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Abstract 

The last decade has witnessed increasing claims and/or disputes on public– private 

partnerships project; however, there have been few attempts to identify causes and 

avoiding of such claim or dispute that effect on partnership performance. The 

present study tries to consider the claim-related issues and to identify them based on 

lifecycle approach by "Focal Group Discussions" method in from Iran’s contracting 

authority and concessioner viewpoints to provide a conseptual strategy that it can be 

used for contracting parties. Statistical society of this work that have been 

considerated  including compehrensive litrture from 1991 to 2019 (the first quarter), 

tree Iranian highway projects, and the comments of professional’s interviews, also 

the validity of results were tested by using "multiple triangulation" method. The 

results identified the key criteria in the categorization of the factors and showed that 

categories serves as a checklist for both public and private, by which they can 

achieve the improved management and claim prevention in their partnerships. 
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3131بهار 

ادعاهای بین  راهبرد چرخه عمر محور مفهومی

خصوصی -های مشارکت عمومیذینفعان در توافق

راهی ایران( های آزاد)مطالعه موردی طرح

مرکزی تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه ساخت، مدیریت -عمران دکتری دانشجوی علی محمد میرزائی

مرکزی تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه عمران، مهندسی دانشکده استادیار توحید پوررستم

مرکزی تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه عمران، مهندسی دانشکده استادیار جواد مجروحی سردرود

1چكیده

 هنوز اما است بوده خصوصی-عمومی مشارکت هایتوافق در ادعا افزایش شاهد گذشته دهه که این رغمعلی

در  دارد. وجود عملکرد روی بر آن تاثیر و گذارسرمایه و پذیرسرمایه بین ادعا بروز از اجتناب و شناسائی خال

-سرمایه و پذیرسرمایه دیدگاه دو عمر محور، ادعاها ازتالش شده است با راهبرد مفهومی چرخه  پژوهش این

بررسی گسترده  شامل مطالعه مورد جامعهبررسی شود. « های گروهی کانونیبحث»گذار و با رویکرد کیفی

های حوزه در 9139سه ماهه اول  تا 3993 هایسال فاصله در پیشینه بین المللی و منابع علمی کشور ایران

، و مصاحبه با خبرگان گروه کانونی بوده و های مشارکتی آزادراهی ایرانبررسی سه مورد از طرحمرتبط با ادعا، 

ارزیابی شده است. نتایج پژوهش، معیارهای « گانهزاویه بندی چند»سنجی نتایج با روش چنین اعتبارهم

تواند به عنوان عوامل می دقیق بررسی داد بندی فاکتورهای بروز ادعا را مشخص نموده و نشانکلیدی در دسته

 .مند نمایدبهره مشارکتی هایبهبود مدیریت و اجتناب از ادعا در پروژه لیست طرفین را از پتانسیلیک چک

های آزادراهی؛ بحث های گروهی کانونی؛ مطالعه خصوصی؛ مدیریت؛ پروژه-مشارکت عمومی :كلیدي واژگان

 موردی

 مسئول مکاتبات :Emal: t.pourrostam@iauctb.ac.ir
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 مقدمه -1

( حاکی از احتمال فسخ PPP) 9خصوصی-های مشارکت عمومیپروژههای بین المللی در گزارش

 PPP هایپروژه از نیمی از بیش باشد؛ به طوری که درها میو خاتمه زودهنگام در این پروژه

 در ریسک نامناسب تقسیم ها،آن از درصد 01در که افتاده اتفاق مجدد مذاکره التین، آمریکای

-گردیده  قرارداد هنگام زود خاتمه به منجر گذارسرمایه و پذیرایهسرم بین قرارداد عقد اولیه مراحل

پروژه از  111چنین پایگاه داده بانک جهانی نشان داد که تعداد هم .(Guasch et al., 2007است )

در کشورهای در حال توسعه، با خاتمه زودهنگام  مواجه  9131تا  3971های پروژه  بین سال 1701

انحراف از  نیز بیانگر ایران در مشارکتی راهیآزاد هایطرح (. سوابقWorld Bank, 2011اند )بوده

، 3179بندی و بودجه مصوب بیش از دو برابری در مدل مالی طرح است )ترکان و شهبازی، زمان

هنگام، و انحراف از مدل مالی از مصادیق بنابراین، تخصیص نادرست ریسک، فسخ/خاتمه زود (.915

عنوان راهکاری جهت مدیریت آن  ین طرفین محسوب شده و انجام مذاکره مجدد، نیز بهبروز ادعا ب

 آید. به شمار می

خصوصی با -، راهبرد مشارکت عمومیکشورها به شرایط اقتصادی و قانونی چنین بستههم

ها منجر به سردرگمی و تحمیل هزینه مازاد به طرفین توجهی به آنهای روبروست که بیمحدودیت

 انتخاب و ریسک ها به درستی شناسائی و تخصیص یابند؛ تخصیصواهد شد، لذا بایستی ریسکخ

برونزا ناقص  هایشوک مورد در گذارسرمایه اطالعات و پذیرسرمایه که تدارکات شرایطی در قرارداد

 ,Emek)مسائل اتفاق افتاده است  خصوص در قراردادی بندهای گرفتن نظر باشد، راهکار آن در

2015, 120; Iossa and Martimort, 2016, 85; Ismail and Harris, 2014, 164  )این، . عالوه بر

توسعه، پیوست جداگانه  سالهپنج هایبرنامه قانون ،3111 انداز چشم سند اهداف رغمعلی ایران در

با تامین توسعه مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی و تعاونی »در الیحه بودجه تحت عنوان 

 سنوات در خصوصی بخش مشارکت خصوص در هابخشنامه دیگر و ،«هامالی ویژه برای اتمام پروژه

 بعضی در بلکه است نشده استقبال انتظار حد در روش این با هازیرساخت توسعه به تنها نه گذشته،

-مهم و اولین است؛دعاوی و رکود عملیات اجرائی گردیده  برخی بروز باعث زیرساخت، های پروژه از

 کاهش خرد، سطح در آن نتیجه و است، گذارسرمایه و پذیرسرمایه بین ادعا بروز رکود، دلیل ترین

  .باشدمی زیرساخت هایپروژه توسعه عدم کالن، سطح در و مشارکت عملکرد

بوده و راهی ایران، خاص های آزادها، به عنوان فاکتورهای بالقوه بروز ادعا در طرحلذا ریسک

گذار تخصیص یابند. در واقع، با هدف پذیر و سرمایهبایستی به درستی شناسائی و بین سرمایه می

ها پاسخ شود تا به این پرسشدر این پژوهش تالش می مدیریت نمودن ادعا بین ذینفعان مشارکت،

 داده شود: 

                                                      
2
 Public-Private Partnership (PPP) 
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رهای مرتبط با مقوله توان فاکتوهای مشارکتی چگونه میبا توجه به پیچیدگی ادعا در طرح -

  بندی نمود؟ادعا را دسته

 روی عملکرد دارد؟بروز ادعا بین ذینفعان چه تاثیری بر  -

راهی های مشارکتی آزادلیست کاربردی برای مدیریت ادعا در طرحتوان از یک چکچگونه می -

 مند گردید؟ بهره

 قصد را هم برای  ذینفعان که ارزشمندی راهنمای تواندمی سؤاالت این به بنابراین پاسخ

 را هستند زیرساخت هایپروژه توسعه برای راهی دنبال به که گذارانیسیاست هم و داشته، مشارکت

موردی، بحث، و  مطالعه شناسی پژوهش،روش پیشین، هایپژوهش بررسی به ادامه در .نماید فراهم

 شود.می پرداخته گیری نتیجه

  

 PPPهای مرتبط با ادعا در پیشین:  مقولههای مروری بر پژوهش – 2

 و قرارداد، بیرونی، ساز شامل عوامل و ساخت صنعت در 1اختالف و ادعا ،1عوامل بروز تضادها

 این کهصورتیسلسله مراتبی نیز در ها شناخته شده است و از نظرتحت عنوان ریسک پروژه تیم

 نسبت طرف یک مالی یا و زمانی خواسته نیز ادعا شد، خواهند تبدیل ادعا به نشوند مدیریت تضادها

فصل  و حل گردید که خواهند اختالف وقوع به منجر فصل نگردد، و حل و اگر بوده مقابل طرف به

 Kumaraswamy, 1997, 95; Acharyaدارد ) ادعا به نسبت تریپرهزینه و زمان برتر آن سازوکاری

and Boussabaine, 2006, 543 .)  های اولویتی ریسک در پروژهتخصیصPPP کشور چین بر 

ملی »پذیر باید بپذیرد تمرکز نموده است؛ تنها ریسکی که به صورت انحصاری سرمایه ریسک جنبه

ها بر اساس اولویت و میزان تخصیصی به هر طرف، ماهیت است، مابقی ریسک« سازی پروژه

 (.Ke et al., 2010, 482تخصیص اشتراکی دارند)

ندارد بلکه به  PPPهای تدارک پروژه از جمله راهبرد رف، بروز ادعا ارتباطی با سیستماز یک ط

، و آمادگی برای مشارکت بستگی دارد و های دولت، تجاربدخالت عوامل انسانی از قبیل اولویت

ها، بین ها عالوه بر لزوم صداقت، ضرورت دارد پس از شناسائی ریسکبرای اجتناب و یا کاهش آن

-(. از طرف دیگر، قانون، اقتصاد و محیطHashem et al., 2018درستی تخصیص یابند )فعان بهذین

-ها، ریسکدهنده آن است که تجارب مربوط به چالشهای سیاسی و اجتماعی ویژه هر کشور، نشان

دیگر است توسعه، متفاوت از همحالیافته و درها و فاکتورهای حیاتی موفقیت در کشورهای توسعه

(Gurgun and Touran, 2013 .) 

                                                      
1
 Conflict 
1
 Dispute 
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خصوصی در حوزه -های مشارکت عمومیسازی پروژهبررسی عوامل حیاتی موفقیت در پیاده

ترین اهمیت و عوامل اجتماعی بیش-انرژی جمهوری اسالمی ایران نشان داد که عوامل سیاسی

ای بوده، غیر پروژه اند؛ این عوامل همگیهای بعدی قرار گرفتهمالی و زیرساختی در رتبه-اقتصادی

وجهی بوده و با تکیه انحصاری بر رویکرد صنعت بخش ای چندگذاری پدیدهبنابراین مدیریت سرمایه

این، یک چارچوب جامع بر(. عالوه71، 3191باشد )نوروزی و عاشری، مربوطه، قابل تحقق نمی

خصوصی با نگرش چند -عمومیهای مشارکت موفقیت دربرگیرنده معیارها و عوامل موفقیت در پروژه

توان به شفافیت، ارتباط است که از نتایج آن میارائه شده« پروژه، صنعت، و ملی»سطحی شامل 

نمود  تر از تامین مالی اشارهچنین معیار افزایش کارائی، به عنوان اهدافی بلوغ یافتهمنطقی، و هم

های زیربنائی ایران در پروژه PPPبرد های راه(. موانع و چالش390، 3195)کشتیبان و دیگران، 

، 3191؛ سهرابی و رستمی، 11، 3191بندی شده است )دانائی فرد و دیگران، شناسائی و اولویت

چنین بررسی از منظر کارفرمائی، مشاور، و بندی شده و هم(؛ ولی تعداد باالی عوامل دسته319

الذکر، معطوف به عوامل و وه بر کلیات فوقروند. عالها به شمار میپیمانکار از نواقص این پژوهش

 است.آمده  3ها در جدول ای از یافتههای مرتبط با ادعا خالصهفاکتورهای مقوله

 
 PPPخالصه پیشینه معطوف به عامل/ فاکتور مرتبط با ادعا در  -3جدول 

 منبع هاای از یافتهخالصه عنوان

المللی موانع بین

 PPPتوسعه 

ای، های مالی و سرمایهتوان به محدودیتشده میشناختهاز عوامل مهم 

 موانع سیاسی/اجتماعی، نهادی و سازمانی، و شکست در بازار اشاره نمود.

(Chan et al., 

2009; Liu and 

Wilkinson, 

2011; Zhang, 

2005 ) 

 در PPPموانع توسعه 

 ایران

موانع سیاسی، قانونی، اقتصادی/مالی، اجرائی، راهبردی، 

 عنوان موانعاختاری/نهادی، فرایندی، اجتماعی/فرهنگی، و انسانی بهس

 ها را تحت شمول عواملتوان آناند که میاصلی بر شمرده شده

 سازمانی قرار داد./نهادی و قانونی،-حقوقی سیاسی، اقتصادی،

)نوروزی و 

، 3191عاشری، 

؛ دانائی فرد و 71

، 3191دیگران، 

11) 

های مهم عامل جنبه

 عملکرد

گانه از پروژه تا فرهنگ جامعه و عوامل پنج ضرورت دارد عالوه بر ابعاد

نیز مد نظر قرار  PPP عملکرد تاثیرگذار با درجه اهمیت متفاوت، شبکه

ها در دو بررسی آن گیرند؛ شبکه دارای ابعاد فنی و مدیریتی است که

گیرند. در های متفاوتی مورد ارزیابی قرار میسطح جداگانه و با شاخص

های مستقل از ارزش خالص فعلی و دوره بازگشت ابعاد فنی شاخص

 سرمایه در ارزیابی عملکرد مد نظر است.

(Hodge and 

Greve, 2017; 

Karim, 2011; 

Steijn, 2011; 

Wang, 2018) 
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 منبع هاای از یافتهخالصه عنوان

 عمر چرخه راهبرد

، بررسی PPPالزامات چارچوب منطقی موفقیت و ذات پویا قراردادهای

 مشارکت و قراردادی، مناسبات آغازین، و ریزیبرنامه طی مراحل

 .را به عنوان یک راهبرد مطرح نمود( نگهداری و برداریبهره ساخت،)

(Baccarini, 

1999, 25; Liu 

et al., 2014 ) 

المللی فاکتورهای بین

 PPPریسک در

اجتماعی، نوسان هزینه  سیاسی سازی و سلب مالکیت، اعتراضملی

نوسان و تبدیل  تصویب، و مسائل مربوط مجوز قوانین، در تغییر مصالح،

 فورس وقوع دولت، بودن اعتماد غیرقابل سیاسی، ضعیف هایارز، تصمیم

 ناکافی، برداری، درآمدهزینه مازاد دوره بهره مالی، تامین ریسک ماژور،

 و تعرفه، تاخیر در ساخت، تغییر بازار، تقاضای در تغییر مداخله دولت،

 .فساد

(Ke et al., 

2010;  Karim, 

2011) 

 ریسک فاکتورهای

PPP ایران در 

 به رسیدگی دولتی، محدودیت سرمایه، روند توافقات تحریم، لغو

 تغییر و قراردادی شفاف، قانونی چارچوب تقاضای بازار، فقدان شکایات،

 مالی وکار؛ مشکالت کسب فضای و اقتصادی نامساعد قوانین، شرایط

 حسابداری، تأخیر امور مالیات، پیچیدگی وضعیت پیچیدگیگذار؛ سرمایه

محصول؛ و عدم  قیمت و درآمد غیرواقعی بینی پیش برداری،بهره در

 تایید صحت اطالعات امکان سنجی.

)دانائی فرد و 

، 3191دیگران، 

11) 
(Herav and 

Hajihosseini, 

2011, 210) 

 های عملکردشاخص

های سنتی است؛ در روش متفاوت از روش PPPها در روش شاخص

موارد  PPPاست ولی در روش  سنتی محدود به زمان، هزینه، و کیفیت

حاکمیت را  از عموم مندیرضایت و حسابداری قابلیت دیگری از قبیل

 گیرد.نیز هم در بررسی عملکرد مورد ارزیابی قرار می

(Raisbeck et 

al., 2010, 345; 

Zhang, 2015, 

479) 

آوری، کیفیت محصول، و تغییرات مدل مالی و های عملکردی زمان، هزینه، سودرچند شاخصه

های عملکرد فوق الذکر است ولی ( مشابه ردیف شاخص9130) 5محصول عنوان شده توسط الماری

عملکردی مورد  ، بر شاخص3های مهم عامل عملکرد در جدول گران برخالف جنبهدیگر پژوهش

ها بر اساس اند؛ مبنای سطح اول شاخصدو سطح متمایز عملکرد تمرکز نمودهعالقه هر طرف و 

باشد ها بر اساس ارائه خدمات به کاربران نهائی میاهداف ذینفعان، و سطح دوم شاخص

(Mladenovic et al., 2013, 228; Osei-Kyei et al., 2017a, 87.) 

( 9139و دیگران ) 1سط جایاسوریاa2، تو3بیان شده در جدول  PPPمرتفع نمودن موانع توسعه 

های های این راهبرد مورد بررسی قرار گرفت؛ مدیریت ضعیف ذینفعان، پیچیدگی مدلچالش

های چرخه عمر، و مدیریت ریسک، تاخیر در تحویل پروژه و هزینه مازاد، بررسی ناکافی تمام جنبه

ها شناسائی گردیدند. در ترین چالشدولتی به عنوان مهمگر بخش وابستگی زیاد به ابزار سنجش
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بر اساس چرخه عمر، عالوه بر  0«سازی اطالعات ساختمانمدل»همین راستا، استفاده از تکنیک 

پذیر گر بخش دولتی، کنترل عملکرد در طی چرخه عمر را نیز امکانمرتفع نمودن ناتوانی سنجش

 (. Love et al., 2015, 26نمود )

صنعت آب و فاضالب ایران با تکنیک دلفی    PPPهای ( در پروژه3190ی و دیگران )رسول

ذینفعان استفاده  بین ریسک تخصیص بر تمرکز با البته و عمر چرخه ( از رویکرد9131) 7همانند لیو

( 9139و دیگران ) 9که باباتوندهم سو است در حالی 3عمر جدول  چرخه نموده که با نتایج راهبرد

ها در چهار دسته شامل مراحل ها سازوکاری متفاوت در نظر گرفته است؛ ریسکناسائی ریسکدر ش

چنین در بررسی عوامل اند. همبرداری، و در طی چرخه عمر از هم متمایز شدهتوسعه، ساخت، بهره

در توسعه شهری تهران توسط زارعیان و دیگران  PPPاثرگذار در پیاده سازی الگوهای قراردادی 

( راهبردهای کالن در سه دسته اصالح بازار، اصالح قوانین و ضوابط، و انضباط مالی عنوان 3190)

 ( متفاوت است. 3)جدول  PPP توسعه گردیده که با دسته بندی موانع

دهنده اهمیت حوزه اننش PPPبنابراین، از یک طرف نتایج آنالیز علم سنجی در بررسی پیشینه 

. از طرف دیگر (De Castro Silva Neto et al., 2016, 263)های آتی است ادعا در پژوهش

ها به های آناند، که از ضعفکدام از زوایه خاصی به این راهبرد پرداختههای فوق الذکر هرپژوهش

راهی، از منظر عوامل ی آزادهاآید؛ بنابراین تحقیق مشابهی در زمینه عملکرد مشارکت طرحشمار می

های مذکور یافت نشد، لذا در این پژوهش  و فاکتورهای بروز ادعا و به جهت مرتفع نمودن کاستی

( عوامل بروز ادعا و تاثیر آن بر روی 3عالوه بر نگرش جدید در ارائه یک چارچوب مفهومی )شکل 

(، راهبرد Bao, 2018; Liu, 2014های قبلی )عملکرد، در راستای مرتفع نمودن دغدغه پژوهش

نیز  PPPهای پیچیده به جهت شناسائی جامع فاکتورها در موضوع 31«دیدگاه چرخه عمر»پژوهشی 

، 3بندی عامل/فاکتور و راهبرد چرخه عمر در جدول گیرد. نتایج معطوف به دستهمالک قرار می

 های بعدی پژوهش است. اساس و مبنای بخش
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 و جنبه نوآوری پژوهش چارچوب مفهومی -3شکل 

 شناسی پژوهشروش -3

خصوصی و تاثیر -های مشارکت عمومیبندی عوامل بروز ادعا در توافقهدف این پژوهش، دسته

 گذاراست. در مرحله اول فاکتورهایپذیر و سرمایهها بر روی عملکرد مشارکت از منظر سرمایهآن

شود. میالدی مشخص می 9139ماهه اول  تا سه 3993با بررسی بخش پیشینه از سال  ادعا بروز

، بر فاکتورهای متعارف بروز ادعا در طرح 33«کانونی های گروهیبحث»سپس با استفاده از روش 

چنین از هم عمل آمده و این مصاحبهراهی ایران تمرکز نموده و از خبرگان نظرخواهی بههای آزاد

-. در مرحله نهائی و با هدف اعتبار سنجی یافته پتانسیل اعتبارسنجی مرحله اول نیز برخوردار است

راهی ایران استفاده شده مشارکتی آزاد های سه طرحموردی، از دادههای گروه کانونی با روش مطالعه

 است.

 کانونی بحث های گروهی -1-3

 بوده که با کیفی نوع از روش حیث از کاربردی، هدف حیث از حاضر پژوهش تحقیق روش

 کانونی های گروهها با روش بحثتیم خبره ادعاهای بین ذینفعان مشارکت و آثار آنتشکیل یک 

آوری داده از ترین انطباق با روش کیفی، در جمعکانونی بیشمورد بررسی قرار گرفت. روش گروه 

 5-31گر( داشته و توسط یک گروه های گروهی و پویا به رهبری یک مدیر )پژوهشطریق بحث

(. در این روش برخالف مصاحبه فردی، ارتباطات و تعامل Chan et al., 2012شود )می نفری انجام

بین اعضاء از پتانسیل تغییر نظر و عقاید از دیدگاه هر عضو برخوردار بوده و اغلب به کشف ابعاد 

(. بنابراین، ادعا شده است که روش Kitzinger, 1994, 103تری منجر خواهد شد )کامل و جدید
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سازد تا موضوع خاص را از منظر اعضای گروه به گران را قادر میکانونی پژوهشای گروهیهبحث

(. نویسندگان این پژوهش در فرایند Wibeck et al., 2007, 249طور عمیق، بررسی و کشف نمایند)

-توافق در پذیرسرمایه و گذارسرمایه ادعاهای از اجتناب و شناسائی»انجام رساله دکتری با موضوع 

 9، یک تیم «ساختاری معادالت سازی مدل روش به ساخت صنعت خصوصی-عمومی مشارکت های

 مالی و حقوقی فنی، مسائل آگاه به و نظرصاحب گذار، و اساتیدپذیر، سرمایهنفره متشکل از سرمایه

استفاده مندی از بخش کیفی به جهت بهره PPP هایپروژه در سال سابقه 31 حداقل تجریه عالوه بر

اند، زیرا خروجی بخش کیفی به عنوان ورودی بخش کمی رساله استفاده شده است؛ این نموده

چنین فاکتورهای مربوط به پژوهش در راستای بخش شناسائی رساله و با تمرکز بر روش کیفی و هم

ها را با روش باشد که ادعاهای بین ذینفعان مشارکت و آثار آنراهی ایران میهای مشارکتی آزادطرح

 کند. بررسی می کانونی های گروهبحث

 کانونی اطالعات جمعیت شناختی اعضای گروه -9جدول 

 كانونی اعضاي گروه محور

 نفر مرد 9 تعداد و جنسیت

 نفر دکتری 5نفر کارشناسی ارشد، و  1نفر کارشناسی،  3 تحصیالت

 رشته تخصصی
نفر مدیریت  1بین الملل،  نفر حقوق 9نفر اقتصاد،  9نفر مدیریت،  9

 پروژه

 سال 35نفر باالی  9سال، و  35تا  31نفر بین  5سال،  31نفر  9 سابقه کاری

 پست سازمانی

نفر مشاور  1گذاری و اقتصادی، نفر مدیر ارشد سازمان سرمایه 3

نفر مدیر  9گذاری وزارتخانه، نفرمدیر ارشد سرمایه 3حقوقی و تامین مالی، 

 نفر مدیر پروژه مشارکت 3خش خصوصی، و قراردادهای ب

 

بر مد نظر نشان داده شده، عالوه 9طور که در جدول کانونی همان در هماهنگی اعضای گروه

چنین در انتخاب مدیران های مختلف از جمله مدیریت، اقتصاد، و حقوق،  همقراردادن تخصص

ه مدیریت کالن به خصوص در حوزه است که سابقپذیر از خبرگانی نظر خواهی شده بخش سرمایه

-حضور مشاور توان بهشونده در گروه، میاند؛ از دیگر نقاط قوت تیم مصاحبهگذاری را داشتهسرمایه

 راهی اشاره نمود. های آزادهای حقوقی با تجربه حل و فصل اختالف در پروژه

بندی زاویه»روش  ( در خصوص روائی و پایایی از9130) 39مشابه اعتبارسنجی پژوهش الداج

شود استفاده می 35«ایزاویه بندی داده»و  31«زاویه بندی تحلیلی یا پژوهشگر»شامل  31«گانهچند

(Kimchi et bal., 1991, 364؛ نظرات صائب گروه کانونی و داده ) های سه تا از مطالعات موردی در
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پژوهش است. با اتفاق نظر گروه، راستای برآورده نمودن الزامات روش زاویه بندی چندگانه در این 

خصوصی -گیر بخش آزادراهی در انعقاد قراردادهای مشارکت عمومیمشکالتی اساسی گریبان

دولتی،  های شرکت حاکمیتی اختیارات ارز، عدم نرخ سیاسی، تغییرات ثبات مشخص گردید؛ عدم

 خارجی، انتقال گذارسرمایه ورود جهت المللیبین نظر از دولتی هایشرکت اعتبار کفایت عدم

 هدف با PPP قراردادی قالب از پذیر، استفادهسرمایه جای به گذارسرمایه به مجوزها اخذ ریسک

پذیر،  سرمایه توسط اقتصادی پذیری توجیه مطالعات پایه اطالعات تضمین وام، عدم گرفتن اصلی

 هم دولت، به توسط مشارکت محصول گذاریدولت، قیمت توسط محصول انحصاری خرید مشکل

 و ظرفیت تضمین داخلی، ندادن ظرفیت  از حداکثر استفاده قانون به توجه با فاینانس مدل خوردن

مالکیت،  سلب و خزنده پذیر، مصادرهسرمایه توسط گذارسرمایه به پیمانکاری محصول، نگاه خرید یا

اند. با هدف برشمرده شدهتسهیالت به عنوان دالیل مهم  از گذارسرمایه برداریبهره زمان و کاهش

راهی پس از استخراج بررسی جامع و چرخه عمر محور فاکتورهای مرتبط با مقوله ادعا در بخش آزاد

جهت تحلیل به گروه معرفی شد؛ تغییرات در ابعاد حذف، اضافه، و یا ها بر اساس پیشینه بهآن

 دند. گرجایگزین/اصالح مورد بحث قرار گرفتند که در ادامه تشریح می

مشکالت »ها در این دسته بیان شده است؛ دالیل عمده حذف آن فاكتورهاي حذف شده:

ویژه شرط به« هم خوردن مدل فاینانسبه»گذار؛ های تجاری به سرمایهبه علت انتقال ریسک« ارز

خرید جغرافیایی خاص و قانون حمایت از تولید داخل به دلیل فنی و قابل حل بودن معادله آن؛ 

گذار خارجی مصوب دلیل پوشش قانون حمایت از سرمایهبه« ملی سازی و سلب مالکیت»تور فاک

بینی عدم پیش»که تحت شمول شاخص علت اینبه« نظر نگرفتن هزینه مجوزدر»؛ فاکتور 3173

تغییر در روش ساخت و محدودیت در امکان »است؛ و حذف شاخص « های دوره ساختهزینه

 که محلی برای ادعا نیست. اینبه علت « مهندسی ارزش

با مداقه اعضای گروه یک سری فاکتورهای جدید نیز به لیست  فاكتورهاي اضافه شده:

-تغییر در فضای بین»از: فاکتورهای بخش پیشینه اضافه شدند؛ فاکتورهای مهم این دسته عبارتند

قابلیت نقل و انتقاالت عدم »، «انحراف از مدت مقرر قرارداد»، «المللی منجر به افزایش هزینه

عدم »، «تغییرات فاحش در قیمت سوخت و منابع اولیه»، «تغییرات نامتعارف نرخ ارز »، «بانکی

پذیر جهت از سوی سرمایه نامهعدم ارائه ضمانت»، «توانایی در فراهم کردن تامین مالی برای طرح

برداری از نیروی انسانی در هنگام بهرهمشکالت مربوط به تامین »، «ارائه به بانک برای تامین مالی

به دلیل افزایش هزینه ریسک « برداریبینی نشده در دوران بهرههای پیشافزایش هزینه»، و «طرح

 ای است. های بیمهکشور مثل ریسک

ها در این دسته، فاکتورهای اولیه و فاکتور تغییر یافته آن فاكتورهاي جایگزین/اصالح شده:

به « معضالت ناشی از قوانین و مقررات»اند. فاکتور از دالیل عمده تغییر، تشریح شدههمراه با برخی 
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عدم »به « هزینه بیمه و ترخیص کاال در صورت وام فاینانس»؛ فاکتور «ضرورت تدوین بسته قانونی»

 گذار درتغییر در میزان آورده و ناتوانی سرمایه»؛ فاکتور «های دوره ساختبینی صحیح هزینهپیش

 های تامین مالی کشور بهبه علت عدم حمایت بخش دولتی و فراهم نبودن زیرساخت« تامین آن

؛ اصالح فاکتور «گذارخارج از اختیار سرمایهآن  نیگذار در تامهیسرما یآورده و ناتوان زانیم»

به « ولقیمت محص»؛ تغییر«پذیر در انعقاد قراردادهامداخله سرمایه»به « ساختار نامناسب مدیریتی»

پرداختی از  PPPهای عدم کفایت بودجه دولتی در بعضی از پروژه»؛ اصالح فاکتور «بهای محصول»

ابهام »؛ جایگزینی فاکتور «عدم توانایی بخش دولتی در پرداخت به موقع تعهدات»با « ردیف بودجه

ی مصوب با تغییر مدل مال»؛ جایگزینی فاکتور «ابهام در حدود مسئولیت»با « در قبول مسئولیت

تغییرات و مشخصات طرح که منجر »با فاکتور « تغییر محدوده طرح و ریسک واگرا شدن مدل مالی

عدم اتخاذ »با شاخص « عدم ارائه الزامات اجرائی»، و جایگزین نمودن «به تغییر شرایط مالی شود

این، جهت وه بر،زیرا ممکن است راهکارهای دیگری به جای ضمانتنامه ارائه گردد. عال«ضمانت نامه

سطوح »، گروه کانونی فاکتور «دادگاه»و « داوری»های جداگانه مرتفع نمودن الزام سنجش شاخص

 را جایگزین نمودند.« باالتر حل و فصل اختالف

المللی و کشور ایران مستخرج از بندی فاکتورهای بروز ادعا در سطح بینگروه کانونی از دسته

های مرتبط با ادعا در این پژوهش استفاده عوامل با توجه به مقولهبه جهت طراحی مفهومی  3جدول

مسائل سیاسی/اقتصادی، مسائل مالی، ابهامات قراردادی، ناکارآمدی »اند؛ فاکتورها در قالب نموده

بندی شده اند. مطابق با نظر گروه کانونی دسته« نهادی/سازمانی، و عملکرد نامطلوب مشارکت

ها منطقی به نظر ر مسائل سیاسی و اقتصادی دارد و بررسی جداگانه آنهای کالن ریشه دریسک

قراردادی را در -رسد. مناسبات قراردادی به عنوان دومین مرحله از چرخه عمر، مسائل حقوقینمی

بر دارد و به دلیل معطوف به ادعا بودن، به عنوان عامل ابهامات قراردادی بایستی لحاظ شود. با توجه 

بایستی عامل ذات قراردادهای مشارکت و مالک عمل بودن پارامترهای مدل مالی، میبه مقتضای 

چنین بر هدف این پژوهش مبنی بر بررسی تاثیر عملکرد، هممسائل مالی مد نظر قرار گیرد؛ عالوه

( باعث شد تا گروه عامل 3های ارزیابی آن )جدول های مهم عامل عملکرد و شاخصبررسی جنبه

لوب مشارکت را نیز لحاظ نمایند زیرا بروز ادعا از نظر شکلی و ماهوی به عنوان مانعی عملکرد نامط

و با تمرکز بر فاکتورهای  بندی نظرات اصالحی گروهبا جمع ادامه در دستیابی به عملکرد است. در

-های مشارکتی آزادچنین طرححیاتی بر اساس چرخه عمر و با توجه به شرایط کشور ایران و هم

 شوند.   ها تحلیل میهی، در قالب عوامل مذکور دادهرا

 مسائل سیاسی/اقتصادی -1-1-3

المللی مانند رتبه ریسک کشور، تغییرات فاکتورهای افزایش هزینه ناشی از تغییر در فضای بین 

بینی نشده در نامتعارف نرخ ارز، تغییرات فاحش در قیمت سوخت و منابع اولیه، و هزینه های پیش

 برداری به دلیل افزایش ریسک کشور در این دسته قرار گرفت.ن بهرهدورا
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اند که ناشی از عدم های غیرتجاری مواجهبا یک سری ریسک PPPهای در سطح کالن، توافق

های اقتصادی باشد؛ بسیاری از موسسات از جمله سازمان همکاریاقتصادی کشور می-ثبات سیاسی

کنند گانه تعیین می 0ها رتبه ریسک کشورها را در یک سنجه هر ساله بر اساس یک سری پارامتر

دهنده عدم ثبات سیاسی و اقتصادی آن کشور است، به تبع تر باشد، نشانکه هرچه این عدد بیش

شده زمان های برآوردکه میزان آن از هزینهطوریها هم باال رفته، بهباال بودن رتبه ریسک، هزینه

تری، باالتر خواهد بود؛ تاثیر رتبه ریسک هم در مرحله ساخت و هم در طور چشمگیرمناقصه به

 برداری بایستی مد نظر قرار گیرد.مرحله بهره

از قبیل تبدیل درآمد به ارز معتبر، خروج ارز و نوسان نرخ ارز در قانون  راهکار مشکالت ارزی 

گیرند، ولی تغییرات می های تجاری قراراست و در دسته ریسکبینی شده گذاری پیشسرمایه

درصدی ارزش ریال در مقابل دالر، یک واقعه غیر قابل  911نامتعارف نرخ ارز به طور مثال کاهش 

کند و از طرفی با توجه به خروج موضوعی بینی بوده که مدل مالی طرح را با مشکل روبرو میپیش

د؛ راهکار خروج از این بن بست خورهم میتعدیل در این قراردادها، تعادل عرفی اقتصادی طرح به

پذیر نمودن مذاکره مجدد در خصوص تغییر در ارزی فراهم نمودن شرط هاردشیپ، به جهت امکان

 پارامترهای دوره امتیاز خواهد بود.

های سوخت در قراردادهای این، مشابه بخشنامه اعمال ضریب جبران ناشی از تاثیر حاملبرعالوه

بایستی تغییرات رغم غیر عمرانی بودن، میقراردادهای مشارکتی نیز علی ، در3193فاقد تعدیل سال 

سازی قیر بوده که سابقه فاحش سوخت مورد حمایت دولت قرار گیرد، زیرا یکی از مواد و مصالح راه

 افزایش قیمت باالی دو برابری را در یک بازه کوتاه زمانی داشته است.

دی در سیاست کالن، در علم اقتصاد نیز با استفاده از چنین ضرورت نظریه آزاد سازی اقتصاهم

ها را مرتفع توان ابهامات زیرساختی این توافقمی 31«طراحی سازوکار» و « تئوری قرارداد»ابزارهای 

مشخص است  30«قرارداد ناقص» های مطلوب در، خروجی و خواسته«طراحی سازوکار»نمود؛ در 

-باشد، که با روابط ریاضی و مباحث آماری، سازویچیده میولی مراحل و چگونگی دستیابی به آن پ

گذاران دولتی با جامعه دانشگاهی در گردد. بنابراین، الزم است سیاستکاری برای آن طراحی می

 خصوص این راهکار، تعامل نزدیک و مشارکتی قوی داشته باشند. 

 مسائل مالی -2-1-3

اقتصادی استفاده شده در مدل مالی، عدم ارائه فاکتورهای صحت اطالعات پایه مطالعات توجیه 

های مرحله مناسبات قراردادی، عدم ارائه ضمانت های الزم ضمانتنامه پیشبرد، اعمال ننمودن هزینه

های دوره ساخت، عدم ارائه از سوی کارفرما جهت ارائه به بانک، عدم پیش بینی صحیح هزینه
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گذار در تامین در زمان فسخ، تغییر آورده و ناتوانی سرمایهالزامات اجرایی، ابهام در ترتیبات پرداخت 

گذار، تغییرات شرایط و مشخصات طرح که منجر به تغییر شرایط مالی آن خارج از اختیار سرمایه

گردد، هزینه های تامین مالی ناشی از تاخیر، عدم قطعیت درپرداخت بهای محصول یا کاالی 

های خرید تضمینی، تامین مالی خت دیون دولتی، ابهام در تعرفهپذیر، ابهام در پرداتولیدی سرمایه

های سرمایه گذاری شده، و عدم ارائه الزامات انتقال در این دسته مجدد که منجر به افزایش هزینه

 اند.قرار گرفته

ترین اقدام قبل از ساخت زیرساخت مراحل تدارک مدل مالی طرح و تایید و تصویب آن، حیاتی

رود؛ پارامترهای این مدل شامل هزینه، درآمد، نسبت آورده به وام )اهرم مالی(، مدت به شمار می

ای فراتر از شمول پارامترهای مدل برداری است. مسائل مالی، مقولهزمان ساخت، و مدت زمان بهره

ه و مستقیم بر پارامترهای مدل مالی تاثیر گذاشتمالی است؛ زیرا یک سری پارامترها نیز به طور غیر

کنند. در خصوص پارامتر هزینه در مدل مالی، به طور عرف فقط ها را تضمین میمحقق شدن آن

که از زمان اعالم برنده مناقصه تا زمان نافذ شود؛ ولی با توجه به اینهزینه ساخت در نظر گرفته می

عموال حدود سال طول خواهد کشید، الزم است که هزینه های این زمان که م 9شدن پیمان بالغ بر 

قیمت »این، با توجه به ماهیتبردرصد کل مبلغ طرح است نیز در مدل محاسبه گردد. عالوه 1

-در مرحله ساخت، از نظر عدم شمول تعدیل قیمت« ساخت-تدارکات-طراحی»در قرارداد «  مقطوع

که، ریطودرستی برآورد گردند بههای مترتب بر مرحله ساخت بهها، ضرورت دارد که تمام هزینه

 تاثیر تورم و رتبه ریسک کشور نیز در آن لحاظ گردد.

ترین پارامترهای مدل به شمار پارامترهای مستقیم و غیر مستقیم محقق شدن درآمد مدل، مهم

روند؛ در خصوص پارامترهای غیر مستقیم، مسئولیت صحت پذیرش اطالعات مرحله بررسی می

یر تایید گردد، همچنین ضرورت دارد که ضمانت پذتوجیه اقتصادی طرح بایستی توسط سرمایه

ها و یا الزامات پیشبرد، اجرا، و انتقال نیز با هدف ضمانت اجرائی قراردادی تعهدات طرفین ارائه نامه

بر راهکارهای مذکور ضمانت تعهد در قرارداد، از نظر مسئولیت مدنی و بر گردد؛ زیرا طرفین عالوه

تعهد دارند. پارامتر غیر مستقیم دیگر درآمدی، تاخیر در پرداخت اساس قانون مدنی نیز حقوق و 

ای و لزوم است که راهکار آن بازگشائی اعتبار اسنادی است. اما با توجه به فلسفه تامین مالی پروژه

ای در برداری و نداشتن ردیف بودجهبازپرداخت از محل درآمد پروژه، در صورت فسخ قبل از بهره

گذار و های انجام شده و ادعای عدم النفع سرمایهبر معیار محاسبه هزینهوهبودجه سنواتی، عال

 بایستی طرفین مشارکت به آن توجه داشته باشند. چگونگی پرداخت، از ابهاماتی است که می

در  01به  11در مدل مالی است، به طور عرف این نسبت « نسبت آورده به وام»پارامتر دیگر 

های مدل مالی و باشد؛ عدم برآورد دقیق هزینهراهی میدر بخش آزاد 51ه ب 51بخش نیروگاهی و  

بایستی این، تغییر کند. بنابر« نسبت آورده به وام»یا تغییر شرایط مالی طرح، موجب خواهد شد که 

 مرحله توجیه اقتصادی، مجدد ارزیابی شود. « ارزیابی مالی»فاکتور
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مرحله »های ع نمودن مسائل مالی، ارتباط بین مقولهبا مداقه در پارامترهای مذکور و مرتف

دارای اهمیت بوده و بایستی شفاف  37«طرح تجاری»، و «مدل مالی طرح»، «ارزیابی توجیه اقتصادی

گردد؛ در مرحله توجیه اقتصادی طرح، دو فاکتور اصلی وجود دارد که نباید با هم خلط گردند، یکی 

« ارزیابی مالی»وجیه طرح و سودآوری آن است و دیگری، که مشخص کننده ت« ارزیابی اقتصادی»

این، برکه بیانگر اطمینان از در دسترس بودن منابع مالی در صورت توجیه اقتصادی است. عالوه

با « برررسی بازار»بوده در صورتی که راهکار « مدل مالی»زیرمجموعه « ارزیابی توجیه اقتصادی»

ها، به مدل مالی داده شود، به مصداق انجام استفاده از فرصت هدف انعطاف پذیر نمودن مدل مالی و

« طرح تجاری»، «بررسی بازار»و « مدل مالی»است، به عبارتی از ترکیب نمودن « طرح تجاری»

 گردد.حاصل می

 ابهامات قراردادی -3-1-3

و عبارتند از عدم  ها قرارگرفتهمالحظات قراردادی و تخصیص ریسک فاکتورها از دسته در این

-سازی در سرمایهخصوصی، سلب مالکیت و ملی-های مشارکت عمومیتدوین بسته قانونی در توافق

اختالف کارآمد، تعهد به نتیجه نبودن قرارداد طراحی و ساخت، های حلگذاری داخلی، فقدان هیئت

ر مفید تاسیسات در تقاضای افزایش قیمت محصول ناشی از تغییر در قوانین، به پایان رسیدن عم

-بینی دقیق تشریفات انتقال، و ابهامات اجرایی در انتقال پیش از موعد میزمان انتقال، عدم پیش

 باشد.

قانون مدنی و تحت عقود معلق بوده و در  31خصوصی ذیل ماده -قراردادهای مشارکت عمومی

کمال آثار برجای  صورتی که شروط مقدم که همان نافذ شدن تامین مالی است برآورده نشود،

جهل به »نخواهند گذاشت، بنابراین در صورتی که مدل مالی دیده نشود و یا ناقص باشد به مصداق 

کند، چون تامین مالی جزئی محسوب شده که هم شرط باطل و هم عقد را باطل می« یک از عوضین

یت متفاوت است؛ از عقد است. از طرفی در عقود معلق احکام فسخ قبل از قطعیت با بعد از قطع

مالی در  طرفین بایستی به فاصله زمانی نسبتا زیاد تا تنفیذ قرارداد و برآورده شدن موافقتنامه تامین

های قانون، اخالق، و با محدودیت« هااصل حاکمیت اراده»تنظیم قرارداد توجه داشته باشند، زیرا 

های ست ضمن آشنائی با محدویتنظم عمومی روبرو است. بنابراین، در مدیریت قرارداد الزم ا

مذکور، رعایت قانون از حیث قدرت و اعتبار، وجوه تمایز محیط حقوقی، و قواعد حقوقی نیز مد نظر 

-های قراردادی و قانونی ادعاها محسوب میقرار گیرد؛ دعاوی قراردادی و ضمن قراردادی، از پایه

 شوند.  

گذار خارجی مصوب انون حمایت از سرمایهسازی و سلب مالکیت به دلیل پوشش قفاکتور ملی

گذار داخلی، به گذار خارجی، موضوعیت نداشته ولی در خصوص سرمایهدر خصوص سرمایه3173
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قانون سرمایه گذاری  39عنوان یک ریسک با پتانسیل بروز ادعا مطرح است. با استناد به ماده 

 15، و ماده 3170واگذاری( سال  برداری،موافقتنامه )احداث، بهره 10، بند 3173خارجی سال 

سازمان برنامه و بودجه در خصوص حل و فصل 3191خصوصی سال -موافقتنامه مشارکت عمومی

اختالف راهکارهای مذاکره، ارجاع اختالف به کارشناسی، داوری، و دادگاه داخلی در نظر گرفته شده 

های حل هیئت» تفاده از که راهکار اجتناب از پیچیدگی حل و فصل دعاوی، اسحالیاست؛ در

باشد؛  هیئت حل اختالف سازوکاری نیمه الزام آور مابین مذاکره و داوری، و معادل می39«اختالف

اختالف، پروژه را از ابتدا تا انتها ارجاع اختالف به کارشناس است، با این تفاوت که هیئت حل

تخصصی از افراد مجرب، متخصص، و اختالف باید از شورای این، هیئت حلبرکند. عالوههمراهی می

 طرف انتخاب شوند.بی

دوسطح قابل تصور برای مسئولیت پیمانکار در قراردادهای طراحی عبارت است از مسئولیت 

مبتنی بر مهارت، دقت، وکوشش معقول )تعهد به وسیله(؛ و مسئولیت متناسب با اهداف مورد نظر 

از حیث ریسک اشتباهات برآوردی کارفرما  PPPهای پروژهتوجه به ماهیت پروژه )تعهد به نتیجه(. با 

باشند. تعادل بینی در مرحله ساخت، مصداق تهعد به نتیجه میچنین شرایط غیر قابل پیشو هم

های موجود بین طرفین دارد، اقتصادی یک قرارداد ارتباط مستقیم با نحوه تقسیم و تخصیص ریسک

-تر از زمان بهرهبایستی حتما بیشرائی جهت انتقال، میبه عنوان نمونه در خصوص عمر مفید دا

ها، و دیگر ضوابط به صورت برداری در نظر گرفته شود و همچنین تشریفات انتقال از قبیل آزمایش

شفاف بیان شود؛ انتقال پیش از موعد و تشریفات آن با وقوع فسخ قرارداد متفاوت است، زیرا ویژگی 

 باشد. قط انتقال تمام تعهدات قراردادی میاصلی انتقال پیش از موعد، ف

های حقوقی و بعد از آن نظریه آزاد سازی ها مشخص شدن سازهنیاز ورود به این توافقپیش

اقتصادی است؛ تدارک بندهای قراردادی در خصوص مذاکره مجدد و بروز رسانی مدل مالی مصوب 

-تصادی، به عنوان راهکاری برای سیاستبینی سطح کالن سیاسی و اقناشی از عوامل غیر قابل پیش

گمی که به پای طرفین پیچیده را باز نموده و استقبال از توسعه درهای سرگذاران بوده، تا کالف

 های کشور با این راهبرد قراردادی را به ارمغان بیاورد. زیرساخت

 ناکارآمدی نهادی/سازمانی -4-1-3

تر بر شخصیت حقوقی طرفین، عوامل انسانی، و شفاکتورهای اشاره شده در این عامل، که بی

های دولتی فرایندها تمرکز دارند؛ این دسته فاکتورهای عدم تفویض اختیارات حاکمیتی به شرکت

طرف قرارداد، طوالنی و پیچیده بودن روند تصویب الزامات مورد نیاز مشارکت، طرح مستقیم ادعا 

پروژه، عدم توانایی در فراهم کردن تامین  داد با شرکتهای طرف قرارپذیر توسط شرکتعلیه سرمایه

پذیر در انعقاد مالی و فاینانس برای طرح، تحصیل و برقراری اعتبار مجوزها ، مداخله سرمایه
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شرکت پروژه، عدم  پذیر در چیدمان مدیریتقراردادی شرکت پروژه با دیگر عوامل، مداخله سرمایه

پایبندی به تعهدات منضم به پیمان، و عدم توانایی بخش دولتی در پرداخت به موقع تعهدات را در 

 گیرد. میبر 

با توجه به کثرت طرفین و زنجیره قراردادی در راهبرد قرارداد مشارکتی، ضرورت دارد که ابتدا 

ها از زاویه ح شده و همچنین به ریسکپذیر اصالگذار توسط سرمایهنگاه پیمانکاری به سرمایه

گذار مسئولیت در قبال تامین مالی، فرایندهای تصویب، و مجوزهای مورد نیاز نگریسته شود. سرمایه

پذیر هم، اخذ مجوزهای مورد نیاز و پذیرد و سرمایهتعهد تامین مالی مطابق با مدل مالی را می

گیرد؛ در خصوص تفاوت این قراردادها با به عهده می بندی مدل مالیفرایند تصویب را مطابق با زمان

برداری در گذار، بهرهقراردادهای پیمانکاری، عالوه بر پذیرش ریسک تامین مالی توسط سرمایه

گذاری هم حق و هم تکلیف است. حق از این منظر که پیمانکاری فقط تکلیف بوده ولی در سرمایه

برداری از طرح سرمایه بخش خصوصی را در زمان بهره پذیر، بایستی بازگشت اصل و فرعسرمایه

 تضمین نماید.    

روابط قراردادی که متکی به رفتار افراد و به تبع آن نهاد و یا سازمان است، نواقص عامل 

دهد؛ اسناد موافقتنامه در تنظیم روابط قراردادی شامل اسناد و ابهامات قرادادی را پوشش می

 باشد. مدارک انعقاد قرارداد، و اسناد و مدارک اجرای قرارداد میمدارک مناقصه، اسناد و 

مسئولیت در قبال عیوب دارای دو بار معنائی است، یکی مسئولیت نسبت به جبران همه و یا 

هر عیب و نقصی که به هر علت پیش آید )شرط نگهداری(؛ و دیگری، مسئولیت نسبت به جبران 

این، بایستی گذار است )شرط عیب و نقص(. بنابرب به سرمایهخسارتی که ناشی از عیب قابل انتسا

در جدول منضم به پیمان در خصوص نگهداری و تعمیر، شروط نگهداری و عیب و نقص به عنوان 

 گذار مد نظر قرار گیرند.حدود مسئولیت سرمایه

رد، گذاری دابا توجه به این که شرکت پروژه یک شخصیت حقوقی مستقل از بانیان سرمایه

دهند، های آن که همان اجزاء زنجیره قراردادی را تشکیل میبنابراین طرح ادعا توسط زیر مجموعه

های اجرا و مدیریت به شرکت پروژه به های بخشخروج موضوعی دارد؛ از سوی دیگر باید ریسک

پذیر ایهپذیر تخصیص یابد زیرا دخالت سرمگذاری به سرمایهگذار و کنترل و سیاستعنوان سرمایه

 بر جای خواهد گذاشت. باریها آثار منفی و زیاندر مدیریت این توافق

 عملكرد نامطلوب مشارکت -5-1-3

انحراف از زمانبندی مصوب مدل مالی، اتالف هزینه، محقق نشدن درآمد مصوب، پیچیدگی 

و یا مصادره ناشی از فرایند ارجاع اختالف به سطوح باالتر جهت حل و فصل اختالف، سلب مالکیت 

خزنده، ضرر ناشی از وقوع فسخ و یا انتقال زودهنگام، و نارضایتی عموم از حاکمیت از دیدگاه اعضای 

 عنوان فاکتورهای عامل عملکرد نامطلوب مشارکت شناخته شدند.گروه کانونی به
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یطه های مشارکتی، الزاما منجر به بروز ادعا نشده وهمچنین همپوشانی حعدم موفقیت در پروژه

موضوعی ادعا با ریسک نیز مهم است. به عبارت دیگر، فاکتورهای که تحت عنوان کارائی و اثربخشی 

کنند نیستند؛ یعنی بین ادعاهای مطرح می شوند لزوما به معنی ادعاهای که طرفین مطرح می

اء، شامل اجزای منش« بسته ادعا»طرفین و عدم موفقیت پروژه رابطه تساوی وجود ندارد. راهکار 

های مرتبط با ادعا بین علت، نوع، و خواسته ادعا است؛ در نظر گرفتن این بسته در بررسی موضوع

 نماید. سازی میطرفین، بخشی را که بر ادعای طرح شده تمرکز دارد را شفاف

ای ادعا در نظر در صورتی که فاکتورهای این عامل را با تکیه بر خواسته زمانی و یا هزینه

گردد؛ زیرا به طور مستقیم هم بر حراف از درآمد مصوب به عنوان فاکتور اصلی محسوب میبگیریم، ان

گذارد. بنابراین، فاکتورهای انحراف از زمانبندی مصوب مدل مالی، زمان و هم بر هزینه تاثیر می

اتالف هزینه، و ضرر ناشی از وقوع فسخ را نیز در بر دارد. در خصوص فاکتور سطوح باالتر حل و 

فصل اختالف، منظور داوری و یا دادگاه است؛ فرایندهای رسیدگی به داروری و دادگاه، عالوه بر 

بر است، پس این فاکتور نیز منجر به انحراف از درآمد مصوب مدل بر و هم هزینهپیچیدگی، هم زمان

 گردد.مالی می

-از نظر سیاسی های کالنسلب مالکیت و مصادره خزنده، از مسائل مالکیت ناشی از تصمیم

افتد که دولت طرح را باشند؛ سلب مالکیت زمانی اتفاق میبرداری میاقتصادی دولت در مرحله بهره

ملی کند و یا بخواهد به هر دلیل در مالکیت خود داشته باشد؛ ولی مصادره خزنده ناشی از وضع 

رغم پذیر علیلت سرمایهپذیر در مدیریت طرح است، که در این حاچنین دخالت سرمایهقوانین و هم

داشتن مالکیت، توان تصمیم و کنترل مال را ندارد. دلیل عمده استقبال دولت از راهبرد مشارکت 

جهت جلو انداختن خصوص ارائه خدمات عمومی و بهبخش خصوصی، در راستای رسالت دولت در

مومی، نارضایتی عموم احدات زیرساخت است؛ در صورت بروز ادعا منجر به تاخیر در ارائه خدمات ع

های منطبق بر پیشینه و مورد قبول گروه و یا داشت. در ادامه، یافته دنبال خواهداز حاکمیت را به

 آمده است. 1جدید استخراجی توسط گروه کانونی، در جدول 

 
 PPPهای های پژوهش در دسته بندی فاکتورهای مهم مرتبط با ادعا در پروژهیافته– 1جدول 

 منابع مرتبط فاكتور عامل

 مسائل

 اقتصادی/سیاسی

 المللیافزایش هزینه ناشی از تغییر در فضای بین
و دیگران،   )دانائی فرد

3191 ،11) 

 گروه کانونی تغییرات نامتعارف نرخ ارز

 مالی مسائل
 عدم صحت اطالعات پایه مطالعات توجیه اقتصادی

)دانائی فرد و دیگران، 

3191 ،11) 
(Ke et al., 2010, 482) 

 (Zuo et al., 2012, 95) های مرحله مناسبات قراردادیاعمال ننمودن هزینه
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 منابع مرتبط فاكتور عامل

 (Ke et al., 2010, 482) های دوره ساختبینی صحیح هزینهعدم پیش

 گروه کانونی تغییر شرایط مالی ناشی از تغییرات شرایط و مشخصات طرح

 (Ke et al., 2010, 482) هزینه های تامین مالی ناشی از تاخیر

 گروه کانونی پذیرعدم قطعیت درپرداخت بهای محصول یا کاالی تولیدی سرمایه

 ابهام در پرداخت دیون دولتی
)دانائی فرد و دیگران، 

3191 ،11) 

 های خرید تضمینیابهام در تعرفه
)دانائی فرد و دیگران، 

3191 ،11) 

 گروه کانونی های سرمایه گذاری شدهتامین مالی مجدد که منجر به افزایش هزینه

 قراردادی ابهامات

 خصوصی-های مشارکت عمومیعدم تدوین بسته قانونی در توافق
، 3191)نوروزی و عاشری، 

71) 
(Zuo et al., 2012, 95) 

 گروه کانونی گذاری داخلیسازی در سرمایهسلب مالکیت و ملی

 کانونیگروه  اختالف کارآمدهای حلفقدان هیئت

 تقاضای افزایش قیمت محصول ناشی از تغییر در قوانین
)دانائی فرد و دیگران، 

3191 ،11) 

 گروه کانونی به پایان رسیدن عمر مفید تاسیسات در زمان انتقال

 ناکارآمدی

 سازمانی/نهادی

 گروه کانونی های دولتی طرف قراردادعدم تفویض اختیارات حاکمیتی به شرکت

 پیچیده بودن روند تصویب الزامات مورد نیاز مشارکتطوالنی و 
)دانائی فرد و دیگران، 

3191 ،11) 

 عدم توانایی در فراهم کردن تامین مالی و فاینانس برای طرح
، 3191)سهرابی و رستمی، 

319) 

 تحصیل و برقراری اعتبار مجوزها

)دانائی فرد و دیگران، 

؛ سهرابی و 11، 3191

 (319، 3191رستمی، 

 گروه کانونی پذیر در امور داخلی سازمان شرکت پروژهمداخله سرمایه

 عدم توانایی بخش دولتی در پرداخت به موقع تعهدات
)دانائی فرد و دیگران، 

3191 ،11) 

عملکرد نامطلوب 

 مشارکت

 محقق نشدن درآمد مصوب

)دانائی فرد و دیگران، 

3191 ،11) 
(Raisbeck et al., 2010; 

Zhang et al., 2015, 497) 

 گروه کانونی پیچیدگی حل و فصل اختالف در سطوح باالتر

 ;Raisbeck et al., 2010) نارضایتی عموم از حاکمیت

Zhang et al., 2015, 497) 
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 مطالعه موردی -2-3

های موفق و شکست خورده در مرحله ساخت از نظر تکمیل مطابق معیارهای از قبیل پروژه

ای و شرایط خاص فنی و مهندسی برداری مرحلهچنین مداقه در امکان بهرهو هم زمانبندی اولیه

-شیراز به -اصفهان و زال،پل -آبادخرم شمال،-راه مشارکتی تهرانهای آزادموجب گردید تا طرح

های عنوان مطالعه موردی انتخاب شوند. در این پژوهش، روش مطالعه موردی در سه مورد از طرح

ها بر عملکرد هدف شناخت عوامل و فاکتورهای بروز ادعا و همچنین تاثیر منفی آنمشارکتی با 

 مشارکت استفاده شده است. 
 (Valipour et al., 2016; Ahmadabadi and Heravi, 2019) مشارکتی راهیآزاد هایطرح سوابق -1جدول 

 اسم طرح

 سوابق طرح
 زالپل –آباد خرم شیراز-اصفهان شمال -تهران 

 پذیررمایهس

ی شرکت ساخت و توسعه

زیربناهای حمل و نقل 

 کشور

 یتوسعه و ساخت شرکت

نقل  و حمل زیربناهای

 کشور

ی شرکت ساخت و توسعه

زیربناهای حمل و نقل 

 کشور

 شرکت شالوده وزارت دفاع بنیاد مستضعفان گذارسرمایه

 311 931 391 طول مسیر )کیلو متر(

 نوع قرارداد
برداری، ساخت، بهره 

 واگذاری

 برداری، بهره ساخت،

 واگذاری

 برداری، بهره ساخت،

 واگذاری

 91 95 99 دوره امتیاز )سال(

 37 91 35 برداریدوره بهره

 5 5 0 دوره ساخت )سال(

 3.5 9 3 مبلغ قرارداد )میلیارد دالر(

 9115 9131 3991 سال شروع قرارداد

 وضعیت فعلی پروژه
-هم ساخت و هم بهره

 برداری
 برداریمرحله بهره مرحله ساخت

گران مطالعه موردی روشی بوده که هم اطالعات ثانویه که مربوط به به عقیده برخی پژوهش

ها بوده را مورد تحلیل قرار یک پروژه خاص بوده و هم اطالعات اولیه را که مربوط به تجارب و ایده

 راهها و مفادقانون مشارکت در توسعه آزاد 1 (. تبصرهEriksson and Nilsson, 2008, 227دهد)می

های برای حق انتخاب عوارض، سقف نامه اجرائی آن برای طرفین مشارکت محدودیتآئین 11 ماده

است.در این پژوهش سوابق  برداری قائل شدهدرصدی جبران درآمد، و معیار خاتمه دوره بهره 95

های های طرحها و چالشاز بیان سوابق، جنبه های مشارکتی فوق الذکر بررسی شده است؛ پسطرح

 گردد.مشارکت نیز تشریح می عملکرد ، در ادامه نتایج بررسی1و 5مذکور در جداول 

 

 راههای آزادنتایج عملكرد مشارکتی طرح -1-2-3
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-های آزادذینفعان در پروژه های منجر به بروز ادعا بینریسک در راستای بیان پیامدهای مهم

 به با مسائلی الذکر راه فوقآزاد اساس مصاحبه با مدیران ارشد و بررسی اسناد، سه طرح راهی بر

 :باشندذیل مواجه می شرح

 مالی تامین مشکل علتبه پذیرسرمایه سیاسی رغم حمایتعلی شمال-تهران راهآزاد در 

 مطالعات کفایت عدم اجرائی، های فعالیت اکثر در خصوصی بخش نبودن پاسخگو پروژه،

 عملکرد اراضی، تملک ریسک ماندن مسکوت مالی، تامین ساختار در ابهام محیطی، زیست

قبلی، تعهد به نتیجه نبودن قرارداد  های تجربه و ضمانتنامه ارائه خصوص در نامناسب

-عمومی مشارکت در مستضعفان بنیاد قبلی سابقه نداشتن چنینهم و طراحی و ساخت،

آغاز شده  1برداری از منطقه هرچند بهره ای نادرست است؛برنامهخصوصی دارای ساختار 

 نظر از خورده شکست پروژه یک عنوان به ساخت مرحله در تاخیر سال 35 از بیش ولی با

 طور اضافی قرارداد به هزینه و ساله 35 تمدید ادعای با دلیل همین به و شده تلقی ساخت

 .است مواجه مکرر

 زمین امتیاز خرید افزایش: از عبارتند شیراز-اصفهان مشارکتی طرح در ادعا و هاریسک 

 امکان مطالعات اختالفات، فصل و حل در تاخیر نادرست، طراحی تورم، یا و توسعه از ناشی

 فسخ مشارکت، برای قراردادی استاندارد مدل نداشتن دارائی، مالکیت ناکافی، سنجی

 و هماهنگی، ریسک برداری،بهره هزینه افزایش ها،تعرفه تغییر تحریم، تورم، دولت، توسط

 ناتوانی از ناشی ساخت، ساله 5 تاخیر عمده طور به موارد، اینبرعالوه بردار.قصور بهره

-در اختالف و ادعا به منجر بالقوه خود این شده که عنوان طرح مالی تامین در گذارسرمایه

 .است هزینه افزایش و زمان تطویل خصوص

 آزادراه برداری، بهره زمان در سوخت تعرفه پرداخت عدم بر مبنی دولت اولویت علت به 

 خصوص در سیاسی هایمخالفت همچنین. است مواجه هایچالش با زالپل-آبادخرم

 و بانکی وام طریق از نقدینگی تامین منظم برنامه با مالی تامین مسیر، طول دقیق تعیین

 بند. اندشده فصل و حل موقع به هاقطعیت عدم و بوده منعطف قرارداد دولتی، بودجه

 طرح و قبلی تجربه گذارسرمایه نشده، دیده سوخت قیمت نوسانات خصوص در قراردادی

 کالن قراردادی ثبات مناسبات مرحله در چنینهم و داشته، را المللیبین مشارکتی

 زمان از دو ماه قبل این طرح، ساخت که مرحلهاین رغمعلی است.برقرار بوده  اقتصادی

 تقاضای درصدی 19 انحراف علتولی به طرح به اتمام رسیده است؛ مالی مدل در مصوب

 اتفاق مکرر طور به مجددی هایمذاکره برداری،بهره دوره درآمد جهت به شده بینیپیش

 ادعا مالی مدل در مصوب درآمد به نیل جهتبه گذارسرمایه که طوری به افتاده است،

 . یابد افزایش درصد 97 امتیاز دوره زمان مدت که استنموده 

 (Heravi, 2011; Valipour, 216; Ahmadabadi, 2019های مهم مطالعات موردی )ها و چالشجنبه -5جدول 
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 اسم طرح

 هاها/چالشجنبه
 زالپل –آباد خرم شیراز-اصفهان شمال -تهران 

 جنبه هدف از احداث آزادراه
تهران به شهرهای  اتصال

 غربی استان مازندران

-تکمیل کریدور شمال

و به عنوان جنوب به

اولین پروژه اقتصاد 

 مقاومتی در کشور

ارتباط نواحی شمالی و 

مرکزی کشور با مناطق 

جنوبی به ویژه بندر امام 

 خمینی)ره(

 جنبه مشخصات فنی و مهندسی

 315پل، و  90خطه،  1

تونل، و طول کل در چهار 

-منطقه به ترتیب به طول

 91، و 11، 95، 19های 

کیلومتر برنامه ریزی شده 

 است

کیلومتر  51اجرای 

-بار در آزادبرای اولین

روش به های کشورراه

روسازی به صورت 

، در اولویت نبودن بتنی

 ایبرداری مرحلهبهره

 دوقلو تونل 31 با خطه، 1

 311کیلومتر، 95 طول به

 دو عددکوچک،  پل دهنه

 97تقاطع غیرهمسطح و 

هزار  9پل بزرگ به طول 

 متر 111و 

جنبه تاثیر بر روی کاهش طول 

 مسیر

 مسیر کیلومتری 11 کاهش

 3ای در منطقه  دقیقه 91و

کیلومتری  5و کاهش 

 9منطقه 

کیلومتری  311کاهش 

بین شهرهای اصفهان 

 و شیراز

 کیلومتری 11کاهش 

 نسبت به مسیر قبلی

 حجنبه تامین مالی طر

 1111تاکنون حدود 

میلیارد تومان هزینه شده و  

میلیارد تومان  31111

 دیگر نیاز دارد

میلیارد  9111حدود 

تاکنون پروژه تومان 

 تزریق اعتبار داشته

بودجه مرحله ساخت 

طبق برنامه تامین 

 گردیده است

 جنبه پیشرفت فیزیکی ساخت
 91و  3درصد منطقه  90

 9درصد منطقه 
 درصد 311 درصد 05

 های عمدهچالش

 معارضین ناشی از زیاد رکود

متعدد، و مشکل فنی رمپ 

 ورودی

بر بودن تدارک زمان

تجهیزات روسازی 

بتنی، افزایش دو 

برابری قیمت قیر، و 

تامین مالی سهم 

 گذارسرمایه

ترین عوارضی کشور گران

به دلیل عدم سودآوری و 

، ها لزوم تأمین هزینه

اختالف باالی میزان 

ترافیک روزانه )در حدود 

( در سال اول 1511

 برداریبهره

 

 بحث -3

 چگونگی و گذارپذیر و سرمایهبروز ادعا بین سرمایه ابعاد میان رابطه کانونی جزئیاتگروه

 اقتصادی،/سیاسی را به صورت مفهومی در قالب مسائل این ابعاد بر روی عملکرد ذینفعان اثرگذاری
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-مشارکت را دسته نامطلوب سازمانی، و عملکرد/نهادی ناکارآمدی قراردادی، ابهامات مالی، مسائل

( تنها بر یک جنبه مرتبط با ادعا تمرکز 3های پیشین )جدول که پژوهشحالیبندی نموده است در

های مرتبط با ادعا ، ملحوظ نمودن مقولهPPPاین، به دلیل ذات پویا و پیچیده روش براند. عالوهنموده

(، گروه کانونی راهبرد چرخه عمر محور را Liu et al., 2014گران )استای دغدغه پژوهشو در ر

-های مشارکتی آزادمالک قرار داده است. از طرفی مقایسه فاکتورها بر اساس چرخه عمر در پروژه

های مشارکتی صنعت آب و فاضالب ایران )رسولی و ، با فاکتورهای پروژه1راهی در جدول شماره 

های مختلف صنعت (، حاکی از متفاوت بودن برخی از فاکتورها است، بنابراین بخش3190ن، دیگرا

 ساخت در مراحل چرخه عمر الزاما فاکتورهای بروز ادعا یکسانی ندارند. 

خصوصی به عنوان روشی خاص برای تامین مالی، با دیدگاه -در ایران راهبرد مشارکت عمومی

اند مورد ارزیابی قرار داده« پروژه، صنعت، و ملی»سه سطحی سنتی سه عاملی، و یا با راهبرد 

، 3191؛ سهرابی و رستمی، 11، 3191؛ دانائی فرد و دیگران، 390، 3195)کشتیبان و دیگران، 

(؛ تحلیل سه سطحی به دلیل تمرکز بر دو سطح انحصاری و یک سطح اشتراکی، جهت 319

دهد و با فلسفه مشارکت هر دو بخش فاصله دارد. پذیر را نشان میراهکارهای کالن برای سرمایه

گذاری، ضرورت دارد تفکر بنابراین، ضمن تغییر دیدگاه سنتی سه عاملی به دیدگاه دو عاملی سرمایه

های بودجه به عنوان روشی منحصر برای تامین مالی با توجه به محدودیت PPPاستفاده از راهبرد 

پژوهش نشان داده است که هدف از کاربرد این راهبرد  از  کشور نیز اصالح گردد زیرا نتایج این

مندی عموم از حاکمیت، فراتر از تامین مالی است. عالوه بر نارضایتی عموم از جمله رضایت

حاکمیت، محقق نشدن درآمد مصوب در مدل مالی به دلیل تغییر پارامترهای زمان، هزینه، و سود 

المللی با شناسائی های بینها با نتایج پژوهشعان است؛ این یافتهمدل نیز متاثر از بروز ادعا بین ذینف

 ,.Osei-Kyei et alسو است )خصوصی هم-عمومی مشارکت هایپروژه عامل اصلی موفقیت در 9

2017b, 87 در ادامه نیز بر اساس نتایج این پژوهش و با هدف سادگی تفهیم، ارتباط مفهومی .)

 شود. عامل/فاکتور تشریح می
المللی مانند رتبه ریسک کشور، تغییرات فاکتورهای افزایش هزینه ناشی از تغییر در فضای بین

بینی نشده در های پیشنامتعارف نرخ ارز، تغییرات فاحش در قیمت سوخت و منابع اولیه، و هزینه

هر  برداری به دلیل افزایش ریسک کشور در دسته مسائل سیاسی/اقتصادی قرار دارند.دوران بهره

ای فراتر از شمول پارامترهای مدل مالی است؛ ولی فاکتورهای ادعا مرتبط با چند مسائل مالی، مقوله

عنوان پارامترهای تدارک مدل مالی در دسته مسائل مالی قرار دارند. تدارک بندهای قراردادی به

عنوان بینی بهیشابزاری جهت برقراری توازن اقتصادی مدل مالی ناشی از تاثیر عوامل غیر قابل پ

که به بندی شده در عامل ابهامات قراردادی است. در صورتیراهکاری برای فاکتورهای دسته

نیاز تصویب، و مجوزهای موردمالی، فرایندهایها از زاویه مسئولیت در قبال تامینتخصیص ریسک

گردند. ی شناسائی مینگریسته شود، فاکتورهای بروز ادعا مرتبط با عامل ناکارآمدی نهادی/سازمان
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تر تمهیداتی در راستای این، فاکتورهای مرحله مناسبات قراردادی از چرخه عمر پروژه بیشبرعالوه

-ریزی آغازین، مربوط به قبل از تنفیذ قرارداد میانعطاف پذیری قرارداد بوده و مانند مرحله برنامه

-ریزی، سرمایهآغازین و برنامهالف مرحلهباشند؛ با این تفاوت که در مرحله مناسبات قراردادی برخ

های با پتانسیل بروز ادعا و بایستی با نهایت سعی و تالش خود، تعارضگذار نیز نقش داشته و می

های از قبیل مداخله که، شناسائی ریسکتوجه دیگر ایناختالفات بعدی را مدیریت نماید. نکته قابل

داشته و از پتانسیل بروز ادعا بین ذینفعان برخوردار است. سرمایه پذیر در مرحله ساخت، نیز اهمیت 

-شده توسط خبرگان با روش بحث ترین تعداد فاکتورها را در راهبرد ارائهبرداری بیشمرحله بهره

-گیرد؛ زیرا قسمت عمده دوره امتیاز قراردادهای مشارکت عمومیبر می کانونی را درگروهیهای

 ری اختصاص دارد.برداخصوصی، به مرحله بهره

مد نظر قرار گرفته است؛ در بخش « بندی چندگانهزاویه»پایایی، روش  و برای تضمین روائی

و با تمرکز بر فاکتورهای حیاتی بر اساس  بندی نظرات اصالحی گروهکانونی، با جمعگروههایبحث

چرخه عمر، در قالب مسائل سیاسی/اقتصادی، مسائل مالی، ابهامات قراردادی، ناکارآمدی 

-اند، بنابراین مرحله اول زاویهبندی شدهنهادی/سازمانی، و عملکرد نامطلوب مشارکت فاکتورها دسته

-جهت انجام مرحله دوم زاویهه گردیده است. بهبرآورد«  بندی تحلیلیزاویه»بندی چندگانه، یعنی 

های مشارکتی چنین اسناد طرحبا مصاحبه با مدیران ارشد و هم« ایبندی دادهزاویه»بندی یعنی 

زال از نظر تاثیر فاکتورهای بروز ادعا بر عملکرد پل-آبادشیراز، و خرم-شمال، اصفهان-راه تهرانآزاد

مذکور به  های پژوهش با بررسی سه طرحپایایی یافته و . روائیگرفتمشارکت مورد ارزیابی قرار

، نیز تایید گردید؛ در ادامه دالیل تایید، به صورت عملیاتی و به تفکیک «ایزاویه بندی داده»روش 

 شود. هر طرح تشریح می

 های بخش قبلی مهیا بودن شرایط بروز ادعا مطابق یافته علتبه شمال:-تهران راهآزاد

های طراحی و ساخت به چندین شرکت مشاور و پیمانکار ش از جمله واگذاری ریسکپژوه

برای زیرسازی و روسازی،  های جداگانهصورت مستقل از هم و حتی در نظر گرفتن بخشبه

 از دو برابری بینچنین اختالف بیشسال، و هم 35تاخیر زیاد در ساخت به طور نمونه تا 

طرح وجود دارد؛ انحراف از زمانبندی و  هایهزینه برآورد با مشارکت اولیه مبالغ جمع

بودجه مصوب مالی، از طریق مذاکره مجدد به صورت مکرر بین ذینفعان مورد ادعا قرار 

 است. گرفته 

 فاکتورهای که توسط اعضای گروه کانونی به عنوان بروز ادعا  شیراز:-اصفهان آزادراه

قیمت  توان به افزایشمواجه است؛ به طور عمده می هاشناسائی گردید، این طرح نیز با آن

 فصل و حل در تاخیر نادرست، طراحی تورم، یا و توسعه از ناشی زمین امتیاز خرید

 استاندارد فقدان مدل دارائی، مسائل مالکیت ناکافی، سنجی امکان مطالعات اختالفات،
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 ریسک برداری،بهره هزینه افزایش ها،تعرفه تغییر تحریم، تورم، مشارکت، برای قراردادی

تاکنون  در خصوص تاثیر عوامل ادعا بر عملکرد، بردار اشاره نمود.بهره قصور و هماهنگی،

 مالی تامین در گذارسرمایه ناتوانی از ناشی ساخت در مرحله سال تاخیر 5پروژه با حدود 

آمد مصوب مدل بر فاکتورهای عملکرد از جمله در  بالقوه خود این که باشدمواجه می طرح

 .گذاردهزینه و ادعاهای مرتبط تاثیر می افزایش و زمان مالی  از نظر تطویل

 بندی مصوب، بهبا تکمیل ساخت حتی دو ماه زودتر از زمان :زالپل-آبادخرم آزادراه-

شود. با دقت در ساخت محسوب می های کشوردر مرحلهترین پروژهعنوان یکی از موفق

گذار در زال، دلیل موفقیت، تخصص سرمایهپل-آبادراه خرمساخت آزادفاکتورهای مرحله 

چنین باشد. همزمینه مشارکت و داشتن برنامه منظم تامین مالی توسط سرمایه گذار می

برداری، ساخت، به دلیل عدم موفقیت مرحله بهره رغم موفقیت مرحلهدر این آزادراه علی

این، موفقیت در باشد. بنابررصد افزایش مواجه مید 11دوره امتیاز با ادعای در حدود 

برداری نیست؛ بررسی این مرحله ساخت الزاما تضمین کننده موفقیت در مرحله بهره

رغم تکمیل ساخت حتی قبل از زمانبندی مصوب، ولی به علت آزادراه نشان داد که علی

ب مدل مالی انحراف درصد از درآمد مصو 11اشتباه در تقاضای پیش بینی شده، در حدود 

 داشته و به عنوان یک ادعای عمده بین طرفین مطرح است. 

گذاران دولتی بر های استفاده از راهبرد مفهومی، عالوه بر تمرکز سیاستدر راستای داللت

، ضرورت دارد که «طراحی مکانیسم»، و «های حقوقیایجاد سازه»، «تدارک طرح تجاری»های مقوله

لیستی از فاکتورهای مرتبط با عوامل بروز گذار به چکهای سرمایهراه و شرکتتگذاران وزارسیاست

گذارند نیز در هر مرحله از چرخه عمر ها تاثیرآمده است و در تعامل بین آن 1ادعا که در جدول 

 طرح استفاده نمایند.  
 های این پژوهشلیست ارائه شده بر اساس یافتهچک -1جدول 

راهکار 

اجتناب/ 

 پذیرش

نوع و 

میزان 

 ادعا

طرف 

 مدعی

طرف/ 

طرفین 

 مسئول

توافق 

شده یا 

 نه

مرحله 

چرخه 

 عمر

های موضوع: مدیریت ادعا در طرح

 آزادراهی مشارکتی
 ردیف

 3 اقتصادی/سیاسی مسائل

      
های مرتبط با رتبه ریسک آیا هزینه

 کشور جبران پذیر است؟
3.3 

      
نامتعارف ارز  نرخ چه موقع تغییرات

 است؟
3.9 

 9 مالی مسائل

      
اقتصادی  توجیه پایه اطالعات صحت آیا

 تایید شده؟
9.3 
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راهکار 

اجتناب/ 

 پذیرش

نوع و 

میزان 

 ادعا

طرف 

 مدعی

طرف/ 

طرفین 

 مسئول

توافق 

شده یا 

 نه

مرحله 

چرخه 

 عمر

های موضوع: مدیریت ادعا در طرح

 آزادراهی مشارکتی
 ردیف

      
قبل از تنفیذ در مدل  هایآیا هزینه

 اعمال شده؟
9.9 

      
ساخت دقیق پیش  دوره هایهزینه آیا

 بینی شده؟
9.1 

      
چگونه توافق  تغییر شرایط مدل مالی

 شده است؟
9.1 

      
 از ناشی مالی تامین های آیا هزینه

 تاخیر دیده شده است؟
9.5 

      
 کاالی یا محصول بهای آیا پرداخت

 قطعی است؟ تولیدی
9.1 

      
دولتی قرارداد مبهم  دیون آیا پرداخت

 است؟
9.0 

      
تضمینی  خرید آیا ابهامی در تعرفه های

 وجود دارد؟
9.7 

      
 مجدد مالی تامینآیا سازوکاری برای 

 دیده شده است؟
9.9 

 1 قراردادی ابهامات

      
قانونی کامل مشارکت در  بسته آیا

 وجود دارد؟ وزارت راه
1.3 

      
 سازیملی و مالکیت سازوکارسلب

 چگونه است؟
1.9 

      
صالحیت  اختالفحل هایآیا هیئت

 دارند؟
1.1 

      
چه  محصول قیمت افزایش امکان

 دارد؟ شرایطی
1.1 

      
انتقال  زمان در آزادراه مفید عمر آیا

 تمام نشده است؟
1.5 

 1 سازمانی/نهادی ناکارآمدی

      
 اختیارات دولتی هایآیا به شرکت

 تفویض شده؟ حاکمیتی
1.3 

      
آیا مراحل خذ و تصویب مجوز چابک 

 است؟
1.9 

حداکثر زمان جهت تنفیذ پیمان چقدر        1.1 
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راهکار 

اجتناب/ 

 پذیرش

نوع و 

میزان 

 ادعا

طرف 

 مدعی

طرف/ 

طرفین 

 مسئول

توافق 

شده یا 

 نه

مرحله 

چرخه 

 عمر

های موضوع: مدیریت ادعا در طرح

 آزادراهی مشارکتی
 ردیف

 شده؟توافق

      
 اعتبار برقراری و سازوکار تحصیل

 مجوزها چگونه است؟
1.1 

      
 شرکت داخلی امور در پذیرآیا سرمایه

 پروژه دخالت نموده؟
1.5 

      
ضمانت اجرای تعهدات به موقع 

 پذیر چگونه است؟سرمایه
1.1 

 5 مشارکت نامطلوب عملکرد

      
مدل مصوب در  آیا انحراف از درآمد

 مالی اتفاق افتاده است؟
5.3 

      
 باالتر سطوح به اختالف تبعات ارجاع

 فصل کدامند؟ و حل
5.9 

      
 از عموم مندیسازوکار تضمین رضایت

 حاکمیت در مدل مالی چگونه است؟
5.1 

 

گذاری اجزای آن به لیست مذکور، الزم است که نحوه تاثیردر راستای کاربردی بودن چک

-تعیین گردد؛ در ابتدا بایستی مشخص شود که هر فاکتور، مربوط به کدام یک از مراحل پنجوضوح 

باشد. سپس بایستی فاکتورها با  بندهای قراردادی مطابقت داده شوند و گانه از چرخه عمر پروژه می

کلیف ها را تعیین تاگر شاهد اختالفی از نظر تفسیر و یا نقصان بندها باشیم الزم است طرفین آن

رغم داشتن زنجیره گذار، علیبرای سرمایه« تعهد به نتیجه بودن»نمایند. از طرفی با توجه به ماهیت 

پذیر است که این مهم هم باید گذار یا سرمایهتواند مدعی شود فقط سرمایهقراردادی، طرفی که می

ست طرفین نحوه در ردیف مربوطه تکمیل شود. در خصوص تکمیل ستون راهکار، در ابتدا الزم ا

برخورد با ریسک منشاء بروز ادعا از نظر اجتناب یا پذیرش آن را مشخص نمایند؛ سازوکار اجتناب، از 

بندی بر دستهطریق تدارک بند قراردادی بوده ولی سازوکار پذیرش با اصالح مدل مالی است. عالوه

ای نیز ز نظر زمانی و یا هزینهنماید ضرورت دارد که نوع ادعا اعوامل، که طرف مسئول را مشخص می

مشخص شود زیرا بایستی بر اساس آن پارامترهای مدل مالی با انجام مذاکرات مجدد قراردادی، 

 اصالح شوند. 
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 گیرینتیجه -5

تر از تامین مالی برای یک راهبرد توسعه اهدافی بلوغ یافته عنوان به خصوصی-عمومی مشارکت

مندی عموم را برای ذینفعان درآمد مدل مالی مصوب، یعنی رضایتو فراتر از محقق شدن  دولت

گر شکست این راهبرد ناشی از بروز ادعا و آورد، ولی در دهه اخیر آمارها بیانمشارکت به ارمغان می

اختالف بین ذینفعان است. در طی انجام مراحل این پژوهش به جهت بررسی عمیق و کشف 

، و «های گروه کانونیبحث»ی مشارکتی آزادراهی ایران از روش هاادعاهای بین ذینفعان در طرح

استفاده شده است. این پژوهش با « زاویه بندی چندگانه»ها نیز از روش برای اعتبار سنجی یافته

-های مشارکتی آزادگذار در طرحپذیر و سرمایههای مرتبط با ادعا بین سرمایهای جدید، مقولهزاویه

لیست بندی نموده و یک چکبه طور جامع دسته« چرخه عمر محور»اهبرد راهی ایران را با ر

 کاربردی را برای ذینفعان به ارمغان آورده است.

نتایج این پژوهش معیارهای کلیدی در شناسائی فاکتورهای هر عامل را نیز شفاف نمود؛ 

اسی/اقتصادی است؛ المللی مرتبط مسائل سیفاکتورهای افزایش هزینه ناشی از تغییر در فضای بین

مسائل مالی ریشه در فاکتورهای تدارک مدل مالی شامل هزینه، درآمد، اهرم مالی، زمان ساخت، و 

ای فراتر از شمول پارامترهای مدل مالی است. برداری دارند هرچند که مسائل مالی، مقولهزمان بهره

ل مالی در فاکتورهای عامل عنوان ابزاری جهت برقراری توازن اقتصادی مدبندهای قراردادی به

ها ابهامات قراردادی است؛ فاکتورهای مرتبط با عامل ناکارآمدی نهادی/سازمانی، با تخصیص ریسک

سازی مسئولیت در قبال تامین مالی، فرایندهای تصویب، و مجوزهای مورد نیاز قابل در شفاف

گردد؛ زیرا به طور محسوب میباشند. انحراف از درآمد مصوب به عنوان فاکتور اصلی شناسائی می

 گذارد.مستقیم هم بر زمان و هم بر هزینه تاثیر می

لیست ارائه شده در این پژوهش در قالب عوامل سیاسی/اقتصادی، مسائل مالی، ابهامات چک

چرخه عمر »قراردادی، ناکارآمدی نهادی/سازمانی، و عملکرد نامطلوب مشارکت با داشتن قابلیت 

گذار در پذیر و سرمایهبرای سرمایه« های زیربنائی ایرانپسند، و منطبق بر پروژهمحور، مشارکت

های آزادراهی، از پتانسیل مدیریت ادعا در تمام مراحل چرخه عمر پروژه برخوردار خواهد بود؛ طرح

 راهی با توجه به زنجیرههای مشارکتی آزادسازی در تعامل بین ذینفعان طرحجهت تفهیم و شفافبه

گذاری و که دستورالعمل نحوه تاثیرقراردادی و کثرت طرفین در این نوع قراردادها، عالوه بر این

چنین به طور عمده از لیست هملیست در ذیل آن ارائه شده است، چکهای چکتکمیل ستون

 های صنعت ساخت کشور ایران نیز برخوردار است. قابلیت استفاده در دیگر بخش

های خصوصی در حوزه-مداقه در ابعاد مختلف راهبرد مشارکت عمومی باتوجه به ضرورت

مدیریت، اقتصاد، حقوق، و مدیریت پروژه و از طرفی نوپا بودن این روش به معنای واقعی در کشور، 

 کهاین بر بود. برایها مشکل و زمانانتخاب اعضاء و تشکیل گروه کانونی، و هماهنگی بین آن
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 نمونه طور به صنعت هایدیگر بخش در تر شناسائی و یا اجتناب از ادعابیش دستیابی به جزئیات

 PPPبررسی دیگر انواع  و همچنین بیمارستانی هاییا پروژه و فاضالب، و آب نیروگاهی، هایپروژه

 .شود انجام تکمیلی مطالعات شودمی پیشنهاد پذیر شود،( امکانBOT)غیر از روش 
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