
 

 

  

 

خصوصی در  ـریسک استفاده از قراردادهای مشارکت عمومی

 فناوری اطالعات و ارتباطات و روش مدیریت آن حوزة
 2پناهرضا عالیعلی ،1اناریمرجان بهمنی باب

 حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران ةدانشکد، ادکتر. دانشجوی 1

 ی، تهران، ایرانحقوق، دانشگاه شهید بهشت ةدانشکد. استادیار، 2

 (23/11/1398 تاریخ پذیرش:ـ  12/05/1398 )تاریخ دریافت:

 چکیده

 ـت عمـومی ستفاده از مشـار  افناوری اطالعات و ارتباطات،  حوزةهای مالی پروژهمین أتدولتی در  ةبودجبا توجه به محدودیت  ،امروزه
هـا نیـب بـه    ین پـروژه اهای  الن و زمان طوالنی برای اجرای هتواند بسیار راهگشا باشد. همچنین با توجه به صرف بودجخصوصی می

هـای مشـار ت   نکـه پـروژه  بـه علـت ای   نیزها از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. اهداف اصلی پروژه و حصول موفقیت در این پروژه
وژه رهداف اصلی پا ه  واجه شوندهای متنوع معمومی در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات ممکن است در طول حیات خود با ریسک

بیـین  پـ  از ت  ،ه اسـت رسد. در این نوشـتار سـ ی شـد   ها ضروری به نظر میریسک ماهیتشناسایی و ارزیابی قرار دهند  ثیرأترا تحت 
صـی در  خصو ـ ت عمـومی استفاده از قراردادهای مشـار خطرات ها، به های موجود در استفاده از آنهای این قراردادها و ریسکویژگی

 ها نیز تشریح شود.مدیریت این ریسک ةنحوبخش فناوری اطالعات پرداخته شود و 
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 مقدمه

 و عمهومی ههای  مشهارت   ههای زمینهه  در توجهی قابل هایبرنامه و تحقیقات گذشته سال چند در

 تشهورها  بیشهتر  در . زیهرا اسه   صورت گرفته وری اطالعات و ارتباطاتفنا و( PPP)  1خصوصی

 نوسهازی   بهه  دوله   سهطو   همة وجود دارد و الکترونیک تارگیری دول هجه  ب دالیل منطقی

 بها . دنه دار نیهاز  مشتریان و شهروندان برای ترمناسب خدمات و  بهتر وریبهره جدید های وریافن

 و سهنیین  ایاز لحها  سهرمایه   تنهانه نیاز موردهای نوسازی وها یروزرسانبه از بسیاری حال  این

ههای  سهازمان  بیشهتر های مهارت نیازمند و محدوده از خارج ها پیچیده وآن مدیری  بلکه اندگران

ارتباطهات توسه     و اطالعهات  فنهاوری  خدمات یا الکترونیکی خدمات دادن انجام با. دولتی اس 

 بخش جایی ته. یابد تحقق تواندمی «برده برد»بالقوة  حلراه یک دول   از جانب بخش خصوصی

اطمینهان حاصهل تنهد تهه      توانهد مهی  دول  تند اداره را آن و تأمین مالی را سیستم یک خصوصی

 تریباتیفی  خدمات انیا شهروند انمشتری و وجود داردخدمات مؤثر در دریاف   بهتری وضعی 

مشهارت    .شهود مهی ی بهین مشهتری و بخهش عمهومی ایجهاد      سودمندتررابطة و  دننتمی دریاف 

و عوایهد  هها  دو بخهش عمهومی و خصوصهی اسه  و ریسهک      ته متشکل از  خصوصی هعمومی

دییهر بهه اشهترا     بها یهک     رامالی شده اسه  تأمین ته توس  بخش خصوصی  ی های معینپروژه

ایهن   .  بدل شهده اسه   گذارد به یک مدل ثاب  برای تأمین خدمات عمومی مبتنی بر زیرساخمی

 ه2OECD  المللهی پهول  مانند بانک جهانی  صندوق بهین  هفراملیهای نوع قراردادها توس  سازمان

نهد  بسههیار مههتفاوت برخوردار  ههای  د و از پشتیبانی احهزاب سهیاسهی با دیههدگاه نشوحمای  می

(Demirag et al 2012: 1318). بسهیار  مکانیسهمی  صیخصو هبنابراین قراردادهای مشارت  عمومی 

 درهسهتند.    الکترونیکهی  دوله  های پروژه مانند الکترونیکی های زیرساخ  توسعة برای محبوب

 آن طریهق  از تهه  اسه   روشهی  خصوصیه عمومی مشارت توان گف  تعریف این نوع قرارداد می

 صهی خصو و عمومی بخش هایتخصص وها توانایی از مندیبهره با تشور یک در عمومی خدمات

 خصوصهی  هه عمهومی ههای  مشهارت   سهاده   بیهان  بهه (. 2: 1391شود )غمامی می مدیری  و اداره

                                                                                                                                                       
1. Public Private Partnership 

2. Organisation for Economic Co-operation and Development: سازمان همکاری اقتصادی و توسعه. 
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 خصوصهی جهه    شریک از ته اس  دولتی نهاد یک و خصوصی بخش نهاد یک بین قراردادهایی

 اداری و مهالی  بهار  از دول . شودآن دعوت می با مرتب  خطرات پذیرفتن و مطلوب خدمات ارائة

خصوصهی   شهریک  عملکهرد  بهر  نظارت و تنظیم در مهم آن نقش اما ؛یابدمی یرهای خدمات ارائة

 .(The Institute for Public Private Partnerships 2009: 3) باقی خواهد ماند

امها   .ها و انواع مختلف دارندس  ته قراردادهای مشارتتی شکلا این تردآنچه باید بدان توجه 

 ند:اها در سه ویژگی مشتر آن ةهم

 ؛های دو طرفها و مسئولی قشننامه برای تعریف وجود یک توافق. 1

 ؛تقسیم معنادار مخاطرات بین دو طرف. 2

 .قراردادامتیازهای تشویقی برای بخش خصوصی متناسب با دستیابی به اهداف . 3

مشارت  و همکاری ایهن   های دو بخش عمومی و خصوصی ها و توانمندیبا توجه به قابلی 

قههابل   تواند تأثههیر های موجود میدییر و تقسیم مخاطرههایشان با یکانمندیدو بخش و تلفیق تو

دپور خهدادا  و شیروی) های زیربنایی و خدمهات عمومی داشته باشدتوجهی در اجرای بهینة پروژه

داننهد تهه   خهوبی مهی  مدیران پروژه از هر دو بخش عمومی و خصوصی بهه   رو(. ازین229: 1393

عههوامل   هاپروژههمة در   اغلب مترادف اس  با مدیری  بهتر ریسک. بنابراینمدیری  بهتر پروژه 

 .(Ghirbi et al 2019: 1هستند )هها آن ترتهر یا پیچهیدهمدیری  آسهان ةتنندته تعیین نداریسک

 های مربوطداده مرتز ته طبق گزارش به طوری ؛این قراردادها در ایران نیز رو به افزایش اس 

   میهزان 2010تا  1990 هایسال بین زیربناها  ةزمین در جهانی بانک خصوصی هعمومی  مشارت به

 رسهد می نظر اس . به شده گزارش دالر میلیون 2715 مخابرات ایران در خصوصی بخش مشارت 

 . زیهرا دههد مهی  نشهان  واقعیه   از تمتهر  مخابرات را در خصوصی بخش مشارت  نیز این گزارش

  همچنهین  .دارد ارزش دالر میلیهارد  4 از بیش بورس در ایران مخابرات هامس از درصد 50 واگذاری

 تهرد  اضهافه  رقهم  ایهن  بهه  دبای نیز را تشور در همراه اپراتورهای سایر و ایرانسل هایگذاریسرمایه

با توجه به نیاز و ضرورت انعقاد چنین قراردادهایی در سهط     بنابراین (.27: 1391جعفری )دانش

مهد  آتارچنین قراردادهایی جه  تخصهیص بهتهر و   های لمللی و لزوم آگاهی از ریسکاملی و بین
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ضمن شناسایی مفهوم و ماهی  ریسک و نقش آن در این قراردادها   شد سعی  پژوهشآن  در این 

 .شودفناوری اطالعات و ارتباطات شناسایی و راهکارهای مدیریتی آن ارائه  حوزةهای اهم ریسک
 

 خصوصی ـک در قرارداد مشارکت عمومیوقی ریسنقش و ماهیت حق

 . در حقیقه   اینکهه  تندخصوصی ایفا می هریسک نقشی بنیادین در موفقی  یک مشارت  عمومی

خصوصی یا یک تدارتات سنتی در نظر گرفتهه شهود    هیک پروژه به صورت یک مشارت  عمومی

سهک در  مل تلیدی در فهم نقهش ری بستیی دارد. عا تنندابتدا به میزان ریسکی ته طرفین تقبل می

 و خصوصی همانا ارتباط میان تحمل ریسک و تارایی پروژه اسه  )هیبتهی   هیک مشارت  عمومی

 نامیهده  «ریسهک »یها   «مخهاطره »خصوصهی   هه مشارت  عمومی ةپروژآنچه در  (.2: 1393احمدی 

وژه نفی بهر پهر  مثب  یا متأثیر   رویداد یا شرای  نامعلومی اس  ته اگر اتفاق بیفتد یا شود واقعهمی

قطعیه  نیهاه   ای بها ویژگهی عهدم   پدیهده  مثابةبه ریسک به   خواهد گذاش . در این مفهوم جدید

 و تننهد )صهبیحه  مثب  ریسک را به فرص  تعبیر مهی  ةجنب. داردمثب  و منفی  ةجنبشود ته دو می

 فتادنا اتفاق صورت در هت اس  ناپذیربینیپیش شرای  یا واقعه ریسک(. در واقع 6: 1388تشتیبان 

 زمهانی   ةبرنامه  تهار   ةمحهدود  توانندمی اهداف این .دگذارمی پروژه تأثیر اهداف از یکی بر حداقل

 د.نباش تیفی  و  هزینه

خصوصهی  تمرتهز    هه در خصوص نقش و شناسایی ریسک در قراردادهای مشهارت  عمهومی  

در قراردادههای  هها  از ریسهک  «انهواعی  چهه » مطالعات ابتدایی بر این سؤاالت بوده اسه  تهه اوال   

بهتهرین گزینهه بهرای تقبهل ایهن       «چهه تسهی  » خصوصهی دخاله  دارد و ثانیها     همشارت  عمومی

خهوبی نشههان  مربهوط بهه انتقهال ریسهک را بهههای سه . چهنین مهطالهعاتی پهیچهیدگهیخطرها

 هایپروژه بنیادین باید گف  درسؤاالت پاسخ به این  در (.Demirag et al 2012: 1319) هدندهمهی

 دارد. قهرارداد وجهود   نهوع  این پیچیدگی به توجه با زیادی هایریسک خصوصی هعمومی مشارت 

 را ریسهک  مهدیری   پروژه عمر طول درها ریسک گوناگونی و ساخ  هنیف  هایهزینه  همچنین

نیهاز  پهروژه  خطرههای  و ارزیابی به ابزار شناسایی ها مدیران موفق پروژه بنابراین تند. می دشوارتر

 الحاق برخی مواد قانون 27 مادة دستورالعمل  4ة ماد  6 تبصرة اجرای مطابق قوانین ایران  در .دارند
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 مطالعة گذار انتخاب سرمایه فرایند شروع از قبل ( 2) به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دول 

 بر مختلف هایپاسخ ریسک هایاستراتژی و صیصتخ ی تمّ و تیفی ارزیابی شناسایی  برای جامعی

 انجهام  پذیرسرمایه ریسک توس  هر مسئول تردن مشخص و  پروژه هر هایویژگی و شرای  اساس

 تعیهین  و  قرارداد طرفین وظایف وها مسئولی  گذار سرمایه انتخاب زمان در اطالعات این .شودمی

 .د بهود خواهه  پروژه واگذاری اسناد هایپیوس  از یکی و رودمی تاره ب قرارداد شرای  و مفاد دییر

 بهین طهرفین   رواب  ظریهف  ایجاد در مهمی نقش حقوقی باید در نظر داش  ته مستندات  بنابراین

 نهادههای  ته شود حاصل اطمینان تا گیردمذاترات دقیقی انجام  باید و دنتنمی ایفا PPP پروژة یک

 بها  اخهتالف  حهل های مکانیسم و تنندمی تالش  جه  تخصیص ریسک به طرف مناسب  حقوقی

 ند.اشده مناسببینیپیش شرای 

فناوری اطالعـات و ارتباطـات و    حوزةخصوصی در  ـقرارداد مشارکت عمومیهای ریسک

 روش مدیریت آن

جلوگیری  از آن و  یابدتخصیص می شود مدیری  می و جامع دقیق حقوقی اسناد طریق از ریسک

 خصوصی و هر دو طرف عمومی برای را آسایش و امنی  مناسب اصولی و وقیحق . رژیمشودمی

توسعه و قهوانین بودجهة    ةسالهای پنجر ایران  به موجب برنامه(. دStraus 2007: 14) تندفراهم می

  مقهرر  اسه  ها مجهاز  خصوصی در آنه عمومیتارگیری مشارت  هایی ته امکان بهزمینه  سالیانه

های معتبهر  به جذب شرت  تندمی ششم توسعه دول  را مکلفبرنامة  4مادة  «ث»شده اس . بند 

گهذاران  تولید داخلی به شکل مستقیم و با اولوی  مشارت  با سرمایهزنجیرة ای در جهانی و منطقه

پذیری و صهادرات تاالهها و خهدمات    رقاب و  منظور افزایش توانمندی به  و تولیدتنندگان داخلی

نفوذ حکم  و مصلح  و مشروط به عدمو  اساس عزت موانع قانونی و حقوقی برتولیدی با رفع 

و قراردادههای    روش مشارت  مدنی  قرارداد بی.او.تهی   دول  میتواندفرهنگ غربی. بر این اساس

گهذاری  سهرمایه  و حمایه  از  های یادشده در قهانون تشهویق  یکی از روشمنزلة به  رامشابه دییر 

و فنهاوری    ههای صهنعتی  معهدنی  تشهاورزی  زیربنهایی  خهدمات      عالی خارجی در هر یک از ف

گذاری همیشه بها  اما این سرمایه فراهم تند.تار برای این را های الزم زمینه واطالعات به تار گیرد 
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های متعددی وجود دارند ته ههر یهک   همراه اس  و در اجرای هر پروژه ریسکمخاطره ریسک و 

 گذارند.و در نهای  بر بازدهی پروژه به جای می  برداری  اجرا  بهرهآثار خاصی بر تأمین مالی

ریسک امنیتی   ؛شودمعیار استفاده می 10گذاری هر تشور از معموال  برای تعیین ریسک سرمایه

 ریسک ثبات سیاسی  ریسک تارایی دول   ریسک نظام حقوقی و قوانین  ریسهک اقتصهاد تهالن    

  ارجی  ریسک سیاس  مالیاتی  ریسک بازار تهار  ریسهک مهالی   های خریسک تجارت و پرداخ 

ا امه  .نیسه   امسهتثن بخش فناوری اطالعات و ارتباطهات نیهز از ایهن قاعهده      ریسک زیرساختاری.

 نقسهیم تهرد:   دسهته  پهنج توان در را می ی اطالعات و ارتباطاترهای بخش فناوترین ریسکاصلی

 .برداریبهرهو   کمیل و اجرات  گذاریسرمایه  سیاسی  قانونی و نظارتی

 سیاسیهای ریسک

های بخهش  مشارت  پروژة  اس مشارت  نیازمند حمای  سیاسی برنامة اندازی یک طور ته راههمان

ظهر شهرت    رو خواهد بهود. از من هبا مشکالتی روب عمومی و خصوصی فاقد اقبال سیاسی نیز احتماال 

  شهکل بییهرد  بها آن  ته مخالف  شدید سیاسهی    دتدرازم مجری پروژه  قبول یک قرارداد مشارت 

اری دهد. یک قرارداد مشارت  با قراردادهای عهادی تجه  پذیری قرار میشرت  را در موقعی  آسیب

رت ممکهن اسه  بتوانهد از قهد     اس   بخش عمومی ته  متفاوت اس . زیرا یک طرف قرارداد تامال 

ه ته ا زمهانی  ته رر شرت  مجری پروژه استفاده تند. خود برای تغییر قانون یا اتخاذ اقدام اجرایی به ض

وتهار در  های تسبها همان ریسکتوان استدالل ترد ته اینشده غیرتبعیضی باشند  میاقدامات انجام

یهرد و  گتواند به اشکال زیرتانهه صهورت   اما فشار سیاسی میشوند. ند و باید پذیرفته اخاص یتشور

(. 496: گذارانش نیسه  )یسهکومب    مجری پروژه یا سرمایهدر جه  منافع بلندمدت شرت احتماال 

مصهادرة  ههای فنهاوری اطالعهات و ارتباطهات ملهی شهدن        پهروژه تهدیدتننهدة  تهرین خطهرات   مهم

 :اندشر بدین شده های سیاسی شناختهقوانین اس . ریسکغیرمنتظرة و تغییرات   گذاریسرمایه
 ریسهک  ویهژه بهه   هها نامهآیین یا قانون در نین  تغییرموقع قواتوجه به تنقی  صحی  و بهعدم .1

 مالی تأمین و رب ذی بخش به مربوط ته تغییرات از دسته آن) قانون در آمیزتبعیض تغییرات ایجاد

 طریق از فنی پارامترهای در تغییر و  (اس  پروژه خود یا تلی طور به عمومیهای پروژه خصوصی

 .(Delmon 2011: 98) واردات هایمجوز یاها نامهرضای  و مجوزها
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 امهوال  از دارد حهق  حاتم دول  و اس  المللبین حقوق در اساسی یاصل ته مالکی  سلب .2

ن جبهرا خسهارت مالهک را    باید اما ؛تند مالکی  سلب عمومی اهداف برای خود قلمرو در موجود

 .تند

 .گذاریسرمایه ةمصادرملی شدن و . 3

 .اس  متفاوت PPP زیربنای تجاری یداتتمه با ته نظارتی تصمیمات. 4

باید مشخص شود در صورت بروز مسائل سیاسی مالکیه    . یعنیسیاسی ةقهری ةقوریسک . 5

 فعالی  به چه صورت خواهد بود. ةادامپروژه و 

 نظارتی و قانونیهای ریسک

د و تننه مهی  ایفها  PPP ةپهروژ  یک بین طرفین رواب  ظریف ایجاد در مهمی نقش حقوقی مستندات

بهود ههر   نو  گیرنهد  قرار توجه مورد PPP اجرای نیازپیش منزلة به باید قانونی مهم مسائل از برخی

چنهد   شهامل  موضوعات این. شودبزرگ محسوب می ها برای این نوع قراردادها ریسکینآاز یک 

 :اس  مورد

 ؛پروژه اجرای بخش دولتی برای اختیار. 1

 ؛دندهمی را PPP قرارداد تنظیمتهیه و  ةاجاز ته یقوانین. 2

 محافظه   و برای دنتنرا تأمین می دهندگانوام سهام یاها دارایی و قوانینی ته امنی  حقوق. 3

 ؛ندامناسب هااز آن تافی

 /حکهام ا اجرای و برای آن معقول سازوتار و( المللیبین داوری آلایده) عدال  به دسترسی. 4

 ؛دول  علیه داوریآرای 

 خواههد  مههم  قهانونی  موضوعات از دییری ةمجموع  PPP ی صح عملکرد از اطمینان برای. 5

 جبهران  و ال استه و انتقالهای هزینه مانند) حسابداری  مالیات تار  رواب  زمین  تملک مثال  ؛بود

 .نظارتی سازوتارهای و  (افزوده ارزش بر مالیات

 گذاریاقتصادی و سرمایههای ریسک

یک سو و ریسک مقررات مالی و تجارتی حاتم بر بازار یا بهر  نظام مالی و مالیاتی ایران از  یثباتبی

ترین موانع و تهدیهدات جهدی   توان مهمهای تجارتی طرفین قراردادها از سوی دییر را میتوانایی
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فهار  از  . دانسه  خصوصهی   هگذاری در قراردادهای مشارت  عمومیسرمایههای فعالی  در زمینة

فضهای مالیهاتی نیهز در      اخیر با نوسان شدید مواجه بوده اس  نرخ ارز در ایران طی دو سالاینکه 

موانع  ایران قوانین و مقررات  مضافا  .آمیز اس جار خارجی بسیار مخاطرهها و تایران برای شرت 

 گذاری خهارجی ایجهاد تهرده اسه . از ایهن قهوانین      جدی در راه جذب سرمایه یهایو محدودی 

(  قههانون جلههب و حمایهه  از 46  77  81  139ی )اصههل اصههولی از قههانون اساسهه تههوان بهههمههی

اشهاره  گهذاری خهارجی   و سایر قوانین مرتب  با سرمایه  1334گذاری خارجی مصوب سال سرمایه

 ةتوسهع گذاری خارجی دارای ساختار حقوقی ناهنجاری اس  تهه  قانون سرمایه  تلی . به طورترد

گونهه   ( و ههر 87: 1388احمهدی   و هیبتهی خود محبوس ترده اس  ) ةچنبراقتصادی تشور را در 

 گذاری در ایران ممکن اس  با مخاطراتی همراه باشد.فعالی  و سرمایه

 ند از:ای اطالعات و ارتباطات عبارتربخش فناو گذاریاقتصادی و سرمایههای ریسکاهم 

 نهرخ  فهزایش نوسانات نرخ ارز و تورم فزاینده: با توجه به تمی ثبات در نرخ ارز و ریال و ا. 1

 ؛معامالت وجود دارد تورم امکان نوسانات نرخ تبادالت و

 ؛فقدان ثبات اقتصادی. 2

 عهوارض   هها  حقهوق  نظیهر مالیهات   ؛ریسک ناشی از تغییر قوانین مربوط به عوارض دولتی. 3

 ؛گمرتی

 ؛و مشخص مالیاتی دقیق ةمحاسبسیستم  نبودِجه   بهریسک مالیاتی . 4

 ؛نبود شرای  و فضای رقاب  تامل. 5

 (.12: 1391 همکاران)مرتضوی و  سنیینهای مالی در پروژهمین أت ریسک. 6

 و تکمیل پروژه اجرا ةمرحلریسک 

 ایگونهه  بهه  PPP ماهیه  . اندپروژههای ریسک ترینپرهزینه  بالقوه و تکمیل  وسازساخ  ةمرحل

 نصهب   سهاخ    طراحهی   ته معناس  بدان این و چندانی ندارد ارزش ناقص ةپروژ یک ته اس 

. اسه  ای برخوردار یک پروژه از اهمی  ویژه نوسازی و  نیهداری  تعمیر برداری بهره اندازی راه

 داد: نظر قرار اساسی را باید مد عاملدر این مرحله سه 
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 یشافزا. اس  حساس بسیار هزینه در تغییرات به نسب  PPP پروژه یک .ساز وساخ  ةهزینه 

 از ییکه  اضهافی از سهوی   ةبودجه  تأمین و تعهدات متقابل و مالیهای نامهموافق  تعدیل به هزینه

 .(تنند تأمینآن را  دهندگانوام ته اس  بعید زیرا) دارد نیازطرفین 

 گهذاری سهرمایه  بهازده  بهبهود  و درآمهد  یحهداتثر  جه  تسهب  پروژه شرت  .تکمیل زمانه 

 خهدمات  ةائار به مبرم زنیا دلیل به بخش دولتی نیز ترتیب  همین به. تار اس  آغازتسریع  خواهان

 اصهلی  ةدغدغه  وسهاز ساخ  موقعبه اتمام بنابراین . اس  ممکن زمان تمترین در ساخ  خواهان

 .بود خواهد پروژه طرفین

ههای  بازرسهی  و هاآزمایش باید رسیدهپایانبه آثاردر خصوص  .رسیدهپایانبه تارهای تیفی ه 

 تجدیهد  بهه  نیهاز  نقهص  گونه هر. باشد پروژه اتانتظار مطابق نهایی محصول تا شود انجام خاصی

 Delmon) تنهد  تأمین را خدمات بدهی و پروژههای هزینه بتواند پروژه درآمد تا دارد مالی ساختار

2011: 102.) 

 :اس  موردچند  شامل ساخ  و تکمیل پروژه ةبنابراین ریسک مرحل

 تند.ری ایجاد میناپذیتأسیسات خطرات جبران طراحی در خطا. آثار طراحی تفای . 1

ر بسهیا  خدمات وها و زیرساخ  تجهیزات بودن دسترس در و استفاده مورد وریافن ماهی . 2

ابل توجهی برداری را به میزان قنامناسب ریسک بازدهی و بهره فناوری از استفاده .اهمی  دارد

 دهد.افزایش می

 نیروههای  نامناسهب  تیفیه   شهود. دق  بررسهی  باید به مواد و تار نیروی بودن دسترس در. 3

انهواع  پهروژه را در معهرض    پهروژه  خهدمات  از اسهتفاده  یا جذب نامناسب ةشیو یا شدهصرف

 دهد.قرار می هاریسک

 زیرسهطحی و مسهائل   یها  وههوایی آب شهرای   ماننهد  ؛نشهده بینهی پهیش  شهرای   یها  حوادث. 4

 .شودمی تأسیسات از برداریبهره مانع ته  محیطیزیس 

 شهرای   بهه  توجهه  بها  وسازساخ های روش کهدر خصوص این پروژه تکمیل و پالن برنامه. 5

 و آزمهایش ههای  برنامه و  فرعی پیمانکاران بین هماهنیی مصوبات  روند مناسب باشد  فصلی

 .اندمهمبسیار  اندازیراه



378 1398پاییز و زمستان  ،2 ارة، شم16دورة ، حقوق خصوصی  

 

 برداریریسک بهره

 رایبه  زمال درآمهدهای  بتوانهد  پهروژه  شرت  برداری برسد تابه سط  بهره باید پروژه اس  دیهیب

 دسه  ه ب را نیاز مورد مناسب سطو  به دستیابی و  بدهی بازپرداخ  عملیاتی های هزینه پرداخ 

 و همچنهین قهانون   .تند اجرا دقیق و صحی  صورت به را پروژه اس  موظف پروژه شرت . آورد

 تتأسیسها  سهای    پهروژه   در خسهارت  بروز از و تند رعای  را الزمهای دستورالعمل و مجوزها

 واقع در(. Delmon 2011: 101) تند جلوگیری مجاور دارایی همساییان با مرتب  یا محلی زیربنایی

 ردمهو  یتیفی و تمّه  سط  ته بتواند خدمات خود را در ندامکاناتی ایجاد ت باید خصوصی شریک

نی و خصات فبا مشپروژه و نیهداری  برداریبهرهقرارداد باید مقررات  از بخشی در .دهد ارائه نیاز

 .(The institute for public private partnership 2009: 39) شودوضو  ذتر مهندسی آن به

 :اس  موردچند  شامل برداریبهره ریسکبنابراین  

 ؛شرای  سایر یا مقررات و قانون در تغییر دلیل به برداریمقررات بهره در تغییر. 1

 مدت؛دراز نیهداری و دارایی نجاییزیهای هزینهمین أت و پروژه از مناسب نیهداری. 2

 ؛امتیاز اعطای زمان مدت برای پروژه به و متعهد باتجربه مدیری  بودن دسترس در. 3

 پیهروی  منطقهی  نظهم  از برنامهه  ایهن  آیا اینکه و نیهداری و برداریبهره برنامه و پالن جه . 4

 بهه  جهه تو بها  نهه گرایاواقهع  یرویکهرد  آیا ؟ ودارد ارتباط شدهجذب خریدار نیاز با ؟ آیاتندمی

ژه پهرو  فنهی  الزامهات  و برداریبهره و تار بارةدر دول  مقررات و صاحب پروژه تشور ماهی 

 ؟؛داردوجود 

  شهرت  توسه   برداری از پروژه مهورد نیهاز اسه    ته برای بهره خاصی ةآورد تأمین و تهیه. 5

 .(خدمات یاها ورودی سایر یا  شیمیایی مواد برق  سوخ   بودن دسترس در مانند) پروژه

 مدیریت ریسک

ههای  وتحلیل و واتنش در برابر ریسهک تجزیهو  سیستماتیک در شناساییفرایندی مدیری  ریسک 

وقوع پیامدهای ناگوار بر آثار سازی نتایج و وقایع مثب  و تاهش احتمال یا پروژه  به منظور بیشینه

ک یک تئوری در ارتباط (. مدیری  ریس481: 1383 همکاراننمین و  )سلیمی اس   اهداف پروژه

نیاز بهدان  ها پذیری و پیچیدگی پروژهپتانسیل ریسکبه سبب ته  اس  مخاطراتادارة با چیونیی 
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بهه   ؛منظور از این فرایند توزیع ریسهک میهان طهرفین اسه      .(Unger 2002: 93) شوداحساس می

هاس  در به تنترل آنهایی را بپذیرد ته به بهترین وجه قانحوی ته اوال  هر طرف مسئولی  ریسک

و ثانیا  ههر طهرف در ازای پهذیرش ریسهک از بهازدهی قابهل تهوجهی برخهوردار شهود. ههر چهه            

و البتهه  و تهارآتر   تهر مهدیری  آن آسهان   شهوند وتحلیهل  تر تجزیههای یک پروژه دقیققطعی عدم

نهای  . مهدیران مجهرب بهر مب   بوددر گذشته مدیری  ریسک تجربی و شهودی . تر خواهد بودعلمی

ههای آن را بهه   و هزینهه تردنهد  میهایی بینیپیشبرای تعیین ریسک    های پیشینهای پروژهتجربه

گرفتنهد. امها   نظر مهی  در  نشدهبینیبه عنوان موارد پیش  های برآوردنشدهصورت درصدی بر هزینه

را هها  قطعیه  عهدم  نهد اند ته برای حضور موفهق در دنیهای رقهابتی ناچار   ها دریافتهامروزه سازمان

گهاه منافهاتی بها تجربیهات     . مبحث مدیری  ریسک و ارزیابی حاالت غیر قطعی هیچمدیری  تنند

وتحلیهل  دییرنهد. بهرای شناسهایی و تجزیهه    هها مکمهل یهک   آن .گذشته و مهدیران باتجربهه نهدارد   

سهک  مدیری  ریبنابراین توان از تجربیات گذشته و مدیران باتجربه سود جس . ها میقطعی عدم

ها را قطعی ته عدمای گونهبه اس ؛ تر شدن پروژه و البته علمی  اثربخشی  تاراییجه  گامی در 

ها بین تهدیدها و فرص  یو تعادلتنند میو به بحران تبدیل شوند شناسایی دهند قبل از اینکه رخ 

 (.1: 1394وند تمالو  )حسینی آورندبه وجود می

 تخصیص ریسک

 جهه  بهه تهار گمهاردن     دولتهی  بخش به دادن اجازه با  خصوصی هعمومی قراردادهای مشارت 

 ایجهاد  تهوجهی  قابهل  عمهومی  منهافع  بهرداری  بهره و ساخ  و طراحی در فرایند خصوصی بخش

 نیهز  هامالزم آنهای ریسک رسندمی نظر به پیچیده و بزرگ بسیارها پروژه این ته آنجا از. دنتنمی

میهر   شودو این امر میسر نمی .یابند تاهش باید بین طرفینمؤثر  رواب  دبهبو برای و اندتوجه قابل

د. در یهک  نبه طرفین تخصیص یاب پروژه پس از شناسایی با یک مدیری  صحی های اینکه ریسک

صرفه باشهد. بها   بهاز لحا  تجاری قابل قبول و مقرونو  موفق تخصیص ریسک باید تارآمدپروژة 

اسهناد پهروژه و بخهش    تهیهة  تفهاوت طهرفین درگیهر  بخهش مهمهی از      توجه به منافع و اههداف م 

دهندگان مالی پهروژه  خواهد بود. واممؤثر ناپذیر از موفقی  پروژه در گرو تخصیص ریسک جدایی

قابهل  »ند و اسهناد قهراردادی تهه موجهد تخصهیص ریسهک       اشدت به تخصیص ریسک حساسبه
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  اتخهاذ  PPPدر قراردادههای   .(Delmon 2011: 95) تننهد دقه  بررسهی مهی   را بهه اس   «پرداخ 

یکهی از   تخصیص ریسک برای بخش خصوصی و دولتی بسیار حائز اهمی  اس .مؤثر استراتژی 

خطهر ایهن اسه  تهه بهه مههوجب آن ریسههک بههه طههرفی          بهینة اساسی تخهصیص های ویژگی

 تاربردههای  .(Abd Karim 2011: 8)هاص یابههد تههه بهههترین مهدیریهه  را بههر آن دارد      اختصه 

 تخصهیص  چیهونیی  زمینهة  در اسهتاندارد  وبهیش تهم معیارهای پیدایش  به منجر اصل این عمومی

 شود.ها اشاره میآنادامه به ته در  اس  شده خصوصی و دولتیهای بخش بین خطرات

 بها  تهه  اسه   خالقانهه  یتفکهر  نیازمنهد  مهؤثر  ریسهک  تخصهیص  در عمل باید دانس  تهه . 1

گرچهه در ههر پهروژه مهدیری        در واقهع  .شهود مهی  تنظیم پروژه هر فردمنحصربههای ویژگی

تهه   در عمل  ریسک به سمتی متمایل خواهد شد  آل اس ایده یهدف  بر مبنای تارایی  ریسک

 .(Delmon 2011: 96)تر باشد از نظر تجاری و قدرت مذاتره قوی

 نظهر  در هجمله  از ؛دارد احتیهاج  نیهز  دییهری  یشایراه اصول به تخصیص ریسک همچنین. 2

 لحهداق  بهه  و پیشهییرانه  ریسهک  مهدیری   برای راها انییزه بیشترین طرف تدام اینکه گرفتن

 توسه   معمهول  طهور ه به  ته  خطرها ازبخشی  انتقال. دارد ریسک یک مالی پیامدهای رساندن

 شهخص  بهرای  ایانییهزه  اسه   ممکهن   بهه بخهش خصوصهی     شهود می حفظ عمومی بخش

 .تند انتخاب را ترصرفهبهمقرونهای حلراه تا تند ایجاد خصوصی

 اصهول  بایهد  نهد  اتحهول  حهال  در پهروژه  زنهدگی  طول در مداوم طوره ب خطرها ته آنجا زا. 3

 تظهره غیرمن خطرهای مدیری  در تا دنشو تدوین «بازی قوانین»اصطال  به یا عمومی راهنمایی

 .روندتار ه ب جدید یا

 پیچیهدة  بسیارهای استراتژی پیییری از باید طرفین ریسک  تخصیص فرایند طی سرانجام  و. 4

 شهود مهی  مهدیریتی گهزاف  ههای  هزینهه  و معاملهه  و زیهاد  نظارت به منجر ته  ریسک مدیری 

 (.Hovy 2015: 6شود ) ارزش پولسبب تاهش  در نهای  تواندمی تار این .تنند جلوگیری

 الگوی تخصیص ریسک

 در باید ریسهک را  PPP قرارداد: اس ترده ن گونه بیااین ایروین را ریسک تخصیص اصول اساسی

 و  متقابهل  انتخهاب  اخالقهی   مالحظهات  گهرفتن  نظر در با رساندن ارزش پروژه حداتثر به جه 
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 تهه  اسه   آن معنهای  بهه  و تلهی اسه    ایقاعده این. دهد اختصاص ریسک سنجی تحملاولوی 

  تنترل آن را به بهتهرین نحهو   ته قابلیتند در نهای  باید طرفی تحمل  را قابل تنترلهای ریسک

 بر نباید راها ریسکهمة گوید اصلی وجود دارد ته میزمینه در همین  (.Engel et al 2014: 3) دارد

 بهیش  پهروژه  شودمی باعث و اس  گران وناتارآمد  معموال وضعی  این . تردبار  خصوصی بخش

 .باشد بحران و تغییر معرض در حد از
بایهد گفه     پهژوهش  در این  هبرشمردهای ریسک یابر الیوی تخصیص به منظور بیان  اتنون

 هته  طرفهی  تنهها  منزلهة  بهه   سیاسی را هایخطر از معینی مقدار تحمل ریسک بخش دولتی عموما 

ههای    از طریهق ضهمان   دههد  تهاهش  را هها خطر آن اثهر  و بداندثر ؤم را خود بتواند اس  ممکن

ریهق  گذاری خارجی یا از طشویق و حمای  از سرمایههای تضمینی قانون تنظیر حمای   حاتمیتی

 اشهخاص  موفقیه  عهدم  شهورش   جنهگ   وقایع مانند ؛پذیردمی  های قراردادی تثبی  قانونشرط

 .ولتید مقامات توس  تعهدات دادن انجام تأخیر  قانون تغییر دولتی  بخش

 خاصهی از های جنبه تحمل به ملزم را پروژه شرت میزبان های دول  اس  ممکن حال  این با

از  یزپروژه ن در مقابل شرت  ؛تشور آن در گذاریسرمایههای شرت  سایر مانند  تنند ریسک این

وژه  پهر  در عالیهق  آن گنجانهدن  و( سیاسهی  بازییران سایر و) میزبان دول  عالیق به توجه طریق

 سیاسی ریسک ةبیمتفاده از اس و نهایتا   فرعی پیمانکاران یا محلی سهامداران و دهندگانوام دخال 

 باشد. خطر این تاهشهای روش دنبال به

سیاسهی  از آنجها تهه دوله  نقهش اساسهی در        ریسهک مانند   ریسک قانونی نیز در خصوص

تنهد  یمه گونه قراردادها ایفها  تصویب قوانین و همچنین صدور مجوزها و تعیین شرای  قانونی این

 هدولتهی  ریسک ناشی از قوانین مربوط به عوارض و ذیردپمیرا  هاخطرگونه مسئولی  این عموما 

بینی آن در قیمه   سنجی و پیشامکان ةمطالعاز طریق  ه راعوارض گمرتی  ها  حقوقنظیر مالیات

 تنند.مهار می شرط تثبی  قوانین در قرارداد و همچنینهای موجود و تثبی  نرخ

تهه  خطرهها  فه  آن قسهم  از   گذاری بایهد گ اقتصادی و سرمایههای در خصوص ریسک

اسه  بخهش   دولتهی   ةو همچنین تعهدات تخصیص بودجبه تورم و نوسانات نرخ ارز  مربوط

طبق  . مثال  تنداخذ تدابیری سعی در مهار آن می و بااس  دولتی اس  ته موظف به تحمل آن 
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ههای  اخصهای ریالی و ارزی باب  قرارداد دو بار در سال با توجه به شه پرداخ  ECA قرارداد

بینی پرداخ  به دو شکل ریهالی  شوند یا اینکه ریسک نوسان نرخ ارز با پیشتعدیل می خاصی

برداری و نیههداری( و ارزی )تقریبها  بهه    های متغیر بهرهمخارج ریالی و هزینهاندازة )تقریبا  به 

شهود  گهذاری و تعههدات وام پهروژه( تها حهد زیهادی پوشهش داده مهی        مخارج سهرمایه اندازة 

مالی و افزایش بدهی خارجی تأمین ریسک  همچنین ریسک تورم  .(150 :1391جعفری )دانش

 و  های مشابه )مثل تاهش رشد تولید ناخالص ملی  بحران منابع مهالی دوله   و ریسک  دول 

خهدمات بخهش    ةگیرنهد های دولتی تحویلها تاهش توان مالی دول  و بخشته نتیجة آن  ...(

پرداخه  از  نامهة  ضهمان  باز زدن از پرداخ  اس   با اخذ  أخیر یا سرخصوصی و در نتیجه ت

امها بایهد    (.88 :1393 و رحمهانی  شوند )برزگروزارت امور اقتصادی و دارایی پوشش داده می

 توس   مربوط اس ذاری و تأمین مالی پروژه گته به سرمایه  مالی ریسک دانس  بخش اعظم

و تها زمهان    حدودی تا احتماال  مالی تأمین هزینة. شودمی مدیری  دهندگانوام و پروژه شرت 

 سهازوتارهای  این از یکهیچ آن از قبل پروژه شرت  زیرا .اس  نامشخص عملی نشدن پروژه

 مهالی  تهأمین های هزینه در تغییر خطر معموال  بخش عمومی بنابراین . نکرده اس  اجرا را مالی

 .دهدمی قرار بخش خصوصی اختیار در را روژهپ گرفتن زمان انجام و پیشنهاد تاریخ بین

 بخهش  بهه  دوره این ریسک تلی طوره بساخ  و تکمیل باید گف   ةدوردر خصوص ریسک 

جهز     جملهه احهداث و اجهرای پهروژه     از  تحقق مفاد قرارداد . چونیابدمی اختصاص خصوصی

د نقرارداد اجرا شو شده درشرای  و مدت درج و گذار اس  و باید طبق مشخصاتتعهدات سرمایه

 افهزایش  یها  خیرأته  چنانچهه  تها  تندمیه ئارا قرضه برای اطمینان  اوراق  بخش خصوصی معموال  و

چنهین   بهرای  را قرضهه  اوراق بتوانهد  دوله   معین روی دهد  میزان بیش از وسازساخ  در هزینه

شده در تعیین ةدورز گذار در شروع یا تکمیل پروژه بیش ایا اینکه چنانچه سرمایه تند نقد قصوری

 .بینی خواهد شدپیشقرارداد  ةخاتم)احداث( پروژه و  یلغو امتیاز اجرا  تندخیر أتاحداث قرارداد 

 باشد عمومی شریک معقول تنترل تح  ته باشد قرارداد مواردی درما باید در نظر داش  چنانچه ا

 زیسهتی   محهی   ههای مجوز لهه جم از هه بیذارد ساخ  ةدور ریسک بر منفی تأثیر بالقوه طور به و

 حهداقل  ریسهک آن  دباششده  مشخص قرارداد در و  ه... و  اقدام تردن برای اطالع اراضی  تملک
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 بهدان  این. اس  آمده در الزامات قراردادی ته طورهمان ؛شودمی داده اختصاص دول  به حدی تا

 اثهر  در وارده زیهان  برای را خصوصی خسارت بخش باید تند  عمل نتواند دول  اگر ته معناس 

 .تند جبران ناتوانی این

بهه بخهش   نیهز  ایهن ریسهک    عمومها   بایهد گفه    و نیهداری برداریدر خصوص ریسک بهره

 وجهود  ههایی دارایهی  PPP در یک قهرارداد  ویژه زمانی تههریسک ب . اینشودخصوصی تحمیل می

 زا دوله   نظهر  شهود در سپرده می )بخش خصوصی( صاحبان امتیاز به خدمات ةارائ برای ته دارد

 آن از هاسهتفاد  حق اپراتور برای ته اس  ریلی مسیر یک معمول مثال. اس  برخوردار ویژه یاهمیت

. تندمی پرداخ  دول  به دسترسی ةهزینآن  تارگیریهبرای ب بخش خصوصی و اس  شده فراهم

 انجهام ها دارایی این دمور در را الزم و معقول امور همة اس  موظف امتیازصاحب قرارداد  این در

 وله  د بهه  خهود  اصهلی  شهرای   بتواننهد در  هها آن امتیاز اعطای دوره پایان در ته ایگونه به ؛دهد

 .شوند بازگردانده

در تخصهیص ریسهک بهین بخهش      تهه  الیوههای گونهاگونی   در نهای  اگر بخهواهیم از میهان  

دسه   ه چنهین به  ایهن  مجموع تحقیقهات  یکی را برگزینیم ازخصوصی و بخش دولتی وجود دارد 

 .اس  1شر  جدول  های مشارتتی بهها در طر آید ته الیوی متداول تخصیص مخاطرهمی

 های مشارکتیها در طرحالگوی متداول تخصیص مخاطره. 1جدول 

 بخش دولتی بخش خصوصی نوع مخاطره ردیف

  + فنی و طراحی 1

  + ساخ  و اتمام 2

  + برداریبهره 3

  + محیطیزیس  4

 + + تقاضای بازار 5

 +  اقتصادی 6

 +  سیاسی و رگالتوری 7

 +  فورس ماژور 8

 +  آفرینی برای پولنرخ تبدیل و ارزش 9
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 نتیجه
پهنای  و همراههای تلفنزمینة ویژه در هب  گسترش و بهبود روزافزون فناوری اطالعات و ارتباطات

ویژه رشد بخش خصوصی و ایجاد مشاغل به ممه یکی از عواملالکترونیک  باند و خدمات دول  

و سرع  رخ داده به (ICT)در بازارهای نوظهور اس . اصالحات در فناوری اطالعات و ارتباطات 

این  ته باگذاشته جدید تجاری شده اس  و تأثیر عمیقی بر زندگی افرادی های سبب ایجاد فرص 

بهرای   (PPPs)عمهومی و خصوصهی    ههای اند. قالب قهراردادی مشهارت   سرع  رشد همراه شده

نهد و چهارچوبی بهرای تقسهیم ریسهک بهین بخهش        امدیری  این نوع رواب  پیچیده بسیار مناسب

سهات  و تأسی عمومی برای ساخ  زیربناهابودجة  معموال زیرا   تنند.عمومی و خصوصی ایجاد می

خهش خصوصهی   بمایة سهر تند. جذب تفای  نمیها گونه پروژهنیاز این اقتصادی و اجتماعی مورد

 ز این تمبود را جبران تند.اتواند قسمتی های عمومی میها و فعالی گذاری در برنامهبرای سرمایه
هها بهه نحهو    و مخهاطره   هها تالش بر این اس  ته تارها  الزام در یک قرارداد مشارتتی مناسب

پیچیهدگی و   و ازهبها توجهه بهه انهد      بهینه بین دو طرف عمومی و خصوصی تقسیم شود. بنهابراین 

قابهل توجهه    یها  لزوم برخورداری از فنون مهدیری  ریسهک پهروژه اهمیته    گونه پروژهماهی  این

خصوصی این اسه  تهه ریسهک     ههای عمومی. مبنای اساسی مدیری  ریسک در مشارت یابدمی

تلهی   ةقاعهد دا تند. گرچه ایهن  اساس توانایی تحمل ریسک تخصیص پی ها برباید به افراد یا گروه

 پهژوهش حاضهر  . در گیهرد نظهر قهرار    نیز مد تارگیری آن باید معیارهای دییریهدر ب  وجود دارد

 پهروژه  یهک  بین طهرفین  این رواب  ظریف ایجاد در مهمی نقش حقوقی ته مستنداتد شمشاهده 

PPP هها  و تعیین تعهدات و وظایف هر یک از طرفین و همچنهین ضهمان  اجهرای آن    تنندمی ایفا

پهس از مهرور مبهانی و نقهش ریسهک در مباحهث مربهوط بهه          پژوهش در این گذارند. ثیرأت بسیار

مهدیری  و تخصهیص    وهای بخش فناوری اطالعات و ارتباطهات  گذاری در ایران  ریسکسرمایه

با توجه به این اصل تلی ته باید ریسک مشخص را به طرفی داد  نتایج نشان داد  .شدها بررسی آن

عمومی و بلندمدت را بهر   و های سیاسید آن را مدیری  تند  بخش عمومی ریسکتوانته بهتر می

و   مالی  طراحی  اجرا )احهداث(  نیههداری  مین أتته مسئولی   هخصوصی بخشگیرد و عهده می

رو در گیرد. با توجه بهه حرته  پهیش   ها را بر عهده میهای آنریسک هبرداری تجاری را داردبهره
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های قانون اساسی و واگذاری پروژه 44های تلی اصل قانون اجرای سیاس  تشور به سم  تحقق

مطالعات و تجارب تشهورهای مختلهف در    و زیرساختی دول  به بخش خصوصی  توجه به فنون

گونهه قراردادهها   طراحی مناسب این ةزمینتمک قابل توجهی در ها گونه پروژهمدیری  ریسک این

 .دتردر تشور خواهد 
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 منابع
ه خصوصهی در نظهام   جاییاه قرارداد مشارت  عمومی(. »1393گر  عبدالرضا؛ تهمینه رحمانی )برز. 1

 .5  ش 2  س حقوق اداری  «حقوق اداری ایران

سازی مدیری  ریسهک و ارائهة روش اجرایهی    فرایند پیاده(. »1394وند )حسینی  مجتبی؛ امین تمال. 2

المللهی پهژوهش در مهندسهی  علهوم  و     بینتنفرانس   «های عمرانیتارگیری آن در پروژهجه  به
 .تکنولوژی

ه بررسی الیوی جمهوری اسالمی ایران در ترتیبات شرات  عمومی(. »1391جعفری  داوود )دانش. 3

شهارت   ممجموعهه مقهاالت همهایش ملهی       «سالة تشورانداز بیس خصوصی در چارچوب چشم
 .عمومی و خصوصی در توسعة زیرساخ 

ز اتقوی  فراینهد مهندسهی ارزش   (. »1383؛ محمود عابدی؛ رضا مهدی )سلیمی نمین  محمدحسین. 4

 .المللی مهندسی صنایع دانشیاه صنعتی امیرتبیرتنفرانس بین  «طریق تلفیق با مدیری  ریسک

  «ه خصوصی از منظر قوانین ایرانمشارت  عمومی(. »1393شیروی  عبدالحسین؛ منیره خدادادپور ). 5

 .2  ش 11  د حقوق خصوصی دانشیاه تهران

ههای  ه دولتهی در پهروژه  شراته  بخهش خصوصی(. »1388صبیحه  محمدمهدی؛ یاسین تشتیبان ). 6

المللهی مهدیری    پنجمین تنفرانس بین  «نیروگاهی: مدیری  ریسک و افزایش ارزش پول خدمات
   تهران.پروژه

ن بهر اسهاس   هها در ایهرا  ه خصوصی در توسعة زیرساخ مشارت  عمومی(. »1391غمامی  مجید ). 7

ی و مجموعه مقاالت همایش ملی مشهارت  عمهوم    «مبانی مذتور در قانون اساسی و قوانین عادی
 .خصوصی در توسعة زیرساخ 

موانهع اجرایهی و    بررسهی الزامهات و  (. »1391پور؛ فهیمه غفرانهی ) اهلل زارعمرتضوی  مهدی؛ فیض. 8

مشهارت  عمهومی و    یش ملهی مقهاالت همها    «ه خصوصی در ایراناداری توسعة مشارت  عمومی
 خصوصی در توسعة زیرساخ .

 خصوصهی  هعمهومی  ههای مشهارت   مدیری  ریسهک در (. »1393هیبتی  فرشاد؛ موسی احمدی ). 9

 .المللی توسعة نظام تأمین مالی دانشیاه صنعتی شریفتنفرانس بینزیرساختی   هایپروژه

ی: نظهام نهوین تهأمین مهالی در     ه خصوصه مشارت  عمومی(. »1388هههههههههههههههههههههههههه ). 10
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تنفهرانس    «ههای مرتهزی و محلهی بهه بخهش خصوصهی      های زیرسهاختی دوله   واگذاری پروژه
 المللی نظام تأمین مالی دانشیاه صنعتی شریف.بین

ایی بها مفهاهیم   تارگهاه آشهن    «هه خصوصهی  مشارت  عمومی(. »1393ههههههههههههههههههههههههه ). 11
 مشارت  عمومی خصوصی.
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