافع كليه ذينفعان اين حوزه از قبيل مصرفكنندگان اين ای گونهموردنظر بايد به

 خدمت، بخش خصوصي و دولتي را تأمين نمايد.

 :از ديدگاه نظام حقوقي، سه هدف اصلي ذيل در قيمتگذاری خدمات دولت الكترونيكي بايد رعايت شود

بخش منصفانهای جبران شود تا انگيزهكنندگان خدمت به شكل تضمين اين موضوع كه فعاليت ارائه .۱

 منظور مشاركت با بخش دولتي حفظ شود.خصوصي به

 دقت هزينههای خدمات را منعكس كند. تضمين اين موضوع كه قيمتها به .۲

 گذاری از ارائه خدمات با كيفيت و صحيح حمايت نمايد.تضمين اين موضوع كه ساختار قيمت .۳

حظات و الزامات حقوقي قيمتگذاری و هزينهيابي خدمات دولت در اين فصل ابتدا به بررسي مال

نيز،  شده است. در بخش دومشده پرداختهالكترونيكي و مستندات قانوني قيمتگذاری بر اساس بهای تمام

 نحوه استقرار دريافت تعرفه و كارمزد و يا رايگان بودن خدمات الكترونيكي تشريح شده است.

قوقی در قیمتگذاری و هزینهیابی خدمات دولت مالحظات و الزامات ح -1-6

 الکترونیکی

بررسي الزامات قيمتگذاری و هزينهيابي خدمات دولت الكترونيكي، عالوه بر مسائل اقتصادی، مستلزم 

تحليل و بررسي معيارها و مالحظات مندرج در اسناد باالدستي نيز هست. در همين راستا ضروری است 

ضوابط قيمتگذاری خدمات دولت الكترونيكي، مستندات قيمتگذاری در كشور پيش از نگارش پيشنويس 

 تحليل و بررسي شود.
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 چرایی تدوین مصوبه تعرفه خدمات عمومی و دولت الکترونیکی -1-1-6

يافته، در بيشتر موارد امری منسوخ و گذاری كاال و خدمات در اقتصادهای پيشرفته و تكاملتعرفه

ه های عرضه و تقاضا، بشود. زيرا فرض بر اين است كه طرفتصادی انگاشته ميحتي مضر به حال نظام اق

توانند صرفه و نظام حاكميت ملي مي اند كه بدون مداخله قوه قاهرهسطحي از پختگي و عقالنيت رسيده

 صالح يكديگر را درک كنند و به آن پايبند باشند.

ای از آن هنوز از نظم منطقي بازار آزاد مدههای اقتصادی همانند كشور ما كه بخش عاما در نظام

شود و صحبت از تاز اين عرصه شناخته مييكه كند و دولت همچنان به عنوان يگانهپيروی نمي

ورود دستوری حاكميت و تعيين بهای  و منطقي شدن تقاضا بسيار زودهنگام است، شدن عرضهرقابتي

 نمايد. گريزناپذير ميكم برای موارد اساسي، دست كاال يا خدمات،

جدای از اين مسايل، ابهام در مفهوم و مصاديق برخي عناوين كه اتفاقاً مبنای بسياری از قوانين و 

اند و به آن كاال و خدمات شده گذاریاند نيز مزيد بر علت ورود حاكميت برای تعرفهمقررات قرار گرفته

است. اين واژه اگرچه در ادبيات « خدمت عمومي» ن،ترين اين عناوياند. از جمله مهممشروعيت بخشيده

تقنيني و اجرايي به وفور بكاررفته، اما مفهوم و چارچوب  اعم از كالن، راهبردی، سياستي كشورمان،

توان به درستي درباره خاستگاه و شرايط هنگام رويارويي با يک مصداق نمي روشني ندارد و بنابراين،

 رد. گيری كحاكم بر آن تصميم

وجه مشترک همه قوانين و مقرراتي كه تاكنون در كشورمان به  صرفنظر از اين مناقشه، با اين حال،

 اند وتمايز قايل شده« خدمت دولتي»و « خدمت عمومي»كم ميان اند، آنست كه دستتصويب رسيده

نها نيز هامات نكاسته، بلكه بر آاند. ليكن اينگونه تمايزانگاری نه تنها از اباين دو عنوان را همانند ندانسته

 افزوده است؛ آن هم به اين دليل كه در همه جا به هر دو آنها اشاره شده است. 

گذاری خدمات عمومي و دولتي در بستر مبادالت الكترونيكي، درباره موضوع بحث، يعني تعرفه

 مالحظه قوانين ذيل سودمند است:

گانه های بازارهای سهكه مباني و ويژگي ون اساسیقان 44های کلی اصل سیاست در قانون اجرای

آن چنين مقرر كرده  4۳كند، ماده انحصاری، مسلط و رقابتي را در جمهوری اسالمي ايران تبيين مي

  است:

مشمول  يو خصوص يتعاون ،يدولت ،يعموم یهابخش يو حقوق يقياشخاص حق ي. تمام4۳ماده»

 «.فصل هستند نيمواد ا

ای در اين رابطه حكم قابل مالحظه قانون برنامه پنج ساالنه پنجم توسعه،( ۱0۱ادامه، ماده ) در

 یازسو شفاف عيشبكه توز یورسطح رقابت، ارتقاء بهره شيمناسب بازار، افزا ميدارد: به منظور تنظ

 : ...توانديكاال و خدمات، دولت م عيتوز نديفرآ
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را به  یگذارمتيق ي( قانون اساس44و چهارم ) اصل چهل يكل یاستهايس یقانون اجرا تيد( با رعا

 . ديمحدود نما یو ضرور یاارانهي ياساس یو كاالها یو انحصار يكاالها و خدمات عموم

فهرست  زيو ن يو خدمات عموم یانحصار ،ياساس یكاالها نيي.دولت مكلف است ضوابط تع۱تبصره

 شنهاديقانون، با پ نيا بيكاالها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصو نيا متيق نييو ضوابط تع

 یشورا بيبه تصو ربطیذ یهامعاونت و وزارتخانه ،يوزارت بازرگان ندگانيمتشكل از نما يكارگروه

 اقتصاد برساند. 

 فيعادله روز تكل متيخدمات كمتر از ق ايفروش كاال  متيبند، چنانچه ق نيا ی. در اجرا۲تبصره

و از محل اعتبارات و منابع دولت در  نييهمزمان تع ديبا يفيعادله روز و تكل متيالتفاوت قود، مابهش

 به دولت تهاتر گردد. ربطیدستگاه ذ ياز محل بده ايسال اجرا پرداخت شود و 

 در حكم مشابهي چنين مقرر داشته است:  ۱۳۹۲، مصوب قانون اصالح قانون نظام صنفی

 ياساس یو كاالها یو انحصار ينظارت مكلف است نرخ كاالها و خدمات عموم ونيسي. كم5۱ماده

دهد براساس  يم صيآنها را الزم تشخ یگذار متينظارت ق يعال أتيرا كه ه یو ضرور یاارانهي

ربط اعالم دارد.  یكند و به اتاق اصناف ذ نييتع نيمدت مع یبرا أتيآن ه یگذار متيدستورالعمل ق

 یشود، برا يم نيياقتصاد تع یشورا ايدولت  ،ياسالم یكه از طرف مجلس شورا ياتكاالها و خدم رخن

 است. هيالزم الرعا ونيسيكم

 یاز مقررات مال یبخش میمواد به قانون تنظ یقانون الحاق برخ( ۲۱عالوه بر اين، در ماده )

 یوربهره یسطح رقابت، ارتقا شيمناسب بازار، افزا ميآمده است: به منظور تنظ ۱۳۹۳، مصوب (2دولت )

 یجراقانون ا تيكاال و خدمات، دولت مكلف است با رعا عيتوز نديفرآ یسازو شفاف عيشبكه توز

و  يرا به كاالها و خدمات عموم یگذارمتيق ،ي( قانون اساس44اصل چهل و چهارم ) يكل یهااستيس

 محدود كند.  یو ضرور یاارانهي ياساس یو كاالها یانحصار

 متيو فهرست و ق يو خدمات عموم یانحصار ،ياساس یكاالها نييـ دستورالعمل نحوه تع بصرهت

صنعت، معدن و تجارت،  یهاوزارتخانه ندگانيمتشكل از نما يكارگروه شنهاديكاالها و خدمات به پ نيا

نه وزارتخا موردكشور و حسب  یزيرو برنامه تيريسازمان مد رو،ين ،ييو دارا یامور اقتصاد ،یجهاد كشاورز

 .رسدياقتصاد م یشورا بيبه تصو ربطیذ

ای ابالغي مقام معظم رهبری بر آميزه ،های کلی نظام اداریسیاستهمه اينها در حالي است كه 

 از اين مفاهيم داللت دارند: 

 .يو فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عموم کيالكترون ی. توسعه نظام ادار۱5

ابالغي مقام معظم رهبری  ۱۳۹۱ ،یرانیا هیکار و سرما د،یاز تول تیحما یکل یهااستیسو در 

 آمده است: نيز چنين
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 .تنظيم نقش نهادهای عموميِ غيردولتيِ اقتصادی در جهت توليد ملّي. ۱0

چنانچه احكام سياستي و قانوني برشمرده در باال درباره امور مربوط به خدمات عمومي 

( قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 5ماده )« ج»اقتصادی را در كنار بند 

 آيد: نتايج قابل تأمل ذيل بدست مي ۱بررسي كنيم،
 رسند،ب كميسيون نهايي تصويب به پيشنهادی مصوبه پيرو آنها تعرفه است قرار كه خدماتي همه •

 تواننمي و شود گيریتصميم شانتعرفه درباره بايد و هستند عمومي خدمات مصاديق از كه اينست بر اصل

ثناء كه بايد با ادله مثبته است موارد در مگر كرد، واگذار خدمات اين دهندگانارائه به را آنها بهای تعيين

 از اين قاعده خارج گردند.

 رشمردهب قوانين پيرو كه مراجعي صالحيت به نسبت ارتباطات مقررات تنظيم كميسيون صالحيت •

 خاص برخوردارند، انحصاری و اساسي خدمات و كاال عمومي، خدمات برای گذاریتعرفه عام صالحيت از

صالحيت كميسيون همچنان پابرجاست. ليكن  ؤخر بودن اين قوانين،م رغمعلي دليل، همين به و است

انين و همچنين در صورت لزوم مصوبات و گذاری از ضوابط عمومي برشمرده در اين قوبايد برای تعرفه

 تصميمات آن مراجع، البته تا حد تضمين هماهنگي با آنها، پيروی كند. 

مراجع  ن حوزه و عدم تصويب متن پيشنهادی،اي به كميسيون ورود عدم صورت در است بديهي •

ي ارتباطات الكترونيك گذاری برای خدمات عمومي قابل ارائه در بسترصالحيتدار عمومي از اختيار تعرفه

 های اطالعاتي برخوردارند و مراجعه به آنها گريزناپذير خواهد بود.و فناوری

 شده و مستندات قانونی آنقیمتگذاری بر اساس بهای تمام -2-1-6

بخش دولتي از طريق مشاركت با بخش خصوصي، بروندادهايي را برای ارائه به شهروندان و افزايش 

شود. باوجوداينكه خدمت برخالف كاال دارای ابعاد و ميكند كه به آن خدمت گفته ميرفاه آنان توليد 

لمس و رؤيت نيست، اما همانند كاال، دارای هزينههای كوششهای توليد يا ساخت اندازه نيست و قابل

 گيری، ارزيابي واندازهازجمله هزينههای مستقيم و سربار است. بنابراين در مورد خدماتي كه قابل

كميتپذير ميباشند ميتوان با تخصيص هزينههای مستقيم و سربار به موضوعات هزينه )خدمات( از طريق 

 شده اين خدمات را محاسبه نمود.شده، بهای تمامشده حسابداریِ قيمت تمامروشهای پذيرفته

ری شده خدمات ازجمله خدمات دولت الكترونيكي از روشهای گوناگونِ حسابدامحاسبه بهای تمام

شده در حوزه حسابداری مالي و حسابداری مديريت قابل انجام است؛ اما نكته اساسي در قيمت تمام

                                                           

اطالعات و تصويب جداول  فناوری های مختلف ارتباطات وگذاری بر كليه خدمات در بخشتعيين سياست نرخ. »۱ 

 «.مقررات كشور قوانين و چارچوب های كليه خدمات ارتباطي درها و نرختعرفه
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شده اين دسته از خدمات است، چراكه در ميان انتخاب روش مناسب برای محاسبهي بهای تمام

 قيمتگذاری خدمات متنوع، قيمتگذاری خدمات دولت الكترونيكي از حساسيت زيادی برخوردار است،

علت اين امر آن است كه خدمات دولت الكترونيكي در زمره خدمات عمومي و ضروری محسوب ميشود 

 .هستند جامعه مختلف اقشار از هاييو مخاطب آن شهروندان و گروه

 شده در اسناد باالدستیگذاری بر اساس بهای تمامقیمت •

اغلب كشورها روش تعيين بهای  بر اساس مطالعات صورت گرفته، در ميان روشهای موجود، اكنون در

شده خدمات دولتي و عمومي برای محاسبه قيمت تمام  ۱يابي بر مبنای فعاليتشده از طريق هزينهتمام

 شده را با دقت باالتریاستفاده ميشود. مزيت اين روش نسبت به ساير روشها اين است كه قيمت تمام

يي و اثربخشي و درنهايت بهرهوری سازماني ميشود. نمايد و همچنين موجب افزايش مؤثر كارامحاسبه مي

ذكر است كه در رابطه با اين شيوه قيمتگذاری در كشور مستندات قانوني نيز وجود دارد كه در شايان

 قسمت ذيل به مستندات قانونيِ اين شيوه قيمتگذاری اشاره خواهد شد.

نظام حقوقي كشور نيز به تدوين با درک نياز به تحول در ساختارهای متعدد اداری و اقتصادی، 

ترل جای كنهای هفتگانه تحول اداری با رويكردهای مديريت دولتي نوين ازجمله نتيجه محوری بهبرنامه

فرآيندها اقدام نمود و تالش كرد موضوعات مربوط به مديريت فرآيندها، مديريت كيفيت، مديريت 

صورت قانوني اجرا كند. در برخي از اين رويكردها به ريزی عملياتي رايابي محصول و بودجهعملكرد، هزينه

 صورت پراكنده دراين روند ادامه يافت تا ضرورت توجه جدی به اين مسئله توسط مجلس نيز درک و به

ل جانبه در فصصورت گسترده و همههای بودجه ساالنه كل كشور مجوز قانوني صادر و نهايتاً بهتبصره

ساله چهارم توسعه كشور به موضوع بخشي حاكميت در قانون برنامه پنجنوسازی دولت و ارتقای اثر

 شده پرداخته شد.قيمتگذاری بر اساس قيمت تمام

، قيمتگذاری ۱۳۸۳و  ۱۳۸۲وبودجه سالهای ( قوانين برنامه4( بند )ب( تبصره )۲بر اساس جزء )

امه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعي و قانون برن (5ارائه بايد با رعايت مفاد ماده )كاالها و خدمات قابل

ريزی كشور، از طريق بر اساس دستورالعمل سازمان مديريت و برنامهفرهنگي جمهوری اسالمي ايران و 

پس از تائيد سازمان  شده و بر اساس كميت، كيفيت و محل جغرافيايي مشخص، تعيين وروش قيمت تمام

 د. ريزی كشور يا استان اجرا شومديريت و برنامه

افزايش قيمت كاالها و خدمات توسط »شده است كه قانون برنامه سوم توسعه عنوان (5در ماده )

های دولتي ساليانه بيش از ده درصد مجاز نيست و با ملحوظ داشتن افزايش بهرهوری ها و شركتدستگاه

از اقالمي كه در استثنای آن دسته و كاهش هزينهها، قيمتگذاری كاالها و خدمات شركتهای دولتي به

                                                           
1 Activity Based Costing (ABC) 
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ها حكم قانوني خاص در اين قانون يا قوانين بودجه سنواتي وجود دارد، در چارچوب ضوابط مورد آن

وزيران خواهد بود و چنانچه دولت به هر دليل فروش كاال يا خدمات هر يک از شده از سوی هيئتاعالم

التفاوت قيمت فوق تكليف كند، مابهشده به شرح های دولتي را به قيمتي كمتر از قيمت تعيينشركت

 .«شده و قيمت تكليف شده از محل اعتبارات و منابع دولت به شركت ذينفع پرداخت ميشودمحاسبه

شده صراحت اشاره( به اين شيوه قيمتگذاری به۱44( و )۱۳۸در قانون برنامه چهارم توسعه، در مواد ) 

يريت و برنامهريزی كشور موظف شده است با همكاری ( اين قانون، سازمان مد۱۳۸موجب ماده )است. به

شدهي خدمات، در جهت اصالح نظام بودجهريزی های مربوطه، با استفاده از شيوهي قيمت تمامدستگاه

 اقدامات ذيل را انجام دهد:

 شناسايي و احصاء فعاليت و خدماتي كه دستگاههای اجرايي ارائه مينمايند؛ .۱

 ها و خدمات، متناسب با كيفيت و محل جغرافيايي مشخص؛عاليتشده فتعيين قيمت تمام .۲

 شده آن؛ها و خدمات و قيمت تمامتنظيم اليحه بودجه ساالنه بر اساس حجم فعاليت .۳

 شده آن.ها و متناسب با قيمت تمامتخصيص اعتبارات بر اساس عملكرد و نتايج حاصل از فعاليت .4

( قانون برنامه چهارم توسعه، تنها رويكرد ۱44شاره در ماده )الزم به توضيح است كه رويكرد موردا

شده نيز هست؛ چراكه با اعطای شده نيست، بلكه رويكرد مديريت قيمت تمامحسابداری قيمت تمام

مندی از جويي و بهرهوری و درنتيجه صرفهاختيارات مالي و نيروی انساني به مديران امكان افزايش بهره

پذير و اين امر بدون اصالح يا مهندسي مجدد فرآيندهای توليد كاال و خدمات امكان آن را فراهم ميكند

يابي و مديريت بر مبنای فعاليت، ابزاری بسيار اثربخش برای اين منظور و اجرای اين نيست. لذا فن هزينه

 حكم قانوني است.

( قانون مديريت ۱۶ماده ) گذاری به جهت اهميت و مزايای آن درالزم به ذكر است كه اين شيوه قيمت

( قانون برنامه پنجم توسعهي كشور نيز مورداشاره ۲۱۹( و )5۸خدمات كشوری و همچنين مواد )

 قرارگرفته است.

های اجرائي موظف شدهاند به افزايش ( قانون مديريت خدمات كشوری، دستگاه۱۶بر اساس ماده )

(، استقرار نظام كنترل مراحل انجام كار، جلوگيری وری، استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول )ستاندهبهره

گيری و اعطای اختيارات الزم به مديران برای اداره واحدهای تحت سرپرستي خود بر از تمركز تصميم

رسد، ای كه توسط سازمان مديريت و برنامهريزی كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مينامهاساس آئين

موجب ماده مذكور عبارت های اجرايي بهآورند. تعهدات دستگاهماده را به عملشده در اين اقدامات عنوان

 است از:

 انتخاب واحد/ واحدهای مجری .۱

 شده فعاليتها و خدمات واحد مجریشده/ هزينه تمامتعيين قيمت تمام .۲
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 های هدفمند و نتيجه گرا و استانداردهای كيفيتعيين شاخص .۳

 شدهبرای كنترل كميت و كيفيت خدمات ارائهتعيين سازوكار نظارتي  .4

 انعقاد تفاهمنامه با مدير واحد مجری .5

 اعطای اختيارات اداری و مالي الزم به مديران .۶

 فاهمنامهشده در تبينيپاسخگويي مديران به نهادهای نظارتي نسبت به تحقق اهداف و نتايج پيش .۷

شوری ذكر يک نكته الزم است و آن اين است كه ( قانون مديريت خدمات ك۱۶در رابطه با ماده )

( اين ماده، دستگاههايي كه با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزی كشور و تصويب ۱موجب تبصره )به

شده محصوالت و خدمات خود را نداشته باشند بايد از طريق وزيران امكان محاسبه قيمت تمامهيئت

 د.شده اقدام نماينمحاسبه هزينه تمام

شده شده و هزينه تمام( اين ماده ميان قيمت تمام۱طور كه مشاهده ميشود قانونگذار در تبصره )همان

 شده بايد عنوانشده و هزينه تمامطور اجمالي در خصوص دو مفهوم قيمت تمامتفاوت قائل شده است. به

تفاوتهايي در علم حسابداری شود كه اگرچه اين دو مفهوم در موارد بسياری مشابه هم هستند اما دارای 

رفته برای تحصيل كاال و خدمات موردنياز است. شده، به معني منابع ازدستباشند. بهای تمام-نيز مي

شود. صورت كاهش منابع يا افزايش مصارف نشان داده ميرفته با ارقام ريالي اندازهگيری و بهمنابع ازدست

 د دستيابي و استفاده از منافعي در حال و آينده است.قصشده بهصرف اين منابع و وقوع بهای تمام

شده است. ای است كه منفعت موردنظر برای آن حاصلشدهشده، بهای تمامكه هزينه تمامدرحالي

ب گيرد و برای كسای است كه در برابر منابع يک دوره مالي قرار ميشدهديگر، هزينه، بهای تمامعبارتبه

 كه هزينه، منافعشده دارای منافع آينده است، درحاليست. به عبارتي بهای تمامرفته اآن منابعِ ازدست

 آينده را ندارد.

شده نيز مستندات ی بهای تمامگذاری به شيوهذكر است كه در رابطه با شيوه اجرايي قيمتشايان

گذاری اجرايي قيمتها اشاره ميشود. اسناد طور اجمالي به آنشده است كه در بخش زير بهقانوني تصويب

 شده عبارت است از:بر اساس بهای تمام

 ( قانون مديريت خدمات كشوری ۱۶نامه اجرايي ماده )آيين (۱

 ( قانون برنامه پنجم توسعه 5۸ماده ) (۲

 ( قانون برنامه پنجم توسعه ۲۱۹ريزی مبتني بر عملكرد موضوع ماده )دستورالعمل بودجه (۳

 ۱۳۹۳۱قانون بودجه  (۲0بند )ز( ذيل تبصره ) (4

                                                           
 لكرد،عم بر مبتني ريزیبودجه نظام استقرار منظوربه و ايران اسالمي جمهوری توسعه پنجم سالهپنج برنامه قانون( ۲۱۹) ماده اجرای در 1

بر اساس  كه مبالغي كنند،مي ادارهشده تمام بهایبر اساس  را خود هایفعاليت از بخش آن كه اجرائي هایدستگاه از دسته آن مورد در



 ها و نحوه مشارکت عمومی خصوصی در ارائه خدمات الکترونیکی جمهوری اسالمی ایرانروش    150

 يابي فعاليتها دستورالعمل هزينه (5

 ها بندی اقتصادی هزينهدستورالعمل طبقه (۶

 شده است:طور اجمالي بررسيها بهنامهدر جدول زير، موارد مهم در هر يک از اين آيين

 الزحمهالسهم و حقسناریوهای موجود در خصوص رابطه کارمزد، حق  -6-3-1

ود. شالزحمه در قالب سناريوهای مختلف بيان ميالسهم و حقرابطه سه مفهوم كارمزد، حق در قسمت زير،

 گيرد.ها و شرايط ارائه هر خدمت، مورداستفاده قرار ميتناسب ويژگيهر يک از اين سناريوها به

 الزحمه: عدم موضوعیت حق1سناریوی شماره 

دهنده ه ارائه خدمت توسط بخش خصوصي ارائهشدالسهم( معادل با قيمت تمامچنانچه كارمزد )حق

منظور ارائه خدمت الزحمه موضوعيت ندارد، چراكه بخش خصوصي مبلغي را كه بهخدمت باشد، حق

 الزحمه نيست.هزينه كرده است، دريافت نموده و نيازمند حق

 نمايد.السهم( پرداخت ميبنابراين در اين سناريو مشتری تعرفه، كارمزد )حق

 هب خدمت متولي دولتي بخش سوی از پرداختي هيچ شود، استفاده كارمزد رويكرد كهدرصورتي •

 .ندارد وجود خدمت دهندهارائه

 صوصيخ بخش سهم رويكرد اين در اينكه به توجه با شود، گرفتهپيش در السهمحق رويكرد چنانچه •

السهم توسط بخش دولتي نوان حقشده است، سهم بخش خصوصي تحت عتعرفه اضافه به خدمت ارائه از

 شود.متولي خدمت پرداخت مي

 الزحمه و كارمزد: موضوعيت يافتن حق۲سناريوی شماره 

ه ها، گران بودن قيمت ارائدر اين سناريو، مبلغ كارمزد به داليلي ازجمله پايين بودن تعداد تراكنش

ائه خدمت توسط بخش خصوصي است؛ شده ارخدمت، توسعه فرهنگ استفاده و غيره، كمتر از قيمت تمام

 يابد.منظور حمايت از بخش خصوصي موضوعيت ميالزحمه بهلذا حق

های صورت گرفته توسط بخش خصوصي تحت عنوان كارمزد از سوی در اين سناريو، بخشي از هزينه

الزحمه از سوی بخش دولتي متولي شود و بخشي نيز تحت عنوان حقمشتری مستقيماً پرداخت مي

 شود. مت پرداخت ميخد

 : پرداخت بخشی از کارمزد از سوی بخش خصوصی به دولت3سناریوی شماره 

 اين سناريو خاص مواردی است كه سودآوری بخش خصوصي بسيار زياد شده است. 

                                                           
 ندب اين وجوه. شودمي منظور قطعي هزينه به و شده تلقي كمک شود،مي واريز واگذارشده فعاليت مجری واحد بانكي حساببه نامهتفاهم

 است. ايران اسالمي جمهوری توسعه پنجم سالهپنج برنامه قانون( ۲۱۹) ماده اخير قسمت وعموض هاینامهآيين مقررات مشمول
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 توان به دو نكته اشاره كرد:در خصوص اين سناريو، مي

نيازی به پرداخت بخشي از كارمزد  الزحمه نيز مطرح باشد؛ ديگرچنانچه در كنار كارمزد، حق .۱

 الزحمه را كاهش داد.توان بهای حقتوسط بخش خصوصي به بخش دولتي نيست؛ زيرا در اين مدل مي

تواند الزحمه مطرح نباشد، در صورت سودآوری باالی بخش خصوصي دولت مياما چنانچه حق .۲

 دهد.جای دريافت درصدی از كارمزد، ماليات اين بخش را افزايش به

: دریافت تعرفه از سوی بخش خصوصی و پرداخت قسمتی از آن به بخش 4سناریوی شماره 

 دولتی

حساب در اين سناريو پيشنهادشده است كه تعرفه توسط بخش خصوصي دريافت و قسمتي از آن به

 بخش دولتي واريز شود.

ساب بخش خصوصي واريز حاين سناريو ممنوعيت قانوني دارد و اين امكان وجود ندارد كه تعرفه به

شود و سپس بخش خصوصي آن را به بخش دولتي پرداخت كند، چراكه دريافت تعرفه يک امر حاكميتي 

 است و صرفاً در صالحيت بخش دولتي قرار دارد.

هايي هم كه بخش خصوصي پرداختي به بخش دولتي دارد، اين پرداخت بايد توجه شود كه در پروژه 

 تسهيم درآمد است نه پرداخت تعرفه. 

 سپاری نشده: خدمات برون5سناریو 

سپاری قرار اند و هنوز مورد برونشدهای از خدمات هستند كه تاكنون توسط دولت ارائهدسته

صورت الكترونيكي ارائه شوند، نبايد مبلغ تعرفه اين خدمات افزايش يابد. اين خدمات به اند، لذا اگرنگرفته

به عبارتي تعرفه خدمات بايد در صورت ارائه به شكل حضوری و الكترونيكي يكسان باشد. همچنين الزم 

شتری مكه اين خدمات با مشاركت بخش خصوصي ارائه شود، نبايد كارمزدی از به ذكر است كه درصورتي

 عنوان كارمزد به بخش خصوصيدريافت شود، بلكه در اين شرايط دولت بايد درصدی از مبلغ تعرفه را به

 پرداخت نمايد. 

مثال، خدمتي توسط دولت با عنوانتر شدن موضوع، شايسته است مثالي عنوان شود. بهبرای روشن

الكترونيكي ارائه شود، بايد با همان صورت شود. حال اگر همين خدمت بهتومان ارائه مي ۲000تعرفه 

تومان ارائه شود. همچنين اگر اين خدمت با مشاركت بخش خصوصي ارائه شود، بخش  ۲000تعرفه 

خصوصي نبايد كارمزدی از مشتری دريافت نمايد. در اين حالت الزم است دولت درصدی از تعرفه را 

 عنوان كارمزد به بخش خصوصي پرداخت كند.به

 سپاری شدهخدمات برون. 6سناریو 

شوند سپاری شده و با مشاركت بخش خصوصي ارائه مياين سناريو در رابطه با خدماتي است كه برون

صورت كه اين خدمات بهو همچنين دارای تعرفه و كارمزد هستند. الزم به توضيح است كه درصورتي
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، ه استفاده از خدمات الكترونيكيالكترونيكي ارائه شوند، تعرفه آن ثابت است و صرفاً جهت تشويق ب

 تواند درصدی كمتر از سقف كارمزد مصوب، تعيين شود.كارمزد اين خدمات مي

شود و ای را در نظر بگيريد كه توسط پيشخوان دولت ارائه ميسپاری شدهمثال، خدمتي برونعنوانبه

 تومان است. ۲00نيز كند تومان است و سقف كارمزدی كه بخش خصوصي دريافت مي ۲000تعرفه آن 

تومان است اما جهت تشويق و جلب مشتری به  ۲000اگر اين خدمت الكترونيكي شود تعرفه همان 

توان درصدی از بهای كارمزد را كسر كرد و كارمزد را كمتر از سقف استفاده از خدمات الكترونيكي، مي

 تومان.  ۱50مصوب، تعيين نمود، مثالً 

 شده در باال، عنوان شود. ت نكاتي در خصوص سناريوهای طرحدر پايان اين قسمت الزم اس

های خودگردان است. در مقابل الزحمه( خاص سرويس)عدم موضوعيت حق ۱سناريوی شماره 

های غير خودگردان است. الزحمه( خاص سرويس)موضوعيت داشتن كارمزد و حق ۲سناريوی شماره 

سوی بخش خصوصي به دولت در صورت سودآوری  )پرداخت بخشي از كارمزد از ۳سناريوی شماره 

تواند در اين شرايط در صورت موضوعيت داشتن بخش خصوصي( نيز موردقبول نيست، چراكه دولت مي

 الزحمه از مبلغ آن كاسته و در غير اين صورت ماليات دريافتي خود را افزايش دهد.حق

خت قسمتي از آن به بخش دولتي( )دريافت تعرفه از سوی بخش خصوصي و پردا 4سناريوی شماره 

تر گفته شد، ممنوعيت قانوني دارد زيرا دريافت تعرفه يک امر حاكميتي و در طور كه پيشنيز همان

 شود.داری كل كشور واريز ميحساب خزانهصالحيت دولت است. الزم به توضيح است كه تعرفه به

 ات دولت الکترونیکیالزحمه ارائه خدمچارچوب نحوه محاسبه کارمزد و حق -6-1

گذاری كارمزد ارائه خدمات دولت الكترونيكي كه در حقيقت طور كه اشاره شد مرجع قيمتهمان

همان بهای كانال ارتباطي ارائه خدمت است، كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات است. در بخش ذيل، 

الزحمه محاسبه حقچارچوب تعيين و تصويب بهای كارمزد توسط كميسيون تنظيم مقررات و نحوه 

 شود.دهنده خدمت دولت الكترونيكي تبيين ميارائه

دهنده خدمت موظف است قيمت منظور محاسبه كارمزد ارائه خدمات دولت الكترونيكي، ارائهبه

شده ارائه خدمت خود به همراه طرح تجاری مربوطه را جهت تعيين و تصويب كارمزد به كميسيون تمام

 د.نمايپس كميسيون تنظيم مقررات كارمزد مربوطه را تعيين و تصويب ميتنظيم ارائه كند و س

 :الزحمه نيز الزم به توضيح است كه چهار سناريو در اين خصوص مطرح استدر خصوص روند تعيين حق

دهنده الزحمه و آزاد بودن رابطه قراردادی متولي خدمت و ارائه: عدم تصويب حق۱. سناريوی شماره ۱

 الزحمهين حقخدمت در تعي
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های غير صورت درصدی برای خدمات مبتني بر طرحالزحمه به: تصويب حق۲. سناريوی شماره ۲

 حمايت دولت(گذار در صورت عدمخودگردان )عدم توجيه مالي برای سرمايه

 صورت درصدی برای كليه خدمات الزحمه به: تصويب حق۳. سناريوی شماره ۳

های الزحمه برای سرويس)در نظر گرفتن حق ۲و ۱اريوی شماره : تلفيق سن4. سناريوی شماره 4

الزحمه تا سقف غيرخودگردان و آزاد بودن رابطه قراردادی بخش دولتي و خصوصي در تعيين حق

 شده( تصويب

ترين سناريو است. در اين سناريو ( مناسب4الذكر، سناريوی شماره )در ميان چهار سناريوی فوق

التفاوت دهنده خدمت از رابطه قراردادی آزاد در تعيين مابهدولتي متولي و ارائه عالوه بر اينكه بخش

توانند در اين خصوص توافق نمايند، شده و قيمت فروش خدمت برخوردار هستند و ميكارمزد تصويب

صورت كه در ابتدا در صورت موضوعيت داشتن الزحمه نيز مطرح است؛ بدين-نظارت بر تعيين مبلغ حق

وكار به تصويب شده ارائه خدمت در طرح كسبلزحمه، مشروط بر آنكه روش رسيدن به قيمت تماماحق

كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات رسيده باشد، دستگاه اجرايي مجاز است تا سقف ... درصد آن را رأساً 

ه خدمت، تكافوی شده ارائالزحمه متقبل شود. اما اگر به هر دليل سقف ... درصد قيمت تمامدر قالب حق

هدف مدنظر را ننمايد، بايد پيشنهاد طرح جديدی ارائه و در كميسيون توسعه دولت الكترونيكي به 

 تصويب برسد.

منظور توسعه استفاده افراد يک جامعه از خدمات دولت الكترونيكي، الزم است يک الگوی به

 هایحقوق مخاطبان هر يک از خوشهگذاری كارا تدوين شود كه عالوه بر منصفانه بودن و تأمين قيمت

ها برای خدمات، قادر باشد منافع اجتماعي ناشي از استفاده از اين خدمات را حداكثر كند. يكي از گام

ش كنندگان را افزايگذاری خدمات، مازاد مصرفايجاد اين الگو آن است كه دولت، با تفكيک ساختار قيمت

كنندگان )با توجه به كشش های مختلف مصرففاوت برای گروههای متدهد. در حقيقت، استفاده از قيمت

 كنندگان است.تر از تعيين يک قيمت ثابت برای تمام مصرفها( مناسبتقاضای آن

های تخفيف در استفاده از خدمات دولت سازی روشهمچنين بايد توجه داشت كه طراحي و پياده

ای دولتي هتواند درآمدهای سازماناكشش است، ميكنندگان بالكترونيكي، در شرايطي كه تقاضای مصرف

 را در بلندمدت افزايش داده و منافع اجتماعي بسياری را به دنبال داشته باشد.

الزحمه خدمات دولت الكترونيكي السهم و حقبندی بايد در خصوص تعرفه، كارمزد، حقعنوان جمعبه

 نيز عنوان شود كه:

تعرفه خدمات دولت الكترونيكي كه در حقيقت، همان بهای اصل خدمت است، توسط مرجع  اول:

شود و تنها تعيين تعرفه خدمات ارتباطي در شده در قانون برای هر يک از خدمات تصويب ميمشخص

حوزه صالحيت كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات قرار دارد و تعيين تعرفه ساير خدمات )كه دارای 
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ارتباطي نيستند( نظير خدمات سالمت، خدمات قضايي و غيره در صالحيت كميسيون تنظيم ماهيت 

 مقررات نيست. 

تصويب كارمزد ارائه خدمات دولت الكترونيكي با توجه به ماهيت ارتباطي اين مورد، بر عهده  دوم:

شده تمام يمتكميسيون تنظيم مقررات ارتباطات است كه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات بر اساس ق

شده، كارمزد ارائه خدمات دهنده خدمت مشخصارائه خدمت كه در طرح تجاری اعطاشده از سوی ارائه

 نمايد.دولت الكترونيكي را تعيين و تصويب مي

( كميسيون تنظيم مقررات 4۹دهنده خدمت، با توجه به مصوبه شماره )پرداخت سهم ارائه سوم:

السهم، كارمزد را جايگزين آن نموده است، شايسته است ارتباطات كه به علت روند طوالني پرداخت حق

 دهنده خدمت پرداخت شود.طور مستقيم از سوی مشتری به ارائهكه در قالب كارمزد باشد و به

 وطمشر شد، داده توضيح باال بخش در ليتفصبه كه الزحمهحق داشتن موضوعيت صورت در :ارمچه

 رسيده كميسيون تصويب به ۱وكاركسب طرح در خدمت ارائه شدهقيمت تمام به رسيدن روش آنكه بر

 هب اگر اما شود. متقبل الزحمهحق قالب در رأساً را آن درصد...  سقف تا است مجاز اجرايي دستگاه باشد،

 رحط پيشنهاد بايد ننمايد، را مدنظر هدف تكافوی خدمت، ارائه شدهقيمت تمام درصد...  سقف دليل هر

 .برسد تصويب به الكترونيكي دولت توسعه كميسيون در و ارائه جديدی

 

 رابطه موجود بین تعرفه، کارمزد و حقالزحمه -1-6شکل 

الزحمه نيز موضوعيت دارند، نشان در شكل باال، سناريويي كه در آن در كنار تعرفه و كارمزد، حق

الزحمه بدين گونه است كه در ابتدا تعرفه و كارمزد شده است. در اين شكل رابطه تعرفه، كارمزد و حقداده

مان فناوری اطالعات خدمت از سوی مرجع قانوني تعيين و به بخش خصوصي دارنده پروانه از سوی ساز

 شود. ايران ابالغ مي

                                                           
1 Business Plan (BP) 
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ده شده توسط بخش خصوصي استفامشتری نيز برای اينكه بتواند از خدمات دولت الكترونيكي ارائه

شده توسط بخش دولتي واريز كرده و كارمزد را مستقيماً به كند بايد تعرفه مصوب را به حساب اعالم

 .دهنده خدمت پرداخت نمايدبخش خصوصي ارائه

الزحمه وجود دارد كه بخش دولتي متولي خدمت عالوه بر تعرفه و كارمزد، مبلغ ديگری تحت عنوان حق

 دهنده خدمتمنظور حمايت از بخش خصوصي، بر اساس قراردادی كه بين اين بخش و بخش خصوصي ارائهبه

 كند.شده، به بخش خصوصي پرداخت ميمنعقدشده، با توجه به ميزان و كيفيت خدمات ارائه

 ضوابط تعیین تعرفه خدمات دولت الکترونیکی -6-1

های پيشرفته حقوقي و نامطلوب بودن كثرت در قوانين و مقررات، نظام در زداييبا توجه اهميت مقررات

 .است گذاریمنظور مقررات گذاری در يک حوزه، احراز وجود احساس نياز به مقرراتاولين گام به

نيكي نيز با توجه به خأل قانوني موجود در كشور، تدوين يک مقرره در خصوص خدمات دولت الكترو

د. شومند نمودن حوزه خدمات دولت الكترونيكي، امری ضروری محسوب ميمنظور نظامدر اين خصوص به

های آمده از مطالعه اسناد باالدستي موجود و همچنين گزارشدستدر همين راستا، بر اساس نتايج به

 شده است.نويسي تدوينيس زير با توجه به اصول و ضوابط قانوننواقتصادی، پيش

ه است. شدصورت كامالً تخصصي تعريفكاررفته در متن بهنويس اصطالحات بهدر ماده يک اين پيش

الزم به ذكر است كه در مواردی كه تعريف يک اصطالح در ساير اسناد باالدستي موجود بوده است، به 

 شده است.شده در همان سند استفادهنون يا مقررات، از تعريف عنوانعلت معتبر بودن متن قا

منظور رعايت قواعد اصولي در تنظيم مطالب و عدم وجود نويس حداكثر تالش بهدر نگارش اين پيش

گويي نيازهای جامعه و مبتني بر شده است تا متن نهايي پاسخپذيری به كار گرفتهابهام و تفسير

نويس ازنظر مطابقت اجرا باشد. الزم به ذكر است كه اين پيشي بوده و در عمل قابلهای اجتماعواقعيت

های احتمالي نيز موردبازنگری و همسويي با اسناد باالدستي موجود در كشور و عدم وجود تعارض

ات در اطالع یو فناور يقرارگرفته است. در ادامه داليل توجيهي پيش نويس مصوبه تعرفه خدمات ارتباط

 توضيح داده شده است: يو دولت الكترونيك يخدمات عموم

 مصوبه ی. مبنا1

كاهش  ،یتحول نظام ادار»اطالعات،  یوزارت ارتباطات و فناور اراتيو اخت في( قانون وظا۱) ماده

 نياطالعات نو یهایارتباطات و فناور یرا از دستاوردها «ستيز طيو حفظ مح رضروريغ یهامسافرت

 مهبرناقانون  نكهيدارند. ضمن ا کيو دولت الكترون يبه خدمات عموم يميمرده كه داللت مستقبرش

درباره برنامه  ياسالم یمجلس شورا ريمصوبه اخ ني( و همچن4۶ماده  ژهيساالنه پنجم توسعه )به وپنج
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 یشنهاديپ بيبه ترت سينوشيپ نيا بيمهم را به عهده وزارتخانه نهاده است. لذا تصو نيا زيششم توسعه ن

 بخشد.  ميوزارتخانه را تحك یو مركز یمحور گاهينقش و جا توانديم

  کنندهبیتصو دارتی. مرجع صالح2

مقررات ارتباطات  ميتنظ ونيسيدارد، كم یمقرراتگذار اريكه به موجب آن قانون اخت یگرينهاد د

خدمات در  هيبر كل یگذارنرخ استيس نييتع»آمده است:  ني( قانون چن5ماده )« ج»است كه در بند 

 يارتباط اتخدم هيكل یهاها و نرخجداول تعرفه بياطالعات و تصو یفناور مختلف ارتباطات و یهابخش

د وجو يبند و موضوع پروژه انطباق مفهوم نيموضوع ا انيچنانچه م«. و مقررات كشور نيقواندر چارچوب 

 رانيوز أتيبه مراجع به ه یازيمقررات مربوط را دارد و ن بيتصو تيصالح ونيسيكم نيداشته باشد، ا

 . ستين

 . موضوع مصوبه 3

شود  استدالل نياست. ممكن است در نگاه نخست چن کيمصوبه تعرفه خدمات دولت الكترون موضوع

 كني. لگنجديمقررات ارتباطات نم ميتنظ ونيسيكم یمقرراتگذار تيموضوع در قلمرو صالح نيكه ا

بند به دو  ني. در اسازديرا روشن م یاستناد نيچن ي( قانون وزارتخانه، درست5ماده )« ج»دقت در بند 

 اشاره كرده است:  ونيسيكم یگذار/تعرفهیگذارمتي/قیگذارنرخ اريگونه اخت

 اطالعات؛ و یمختلف ارتباطات و فناور یهاخدمات در بخش هيبر كل یگذارنرخ استي( سالف

 .يخدمات ارتباط هيكل یهاها و نرخداول تعرفهج بي( تصوب

 تيز صالحا ونيسيو كم گنجديباال م« الف»كم در بند دست ،يكيخدمات دولت الكترون یبها اي تعرفه

 اطالعات یمختلف ارتباطات و فناور یهاهرگونه خدمات قابل ارائه در بخش یهانرخ یبرا یگذاراستيس

 و درواقع ستين يباطخدمت قابل ارائه لزوما ارت نجايآنست كه در ا نجايبرخوردار است. نكته مهم در ا

ه ب نجايقانونگذار در ا ل،يدل نياست. به هم تياطالعات حائز اهم یآن به ارتباطات و فناور يوابستگ

ا را پ شود،يم يكه موضوع، شامل خود خدمات ارتباط يياكتفا كرده و در جا یگذارنرخ استيس نييتع

 را هم داده است.  يليتفص یگذارده و اجازه نرخفراتر نها

 کننده . مراجع هماهنگ4

 مقررات ميدو سازمان تنظ یاطالعات از سو یوزارت ارتباطات و فناور ييامور اجرا نكهيبه ا تيعنا با

از  دهيكوش سينوشيپ نيا رسند،يبه انجام م رانياطالعات ا یو سازمان فناور ييويو ارتباطات راد

آورد.  را به عمل نهيبه یبردارو ارتباطات بهره کيدولت الكترون یهاآنها در بخش کيكاي يياجرا اراتياخت

هر دو سازمان كه در  یهایو توانمند اراتياخت ييافزاو هم يمساع کيتشر كرديبا رو سينوشيلذا پ

 شده است.  نيشده، تدو حياساسنامه مصوبشان تصر

 ونیسیکمز منشعب ا کنندهبیتصو تهی. کم5
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ارجاع  آنها، کيكايناظر بر  یهاو تعرفه کيو دولت الكترون يبه تنوع و تكثر خدمات عموم تيعنا با

را  ونيسيدردسرساز باشد و كم توانديم ونيسيآنها به كم کيكاي ازيموردن یاو جداول تعرفه هااستيس

موضوع  نيكه با ا ونيسيكم یمتشكل از اعضا یاتهيكم نجايبازدارد. لذا در ا شيامور مقرراتگذار رياز سا

ند. هرچند كن یريگميتصم یاتعرفه یشنهادهايشده تا آنها درباره پ ينيبشيدارند، پ يميارتباط مستق

مصوبات  ياست، همگ ونيسيكم اراتياخت ضياز آنجا كه به موجب قانون وزارتخانه اصل بر عدم تفو

ر هر حال، كند. د بيتصو زيآنها ن ريمغا توانديبرسد و در صورت لزوم م ونيسيكم دييبه تأ ديبا تهيكم

 موضوع بكاهد.  نيدرباره ا ونيسياز بار مصوبات كم یاريتا حد بس تهيكم نيا شوديم ينيبشيپ

 شود،يم ليمقررات تشك ميكه در سازمان تنظ ونيسيكم يتخصص تهيكم گاهينقش و جا درخصوص

 يكه همگ يابيارز تهيآن، با كم یشده برا فيتعر يو مشورت سازمياعضا و نقش تصم بيبه ترك تيبا عنا

 يه چندانفاصل ونيسيمقررات ارتباطاند و اعتبار مصوبات آنها با مصوبات كم ميتنظ ونيسيكم یاز اعضا

 یآن برا یاز توانمند تواننديمصوبه م نيكننده ا. هرچند مراجع هماهنگستين سهيندارد، قابل مقا

 اراتيو اخت فيكه به موجب قانون وظا ینهاد نينخستكنند.  یبرداربهره يابيارز تهيكاهش بار كار كم

اطالعات است )ماده  یفناور يعال یشورا افته،ي یمقرراتگذار ارياطالعات اخت یوزارت ارتباطات و فناور

ه كه شد يراتييشورا دستخوش تغ نيا فيو شرح وظا تيماه ،یمجاز یفضا يعال یمصوبه شورا روي(. پ4

 أتيت به هعموما هيبرپا ديبه آن اتكا كرد و در صورت لزوم با توانينم ذارقانونگ يينها فيتكل نييتا تع

 رجوع كرد. رانيوز

 بخش تعاریف در متن قوانین و مقررات -6-5-1

ت و اصطالحات يكي از الزامات شكلي و ماهوی در تدوين قوانين و مقررات، تعريف كلمات، عبارا

تر شدن مراد مقنن و عدم تفسيرپذيری متن كاررفته در متن است. اين امر موجب شفافتخصصي به

 شود.شود. قسمت تعاريف برحسب ضرورت در ابتدا يا انتهای متن قوانين و مقررات نگاشته ميمي

است،  الكترونيكيگذاری خدمات دولت نويس حاضر در ارتباط با ضوابط قيمتبا توجه به اينكه پيش

الزحمه،عوارض، ماليات، آبونمان و تعرفه، كارمزد، حق»ضروری است در ابتدا تعاريف موجود از واژگان 

 .شود ارائه كارفرما ازنظر آن بودن مهم به توجه با «متيازا حق

ر از دفات بردارینامه ايجاد و بهرهدر آيين« الزحمهتعرفه، كارمزد و حق»ترين تعريف از واژگان شفاف

شده است. بطوركلي تعرفه مبالغي است كه توسط پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غيردولتي درج

دستگاه خدمات دهنده بر اساس مقررات جاری كشور تعيين و به دفاتر برای وصول از مشتری ابالغ 

رائه خدمات از مشتری شود. كارمزد مبلغي است كه دارنده پروانه برابر قرارداد منعقدشده در زمان امي

الزحمه مبالغي است كه دارنده پروانه برابر قرارداد طور مستقيم دريافت خواهد كرد و همچنين حقبه
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منظور بررسي بيشتر و منعقدشده پس از ارائه خدمات از دستگاه خدمات دهنده دريافت خواهد كرد. به

كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات نيز  الذكر در مصوباتموضوعيت داشتن مسئله، تعاريف واژگان فوق

نشده است و به نظر تعريف« الزحمهتعرفه، كارمزد و حق»يک از مصوبات، واژگان بررسي شدند. در هيچ

 ها نيست.رسد كه مفاهيم فوق ازنظر مقنن كامالً شفاف بوده و نياز به تعريف آنمي

د كه تعرفه معادل قيمت يا بهای خدمت است گيری كرگونه نتيجهتوان اينبر اساس محتوای مصوبات مي

 ها هستند. شده و كليه دارندگان پروانه ملزم به رعايت آنكه از سوی كميسيون تنظيم مقررات تعيين

ه صورت بوده است كدر رابطه با كارمزد بايد عنوان شود كه رويه در كميسيون تنظيم مقررات بدين

السهم از ارمزد، چهل درصد تعرفه خدمات را تحت عنوان حقجای كدر ابتدا دفاتر خدمات ارتباطي به

اند كه بعدها به علت طوالني بودن مراحل اداری و به تأخير افتادن اين كردهنهاد مربوطه دريافت مي

( مصوبه شماره ۳-۳ها به دفاتر ارتباطي، مقرر شد كه اين دفاتر كارمزد دريافت نمايند. در بند )پرداخت

كه اين كارمزد بايد توسط دفتر خدمات ارتباطي مستقيماً از مشتريان دريافت شود. ( آمده است 4۹)

طور كه مشخص است كارمزد ازنظر كميسيون نيز به معنای مبلغ انجام كار است كه در زمان ارائه همان

 شود. خدمت مستقيماً از مشتری اخذ مي

 :شودزير مورداشاره قرار خواهد گرفت، ذكر ميتعريف واژه عوارض نيز با استناد به دو قانون كه در قسمت 

 :۱۳۸۶طرح جامع درآمدهای پايدار و ساير منابع مالي شهرداری تهران مصوب  -۱

عوارض: مبلغي است كه شهرداری از اشخاص حقيقي و حقوقي مطابق اختيارات  -( بند )ه(۲ماده )

نمايد. اين يقي يا بازدارنده اخذ ميهای تشوقانوني برای تأمين مخارج عام و خاص و يا اعمال سياست

عوارض )محلي( پس از تصويب توسط شورای اسالمي شهر تهران وفق قوانين و مقررات موضوعه اعالم 

 شوند.عمومي مي

( اين ۱شده در ماده )نامه اجرائي وصول عوارض و درآمد و بهای خدمات شهری، تعاريف درجآيين -۲

 نامه عبارت است از:آيين

 ض:عوار -۱

عبارت است از مبلغ يا مبالغي كه مستند به قوانين جاری، نوع و ميزان آن به تصويب مرجع قانوني 

 شود.صورت آگهي عمومي اعالم ميرسيده و با توجه به مقررات قانوني به

 منبع عوارض: -۲

عوارض  عبارت است از ملک يا مال يا كاال يا خدمات يا حقوق و غيره كه برابر تعرفه، مالک اعمال

 گيرد.قرار مي

 نوع عوارض: -۳

 عوارض ممكن است ازلحاظ وابستگي به منبع عوارض، يكي يا اختالطي از حاالت زير را داشته باشد:
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 مستقيم باشد مانند نوع عوارض متعلق به زمين، ساختمان و اموال غيرمنقول و منقول. -۳-۱

 هات كه حاصل آن احداث يكي از انواع سازهنامه، همه اقداماتي استبصره: ساختمان ازنظر اين آيين

شده برای انتقال نيروی برق يا ايجاد ارتباطات مخابراتي اعم از راه، ابنيه، تأسيسات )انواع تأسيسات نصب

 های برق و گاز و غيره( و ... باشد.ها يا پستمانند تيرها، دكل

 مانند كاالها و خدمات. غيرمستقيم باشد مثل انواع عوارض متعلق به منابع عوارض -۳-۲

 عمومي باشد و همه منابع عوارض را بدون استثنا در برگيرد. -۳-۳

 خاص باشد و تنها منبع عوارض مشخصي را شامل شود. -۳-4

چه ازنظر زماني )مانند آنكه محدود باشد چه ازنظر مكاني )مثل عوارض يک نمايشگاه خاص(  -۳-5

ارض استفاده از تأسيسات ساحلي در تابستان يا پيست اسكي در برای چند ماه يا فصل از سال مانند عو

 زمستان و غيره(

 مستمر يا غيرمستمر باشد. -۳-۶

 ای )استاني( يا ملي باشد:عوارض محلي، منطقه -۳-۷

اعم از كاال، محصول يا خدمات(، به منبع عوارض عوارض محلي عمدتاً عوارضي است كه فارغ از توليد )

توان گيرد. از انواع عوارض محلي ميدر حدود شهر )محدوده شهری و حريم شهر( تعلق ميمستقر يا موجود 

 آالت و عوارض كسب و پيشه را نام برد.شده برای زمين، ساختمان، اتومبيل و ماشينعوارض وضع

تبصره: عوارض متعلق به توليدات، خدمات و محصوالت را حسب آنكه محل مصرفِ برون دادِ فعاليت 

ود شهر )محدوده شهری و حريم شهر( باشد يا در سطح استان يا در سطح كشور يا خارج از كشور در حد

توان به محلي و ملي تقسيم كرد. تعيين و تشخيص نوع و ميزان عوارض محلي و ملي تابع مي

 های وزارت كشور است.دستورالعمل

 بهای خدمات: -4

طور مستقيم از متقاضيان شده بهخدمات ارائه مبلغي است كه شهرداری برابر مجوز قانوني درازای

 شود.دريافت خدمات، دريافت مي

 های عوارض و بهای خدمات و ديگر درآمدها:تعرفه -5

ها از همه انواع عوارض و بهای نامه مالي شهرداریآيين ۳0شده بر اساس مفاد ماده فهرستي است تهيه

و مؤسسات تابعه و وابسته به آن دريافت يا به دست  وسيله شهرداریخدمات و ديگر درآمدهايي كه به

شود يا هر تغيير كه در نوع و ای كه وضع و تصويب ميآيد. درج هر نوع عوارض يا بهای خدمات تازهمي

 شود.شود، در تعرفه يادشده برابر دستورالعمل وزارت كشور منعكس ميها انجام ميميزان و نرخ آن

 درآمد شهرداری:كننده عوارض يا پرداخت -۶
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تواند منبع كننده عوارض يا درآمد به شهرداری است كه ميشخص )حقيقي يا حقوقي( پرداخت

عوارض يا درآمد متعلق به وی باشد يا وی وسيله دريافت و ايصال عوارض و درآمد باشد مانند اشخاص 

 ( قانون شهرداری.۷۸موضوع ماده )

رمينولوژی حقوق كه مورد استناد حقوقدانان است، درنهايت شايسته است به تعاريف مندرج در ت

اشاره شود. الزم به توضيح است كه تعاريفي از واژگان ماليات، آبونمان و حق امتياز در قوانين و مقررات 

درج نشده است و شايد علت اين امر آن است كه اين واژگان ازنظر مقنن كامالً بديهي و روشن بوده و 

لذا در قسمت زير تعاريف مندرج در ترمينولوژی حقوقي در خصوص اين كلمات نيازی به تعريف ندارند، 

 آورده شده است.

 هب حقوقي قراردادی، يا قانوني مقرر مآخذ حسببه آن در كه صورتي. كاال ارقام قيمت صورت: تعرفه •

 و غيره. یالوكاله وكيل دادگسترگيرد مانند تعرفه گمركي و تعرفه مالياتي و تعرفه حقشخص تعلق مي

 يا كشورى مؤسسات در شاغل شخصى يا) دولت مأمور به كه وجهى( ادارى حقوق: )الزحمهحق •

گيرد( مي حقوق آن براى كه اصلى كار بر عالوه) او از كه ديگرى كار عنوانبه حقوق بر عالوه( بلدى

 شودطور مستمر مادام كه بكار جديد مشغول است پرداخت ميشود. اين وجه بهشود داده ميخواسته مي

(( در تبصره ۱0/۱۲/۱۳۱۲( قانون محاسبات عمومى )۳۳در ايام مرخصى قابل پرداخت نيست. )ماده )

ور بكار رفته و نماينده الزحمه در معني حق حضحق ۱۳۳۸دوم قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار مصوب 

الزحمه و حق حضور و اصطالحات متقارب و نزديک به گذار در استعمال اصطالح حقتشتت ذهن قانون

 حقوق(.العاده، اضافههزينه، پاداش، فوقها است. )رک. حق حضور، دستمزد، كمکآن

 (.است مقلوب اضافه. )كار مزد يعنى است العملحق معني به: كارمزد •

: )حقوق عمومى( اين كلمه به صيغه جمع به معني نوعى باج است كه فرق عمده آن )در ضعوار •

هايي كه يک مؤسسه عمومى )ادارى يا عنوان جبران هزينهغالب مصاديق( با ماليات در اين است كه به

 مشود و ممكن است مستقيم يا غيرمستقيكند )در مقابل انجام كار يا خدمت( دريافت ميشهردارى( مي

( ۳4طور مستقيم از مصوبات مجلس است )ماده )از مصوبات مجلس باشد چنانكه عوارض گمركى غالباً به

 اسناد و امالک( عوارض در اصطالحات ذيل بكار رفته است:قانون ثبت

 .گيردمي شهر سكنه از شهردارى كه عوارضي. شهردارى عوارض: بلدى عوارض •

های ساختن و آماده كردن و نگهدارى تأسيسات هزينه جبران بابت كه عوارضى: بندرى عوارض •

 ها و وسايط نقليه آبي گرفته شود.بندرى از كشتي

 است عوارضى آن و شودمي استعمال( محلى عوارض. رک) محلى عوارض مقابل در: دولتى عوارض •

 مصارف براى دولت كه

 (قمرى ۱۳۲5 واليات و اياالت لتشكي قانون( 5۱) ماده) كندمي وصول كشور سراسر در معينى •
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 نامهتصويب طبق شهر به شهردارى خدمات بابت شهرى اراضي بر كه عوارضى: شهر سطح عوارض •

 .شودمي وصول ۱۹/۱0/۱۳40 مورخ ۷۱0۶۳/ ۳ شماره

 بلدى عوارض. رک: شهردارى عوارض •

وصول و ضمن  : يا عوارض دولتى عوارضى است كه از طرف دولت در سراسر كشورعمومي عوارض •

عوايد عمومي در بودجه گنجانده شود مانند عوارض راه و عوارض بهداری و غيره در مقابل عوارض محلى 

 استعمال شده است. )رک. عوارض دولتي(

كشور و ورود كاالها به  از كاالها صدور بابت گمرک شعب و ادارات كه عوارضى: گمركى عوارض •

 گيرند.كشور مي

 رسدمي ناحيه همان مصرف به و وصول كشور از معينى ناحيه در كه است ضيعوار: محلي عوارض •

 اين. شهردارى خواه فرماندارى خواه باشد استاندارى كنندهوصول خواه( ۱۳0۹ بلديه قانون ششم ماده)

 شود.مي صرف محل آن در و منظور محل هر بودجه در عوارض

 كشور سكنه از يک هر مقررات، و قوانين وفق و ملي تعاون اصل موجببه كه است سهمي: ماليات •

 يا اقتصادی منافع حفظ و عمومي هایهزينه تأمين منظوربه خود درآمد و ثروت از كه است موظف

 .بدهد دولت به خود توانايي و قدرت قدربه كشور اجتماعي يا سياسي

صورت شود و عوض آن به طور متناوب يا مجدد انجاموان عقودی است كه در آن تعهد بهعن: آبونمان •

به  ها.آهن، برق، گاز، تلفن و مانند اينمقطوع معين و يكجا يا به اقساط پرداخت شود مانند آبونمان راه

 نيز گويند.« حق اشتراک»آن 

د امتياز استخراج نفت يا امتياز مانن معين حقوق يا حق داشتن به شخص اختصاص: االمتيازحق •

موجب قرارداد، ها. دارنده امتياز هرگاه در قبال اخذ امتياز بهمانند اينكشيدن خط آهن يک منطقه و 

 االمتياز گويند.مالي به دهنده امتياز بدهد، آن مال را حق

 خدمات ارایه الزحمهنویس چارچوب تعیین کارمزد و حقپیش  -6-5-1

اطالعات مصوب  یوزارت ارتباطات و فناور اراتيو اخت في( قانون وظا5ماده )« ج»به بند  تيبا عنا 

تباطات مختلف ار یهاخدمات در بخش هيبر كل یگذارنرخ استيس نييتع» ارياخت ضيبر تفو يمبن ۱۳۸۲

و  نيقوان وبدر چارچ يخدمات ارتباط هيكل یهاها و نرخجداول تعرفه بياطالعات و تصو یفناور و

 یو فناور يتباطات و گسترش روزافزون خدمات ارتباطمقررات ار ميتنظ ونيسيبه كم« مقررات كشور

مشترک  شنهادي....... پ خيدر تار ونيسيكم كي،يگوناگون خدمات الكترون یهااطالعات در بخش

 ،يبخشهدف سامان ارا كه ب رانياطالعات ا یو فناور ييويمقررات و ارتباطات راد ميتنظ یهاسازمان

 یگذارمتيدستورالعمل ق ايكه فاقد تعرفه  يكيخدمات الكترون یهاتعرفه یسازيو منطق یسازشفاف
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در ارائه خدمات  يردولتيبخش غ یگذارهي( دستورالعمل مشاركت و سرما4وفق ماده ) باشند،يم

و  ي، بررس۲۷/۱۱/۱۳۹5مورخ  ۳۷4۸۲۹كشور به شماره  یزيو برنامه ر تيريسازمان مد يكيالكترون

 رساند.  بيرا به تصو ليضوابط ذ

 و اختصارها  فی. تعار1 ماده

 : رونديبرشمرده بكار م يدر معان ليذ یو اختصارها فيتعار

 مقررات ارتباطات.  ميتنظ ونيسي: كمونيسي( كمالف

 به عنوان ناظر مصوبه. ييويمقررات و ارتباطات راد مي: سازمان تنظمي( سازمان تنظب

 مصوبه. یوان مجربه عن رانياطالعات ا ی: سازمان فناوری( سازمان فناورپ

 تيري( قانون مد5موضوع ماده ) يياجرا یهاكه دستگاه ي: آن دسته از خدماتيكي( خدمات الكترونت

از آنها را به شكل  ييهابخش ايخود، امكان ارائه همه  ندگانينما یاز سو ايرأسا  ،یخدمات كشور

به  يبانيپشت ايو  يشخوانيپ یهااز بخش کيدر هر يو مخابرات یاانهيرا یهاسامانه لهيو بوس يكيالكترون

نشده  یگذارمتيق یگريد صالحیو توسط مرجع ذ ابندييم ييكاربران نها ايها بنگاه ايها دستگاه ريسا

 است.

ه هستند ك يخصوص اي يعموم يحقوق اي يقيهمه اشخاص حق ،يقانون ندگانيـ منظور از نما تبصره

 يكيخدمات الكترون ربطیذ يياز دستگاه اجرا يندگيبه موجب قانون به نما ايخدمت  ديقرارداد خر رويپ

 . دهنديارائه م

 . يكي( تعرفه: تعرفه خدمات الكترونث

اطالعات در خدمات  یو فناور يخدمات ارتباط یهاتعرفه يابيارز تهي: كميابيارز تهي( كمج

 سي. رئ۲ ؛یو ندهينما اي ،ييوياطات رادمقررات و ارتب ميسازمان تنظ سي. رئ۱متشكل از  ،يكيالكترون

 ندهي. نما4 ؛سازمان برنامه و بودجه كشور  ندهي. نما۳ ؛یو ندهينما اي ران،ياطالعات ا یسازمان فناور

 ونيسيكم یحق رأ یدارا ی. اعضا۶ ون،يسيعضو كم ينظر حقوق. صاحب5و  ؛ييوزارت امور اقتصاد و دارا

 مقررات ارتباطات.  ميتنظ

 . برآورد تعرفه 2 ماده

آنها از محل  يكيخدمات الكترون یهانهياز هز يبخش ايكه همه  يياجرا یها. آن دسته از دستگاه۲-۱

 ميآن تقد يهيخود را به همراه گزارش توج یپيشنهاد یگذارمتيموظفند مدل ق شود،يم نيتعرفه تأم

 كنند.  يابيارز تهيكم

 نيقابل تأم یهانهيهز ريهر بخش و حسب مورد در كنار سا کيبه تفك ديبا یگذارمتي. مدل ق۲-۲

 گردد.  نييها و كارمزدها تبالزحمهها، مانند حقمحل رياز سا

 برآورد شود:  ريبه دو شكل ز توانديها م. تعرفه۲-۳
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و جنبه  شوديمربوط م يكياطالعات خدمات الكترون یو فناور ي. چنانچه به خدمات ارتباط۲-۳-۱

 خدمات بالمانع است.  متيرد، برآورد كف قدا يرقابت

كه مشمول  ياطالعات یو فناور يخدمات ارتباط ريسا نيو همچن ي. درخصوص خدمات ارتباط۲-۳-۲

 است.  يالزام یاتعرفه يليجداول تفص ميتنظ شوند،ينم« ۱-۳-۲»بند 

 یاو مشاوره يكمک كارشناس ازمنديطرح ن یگذارمتيمدل ق یبرا ييكه دستگاه اجرا يي. در جا۲-4

 . آورنديمالزم را به عمل  یاست، همكار یو سازمان فناور ميتنظ سازمان

 ،ميسازمان تنظ یبا همكار یها، سازمان فناوربه طرح يدگيرس عيو تسر لي. به منظور تسه۲-5

رس و در دست هيته يكيمختلف خدمات الكترون یهاگروه یرا برا يهيبرآورد تعرفه و گزارش توج یالگو

 . دهنديقرار م

 

 

 تعرفه شنهادی. پ3 ماده

رار ق يمورد بررس افتيدر خيتار بيها به ترتدستگاه شنهاديپ ،یفراخوان سازمان فناور روي. پ۳-۱

برخوردار است، به طور مستدل اعالم دارد تا  تيدستگاه از فور کيتعرفه  بيكه تصو يي. در جارديگيم

 . رديخارج از نوبت در دستور كار قرار گ ،يابيارز تهيكم رشيدر صورت پذ

الحات و اص يبررس يرا از لحاظ شكل يميتقد شنهاديزمان، پ نيتردر كوتاه ديبا ی. سازمان فناور۳-۲

 را به دستگاه موردنظر اعالم دارد.  ازيموردن

 ،يابيارز تهيخود در كم یشنهاديطرح پ يدهنده موظف است به منظور بررس شنهادي. دستگاه پ۳-۳

 :ديارائه نما ونيسيبه كم يابيو ارز يرا حسب مورد جهت بررس ريحداقل موارد ز

 يكيسامانه/خدمت الكترون جادياهداف ا نيتر عمده

 يكيسامانه/خدمت الكترون شرح

 يقانون فيو تكال مستندات

 يكيپوشش سامانه/خدمت الكترون گستره

 كاربران تعداد

 يكيقابل ارائه در سامانه/خدمت الكترون خدمات

شامل :  يكيسامانه/خدمت الكترون یستاد يبانيشده جهت توسعه و پشت ينيب شيپ يانسان یروين

 دوم و سوم و مبلغ ساالنه )ريال( و ... یتعداد نوبت كار ،یعاد یتعداد نوبت كار ،يانسان یروين

 یرويشامل: ن يكياستقرار و آموزش سامانه/خدمت الكترون ،يبانيپشت ،یجهت نگهدار يانسان یروين

 دوم و سوم و مبلغ ساالنه )ريال( و ... یتعداد نوبت كار ،یعاد یتعداد نوبت كار ،يانسان
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 مورد نظر یو بهره بردار ليتكم مدت

 سامانه در شروع سال اول ديتول نهيهز

 كل ساالنه یها نهيهز مجموع

 برآورد خدمات تعداد

 خدمات  یشنهاديواحد پ نهيهز

 يكيباالنس سامانه/خدمت الكترون یشنهاديپ برآورد

 خدمت ديتعرفه خر شنهاديپ

 یدر طول شبانه روز، نگهدار يبانيو پشت ييخدمات مورد درخواست شامل: ساعات پاسخگو سطح

ه ها، ارائداده تيامن ن،يآفال یواحدها ینصب و نگهدار نترنت،يا هيسخت افزار، ته يبانيسرورها، پشت

 حداقل و... سيسرو یو برقرار يكامل در حداقل، رفع خراب سيسرو

 

 تعرفه  دیی. تأ4 ماده

 است.  يابيارز تهيبا كم یشنهاديپ یهاتعرفه ديي. تأ4-۱

 كم سهدست یآن با رأ ماتيو تصم ليتشك یدر محل سازمان فناور يابيارز تهي. جلسات كم4-۲

 . شوديم بيعضو تصو

 دعوت به عمل آورد. حاتيارائه توض یبرا نفعیذ یهادستگاه ندهياز نما توانديم يابيارز تهي. كم4-۳

 ازين تهيكند. چنانچه كم یريگميتصم یاتعرفه شنهاديدرباره پ ماهکيظرف  ديبا يابيارز تهي. كم4-4

رات صورت مشمول مقر نيا ريمراتب را به اطالع دستگاه موردنظر برساند. در غ ديدارد، با یشتريبه زمان ب

 . شوديمصوبه م ني( ا۶مندرج در ماده )

 تعرفه  بی. تصو5 ماده

 یبه طور مشترک به عهده روسا ون،يسيدر كم يابيارز تهيارائه و دفاع از مصوبات كم تي. مسؤول5-۱

 ونيسيبه عنوان عضو مخالف در كم شانياست. درهرحال، نطق مستقل ا یو سازمان فناور ميسازمان تنظ

 بالمانع است. 

 ونيسيخارج از نوبت در دستور كار كم ديبا ت،يفور ديدر صورت داشتن ق يابيارز تهي. مصوبات كم5-۲

 .رنديقرار گ

 . تعرفه موقت 6ماده  

تعرفه  يابيارز تهيمستلزم صرف زمان است، كم یشنهاديتعرفه پ بيتصو اي دييكه تأ يي. در جا۶-۱

 .كنديو ابالغ م نييماهه تعدوره حداكثر شش یموقت را برا
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 یوفرصت تهاتر الزم از س نيدر نخست ون،يسي. در صورت تفاوت تعرفه موقت با تعرفه مصوب كم۶-۲

 .ديآيبه عمل م يابيارز تهيكم رنظريز ربطیذ ييدستگاه اجرا

 یا. توازن تعرفه7 ماده

به عهده دستگاه  يكيخدمات الكترون یهانهيتوازن تعرفه در سرجمع درآمدها با هز تي. مسؤول۷-۱

 است. شنهاددهندهيپ يياجرا

ند كه منافع ك ليتعد یارا به گونه یشنهاديتعرفه پ ديدر صورت لزوم با ،يابيارز تهيكم هيديي. تأ۷-۲

ها در دستگاه يقانون ندگانيو سپس نما ييكند. در هر صورت، منافع كاربران نها نيرا تأم نفعانیهمه ذ

 .رديگيقرار م تياولو

  یی. نظارت و پاسخگو8 ماده

 یسازمان فناور یاست كه با همكار ميمصوبه به عهده سازمان تنظ نيا ی. نظارت بر حسن اجرا۸-۱

 . رسانديبه انجام م

 یاز سو يابيارز تهيو مصوبات كم ماتيشامل تصم كباريماه  ۶امور هر  يي. گزارش روند اجرا۸-۲

 .شوديارائه م ونيسيو به كم هيته یسازمان فناور

گزارش نحوه  ميمصوبه موظفند حسب درخواست سازمان تنظ نيموضوع ا يياجرا یها. دستگاه۸-۳

 ييگوو پاسخ يدهگزارش تيارائه كنند. مسؤول اراتشانيو اخت فيوظا طهيرا در ح ونيسياعمال مصوبه كم

 متبوع است.  يياجرا به عهده دستگاه زين يقانون ندگانينما

 .باشديم ونيسيمصوبه صرفاً برعهده كم نيمفاد ا ري. تفس۸-4



 فصل هفتم

خش گذاري بهاي مشارکت و سرمايهسامانه برخط دبیرخانه طرح

غیردولتي )خصوصي و تعاوني( در ارائه خدمات الکترونیکي دولت 

 ج.ا.ا

گذاری بخش دبيرخانه در راستای عمل به تكاليف خود درخصوص دستورالعمل مشاركت و سرمايه

جمهوری اسالمي ايران و باتوجه به اين غيردولتي )خصوصي و تعاوني( در ارائه خدمات الكترونيكي دولت 

اندازی تازگي به تصويب رسيده و سابقه قبلي نداشته، اقدام به راههای كميسيون بهكه اين شاخه از فعاليت

سامانه برخط مستقلي نمود. متولي اين سامانه كميسيون توسعه دولت الكترونيكي )كميسيون( است. در 

 هایسازی سامانه برخط، مشكالت وفرصتو اهداف طراحي و پيادهاين فصل به معرفي سامانه، ضرورت 

سايت، نام دامنه، امكانات موردنظر و ويژگي سامانه پرداخته شده كاربر با وب تعامل نحوه موجود،اهداف،

 است.

 معرفی سامانه  -7-1

داخلي های موجود های موفق خارجي و نمونهبرای طراحي ساختار و محتوای سامانه ابتدا نمونه

های اينترنتي واحدهای مشاركت عمومي خصوصي ذكر است كه فهرستي از نشانيشده است. قابلبررسي

سايت بر دسترسي است. تكيه اصلي اين وبقابل ۱سايت بانک جهانيهمه كشورهای دنيا از طريق وب

رراتي كه از طريق اين ها، قوانين و مقتوان به اخبار، فراخوانمحتواهای متني بوده است. از آن جمله مي

 ها قرار خواهد گرفت اشاره كرد.سايت در اختيار مخاطبوب

طرح اجراشده يک نسخه اوليه بوده و استفاده از همه امكانات تعاملي روز و همه فرآيندهای ممكن 

ه ب حال مبنای اصلي، الكترونيكي بودن تعامالت و پرهيز از هرگونه نيازدر اين نسخه مدنظر نبوده، بااين

های زير سايت را گروههای اصلي اين وبارتباط خارج از وب برای انجام بخشي از امور بوده است. مخاطب

 دهند:تشكيل مي

 .دارند نقش الكترونيكي دولت خدمات ارائه در كه كشور دولتي هایدستگاه •

 اب الكترونيكي لتدو خدمات حوزه در گذاریسرمايه به مندعالقه خارجي و داخلي گذارهایسرمايه •

 .دولت مشاركت

                                                           

1 http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/overview/international-ppp-units 
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های دولت مند به انجام طرحش خصوصي عالقهبخ در صالحيت واجد ساز پياده و طراح هایشركت •

 الكترونيكي با مشاركت دولت.

 .الكترونيكي دولت مشاركتي هایطرح خصوص در صالحيت واجد ناظر و مشاور هایشركت •

ها در موضوع انجام سايت موردنظر كانال ارتباطي امن و معتبری بين كميسيون و مخاطبوب

های مشاركت عمومي خصوصي در خدمات دولت الكترونيكي جمهوری اسالمي ايران است. اين طرح

ها، قوانين و مقررات، راهنماها و ها و آگهيها، اخبار، فراخوانسايت كليه اطالعات، دادهوب

ها، اسناد و غيره جهت اقدام را در ساختاری منظم و مشخص در های الزم، به همراه برگهلعملدستورا

انداز كند. چشمدهد. همچنين امكان تعامل كاربران با كميسيون را فراهم ميها قرار مياختيار مخاطب

 نهايي طرح ايجاد شفافيت اطالعاتي و رضايت كاربران است. 

های كاربرها شامل موارد زير پاسخ مناسب سايت تالش شده تا به نيازمندیدر طراحي و ايجاد اين وب

 داده شود.

های مشاركتي دولت الكترونيكي و ساختار در موضوع طرح كشور متوليان مورد در اطالعات كسب •

 و سابقه آن

 مربوطه مقررات و قوانين و الكترونيكي دولت مشاركتي هایطرح انجام هایروش مورد در اطالعات كسب •

 الكترونيكي دولت مشاركتي هایطرح خصوص در هااطالعيه و اخبار آخرين از اطالع كسب •

 كميسيون با تعامل •

 هاها و درخواستارسال الكترونيكي برگه •

 (گيریره كد طريق از) ارسالي هایدرخواست پيگيری امكان •

گذاری بخش غيردولتي )خصوصي و تعاوني( در های مشاركت و سرمايهسامانه برخط دبيرخانه طرح

 ppp.egovernment.irارائه خدمات الكترونيكي دولت جمهوری اسالمي ايران با نام دامنه اصلي 

 سازی شده است. پياده

 سازی سامانه برخطضرورت و اهداف طراحی و پیاده -7-2

شده برای طراحي و بينيسند توصيف مشخصات مورد انتظار و استراتژی پيش هدف از تدوين اين

های مشاركتي در حوزه فاوا است. متولي سايتي جهت پيگيری بخشي از امور مرتبط با طرحسازی وبپياده

ای هانجام اين فعاليت كميسيون توسعه دولت الكترونيک )كميسيون( است. اين شاخه از فعاليت

های اليتهايي از فعحال نمونهازگي در مقررات به تصويب رسيده و سابقه قبلي ندارد. بااينتكميسيون به

های كشورمان وجود دارد. جهت طراحي ساختار و محتوای مشابه در ساير كشورها و نيز در ساير بخش

ست كه ذكر اشده است. قابلهای موجود داخلي بررسيهای موفق خارجي و نمونهسامانه ابتدا نمونه
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های اينترنتي واحدهای مشاركت عمومي خصوصي همه كشورهای دنيا از طريق فهرستي از نشاني

سايت بر محتواهای متني خواهد بود. از دسترسي است. تكيه اصلي اين وبسايت بانک جهاني  قابلوب

ها ر اختيار مخاطبسايت دها، قوانين و مقرراتي كه از طريق اين وبتوان به اخبار، فراخوانآن جمله مي

 قرار خواهد گرفت اشاره كرد.

شده و اوليه بوده و استفاده از همه امكانات تعاملي روز و طرح موردنظر در اين سند يک نسخه ساده

حال مبنای اصلي، الكترونيكي بودن تعامالت و همه فرآيندهای ممكن در اين نسخه مدنظر نيست. بااين

ها در ادامه ارتباط خارج از وب برای انجام بخشي از امور است كه دامنه آنپرهيز از هرگونه نياز به 

 مشخص شده است.

 سايتي است كه بتواند:اهداف راهبردی در اين طرح داشتن وب

 ها باشد.ائه كليه اطالعات به مخاطبار برای متمركزی و امن نقطه •

 .باشد هامخاطب با ارتباط برای متمركزی و امن نقطه •

 ی هر هدف راهبردی چندين هدف عملياتي به شرح زير طراحي شده است.برا

 مشاركتي هایطرح انجام برای مقررات و قوانين و شرايط دولتي، متوليان مورد در آنچه هر ارائه •

ای هبندیجمهوری اسالمي ايران، فرآيندهای انجام، اطالعات كمكي و غيره در دسته الكترونيكي دولت

 يت.سامناسب در وب

 شودمي منتشر زمينه اين در هافراخوان و هاآگهي اخبار، شامل رسانياطالع مورد در آنچه هر ارائه •

 .سايتوب در مناسب هایبندیدسته در

 .الكترونيكي پست و تماس فرم طريق از كميسيون با هامخاطب ارتباط امكان ايجاد •

 .اسناد بارگذاری و موردنظر هایبرگه طريق از اطالعات ارسال امكان ايجاد •

 .مناسب و شكيل ساختار •

 .مناسب روزرسانيبه برنامه •

 ها.وز بودن آنربه و صحت دقت، از اطمينان و باكيفيت محتواهای از استفاده •

 سایتهای اصلی وبمخاطب -7-3

 بيان هستند:های زير قابلسايت در گروههای اصلي اين وبمخاطب

 الكترونيكي نقش دارند. دولت خدمات ارائه در كه كشور دولتي هایدستگاه •

 اب الكترونيكي دولت خدمات حوزه در گذاریسرمايه به مندعالقه خارجي و داخلي گذارهایسرمايه •

 .دولت مشاركت
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 دولت هایطرح انجام به مندعالقه خصوصي بخش در صالحيت واجد ساز پياده و طراح هایشركت •

 .دولت مشاركت با الكترونيكي

 های مشاركتي دولت الكترونيكي.ناظر واجد صالحيت در خصوص طرح و مشاور هایشركت •

 مشکالت موجود -7-4

سايت در راستای های سنتي و خارج از فضای وب ديده شده است و اجرای اين وبمشكالتي در روش

 های مشابه قبلي به شرح زيرتشده در فعاليشده است. مشكالت كليدی شناساييريزیها برنامهحل آن

 است:

 هاها به همه منابع اطالعات موردنيازشان در زمان و مكان موردنظر آنعدم دسترسي همه مخاطب .۱

 هاموقع به همه مخاطبرساني بهعدم اطالع .۲

 نبود كانال ارتباط مطمئن و عدم برقراری عدالت در دسترسي به اطالعات .۳

 رساني از طريق درگاه معتبر و متمركزها به دليل عدم اطالعو تصميم عدم شفافيت در مصوبات .4

 گو نبودن متوليان به داليل مشكالت تعامالت فيزيكيپاسخ .5

 بر بودن فرآيندها و مشكالت ناشي از تعامالت فيزيكيزمان .۶

در  های موضوعي مشخص و مناسب وسايت درصدد است با ارائه مناسب اطالعات در دستهاين وب

 شده غلبه كند.ها به مشكالت گفتهو پاسخگويي به مخاطب ۲4/۷استفاده، همچنين با حضور های قابلمكان

 های موجودفرصت -7-5

 های موجود در راستای اجرای طرح شامل موارد زير است:برخي فرصت

 عنوان برند اصلي.وجود پورتال دولت الكترونيكي به .۱

در طرح فعلي و عدم استفاده از رويكرد حداكثری در طراحي  سادگي فرآيندهای موردنظر .۲

 مشخصات و كاركردهای مورد انتظار.

 عزم متوليان به حضور پررنگ و مؤثر در وب. .۳

ها و ها با فرآيندهای موردنظر )دريافت اطالعات و ارسال اطالعات از طريق برگهآشنايي مخاطب .4

 بارگذاری اسناد(.

 ترين زمان ممكن.سازی در كوتاهناسب برای پيادههای موجود فناوری .5
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 های کاربرهانیازمندی -7-6

 سايت موردنظر شامل موارد زير است.های كاربرها در راستا وبنيازمندی

 ارساخت و الكترونيكي دولت مشاركتي هایطرح موضوع در كشور متوليان مورد در اطالعات كسب •

 آن سابقه و

 مربوطه مقررات و قوانين و الكترونيكي دولت مشاركتي هایطرح انجام هایروش مورد در اطالعات كسب• 

 الكترونيكي دولت مشاركتي هایطرح خصوص در هااطالعيه و اخبار آخرين از اطالع كسب •

 كميسيون با تعامل •

 هادرخواست و هابرگه الكترونيكي ارسال •

 گيری(رههای ارسالي )از طريق كد تدرخواس پيگيری امكان •

 سایتنحوه تعامل کاربر با وب -7-7

كنند. يكي كسب اطالعات و دوم ارسال سايت برای انجام دو فرآيند مشخص استفاده ميكاربران از وب

ها قرار داده در صفحه HTMLاطالعات. كسب اطالعات از طريق محتواهای متني و غيرمتني كه در قالب 

های پذير است. جهت ارسال اطالعات برگهاند امكانشدهلود ارائههايي كه برای داناند و يا لينکشده

 شده است. تعامالت اصلي كاربر به چند روش زير خواهد بود.بينيمخصوصي پيش

  

 سایتنحوه تعامالت کاربر با وب -1-7شکل 

 

   ج    
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 هانام دامنه -7-8

شود. از حروف است كه برای شناساندن منبع استفاده مي رشته کي ۱«شناساگر منبع يكنواخت»

 به ايدب چگونه كه كندمي تعيين و دهدمي نشان اينترنت روی را منابع محل« شناساگر منبع يكنواخت»

سازی برای پياده www.pppegovernment.irدر اين طرح از نام دامنه اصلي  .كرد پيدا دسترسي منابع اين

 سامانه استفاده شده است. 

 امکانات موردنظر  -7-9

 تقسيم است:سايت موردنظر ازنظر كاربردی به دو نوع قابلهای اصلي وببخش

های زماني بلندمدت مانند ماهيانه و روزرساني و در بازهرساني با قابليت بههايي برای اطالعصفحه .۱

 بار.يا چند ماه يک

های الكترونيكي جهت ورود و ثبت اطالعات در فيلدهای اطالعاتي از پيش ههای حاوی برگصفحه .۲

 های متني و تصويری.شده و نيز بارگذاری و ارسال انواع فايلتعريف

های امروزی حضور دارند مانند ماژول اعالم تاريخ و زمان، سايتهايي ساده كه در همه وبماژول .۳

 جستجو و غيره.

 همچنين:

شده باشد. برای فيلدهای اطالعاتي از پيش تعريف داده هایپايگاه دارای بايد نظرمورد سامانه •

خواه از های دلگيری با انواع فيلدها و يا تركيبكه دسترسي كامل به ديتابيس و امكان گزارشطوریبه

 فيلدها وجود داشته باشد.

 جديد صفحات و جداول ايجاد و موجود محتواهای در تغييرات اعمال كامل، دسترسي امكانات •

 باشد. داشته وجود

 در يگزارش هایسامانه ساير و آناليتيكز گوگل گزارش تحليلي، اطالعات و هاگزارش دريافت امكان• 

 .باشد داشته وجود سايتوب در كاربران عملكرد از مختلف سطوح

 های سامانهویژگی -7-10

 های فني سامانه شامل موارد زير است:برخي ويژگي

 PHP زبان با طراحي •

                                                           
1 Uniform Resource Identifier (URI) 
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 ي و چينش راست به چپ محتوا و ساختارفارس محيط •

  جستجو موتورهای برای اوليه سازیبهينه •

 مناسب بارگيری سرعت •

 (غيره و تبلت همراه، تلفن روميزی، رايانه) ابزارها انواع در نمايش جهت مناسب و گراواكنش •

 مرورگرها انواع مختلف هاینسخه با سازگار •

 تامني از قبوليقابل سطح تأمين •

 سايت است.های وبشكل زير نماهايي از طراحي صفحه
 

 

 سایتهای وبنماهایی از طراحی صفحه-2-7شکل 





 فصل هشتم

 انداز آتي و اقدامات در دست اجراچشم

گذاری بخش غيردولتي )خصوصي و تعاوني( در ارائه خدمات دستورالعمل مشاركت و سرمايه

 ناسي و مديريتي درهای متعدد كارشالكترونيكي دولت جمهوری اسالمي ايران پس از برگزاری نشست

به تصويب رسيده و توسط  ۱5/۱0/۱۳۹4يازدهمين جلسه كميسيون توسعه دولت الكترونيكي مورخ 

های اجرايي مشمول قانون به كليه دستگاه ۲۷/۱۱/۱۳۹4ريزی كشور در تاريخ سازمان مديريت و برنامه

ده و تا پيش از آن فعاليت مديريت خدمات كشوری ابالغ شده است. اين بخشنامه در نوع خود اولين بو

های مشاركتي در بخش فناوری اطالعات و منسجمي از زاويه ديد كالن به ساماندهي نحوه انجام طرح

 ارتباطات كشور صورت نپذيرفته است.

( ۸در راستای رسيدن به اهداف اقتصاد مقاومتي، اجرايي نمودن اسناد باال دستي از جمله ماده )

 مورخ هـ5۲۳۳۳ت/۸۹۶04 شماره مصوبه ارتباطات و اطالعات فناوری كاربری گسترش نامهآيين

 مصوب الكترونيكي دولت توسعه اجرايي و فني ضوابط ۱5 ماده و وزيران محترم هيأت ۱۱/0۷/۱۳۹4

و  ۱۱/0۶/۱۳۹۳مورخ  ۱45/۲00ين جلسه شورای عالي فناوری اطالعات كشور ابالغي به شماره ششم

گذاری بخش غيردولتي )خصوصي و تعاوني( دستورالعمل مشاركت و سرمايهنيز به ويژه در راستای اجرای 

 ۲۷/۱۱/۹4مورخ  ۳۷4۸۲۹در ارائه خدمات الكترونيكي دولت جمهوری اسالمي ايران ابالغي به شماره 

مبني بر استفاده از ظرفيت مشاركت بخش دولتي و غير دولتي در حوزه خدمات الكترونيكي و حصول 

 راهبردهای و هاسعه متوازن ارتباطات و فناوری اطالعات در كشور منطبق با سياستاطمينان از رشد و تو

 . شودمي احساس حوزه اين در هاييپروژه انجام ضرورت الكترونيكي، دولت توسعه

 توسعه هایبه منظور دستيابي به اهداف مدنظر، از طريق بررسي تجربيات كشورها، اسناد، استراتژی

 و توسعه به منجر توانمي كشور، اطالعات فناوری توسعه در مشاركتي هایرحط و الكترونيكي دولت

 .شد نفعانذی منافع تامين و وآگاهي اطالعات فناوری حوزه در مشاركتي هایطرح گسترش
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 های موردنظرنفعذی-1-8شکل

 اهداف 8-1

 ريدركشور به شرح ز يكيحوزه خدمات دولت الكترون يمشاركت هایاهداف اصلي جهت توسعه طرح

 است:

 ركتيگذاری مشاها و وظايف خود در سرمايهنفعان كليدی با نقشويژه ذینفعان بهآشنايي كليه ذی •

 های دولت الكترونيكي در توسعه فاوای كشورتبيين جايگاه و تأثيرگذاری انجام مشاركتي طرح •

 های اجرايي كشوردستگاههای مشاركتي در نهادينه شدن مفاهيم انجام طرح •

 های بخش خصوصيگذاری ملي و استاني به شركتهای مشاركت و سرمايهشناساندن ظرفيت •

 یاقدامات آت 8-2

قسمت  نيدر ا ،يخارج اتيدر كشور و تجرب يمشاركت هایطرح هایوچالش هاتيتوجه به محدود با

 ت.شده اس يجهت نيل به اهداف مورد انتظار معرف ياصل یمحورها

ذینفع های 
کلیدی در ارائه
الکترونیکی 

خدمات دولتی

نهادهای 
ه سیاستگذار ازجمل
ه کمیسیون توسع
یدولت الکترونیک

دستگاه های 
اجرایی کشور 

ارائه دهنده  
خدمات دولت 

الکترونیکی

شرکت های بخش 
خصوصی طراحی 
و اجرای خدمات 

یدولت الکترونیک
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 برنامه اقدامات آتی-2-8شکل

 هر محور به شرح زير است: حيتوض

 (محور توسعه مفاهیم ومطالعات بنیادینالف

های مشاركتي و تبيين نتايج پژوهشي برای افراد اين محور مطالعات پژوهشي در حوزه طرح در

 يبررس و دولتي غير و دولتي بخش مشاركت سازوكار شناسايي به مرحله اين در. شودمربوطه تعيين مي

را  كيالكتروني خدمات ارائه و توسعه جهت مشاركتي هایطرح اجرای در كشور هایبخش آمادگي ميزان

 :شودزيرمي مراحل شامل محور اين. شودشامل مي

های مشاركتي فناوری اطالعات از ديد مدل ها و رويكردهای جهاني در اجرای طرحبررسي تجربه •

 های حمايتي و سازوكارهاو نقش و وظايف هركدام، روش ملي، بازيگران كليدی

های موفق دنيا در خصوص انجام های موجود در تعيين ميزان آمادگي و تجربهاحصای شاخص •

 و ...( ۱های اسكپهای مشاركتي )ازجمله تجربهطرح

 خدمات ارائه و توسعه در دولتي غير بخش و دولت مشاركت حوزه در داخلي هایظرفيت بررسي •

 الكترونيكي دولت

  نياز مورد و موجود قانوني هایزيرساخت بررسي •

 فناوری بخش جهت سازیويژه و كشور شرايط اساس بر انجام) ملي هایشاخص و فرآيندها طراحي •

 ( اطالعات

 الكترونيكي خدمات سازیپياده خصوصي عمومي مشاركت هایمادگي انجام پروژهآ وميزان بررسي •

                                                           

1 Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) 

محور توسعه مفاهی  و م العات ب یادین( الف

محور توانم دسا ی ذی فعان( ب

محور ترویج مفاهی ( ج

محور ت هیل فرای دها( د
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 دولت خدمات درحوزه آن هایريسک و دولتي غير بخش و دولت مشاركت شناسي آسيب •

  الكترونيكي

 سيشناآسيب تحليل به توجه با دولتي غير بخش و دولت مشاركت اجرای نيازهای پيش تدوين •

 ب(محورتوانمندی ذینفعان

 گذار، بخش حاكميتيسياستدر اين محور نتايج پژوهشي برای افراد مربوطه شامل كاركنان نهادهای 

 :است زير شرح به مرحله ۳ شامل محور اين. شودو بخش غير دولتي تبيين مي

 طراحي: اول مرحله •

O بندی افراد مربوطهشناسايي و دسته 

O های هر گروه ذينفعيتدوين جدول شايستگي 

O های مشابه نظير سازمان دهنده گواهينامههای ارائهشناسايي مراجع آموزشي كليدی در دنيا و سازمان

IP۳ ها( مرتبط )در ابعاد قانوني، قراردادی، مالي، حل اختالف و غيره(های )تخصصو احصای شايستگي 

O نابع كليدی و...(ها، طول دوره، ممدت برای هر شايستگي )سرفصلهای آموزشي كوتاهطراحي دوره 

 دانشي محتوای تأمين: دوم مرحله •

O هاتهيه و توليد منابع آموزشي جهت پوشش دوره 

O سازی بستر آموزش الكترونيكيتهيه طراحي و پياده 

O ایتهيه محتواهای آموزش الكترونيكي چندرسانه 

O تهيه محتواهای آموزش الكترونيكي متني 

 دانش انتقال: سوم مرحله •

O انتقال محتوای دانشي در حوزه مشاركت بخش دولتي و غيردولتي به افراد مربوطه با تأييد كارفرما 

 ج(محور ترویج مفاهیم

 است. "برگزاری همايش علمي"و  "ترويجي -توليد محتواهای علمي "اين محور شامل دو مرحله

 ترويجي -توليد محتواهای علمي -مرحله اول

 ترويجي از طريق توليد كتاب، مقاله و... توليد خواهد شد. -در اين مرحله محتوی علمي

 حقوقي، قانوني، ابعاد نظير مشاركتي هایطرح مختلف ابعاد به توجه با روز به و علمي محتوای توليد •

 غيره و اختالف حل مالي، قراردادی،

 آموزشي كمک منابع معرفي و تعيين •

 هایذينفع گروه در نظران صاحب خبرگي نظرات و علمي محتوی انتشار جهت بسترسازی و اقدامات •

  كشور علمي مراكز همكاری با هانامهويژه و علمي هایفصلنامه انتشار قالب در كليدی

 كارفرما تأييد به معتبر و باكيفيت جديد، هایكتاب ترجمه و انتخاب •
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نظران كليدی و انتشار آن در فصلنامه يا ويژه فيت و معتبر توسط صاحبباكي جديد، مقاالت ترجمه •

 نامه معتبر 

  ملي و بومي شرايط از شناسيآسيب و تحليلي گزارش تهيه •

 ترويجي و همايش ملي -های علميبرگزاری نشست -مرحله دوم

 است:ترويجي و همايش ملي به شرح زير  -های علميدر اين مرحله جهت برگزاری نشست

 علمي نشست •

O نفع كليدیهای ذیها برای كاركنان سازمانهای علمي و تدوين اولويتريزی نشستبرنامه 

O های دارای ظرفيت و امكانات توليد محتوا به منظور برگزاری نشست يک روزه در تهران و استان

 در كشور به صورت فيزيكي يا ويدئو كنفرانس با تأييد كارفرما

 علمي همايش •

O  توليد محتوا و تعيين كليات همايش شامل ابعاد و محورهای همايش، زمان و مكان برگزاری، نوع

ها )داخلي، خارجي، در چه همايش )مقاله سفارشي، فراخوان، كارگاه، ، اعطای جايزه،..(، نوع مخاطب

 هايي، ...(، ساختار سازماني همايش و ...سطوحي، در چه تخصص

گذاری بخش غير دولتي در های موفق در حوزه مشاركت و سرمايهبيان تجربه هایبرگزاری كارگاه 

 های مشاركتيارائه خدمات الكترونيكي جهت اتقال دانش طرح

 د(تسهیل فرآیندها

مشاركت و "روزرساني و پشتيباني سايت در اين محور جهت تسهيل فرآيندها به توسعه، به

پرداخته خواهد شد. همچنين  "(PPPات الكترونيكي )گذاری بخش غيردولتي در ارائه خدمسرمايه

 هایها از طريق برگزاری جلسات خبرگي بررسي خواهد شد. در اين مرحله چک ليستپيشنهادات دستگاه

 مشاركتي هایطرح با پژوهشي مطالعات تطابق نهايت در و شودمي تعيين مشاركتي هایطرح ارزيابي

 حوزه خدمات الكترونيكي انجام خواهد شد. در اجرايي هایدستگاه سوی از ارجاعي

 اقدامات در دست اجرا -8-3

 آورده شده است. ۱-۹از اقدامات در دست اجرا در جدول  ایخالصه انيدر پا
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 از اقدامات در دست اجرا ایخالصه -1-9 جدول

 بندی )ماه(زمان مراحل کلی عنوان پروژه ردیف

 بنیادین مطالعات مفاهیم و الف( محور توسعه

۱  

ملي  شاخص تدوين
 آمادگي سنجش سطح

 عمومي مشاركت
 كشور در بخش خصوصي

 فاوا

 های موفق دنيا های موجود و تجربهاحصای شاخص 

  بر  سازیهای ملي )بوميها و شاخصفرآيندطراحي
 بخش جهت سازیويژه اساس شرايط كشور و

 اطالعات( فناوری

 ملي ارزيابي دوره يک انجام 

  ها و فرآينددريافت بازخورد، بازبيني و بهبود
 هاشاخص

۶ 

۲  

 قابل خدمات یبندتياولو
مشاركت دولت 

الكترونيكي جمهوری 
اسالمي ايران بر اساس 

 های بوميشاخص

 سازی ها و رويكردهای جهاني در پيادهبررسي تجربه
ها جهت دهي به طرحدولت الكترونيكي و اولويت

 اجرای مشاركتي

  دهيها و روش اولويتشاخصتدوين 

 دهي با روش خبرگانياولويت 

4 

 ب(محورتوانمندی ذینفعان

۳  

 آموزش ذينفعان شامل
كاركنان نهادهای 

 هایدستگاه گذار،سياست
 اجرايي و بخش خصوصي

 الف( طراحي

 ها نفعبندی ذیو دسته شناسايي 
 ذينفعي گروه هر هایشايستگي جدول تدوين  
 و دنيا در كليدی آموزشي مراجع شناسايي 

 نظير مشابه هایگواهينامه دهندهارائه هایسازمان
( هاتخصص) هایو احصای شايستگي IP3 سازمان
مالي،  قراردادی، حقوقي، قانوني، در ابعاد)مرتبط 

 (غيره و حل اختالف
 مدت برای هرآموزشي كوتاه هایدوره طراحي 

 كليدی و...(ها، طول دوره، منابع شايستگي )سرفصل

 آموزش هایفرآيندسازوكار ملي و  تدوين 

۲ 

 سازیب( پياده

 هاجهت پوشش دوره آموزشي منابع تهيه و توليد 

 سازی بستر آموزش الكترونيكيطراحي و پياده 

 ایتهيه محتواهای آموزش الكترونيكي چندرسانه 

 تهيه محتواهای آموزش الكترونيكي متني 

۲ 



 ها و نحوه مشارکت عمومی خصوصی در ارائه خدمات الکترونیکی جمهوری اسالمی ایرانروش    180

 بندی )ماه(زمان مراحل کلی عنوان پروژه ردیف

 ج( اجرا

  هاساير نيازمندیتأمين مدرس و 

 های آموزشبرگزاری دوره 

  هاها و محتوافرآينددريافت بازخورد، بازبيني و بهبود 

۲ 

4  
سازی تعامل مؤثر با زمينه

 نهادهای همتای خارجي

 تدوين راهبرد مناسب 

  شناسايي نهادهای مرتبط و همتای خارجي و
 رويدادهای معتبر

 های تعامل و همكاری مؤثر در بررسي روش
 های مختلف )علمي، آموزشي، مشاوره، ...(زمينه

 ها و تهديدها، نقاط قوت و ضعفتحليل فرصت 

 سازی اقدامات متناسبزمينه 

۳ 

 ج(محورترویج مفاهیم

 توليد محتواهای ترويجي  5

 محتواهای  مؤثر انتشار و توليد راهبرد تدوين
 ها، تعيين منابع،ها و اولويتترويجي )تدوين سرفصل

 های انتشار و ...(گروه تدوين، محل

 های نظران در گروه ذينفعمصاحبه با صاحب انجام
 كليدی و انتشار ماهيانه

 جديد، باكيفيت و معتبر  هایانتخاب و ترجمه كتاب 

 جديد، باكيفيت و معتبر و انتشار ترجمه مقاله 

 نظران كليدی وسفارشي توسط صاحب توليد مقاالت 
 انتشارآن

 شناسي از شرايط يبتحليلي و آس هایگزارش تهيه
 بومي و ملي

 ایاجرای راهبردهای رسانه 

۶ 

۶  

 هاینشست برگزاری
 و پاسخ ترويجي و پرسش

 كاركنان برای
 نفعذی هایسازمان

 كليدی

 هاها و اولويتريزی نشستراهبرد و برنامه تدوين 
 محتوا توليد 

 ها های يک روزه در تهران و استانبرگزاری نشست
 منتخب

۳ 

 ملي همايش برگزاری  ۷

 المللي موجود شامل های ملي و بينبررسي همايش
گذار و اهداف، راهبرد، دامنه و محتوا، گروه سياست

 ها و ...علمي، حامي

  تعيين كليات همايش شامل ابعاد همايش، زمان و
مكان برگزاری، نوع همايش )مقاله سفارشي، 

ها فراخوان، كارگاه، ، اعطای جايزه،..(، نوع مخاطب

۶ 
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 بندی )ماه(زمان مراحل کلی عنوان پروژه ردیف

)داخلي، خارجي، در چه سطوحي، در چه 
 هايي، ...(، ساختار سازماني همايش و ...تخصص

 ها موفقهای بيان تجربهبرگزاری كارگاه 

 برگزاری همايش 

 هافرآیندد(تسهیل 

۸  
 توسعه و طراحي

 روزبه و تعاملي سايتوب
 تدوين وب استراتژی و تعيين محتواهای موردنياز 

 سايتسازی وبپياده و طراحي 
۶ 

۹  
 های ارزيابي طرح

 مشاركتي

 های های ارزيابي طرحتهيه چک ليست
 مشاركتي

 تشكيل كارگروه خبرگي 

  های تطابق مطالعات پژوهشي با طرح
های اجرايي مشاركتي ارجاعي از سوی دستگاه

 در حوزه خدمات الكترونيكي. 
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 نامهواژه

 Private finance initiative (PFI) ابتكارهای مالي خصوصي

 Business to Customer Transaction (B2C) مشتری و بنگاه ارتباط

 Bussine to Administrative Transaction دولتي هایسازمان و هابنگاه ارتباط

(B2A) 

 Business to Business Transaction (B2B) بين بنگاهي ارتباط

 Government to Customer Transaction شهروندان و دولت بين ارتباط

(G2C) 

 Government to Government Transaction هادولت بين ارتباط

(G2G) 

 Customer to Customer Transaction (C2C) مشتری با مشتری ارتباط

 Customer to Business Transaction (C2B) هاشركت و هامشتری ارتباط

 Net Present Value (NPV) of Projects ارزش خالص فعلي طرح

 Net Present Value (NPV) of Subsidies هاارزش خالص فعلي يارانه

 Value for Money (VfM) پول برای آفرينيارزش

  PayTake or بخر يا ببر

 Contractual Arrangement قراردادپيش

 Technical Assistance دستياری فني

 توسعهسازمان

 اقتصادی هایهمكاریو
Organisation for Economic Co-operation and Development 

(OECD) 

 Nongovernment Organizations (NGO) نهادهای مردمسازمان

 Geographic Information System (GIS) مكاني اطالعات سيستم

 Key Performance Indicators (KPIs) های موفقيت كليدشاخص

 Special Purpose Vehicle (SPV) منظورهشركت خاص

 Shadow Tolls عوارض سايه

 Lease Develop Operate Contract (LDO) یبرداربهره، توسعه، قرارداد اجاره

 Rehabilitate Operate Own Contract (ROO) مالكيت برداری،بهره ،یبازساز قرارداد

 Operation and Maintenance Contract و نگهداری برداریبهرهقرارداد 

(O&M) 
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 Engineering, Procurement, and Construction (EPC) قرارداد پيمانكاری

 Finance Only تأمين ماليقرارداد 

 Buy Build Operate Contract (BBO) برداریبهرهقرارداد خريد، ساخت، 

 Build Lease Operate Transfer Contract انتقال ،برداریساخت، اجاره، بهره قرارداد

(BLOT) 

 Build Operate Transfer Contract (BOT) ی، انتقالبرداربهره، قرارداد ساخت

 Build Own Operate Contract (BOO) برداریبهره ،ساخت، مالكيت قرارداد

 Build Own Operate Transfer Contract انتقال ،برداریساخت، مالكيت، بهره قرارداد

(BOOT) 

 Design Build Contract (DB) ساخت و طراحيقرارداد 

 Design Build Operate Contract (DBO) برداری، بهرهساخت ،طراحيقرارداد 

 مالي، تأمين ،ساخت ،يطراح قرارداد

 دارینگه
Design, Build, Finance & Maintain contract 

(DBFM) 

-بهره مالي، تأمين ،ساخت ،يطراح قرارداد

 برداری
Design Build Finance Operate Contracts 

(DBFO) 

 Operation License برداریقرارداد مجوز بهره

 برداری، مالكيت،بهره ،ینوساز قرارداد

 انتقال
Modernize Operate Own Transfer Contracts 

(MOOT) 

 Joint Venture Contracts (JV) ی مشترکگذارسرمايهقراردادهای 

 Turn Key Contracts قراردادهای كليد در دست

 Public Private Partnership (PPP) مشاركت عمومي خصوصي

 Project Internal Rate of Return (IRR) نرخ بازدهي داخلي طرح

 Project Return on Equity (ROE) نرخ بازگشت حقوق صاحبان سهام طرح

 Annual Debt Service Coverage Ratio نسبت پوشش بدهي ساالنه

(ADSCR) 

 Loan Life Debt Service Cover Ratio نسبت پوشش وام بدهي خدمات زندگي

(LLCR) 

 Public Sector Comparator (PSC) عمومي بخش هایهزينه

 Project Implementation Unit سازی مشاركتواحد پياده
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 PPP unit واحد مشاركت

 Contract Monitoring Unit (CMU) واحد نظارت بر قرارداد

 subsidies-Cross های متقابليارانه





 ايياجر هايدستگاه پیشنهادهاي ارائه الگوهاي انواع -هاپیوست

الگوی نامه عدم تصویب پیشنهاد خدمات جدید دولت الکترونیکی دستگاه  -1پبوست •

 اجرایی

 به نام خدا
  

 
 
 

گذاری بخش غيردولتي )خصوصي و تعاوني( در ارائه خدمات های مشاركت و سرمايهدبيرخانه طرح
 الكترونيكي دولت جمهوری اسالمي ايران

 تاريخ: ................ 
 شماره: ................

 پيوست: دارد
 سركار خانم/ جناب آقای ................................

 }سمت: باالترين مقام اداری/ مركز نوسازی و تحول اداری دستگاه{
 }نام دستگاه اجرايي و دستگاه مادر{

 با سالم،
ت پيشنهادی ارسالي توسط آن دستگاه محترم با عنوان رساند مشخصات خدماحتراماً به اطالع مي

كد }گيری با كد رهسايت{ }تاريخ تكميل و ارسال فرم از طريق وببه تاريخ }عنوان طرح يا پروژه{ 
}تاريخ تشكيل جلسه در جلسه كميسيون مورخ  شده توسط سيستم به كاربر{گيری دادهره

ها و خدمات قابل مشاركت گيری در فهرست طرحبررسي شده و به دليل زير جهت قراركميسيون{ 
 مورد تصويب قرار نگرفته است. 

 اين طرح قبالً تصويب شده و دارای كد خدمت است.
 انجام طرح به روش مشاركتي به دليل برخي مالحظات مجاز نيست.

 موارد نيازمند بررسي مجدد دستگاه اجرايي است.
 شرح اين موضوع به پيوست ارسال شده است.

 ر و امضای دبير كميسيونمه
 تاريخ
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 خدمات شناسنامه اطالعات ثبت فرم از بخشی -2 پیوست •
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س فیلدهای شناسنامه اسا بر شدهثبت رکوردهای در جستجو فرم از بخشی -3پیوست •

 خدمات
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رسانی دستگاه اجرایی به کمیسیون جهت برگزاری الگوی نامه اطالع -4پیوست  •

های موجود در فهرست اعالمی کننده برای طرحمشارکت فراخوان عمومی و جذب

 کمیسیون )اختیاری(

 به نام خدا

 نام و لوگوی دستگاه اجرايي

 تاريخ: ................

 شماره: ................

 پيوست: دارد

 جناب آقای ................................

 دبير محترم كميسيون توسعه دولت الكترونيكي
 
 سالم،با 

در نظر دارد طرح/ پروژه با عنوان }نام دستگاه اجرايي و دستگاه مادر{ رساند احتراماً به اطالع مي

ست در فهر}كد طرح مصوب در كميسيون توسعه دولت الكترونيكي{ با كد }عنوان طرح يا پروژه{ 

 Public Privateهای قابل مشاركت آن كميسيون را با روش مشاركت عمومي خصوصي )اعالمي طرح

Partnership- PPP و از طريق برگزاری مناقصه / مزايده به انجام رساند. مشخصات فراخوان جهت )

 سايت به پيوست ارسال شده است.درج در وب

 مهر و امضا

 تاريخ
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 الگوی فراخوان -5پیوست •

 



195                                         ها                                                                                                  یوست
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197                                         ها                                                                                                  یوست
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199                                         ها                                                                                                  یوست
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203                                         ها                                                                                                  یوست
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207                                         ها                                                                                                  یوست
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213                                         ها                                                                                                  یوست

 فرم ارزیابی کمیسیون -6پیوست

 كنندهو فني مشاركت توان مالي -الف

 بررسي است:كننده از كدام حالت زير قابلتوان مالي و فني مشاركت

 .مشاركتي طرح انجام تجربه داشتن •  

 فني، مالي، از اعم طرح مختلف هایبخش انجام جهت مناسب اجرای ساختار داشتن اختيار در •  

 شده باشد. مشخص طرح انجام در هركدام وظايف و هانقش كهطوریبه غيره و تداركات مديريتي،

 و خارجي گذارسرمايه اعتباری، هایموسسه ها،بانک مانند گذارسرمايه نهادهای از كافي تضمين •  

 هاقشن كليه كنندهمشاركت كه حالتي در) شدهبينيپيش هایروش به طرح مالي تأمين جهت غيره

 (.گيردمي عهده بر خود را طرح تداركات و مديريتي مهندسي، فني، وظايف و

 های طرحكننده با نيازمندیشده، توان مالي مشاركتآيا بر اساس ضوابط نماتن و مستندات ارائه

 خير • بلي •متناسب است؟ 

 های طرحكننده با نيازمندیشده، توان فني مشاركتآيا بر اساس ضوابط نماتن و مستندات ارائه

 خير • بلي •متناسب است؟ 

 كنندهمشاركترتبه  -ب

 خير • بلي •ای كشور است؟ كننده عضو سازمان نظام صنفي رايانهآيا مشاركت

 رخي • بلي •قبول است؟ كننده به تفكيک رشته متناسب با طرح قابلهای مشاركتآيا رتبه

 كنندهساختار حقوقي مشاركت -ج

 . است حقوقي شخص يک كنندهمشاركت • 

 :است حقوقي شخص چند از متشكل گروهي كنندهمشاركت • 

 .است موجود پروژه شركت صورتبه كنندهمشاركت حقوقي ساختار بر مبني اسناد •

 .است موجود نامهموافقت صورتبه كنندهمشاركت حقوقي ساختار بر مبني اسناد •

 .است موجود نامهشركت صورتبه كنندهمشاركت حقوقي ساختار بر مبني اسناد •

 قراردادنويس موارد پيش -د

 خير • بلي •نويس قرارداد لحاظ شده است؟ آيا كليه مفاد الزم در پيش

 


