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چکیده

که در شرایط فعلی کشور تامین آن با اتکا به بودجه   اری زیادی استگذی ارزش بخش معدن و صنایع معدنی نیازمند سرمایهتکمیل زنجیره

ثر در تامین مالی با مشارکت و همکاری بخش ؤکارهای میکی از راه (PPP)خصوصی –پذیر نیست. استفاده از روش مشارکت عمومیعمومی امکان

های بر موفقیت از طریق بررسی و مطالعه تجربه مؤثرل های معدنی مستلزم شناسایی عوامدر پروژه PPPسازی درست خصوصی است. پیاده

بر  مؤثربندی عوامل نظران و متخصصان است. در این پژوهش برای شناسایی و اولویتچنین استفاده از نظرات صاحبکشورهای جهان و هم

بندی آن موفقیت شناسایی شده و برای اولویت ای و بررسی اسناد و مدارک، عوامل اصلیهای معدنی با مطالعات کتابخانهدر پروژه PPPموفقیت 

بندی شد. نتایج پژوهش نشان نامه با استفاده از آزمون فریدمن رتبههایی تدوین و در اختیار خبرگان قرار گرفت و نتایج پرسشنامهپرسش

خصوصی دارد و عوامل تنظیم  -کت عمومیهای مشاربر موفقیت پروژه مؤثردهد که تعریف پروژه مناسب، بیشترین اهمیت را در بین عوامل می

های بعدی قرار دارند.سازوکار پرداخت، عقد قرارداد مناسب، محیط سیاسی و اجتماعی مناسب و تدوین و تصویب قوانین در رتبه

 کلمات کلیدی
، عوامل موفقیت، معدن(PPP)خصوصی  –تامین سرمایه، مشارکت عمومی 

نویسنده مسئول مکاتبات*
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 مقدمه -1
درصد از ذخایر معدنی  3رداری از حدود ایران با برخو

میلیارد تن ذخایر معدنی قطعی و احتمالی  60جهان، بیش از 
دارد. عالوه بر ذخیره، از نظر تنوع منابع معدنی نیز ایران با 

شاخص جهان است نوع ماده معدنی، از کشورهای  68بیش از 
، باعث ایجاد ارزش افزوده مؤثرگذاری صورت سرمایهکه در 

های اقتصادی خواهد سب در صنایع وابسته و رونق بخشمنا
شد. عالوه بر آن، ایران در مواد معدنی راهبردی نظیر مس، 

تری نسبت به سنگ آهن، سرب و روی نیز وضعیت مناسب
تا  12متوسط جهانی دارد و در زمینه ذخایر معدنی در میان 

 شرایط، سهم. علیرغم این ]7[ کشور نخست دنیا قراردارد 15
درصد  7/0بخش معدن در تولید ناخالص ملی کشور حدود 

است. با نگاهی به آمار کشورهای توسعه یافته که از نظر ذخایر، 
شرایط مشابه ایران دارند، جایگاه این بخش در اقتصاد بیشتر 

 3/6درصد، در کانادا  1/6قابل درک است. این سهم در آمریکا 
 . ]5[درصد است  5/6 درصد و در استرالیا 6/5درصد، در شیلی 
، برای تکمیل 1404ی ایران در افق سند توسعهبراساس 

میلیارد  50بالغ بر  زنجیره ارزش بخش معدن و صنایع معدنی
چنین حجمی از  گذاری مورد نیاز است. تامیندالر سرمایه

پذیر نیست و دولت گذاری با اتکا به بودجه عمومی امکانسرمایه
گذاری و پذیرش وه مدیریت سرمایهمجبور به بازنگری در نح

لزوم ورود بخش خصوصی در تامین سرمایه و احداث 
–عنوان مشارکت عمومیها است. این راهبرد بهزیرساخت

های گذشته شود که از دههشناخته می( PPP) 1خصوصی
، برای ارایه کاال و خدمات با مؤثرعنوان رویکرد جایگزین به

مومی مورد استفاده گسترده هدف ایجاد و توسعه زیرساخت ع
عنوان یک راهبرد قابل قرار گرفته است. مزیت این راهبرد به

 اعتماد برای تقویت اقتصادهای در حال توسعه اثبات شده است.

 خصوصی -معرفی مشارکت عمومی

خصوصی قراردادی بلندمدت بین بخش  -مشارکت عمومی
 خصوصی و نهادهای دولتی برای تامین دارایی عمومی یا
خدماتی است که در آن بخش خصوصی مسوولیت مدیریت و 

های این ترین ویژگیپذیرد. از مهمای را میمخاطرات قابل توجه
 روش، پرداخت وابسته به عملکرد است.

خصوصی دولت یک شریک  -در قرارداد مشارکت عمومی
گیرد و ممکن کار میخصوصی را برای تامین مالی و ساخت به

و نگهداری از طرح را نیز واگذار کند. در عوض  برداریاست بهره
بخش عمومی برای جبران تامین مالی و احداث طرح، عوارض یا 

نماید برداری برای مدت معین تعیین میحقوقی را از محل بهره
 سال است. 30تا  20که این دوره اغلب بین 

PPP های کامال ها بین پروژهشامل طیف وسیعی از گزینه
 -های مشارکت عمومیا خصوصی است. روشعمومی و صرف

هایی سنتی مرتبط با تامین خصوصی به رفع برخی از محدودیت
کند. این و ارایه خدمات عمومی استاندارد کمک می

 :]35 [ها عبارتند ازمحدودیت
  محدودیت شدید بودجه معموال ظرفیت بخش عمومی

ت و های زیربنایی بلندمدگذاری در پروژهرا برای سرمایه
های مشارکت نامهکند، ولی موافقتپر مخاطره محدود می

کنند تا بخش خصوصی شرایطی را فراهم می –عمومی
برداری و خصوصی نسبت به تامین مالی، ساخت، بهره

های های زیربنایی اقدام کند و هزینهنگهداری طرح
طور احداث طرح را مستقیما از طریق استفاده کاربر و به

از طریق مالیات و یا از طریق ترکیبی از این غیرمستقیم 
 دو روش برگرداند.

  نبود قرارداد بلندمدت برای ارایه خدمات عمومی
هایی استاندارد و با کیفیت موجب به کارگیری روش

های تعمیر و نگهداری بسیار زیادی را شود که هزینهمی
با محاسبه  PPPدر پی دارد، در حالی که یک قرارداد 

و درآمدها در طول عمر پروژه، براساس کاهش  هاهزینه
 شود.ها و بهبود کیفیت خدمات طراحی میهزینه

های زیربنایی به روش متعارف عموما تحت اجرای پروژه
کیفیت و های بیهای فاقد اولویت، طرحتاثیر شناسایی پروژه

گیرند، در حالی که فرآیند کند اخذ مجوزها و ساخت، قرار می
المللی برای با پیروی از استانداردهای بین PPPهای پروژه

 .اندساخت، به دنبال روشی علنی، شفاف و رقابتی

 های تحقیقاهداف و ضرورت

های بالقوه برای رشد ذخایر معدنی ایران از بهترین مزیت
برداری گذاری صحیح و بهرهمتوازن اقتصادی است که با سرمایه
کسب ارزش افزوده در سایر  مناسب از این منابع با ارزش، امکان

. زنجیره ارزش مواد ]10[شود های اقتصادی فراهم میبخش
معدنی شامل مراحل متعددی از اکتشاف، استخراج، فرآوری و 

-تولید محصوالت نهایی است. مجموعه این عملیات به سرمایه

گذاری عظیم با آخرین فناوری و مهارت نیروی انسانی نیاز 
برای ایجاد ارزش افزوده با کمبود دارد، ولی بخش عمومی 

نیروی  چنین مهارتمنابع، فناوری مناسب پیشرفته و هم
خصوصی  -انسانی روبرو است. با استفاده از مشارکت عمومی

تواند به تخصص و و پایدار، دولت می مؤثرعنوان یک راهبرد به
های بخش خصوصی در توسعه زیرساخت عمومی و مهارت

گذاران بخش خصوصی چنین سرمایهممدرن دست یابد. ه
تمایل دارند با حمایت مالی و تضمین بخش عمومی از مزایای 
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مند شوند. با این حال، با وجود تمایل بهره PPPقراردادهای 
 -بخش عمومی و خصوصی، اجرای سیاست مشارکت عمومی

چنین خصوصی در ایران با تاخیر زیادی مواجه بوده است. هم
-ی با این روش در جهان با شکست مواجه شدههای زیادپروژه

های زیادی در مورد گذشته پژوهش اند. از این رو، در دهه
خصوصی  -های مشارکت عمومیعوامل بحرانی موفقیت روش

در کشور های توسعه یافته و در حال توسعه انجام شده است. 
 -های مشارکت عمومیمطالعه عوامل موفقیت یا شکست پروژه

بندی این عوامل در ر جهان و شناسایی و اولویتخصوصی د
ها، کارایی بهتر ریسک مؤثرایران، موجب شناخت و مدیریت 

-های بهرهبرداری، کاهش هزینههای معدنی در زمان بهرهطرح

وری، افزایش تولید، مدیریت تغییر قراردادها، تولید محصوالت 
قابل اعتماد، و  مؤثربا کیفیت و مطابق استاندارد، ارائه خدمات 

های نسبت به روش "ارزش آفرینی بیشتر"دستیابی به مفهوم 
متعارف ارجاع پروژه به پیمانکار و در نهایت باعث جلوگیری از 

بندی عوامل گردد. هم چنین اولویتمی PPPهای شکست طرح
تواند منجر به تدوین مناسب ترین الگوی مشارکت موفقیت می

که با طوریبه عدنی گردد،های مخصوصی در طرح -عمومی 
استفاده از ظرفیت بازار پول و سرمایه کشور و هم چنین جذب 
منابع مالی خارجی، مشکالت توسعه حوزه معدن را مرتفع و 

 موجب تسریع در روند رشد و توسعه اقتصادی کشور شود.

 پیشینه مطالعات -2
ترین اقدامات هر پروژه مشخص کردن میزان یکی از مهم

ن، پیش از آغاز پروژه است. موفقیت  یک پروژه تابع موفقیت آ
درک درست معیارهای داخل و خارج پروژه است. موفقیت 
پروژه در گرو تحقق اهداف اصلی مدیران پروژه است و برای 

ای از اهداف نهایی برآورده دستیابی به موفقیت باید مجموعه
ب شود. این مجموعه اهداف استانداردهای نهایی است که اغل

شوند. در مدیریت پروژه، عنوان معیارهای موفقیت شناخته میبه
مشخص شدن معیارهای موفقیت اهمیت حیاتی دارد، زیرا 

کند تا سطوح نیل به هدف )موفقیت( مدیران پروژه را قادر می
 . ]36 [های خود را تشخیص دهندپروژه

تاکنون مطالعات و تحقیقات زیادی در خصوص عوامل 
 های مشارکتی انجام شده است.ت پروژهموفقیت و شکس

-های مشارکت عمومیاکبری و هروی شرط موفقیت پروژه
خصوصی را عالوه بر حمایت سیاسی و قانونی، شرایط اقتصادی 

 [دانندمناسب و تشکیل شرکت پروژه با توان مدیریتی باال می

-. از نظر هیبتی و احمدی موفقیت مشارکت عمومی]2
های قانونی و لزم فراهم کردن زیرساختخصوصی در ایران مست

مند بخش عمومی و خصوصی و فنی، برقراری تعادل نظام

. در پژوهش دیگری درآمد کشورها، ]15 [سازی استفرهنگ
 ثبات اقتصادی، کسری بودجه و میزان درآمد از منابع زیرزمینی

خصوصی در  -از جمله عوامل تاثیرگذار بر مشارکت عمومی
 .]16 [توسعه عنوان شده استکشورهای در حال 

بانک جهانی در بخش معدن و استخراج مواد معدنی 
های خصوصی بین شرکت –خواهان ایجاد مشارکت عمومی

معدنی و دولت است و همکاری بین کسب و کار، جامعه مدنی 
 .]19 [داندبرد برای همه می - و دولت را وضعیت برد

بر موفقیت  مؤثراوسی و همکاران با بررسی عوامل 
خصوصی در غنا و هنگ کنگ،  –های مشارکت عمومی پروژه

بندی به بودجه را برای غنا و سودآوری، کیفیت محصول و پای
ریسک را برای  مؤثربندی مناسب و مدیریت تامین مالی، زمان
ترین معیارهای موفقیت ارزیابی عنوان مهمهنگ کنگ به

 .]38 [اند کرده
های ساخت، بهره برداری، یابی پروژهو همکاران با ارز 2کیو
های بر موفقیت پروژه مؤثرترین عوامل در چین، مهم 3واگذاری

خصوصی را  شناسایی پروژه مناسب،   –مشارکت عمومی 
محیط سیاسی و اقتصادی پایدار، عوارض جذب و قابل قبول، 
تخصیص مناسب ریسک، تنظیم و عقد قرارداد مناسب و 

 .]40 [اندتکنولوژی معرفی کرده مدیریت وکنترل انتقال
و همکاران معتقدند سودآوری، رضایت مشتری و  4لی

 محیطی، ارزش برابری پول، کارآیی، سطحکارفرما، اثرات زیست
های ترین عوامل موفقیت بحرانی پروژهخدمات و اثربخشی مهم

 .]31 [خصوصی است -مشارکت عمومی
م معیارهای موفقیت و همکاران نشان دادند که تما  5اوسی کی

مندی مشتریان از امکانات عمومی برای رضایت PPPهای پروژه

نمایند اهمیت حیاتی دارند، ولی اهمیت و خدماتی که ارایه می

، خروجی روشن و واضح مؤثرهفت معیار مدیریت ریسک 

مذاکرات، ارایه خدمات با کیفیت و قابل اعتماد، توجه به زمان، 

شارکت بلندمدت و سودآوری برای رضایت نیاز جامعه، رابطه و م

ها در آن .]39[اجتماعی و سیاسی از سایر معیارها مهم تر است 

مطالعه دیگری، با تجزیه و تحلیل عوامل موفقیت بحرانی 

خصوصی نشان دادند برای  –های مشارکت عمومیپروژه

برداری؛ سازوکار و پرداخت آسان، نظارت مداوم بر مدیریت بهره

تغییرات قرارداد،  مؤثربرداری، مدیریت در دوران بهرهپروژه 

نفعان و کنترل امنیت و سالمت سازوکار مدیریت مناسب ذی

محیطی )محیط زیست( و برای مدیریت عملیات؛ سطح قابل 

قبول هزینه برای کاربر، مکانیزم پرداخت کارآمد و ساختار یافته 
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ترین عوامل و تقاضای بلندمدت برای محصول یا پروژه از مهم

 .]37 [روندشمار میبه موفقیت

های استخراج معدنی برای موفقیت در غنا شرکت

خصوصی، قراردادهایی را با جوامع -قراردادهای مشارکت عمومی

مسوولیت اجتماعی "عنوان بخشی از برنامه محلی خود به

ها شامل نامهکنند. این توافق( منعقد میCSR) "6شرکت

پایدار مبتنی بر جامعه از جمله توسعه  چندین طرح توسعه

منابع انسانی، تامین زیرساخت، تامین امکانات اجتماعی، 

حفاظت از منابع طبیعی و حمایت از میراث فرهنگی و 

های نامههای استخدام محلی و موافقتنامهچنین توافقهم

نامه منجر به ایجاد یک مدل معیشتی پایدار است. این توافق

( PPCP) 7خصوصی اجتماعی-د مشارکت عمومیمنحصر به فر

با سطح باالیی از مالکیت جامعه در انتخاب پروژه، مدیریت و 

 اجرا شده است.

ابزارهای اقتصادی، ریاضی، مالی و  با استفاده از 8الولینسکی
وضعیت خاص و پیچیده بخش معدنکاری روسیه که به طور 

 -رکت عمومیسنتی در دولت تمرکز دارد، الگویی را برای مشا
های  در برخی از مجتمع PPPهای خصوصی موفق در پروژه

گذاری روسیه تامین معدنی روسیه که از محل صندوق سرمایه
 .]30 [شوند، پیشنهاد داده استمالی می

براساس یک پژوهش انجام شده در زیمباوه، مشارکت 
طور چشمگیری زیمباوه به 9خصوصی در معدن چیادزوا–عمومی
-ود عملیات استخراج و ارتقای نظم و هماهنگی در بهرهبه بهب

برداری از الماس آبرفتی کمک کرده است و عالوه بر بهبود 
کاری، باعث کاهش قاچاق مشروعیت دولت در عملیات معدن

وری، ایجاد الماس، خشونت و نقض حقوق بشر، ارتقای بهره
ثروت برای دولت، بهبود زندگی شهروندان و افزایش تولید 

 . ]23 [ناخالص داخلی شده است
هایی پیرامون مشارکت در ایران اگر چه پژوهش 

ها درباره خصوصی انجام گرفته است ولی این پژوهش -عمومی
های انرژی، آب و فاضالب و های تملک دارایی و حوزهطرح

خصوصی از  -ها و عمدتًا در خصوص مشارکت عمومیآزادراه
خصوصی در حقوق  -عمومی ، مشارکت[4]منظر قوانین ایران 

های بخش ، استفاده از ظرفیت[14]ها ها و بایستهایران، چالش
و شناسایی عوامل  [9]خصوصی در تامین کاالهای عمومی 

-های مشارکت عمومیسازی پروژهحیاتی موفقیت در پیاده
بندی عوامل ها به اولویتانجام شده و در آن [13]خصوصی 

شده است. در بخش معدن نیز از بر موفقیت پرداخته ن مؤثر

طور محدود برای خصوصی به -های مشارکت عمومیروش
های معدنی استفاده شده است که از برداری طرحتجهیز و بهره
سازی، استخراج و ساخت کارخانه توان به آمادهآن جمله می

، بازسازی ]BOT ] 8آّباد به روش فرآوری سرب و روی مهدی
شویی البرز مرکزی برای فرآوری باطله به کارخانه قدیم زغال

و  2های ، طرح تجهیز و استخراج معادن بلوک]BOT  ]6روش
سنگ شرکت پروده شرقی طبس، طرح تولید کنسانتره زغال 3

-های توسعهو تامین آب مورد نیاز طرح ]11[ممراد کوه طبس 

 با استفاده از تصفیه فاضالب آهن مرکزی ایرانای شرکت سنگ
برداری فعلی اشاره کرد. متاسفانه به علت عدم بهره بافقشهر 
خانه فاضالب شهر بافق( های یاد شده )به جز طرح تصفیهطرح

بر موفقیت این  مؤثربندی عوامل درباره شناسایی و اولویت
 ها، اطالعاتی در دسترس نیست.طرح

 روش تحقیق -3

گذاری مشارکت برای شناسایی عوامل موفقیت سرمایه 
های های  معدنی از درس آموختهخصوصی در پروژه –ومیعم

انجام شده در کشورهای مختلف استفاده شده است. در این 
هایی با ای، مصاحبهمسیر، عالوه بر مطالعات کتابخانه

های گذاران بخشمتخصصان، کارفرمایان و مشاوران و سرمایه
فقیت عمومی و خصوصی ایران انجام شده و در نهایت عوامل مو

خصوصی در بخش معدن  -های مشارکت عمومیپروژه
 گردآوری شده است. 

 PPPهای تعیین عوامل موفقیت در پروزه-1-3

ترین الذکر، مهمبا توجه به نتایج حاصل از مطالعات فوق
خصوصی در بخش -های مشارکت عمومیعوامل موفقیت پروژه
 معدن، ذیال آورده شد.

 تعریف پروژه مناسب

های سازی طرح مشارکتی شناسایی طرححله آمادهاولین مر
ها زیرساختی راهبردی است. برای این منظور، باید طرح

زیرساخت و هم چنین  پارچه توسعهبراساس یک برنامه یک
بندی فایده، شناسایی و اولویت –تحلیل اقتصادی دقیق هزینه

شوند. سپس باید از امکان به سرانجام رساندن یک پروژه در 
خصوصی اطمینان حاصل شود. پیش  –الب مشارکت عمومیق

خصوصی باید  -از اجرای یک طرح به روش مشارکت عمومی
گذاری های الزم درباره  اولویت داشتن طرح برای سرمایهبررسی

دولت و نیاز محسوس کشور به آن صورت گیرد، در غیر این 
مخاطرات زیادی برای بخش خصوصی  صورت ورود به پروژه

 خواهد داشت.
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 انجام صحیح فرآیند مناقصه

ی خصوصی، دربرگیرنده –فرآیند مناقصه مشارکت عمومی
انتخاب یک شرکت و یا گروه مشارکت مناسب با یک راه حل 
فنی صحیح برای پروژه پیشنهادی است که نتیجه آن افزایش 

های متعارف وری و ارزش آفرینی بیشتر نسبت به روشبهره
و بخش عمومی است  نند پیمانکاری برای دولتارجاع پروژه ما

خصوصی مسایل مربوط -های مشارکت عمومیدر مناقصه. ]30[
های انجام کار، مدت زمان انجام کار، اثربخشی انتخاب، به هزینه

ها باید به روشنی گویی به مسوولیترقابت، شفافیت و پاسخ
شده، سه مورد توجه قرار گیرد. با توجه به سطح رقابت ایجاد 

های مشارکتی شامل؛ مذاکره روش فرآیند مناقصه رایج در پروژه
مستقیم، مذاکره رقابتی و مناقصه رقابتی است. عملکرد کلی 

خصوصی تا حد زیادی به موفقیت  –های مشارکت عمومیپروژه
 .]31[فرآیندهای مناقصه بستگی دارد 

 سازی صحیح مقدمات اجرای پروژهپیاده

خصوصی باید با کارهای دقیق و تهیه  –مشارکت عمومی
سنجی جامع و مقدمات و تمهیدات از جمله مطالعات امکان

ارزیابی اقتصادی برای هر پروژه مشارکت به صورت بالقوه آغاز 
 .]27[شود 

های مشارکتی از جمله اقدامات مقدماتی، فرآیند تایید طرح
صی، خصو –های مشارکت عمومیاست، زیرا پایداری مالی طرح

ویژه توان مالی و تعهدات عمومی آن به تایید طرح بستگی به
دارد که در ایران این وظیفه بر عهده سازمان برنامه و بودجه 

 است. 

 سازی در بخش عمومی و دولتی ظرفیت

خصوصی –های مشارکت عمومیاگرچه در جهان از روش
های بخش عمومی طور گسترده برای تامین مالی زیرساختبه

ها با افزایش فاده شده است، اما به دلیل پیچیدگی مسوولیتاست
ای از مشکالت خصوصی، مجموعه–استفاده از مشارکت عمومی

خصوص در کشورهای در حال ها به. دولت]43[بروز کرده است 
های قانونی مناسب را برای ایجاد، پشتیبانی توسعه، باید ظرفیت

 م کنند. خصوصی فراه–و حمایت از مشارکت عمومی
گیری حداکثری از ظرفیت و توان دولت ایران نیز برای بهره

افزایی بین بخش فنی، اجرایی و مدیریتی بخش خصوصی و هم
سازی نهادی برای افزایش عمومی و خصوصی، نیازمند ظرفیت

دانش و مهارت، ایجاد خالقیت و نوآوری، ایجاد مسوولیت 
بهبود کمیت و های سیاسی و اجتماعی، دانش محلی، حمایت

 کیفیت کاالها است.

 

 ایفای نقش و مسوولیت دولت

عنوان شریک قدرتمند بخش خصوصی، باید نسبت دولت به
های مشارکت به شناسایی عوامل بازدارنده و پیش برنده پروژه

خصوصی اقدام کند. از جمله اقدامات حمایتی بخش -عمومی
زه خصوصی و در حو-های مشارکت عمومیعمومی در طرح

مالی، ارایه تسهیالت مالی ارزان قیمت و متناسب با زمان 
-برداری، خرید تضمینی محصوالت در دوران بهرهاحداث و بهره

ای برای های کارآمد در بخش مالی و بیمهبرداری، مشوق
گذاری شامل تدوین و پوشش مخاطرات و در حوزه قانون

رکتی، تصویب قانون جامع برای بهبود فضای کسب و کار مشا
سازی زمینه تدوین قوانین تامین مالی پروژه محور، فراهم

-فاینانس خارجی و تخصیص اعتبار جهت آموزش و ترویج طرح

های ها و شرکتخصوصی در سازمان-های مشارکت عمومی
  دولتی است.

 تدوین و تصویب قوانین مورد نیاز

 عنوان روشی برای استفاده از منابع بخشبه PPPها از دولت
کنند. در بخش خصوصی برای احداث زیرساخت استفاده می

کند که در صورت حمایت قانونی معدن بانک جهانی تاکید می
کشورها از این روش ارایه خدمات، همکاری بین جامعه مدنی و 

برد باشد. بنابراین  -تواند برای همه یک وضعیت برددولت می
های ب مشارکتتصویب قانون برای ساختار بهتر و کارآیی مناس

خصوصی از اهمیت زیادی برخوردار است و اهمیت این -عمومی
ریزی و یا موضوع محدود به مرحله پیش طراحی، برنامه

 .]43[برداری نیست بهره

 عدم وابستگی به بودجه دولتی

طور معمول، محدودیت مالی کشورها به توسعه به
 رویکردهای جدید نوآورانه برای تامین مالی و احداث

های عمومی و خدماتی منجر شده است. منابع مالی زیرساخت
داران و ها و سهامبه وسیله بازار سرمایه، بانک PPPهای پروژه

های دولتی و یا سایر موسسات مانند چنین از طریق صندوقهم
گذاری برای شود و عموماً سرمایههای بیمه تامین میشرکت
 .]29[داران است سهامترکیبی از بدهی و آورده  PPPپروژه 

 های اقتصادیکارگیری شاخصبه

گذاری توسط بخش های جدید سرمایهایجاد فرصت
خصوصی در بازارهای معدنی ایران که تاکنون در انحصار بخش 

های ها و ترویج مشوقاند نیازمند رفع محدودیتعمومی بوده
ز، ها، رفع تحریم، ثبات نرخ ارترین آناقتصادی است که از مهم

ثبات اقتصادی، مهار تورم، بلوغ بازارهای مالی، توانمندسازی 
گذاری، پایین بودن هزینه تمام شده پول ها برای سرمایهبانک
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-برای تامین مالی و بازپرداخت تسهیالت متناسب با زمان بهره

 برداری است.

 ایجاد محیط سیاسی مناسب

خصوصی موفقیت -یکی از اهداف کلیدی مشارکت عمومی
ر حوزه سیاسی است، زیرا اگر کسب و کارها به دالیلی سیاسی د

گذاران دیگر برای مدت طوالنی موفق نشوند، احتماالً سرمایه
 -های مشارکت عمومیگذاری در روشحاضر به ادامه سرمایه
. کاهش رضایت عمومی و سیاسی ]24[خصوصی نخواهند شد 

دارد.  بسیار اهمیت PPPهای در ارزیابی موفقیت پروژه
را مختل  PPPاعتراضات عمومی و سیاسی اغلب روند جریان 

های ترین عوامل سیاسی منجر به موفقیت پروژهکند. از مهممی
PPP توان به وضعیت سیاسی پایدار، پشتیبانی از کسب و می

کار، پایبندی دولت به قرارداد، عدم فساد نظام اداری، ثبات و 
گذاری در کنار عدالت، مایهپایداری دولت میزبان و امنیت سر

 اعتماد و شفافیت اشاره کرد.

 توسعه محیط اجتماعی مناسب

مندی از امکانات  و خدمات عمومی یکی از اهداف رضایت
–های مشارکت عمومیبرداری از پروژهمهم عملکردی در بهره

. رضایت کاربران و عموم ]43[خصوصی شناخته شده است 
خصوصی اهمیت زیادی  –عمومیمردم در قراردادهای مشارکت 

 PPPدارد. یکی از انتظارات عموم مردم و کاربران از قراردادهای 

برداری استفاده از خدمات قابل اعتماد و با کیفیت در زمان بهره
 . ]34[است 

 تنظیم و عقد قرارداد مناسب

خصوصی بخش -های مشارکت عمومینامهدر موافقت
روژه، هماهنگی با عمومی باید مسوولیت اجتماعی پ

مداران، حفاظت از منابع عمومی، نظارت بر کیفیت و سیاست
گذاری مالی مناسب را بپذیرد و بخش مسوولیت سرمایه

خصوصی باید مسوولیت طراحی، مدیریت پروژه، هماهنگی با 
سایر شرکا، مشخصات فنی محصول خروجی و تامین مالی آن 

لیل هزینه هنگفت . ضمن اینکه به د]32[را به عهده بگیرد 
اندازی معادن، بخش خصوصی در قراردادها به یک تجهیز و راه

های انجام شده تعهد بلندمدت برای جبران اصل و فرع هزینه
 نیاز دارد. 

 تقسیم صحیح مخاطرات

خصوصی، طراحی پروژه و مخاطرات -در مشارکت عمومی
. از طریق ]20[شود عملیاتی به بخش خصوصی منتقل می

PPP ،گذار بخش دولتی قادر است مخاطرات را به سرمایه

وری و ارزش پول های بهرهسپاری کند تا هزینهخصوصی برون
. اصوالً ماهیت ]28[در تامین امکانات عمومی افزایش یابد 

شود که مخاطره خصوصی باعث می–های مشارکت عمومیپروژه
نظر گرفته ها در عنوان یک عامل مهم در تدارک و انجام پروژهبه

 شود. 
خصوصی با مخاطرات زیادی –های مشارکت عمومیپروژه

توان به سلب مالکیت توسط ها  میترین آناند که از مهممواجه
دولت، کسری بودجه، وضعیت پرداخت درصورت شکست 

سیاسی، مشکالت طراحی، عدم -زیرساخت، اعتراضات عمومی
و عدم پوشش  ]25[خواری تعهد دولت به قرارداد، فساد و رشوه

 ای مناسب اشاره کرد. بیمه

 برداری درست از پروژهطراحی، اجرا و بهره

اولین گام برای استخراج مواد معدنی تهیه طرح مناسب 
برداری کاری، بهرههای معدناست. هدف از طراحی در فعالیت

بهینه از منابع، کاهش قیمت تمام شده محصوالت معدنی و 
، کاهش PPPهدف بخش عمومی از  تر است.سودآوری بیش

تر، خالقیت در وری بیشهای اولیه، بهرههزینه کلی و هزینه
های تحویل کاال و خدمات، کاهش خطر و جبران کمبود مهارت

تر و هدف بخش خصوصی از آن سودآوری بیش ]18[فنی است 
است. در صورت استفاده از مهارت فنی و مدیریتی بخش 

ن، اهداف مذکور تامین و موفقیت خصوصی برای طراحی معاد
 شود.تا حد زیادی تضمین می PPPپروژه 

خصوصی، -های مشارکت عمومیپس از طراحی و اجرای پروژه
مرحله بهره برداری بخش بزرگی از چرخه عمر پروژه را تشکیل 

کند دهد و بسیاری از مشکالت پروژه در این مرحله بروز میمی
طور برداری بهدر مرحله بهره PPPهای موفقیت پروژه. ]26[

ای با موفقیت کل پروژه مرتبط است. مدیریت قابل مالحظه
برداری، خصوصی در مرحله بهره-های مشارکت عمومیپروژه

برداری و مستلزم مدیریت مستمر قرارداد مشارکتی شامل بهره
 .]22[نگهداری پروژه است 

 بررسی صحیح تقاضای بازار/جامعه

امکانات و خدمات  در تامین PPPهای موفقیت پروژه
ضروری اجتماعی، عالوه بر پایداری مالی به تطبیق خدمات با 

برای بهبود شانس  PPPنیازهای جامعه بستگی دارد. یک طرح 
ریزی موفقیت، باید بر مبنای رضایت و اهمیت اجتماعی پایه

معدنی محصول  PPPهای در پروژه . بنابراین اگر[33[شود 
اد و با کیفیت تولید و رضایت کاربران برآورده شود، قابل اعتم

 یابد.احتمال موفقیت پروژه بسیار افزایش می

 آوری و نوآوریگیری مناسب از فنبهره
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خصوصی، -یکی از مفاهیم کلیدی در مشارکت عمومی
عنوان راهی برای را به PPPبانک جهانی   .]24[نوآوری است 

صوصی برای ارایه خدمات آوری و نوآوری بخش خمعرفی فن
برداری تعریف وری در زمان بهرهعمومی بهتر از طریق بهره

معدنی برای  PPPهای جذابیت واقعی پروژه. ]42[کرده است 
بخش خصوصی، وجود درآمد بلندمدت و پایدار است که برای 
دستیابی به این هدف کسب و یا انتقال فناوری پیشرفته و نوآور 

 مورد نیاز است.

 یم سازوکار پرداخت قابل قبول طرفینتنظ

سازوکار پرداخت منظم و ساختار یافته، منجر به مدیریت 
خصوص در مرحله  -های مشارکت عمومیآمیز پروژهموفقیت
شود. بخش خصوصی وقتی برای ارایه خدمات انگیزه اجرا می

خواهد داشت که جریان درآمد مداوم وجود داشته باشد 
مانع موفقیت بخش خصوصی در  پیچیدگی ساختار پرداخت

 .]41[شود مدیریت پروژه می

 انتخاب صحیح شرکت پروژه

 10شرکت پروژه که به آن شرکت یا موسسه با هدف ویژه
طور خاص برای اجرای شود، شرکتی است که بهنیز گفته می

شود. خصوصی تشکیل می -یک طرح مشخص مشارکت عمومی
چون اندازه و  خصوصی -های مشارکت عمومیدر پروژه

چارچوب زمانی بزرگ و روابط بین ذینفعان متفاوت است، لذا 
( تشکیل JV) 12گذاری مشترکبا سرمایه PVS11یک شرکت 

شود. این شرکت از چندین شرکت که ممکن است می
کنندگان، بخش عمومی و غیره ها، تامینپیمانکاران، بانک
 .]17[شود باشند، تشکیل می

گذاری امین مواد معدنی به سرمایهاز آنجا که زنجیره ت
عظیم و آخرین فناوری و مهارت انسانی نیاز دارد، لذا برای 
تحقق اهداف بلندمدت پروژه شرکت باید از گروه مشارکت قوی 
با ترکیب موزون و هماهنگ سهامداران، تعهد اعضای مشارکت 

ریزی مناسب و با با اهداف مشترک، مدیریت قوی و برنامه
 متناسب با ابعاد پروژه، تشکیل شود.قدرت مالی 

 تعریف روش حل اختالف مورد توافق طرفین

معدنی به دلیل  PPPهای برداری پروژهمدت بهره
های مشارکتی طوالنی است گذاری عظیم و ماهیت پروژهسرمایه

برداری رخ دهد، از این و ممکن است اختالفاتی در دوران بهره
ل اختالف در قراردادها بسیار رو سازوکار واضح و روشن برای ح

مهم و ضروری است. وجود مرجع داوری مستقل و سازوکار 
گذاران در قانونی ساختار یافته باعث امنیت و تشویق سرمایه

 شود.خصوصی می-های مشارکت عمومیپروژه

 PPPهای تعیین اولویت عوامل موفقیت در پروژه -3-2

ی مشارکتی، هاپس از تعیین عوامل موفقیت در پروژه
ها مجموعه عوامل ذکر شده بندی آنمنظور ارزیابی و اولویتبه
های مشارکت عنوان عوامل اصلی موفقیت پروژهمورد( به 20)

ها در قالب یک خصوصی، به همراه عوامل فرعی آن -عمومی
پرسش تدوین شد. مجموعه سواالت آن در  196نامه با پرسش

. سپس این معیارها با هدف پیوست شماره یک آورده شده است
منظور حصول اطمینان از کفایت معیارهای پیش ارزیابی به

های در بخش PPPاحصا شده، برای شش کارشناس آشنا به 
های اجرایی، پیمانکاری و مهندسین مشاور علمی، دستگاه

ارسال شده است. پس از اصالح و تایید کفایت معیارها توسط 
ای برای شناسایی و نامهرسشکارشناسان، نسبت به تهیه پ

در  PPPسازی بر موفقیت پیاده مؤثربندی عوامل اولویت
ای لیکرت اقدام و برای های معدنی در مقیاس پنج نقطهطرح

پاسخ دهندگان که بر اساس معیارهای زیر انتخاب گردیدند، 
 ارسال شد.

  PPPهای درک و دانش مناسب از پروژه
 طور مستقیم به PPPژه درگیر بودن با حداقل یک پرو
 هادر دانشگاه PPPهای تدوبن مباحث مربوط به پروژه

متخصصان  نفر از 250پژوهش از  این آماری جامعه
گذاری به روش مشارکت برجسته، باتجربه و آشنا به سرمایه

شود. در این خصوص خصوصی در ایران تشکیل می –عمومی
( 1)رابطه  13کرانبرای تعیین حجم بهینه نمونه از رابطه کو

 .]1[استفاده شد 

(1) 
 

 که در آن:
n: حجم نمونه 
z درصد  5: مقدار عدد نرمال استاندارد که برای خطای

 است. 96/1درصد( برابر  95)اطمینان 

 انحراف معیار :
d: دقت برآورد 

N :اندازه جامعه آماری 

ی با گیردرصد و دقت نمونه 5در این پژوهش، خطای آماری 
در نظر  33/0حدود   9و  7، 5، 3، 1 14توجه به طیف لیکرت

( 2توان از رابطه )گرفته شد. برای برآورد انحراف معیار، می
استفاده کرد. بر اساس این رابطه بیشترین و کمترین مقدار 

. مقدار ]12[شود تقسیم می 6طیف لیکرت از هم کسر و بر 
 است. 34/1انحراف معیار برابر 
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(2) 
 

 که در ان

LM :بیشترین مقدار طیف لیکریت 

Lmکمترین مقدار طیف لیکریت : 
( اندازه نمونه برای 1با جایگزینی اعداد مربوط در رابطه )

 آید.دست میبه 51نامه معادل ارسال پرسش
های های علمی و تخصصی، بخشنفر از بخش 70سپس  

ذاران و گ، پیمانکاران، سرمایهPPPهای دولتی مرتبط با پروژه
نامه از طریق های مهندسین مشاور انتخاب شد و پرسششرکت

مراجعه حضوری، ایمیل و پست برای پاسخ دهندگان ارسال 
 73پرسش نامه معادل حدود  51گردید. در نهایت با دریافت 

درصد از مخاطبان فرآیند تحلیل آغاز شد. اطالعات 
رت نمودار ها به صونامهکنندگان پرسششناختی تکمیلجمعیت

 ، است.1
پرسش نامه ارسالی ابتدا پایایی  51آوری پس از جمع

نامه با ضریب آلفای کرونباخ بررسی و سپس با استفاده پرسش
تحلیل شد. بر اساس این آزمون پایایی  SPSSافزار از نرم

تر بودن آن از دست آمد که با توجه به بزرگبه 97/0پرسشنامه 
 ه تایید شد. نام، پایایی پرسش7/0عدد 

 
 شوندگانتحصیالت پرسش -الف

 
 شوندگانتخصص پرسش -ب

 
 شوندگانمسوولیت پرسش-پ

کنندگان شناختی تکمیلاطالعات جمعیت -1 شکل

 هانامهپرسش

 هاتحلیل یافته -4
های بندی عوامل موفقیت پروژهبرای تعیین اهمیت و اولویت

استفاده شد.  15یدمنخصوصی از آزمون فر  -مشارکت عمومی 
های معروف ناپارامتری است که آزمون فریدمن یکی از آزمون

بندی متغیرها بر اساس بیشترین تاثیر بندی و رتبهبرای الویت
. بر اساس این آزمون، عامل ]3[بر متغیر وابسته کاربرد دارد 

را در  (، بیشترین اهمیت76/16تعریف پروژه مناسب )با امتیاز 
فقیت پروژه دارد و تنظیم ساز و کار پرداخت قابل بین عوامل مو

(، تنظیم و عقد قرارداد مناسب 57/16قبول طرفین )با امتیاز 
(، ایجاد محیط سیاسی مناسب )با امتیاز 8/15)با امتیاز 

بندی شدند. های بعدی ردهترتیب در اولویت(، به42/15
گی به (، عدم وابست54/6همچنین اجرای درست پروژه )با امتیاز 

( و انجام فرآیند صحیح مناقصه )با 15/5بودجه دولتی )با امتیاز 
اهمیت قرار دارند.  ترین اولویت( به ترتیب در پایین84/2امتیاز 

های مشارکت ی عوامل موفقیت پروژه، کلیه1در جدول 
 ها آمده است.خصوصی به همراه وزن آن -عمومی

 نتایج آزمون فریدمن -1 جدول

 ردیف
های مشارکت موفقیت پروژهعوامل 

 خصوصی –عمومی 
 اولویت وزن 

 اول 76/16 تعریف پروژه مناسب 1

 دوم 57/16 تنظیم ساز و کار پرداخت قابل قبول  2

 سوم 8/15 تنظیم و عقد قرارداد مناسب 3

 چهارم 42/15 ایجاد محیط سیاسی مناسب 4

 پنجم 76/14 توسعه محیط اجتماعی مناسب 5

 ششم 88/13 ویب قوانین مورد نیازتدوین و تص 6

 هفتم 11/13 بررسی صحیح تقاضای بازار/جامعه 7

 هشتم 37/11 تعریف روش حل اختالف مورد توافق  8

 نهم 36/10 انتخاب صحیح شرکت پروژه 9

 دهم 34/10 برداری و نگهداری درست از پروژهبهره 10

 میازده 81/8 گیری مناسب از فناوری و نوآوریبهره 11

 دوازدهم 79/8 ایفای نقش و مسوولیت دولت 12

 سیزدهم 49/8 های اقتصادیشاخص 13

 چهاردهم 36/8 تقسیم صحیح مخاطرات 14

 پانزدهم 15/8 طراحی درست پروژه 15

 شانزدهم 6/7 سازی صحیح مقدمات اجرای پروژهپیاده 16

17 
سازی در بخش عمومی و ظرفیت

 خصوصی
 هفدهم 87/6

 هجدهم 54/6 رست پروزهاجرای د 18

 نوزده 15/5 عدم وابستگی به بودجه دولتی 19

 بیستم 84/2 انجام فرآیند صحیح مناقصه 20
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عامل  20و با توجه به ارزیابی  1براساس مندرجات جدول 
خواهد بود. بر این اساس  210موفقیت مجموع وزن برابر با 

یف پروژه هفت عامل که دارای اولویت باالتر هستند، یعنی؛ تعر
مناسب، تنظیم ساز و کار پرداخت قابل قبول طرفین، تنظیم و 
عقد قرارداد مناسب، ایجاد محیط سیاسی مناسب، توسعه 
محیط اجتماعی مناسب، تدوین و تصویب قوانین مورد نیاز و 
بررسی صحیح تقاضای بازار/جامعه در مجموع وزنی بیش از 

عامل  20مربوط به دارند و بیش از نیمی از کل امتیازات  106
دهند. در واقع، این هفت عامل سهم را به خود اختصاص می

، عوامل 2تری در موفقیت پروژه دارند. در نمودار قابل توجه
ترتیب اولویت نشان داده شده موفقیت به همراه وزن مربوطه، به

 است.

 گیرینتیجه -5

ای از بیست عامل موفقیت در در این پژوهش مجموعه
های معدنی با استفاده از خصوصی در پروژه–مومیمشارکت ع

شناسایی و  PPPنامه و به کمک متخصصین پرسش
نامه با استفاده از روش آلفای بندی شد. پایایی پرسشاولویت

، بررسی شد. در SPSSافزار کرونباخ و تجزیه و تحلیل آن با نرم
بندی عوامل موفقیت نهایت برای تعیین اهمیت و اولویت

خصوصی از آزمون فریدمن  -های مشارکت عمومیژهپرو
استفاده شد. براساس این آزمون و با تجزیه و تحلیل میانگین 

های عنوان عوامل اصلی موفقیت پروژهشاخص، هفت معیار به
PPP  معدنی در ایران شناخته شد. این عوامل به ترتیب اولویت

بل قبول شامل تعریف پروژه مناسب، تنظیم سازوکار پرداخت قا
طرفین، تنظیم و عقد قرارداد مناسب، ایجاد محیط سیاسی 
مناسب، محیط اجتماعی مناسب، تدوین و تصویب قوانین مورد 

 نیاز و بررسی صحیح تقاضای بازار یا جامعه است.
های این پژوهش بر چگونگی انجام امید است یافته

خصوصی در بخش معدن اثرگذار  -های مشارکت عمومیپروژه
زیرا اوالً بینش قابل توجهی برای ارزیابی معیارهای  باشد

خصوصی معدنی فراهم  –های مشارکت عمومیموفقیت پروژه
تر در آینده را تسهیل کند، ثانیاً زمینه انجام  تحقیقات بیشمی
 نماید.می

 

 منابع

آمار و کاربرد آن در »؛ 1397آذر، عادل؛ مومنی، منصور؛  ]1[
 ،  انتشارات سمت27، چاپ «مدیریت

ارزیابی فاکتورهای »؛ 1392رضا؛ اکبری، علی؛ هروی، غالم ]2[
خصوصی در  -موفقیت پروژه در قراردادهای مشارکت عمومی

 هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، «کشور ایران

های ای بر تحلیل و تجلیلقدگونهن»؛ 1379دادگر، یداهلل؛  ]3[
 161-150، 3ی ذهن، ، مجله«فریدمن متدولوژی اقتصاد اثباتی

مشارکت »؛ 1393شیروی، عبدالحسین؛ خدادادپور، منیره؛  ]4[
، حقوقی خصوصی، «خصوصی از منظر قوانین ایران -عمومی

 2(، چاپ 25)پیاپی  2، شماره 11دوره 

 عوامل با اهمیت زیاد 

 عوامل با اهمیت کم

 های مشارکتی معدنیبندی عوامل موفقیت بر پروژهویتاول  -2شکل

https://www.civilica.com/Papers-NCCE07=%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86.html
https://www.civilica.com/Papers-NCCE07=%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86.html
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تامین مالی »؛ 1396باغ، رضا؛ حیدرپور، افشین؛ علیزاده قره ]5[
ی و نهادی تامین مالی از طریق بخش حمل و نقل موانع قانون

ها، ، مرکز پژوهش(«PPPخصوصی )–مشارکت بخش عمومی
های زیربنایی و امور تولید دفتر مجلس شورای اسالمی، پژوهش
 مطالعات انرژی، صنعت و معدن.

فرجی کالریجانی، حمیدرضا؛ جاللی، سید محمد اسماعیل؛  ]6[
 –مومی برداری از مشارکت عسنجی بهرهامکان»؛ 1397

 ، چهارمین«سنگ در ایرانکاری زغالخصوصی در حوزه معدن
 سنگ ایرانکنگره ملی زغال

فرجی کالریجانی، حمیدرضا؛ جاللی، سید محمد اسماعیل؛  ]7[
های مشارکت عمومی کارگیری روشبررسی ضرورت به»؛ 1397

اولین کنفرانس ، «های معدنی ایرانخصوصی در توسعه پروژه –
با تاکید بر  (PPP) شارکت عمومی خصوصیقراردادهای م
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 پیوست
 خصوصی در حوزه معدن عمومی مشارکت های پروژه در موفقیت عوامل نامه پرسش

عوامل 

موفقیت 

های پروژه

ppp 

 های موفقیتشاخص

 اهمیت هر یک از معیارها از دیدگاه هدف

ت )
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1)
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ت ) 
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ار 
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ب
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ب
اس

من
ژه 

رو
ف پ

ری
تع

 

           شناسایی پروژه مناسب 

           امکان سنجی جامع پروژه

           لویت یا اهمیت پروژه برای دولت او 

           نیاز محسوس کشور به پروژه

           انحصاری بودن پروژه

           امنیت و ایمنی سایت

صه
ناق

ح م
حی

ص
د 

ین
رآ

م ف
جا

ان
 

           انجام مطالعات جامع ریسک قبل از تصمیم برای واگذاری پروژه

           اسناد انتخاب سرمایه گذارایجاد چارچوب های تهیه 

           تعریف چارچوب های انجام مذاکره رقابتی پس از فراخوان عمومی و در حین بررسی های فنی و مالی به منظور اصالح پیشنهادها 

           مطالعات مفهومی کافی

           شفافیت در بررسی پیشنهادات واصله

           قصه نظارت بر سالمت منا

           چارچوب قانونی مناسب برای رقابت

           رقابت عادالنه

           کم هزینه بودن شرکت در مناقصه

           کوتاهی روند مناقصه و مذاکرات قراردادی

           مقررات اداری ساده

ده
یا

پ
ی 

را
اج

ت 
ما

قد
ح م

حی
ص

ی 
از

س

ژه
رو

پ
 

           شناخت بخش عمومی از اجرای طرح /ساختار اجرایی کشور برای اجرای پروژهآمادگی الزم در 

           در اجرای پروژه مؤثرهای هماهنگی سازمان

           های فنی، قراردادی و مالیاختیار نهاد مرکزی برای ایجاد هماهنگی جهت صدور تاییدیه 

           سازی پروژهمادهها برای آها و هماهنگیریزیبرنامه

           گیری یا مدیریتی مناسب دولتیوجود ساختار تصمیم

           ترکیب موزون و هماهنگ در مجموعه کارفرما

           تملک اراضی

           محیطی و منابع طبیعیزیست عدم معارض
 

ت
فی

ظر
ش 

بخ
ی 

از
س

ی
ص

صو
 خ

ی و
وم

عم
 

           ویجی و آموزشی در دستگاه های اجراییبرگزاری دوره های تر

           برگزاری همایش های معرفی فرصت ها و مشوق ها سرمایه گذاری در حوزه های تخصصی مختلف 

           خصوصی در دستگاه های اجرایی با پرسنل آموزش دیده متخصص -تشکیل واحدهای توسعه مشارکت عمومی 

           ی اجرایی براساس  عملکرد در واگذاری های پروژه ها به بخش غیردولتی ارزیابی دستگاه ها

           همراهی دستگاه های نظارتی با دستگاه های اجرایی در فرآیند واگذاری طرح ها

ت
دول

ت 
ولی

سو
و م

ش 
 نق

ی
فا

ای
 

           تدوین آیین نامه / دستورالعمل ارزیابی صالحیت سرمایه گذار

           ن آیین نامه / دستورالعمل تضامین در قراردادهای مشارکتیتدوی

           ایجاد صندوق های حمایتی و توسعه ای بخشی به منظور تجهیز منابع پایدار، اعطای تسهیالت، ارایه تضامین مورد نیاز و ...

           تاسیس صندوق ضمانت سرمایه گذاری در بخش معدن به منظور پوشش مخاطرات

           ایجاد سازوکار توثیق قرارداد پروژه مشارکتی و / یا تضامین خرید محصول جهت اخذ تسهیالت از نهادهای مالی

           اختصاص سهم مناسبی از منابع طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در قالب کمک اعتباری به سرمایه گذاران

           های دولتهشفافیت در اهداف یا خواست

           خرید تضمینی محصول / خدمات

           ارایه تضامین الزم از طرف دولت

           حل مشکالت بیمه و قانون کار

           عدم تاخیر دولت در اجرای قرارداد

           پشتیبانی از کسب و کار

           تشویق توسعه مالی و بخش زیربنایی 
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           رقابت بین بخش خصوصی

           تصویب طرح

           اجرای صحیح قانون

           خرید رقابتی

           ارزیابی دوره ای از ارائه خدمات

           معافیت های مالیاتی برای ورود تجهیزات

           عدم دخالت دولت در قیمت گذاری

 و 
ن

وی
تد

از
 نی

رد
مو

ن 
انی

قو
ب 

وی
ص

ت
 

ایجاد نهادهای تنظیم مقررات در بخش های تخصصی با هدف سیاست گذاری، قیمت گذاری و نظارت بر ارایه کمیت و کیفیت ارایه 

 خدمات 
          

مایش ایجاد نظام مشوق های سرمایه گذاری )مانند مالیاتی، بیمه ای، گمرکی و تسهیالتی( براساس سیاست های مرتبط با آ

 سرزمین و سطح توسعه یافتگی در مناطق مختلف کشور 
          

           فراهم نمودن زمینه جذب فاینانس خارجی توسط سرمایه گذار در قرارداد مشارکتی

           استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در قراردادهای مشارکتی

           صندوق پروژه( متناسب با بازار سرمایهاستفاده از ابزارها و نهادهای مالی )مانند 

           تدوین و تصویب قوانین و مقررات جامع 

           هاعدم تغییر قوانین و مقررات و ثبات آن

           شفافیت قوانین

           سازگاری قوانین با قرارداد

           قوانین و سازوکارهای حمایتی از سرمایه گذاران

           گذاری به منظور اعطای تسهیالت بانک هاقانون

           استفاده از بازار و ظرفیت بخش خصوصی در زیرساخت

           رفع محدودیت ها در اخذ مجوزهای زیست محیطی و منابع طبیعی و ...

ی
ولت

 د
جه

ود
ه ب
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س
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عد

 

           بدهی دولتامکان احداث زیر ساخت بدون افزایش 

           استفاده از بازار و ظرفیت بخش خصوصی 

           تشویق توسعه بخش مالی و زیر بنایی

           مراجعه محدود به منابع عمومی

           کاهش هزینه عمومی برای سرمایه گذاری

           مصرف بهینه منابع

           رای بخش خصوصیدرامد پایدار و دراز مدت ب

           کاهش فشار بودجه بر بخش عمومی

به
ص
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 ش

ی
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           سود معقول

           افزایش تولید ناخالص داخلی

           کسب حداکثر سود برای دولت

           شاخص های اقتصادی کالن پایدار

           دسترسی به منابع مالی

           بلوغ بازارهای مالی 

           ثبات اقتصادی 

           گذاریهای داخلی در سرمایهتوانمندسازی بانک

           زمان کافی برای بازپرداخت وام

           پایین بودن هزینه تمام شده پول در تامین مالی ریالی

           ایللی و منطقهالماستفاده از منابع موسسات بین

           تحریم 

           ثبات عوارض و حقوق گمرکی

           نوسان نرخ ارز

           افزایش درآمد ارزی

           تورم

ب
اس

من
ی 

اس
سی

ط 
حی

د م
جا

ای
 

           حمایت سیاسی

           وضعیت سیاسی پایدار

           پشتیبانی از کسب و کار

           پایبندی دولت به قرارداد

           فساد  نظام اداری مانند رشوه خواری

           ثبات و پایداری دولت میزبان

           اعتماد
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           عدالت

           شفافیت

           امنیت سرمایه گذاری
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اس

من
ی 
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تم

اج
ط 
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سع
تو

 

           برای عمومسودآوری بیشتر 

           عدم مخالفت عمومی با پروژه

           کمک اجتماع محدوده معدنی به مشارکت

           همگرایی فرهنگ کار

           توسعه اقتصاد محلی

           رضایت کاربران و عموم مردم

           ارائه خدمات قابل اعتماد به مشتریان

           شکایاتکاهش 

           توانایی ایجاد فرصت های شغلی

           توانایی ایجاد استانداردهای بهتر زندگی

           اهمیت دادن به محیط زیست

           حفاظت از منابع طبیعی

           حمایت از میراث فرهنگی

           دسترسی شهروندان به محصوالت و خدمات

           همراهی گروه های سبز

ب
اس

من
د 

دا
رار

د ق
عق

 و 
یم

نظ
ت

 

           روش قراردادی مناسب

           در دسترس بودن مواد

           کاهش هزینه اجرای طرح

           کاهش زمان اجرای طرح

           پیشنهاد مالی مناسب

           سود معقول

           ایه گذاریبازده خوب از سرم

           فرصت بیشتر برای گسترش منافع تجاری

           ارتباط و مشارکت طوالنی مدت

           انعطاف پذیری قرارداد

ح 
حی

ص
م 

سی
تق

ت
را

اط
مخ

 

           سلب شدن مالکیت توسط دولت

           کسری بودجه

           وضعیت پرداخت در صورت شکست زیر ساخت

           سیاسی -اعتراضات عمومی

           تخصیص ریسک متناسب با ظرفیت

           مشکالت طراحی

           محیط سیاسی و اجتماعی نا پایدار

           عدم تعهد دولت به قرارداد

           فساد و رشوه خواری

           عدم تعهد گروه مشارکت

           طبیعی بالیای

           عدم پوشش بیمه ای مناسب 

ژه
رو

ت پ
رس

 د
ی

اح
طر

 

           بررسی نیاز بازار / جامعه

           تطابق با استانداردهای طراحی

           طراحی ساده و به روز پروژه

           ها، اسناد و مشخصات فنیکافی بودن نقشه

           صات طرحثبات و عدم تغییر مشخ

           تجربه و مهارت پرسنل متخصص در طراحی

ژه
رو

ت پ
رس

 د
را

اج
 

           مدیریت موفق اجرا

           استفاده از سوابق و تجربیات سایر کشورها

           استاندارد اجرا

           تجربه کافی در اجرا پروژه

           ساخت و  تکمیل  به موقع 

           بهبود قابلیت اجرا و ساخت

           شرایط محیطی و محل اجرای مناسب پروژه



 «مهندسی معدن»نشریه علمی پژوهشی  سید محمد اسماعیل جاللی حمیدرضا فرجی کالریجانی، 

 

28 

 

           تامین مصالح

ژه
رو

ز پ
ت ا

رس
ید

دار
گه

و ن
ی 

دار
بر

ره 
به

 

           مؤثرمدیریت بهره برداری 

           شرکت بهره بردار قوی

           مدت امتیاز متعارف و بررسی شده

           درآمد بهره برداری

           انعطاف قرارداد در زمان بهره برداری

           مدیریت مناسب تغییرات در زمان بهره برداری

           افزایش بهره وری در زمان بهره برداری

           اثربخشی

           استخدام افراد ماهر در سرویس و نگهداری

           نگهداری هزینه

ح 
حی

ص
ی 

رس
بر

عه
ام

/ج
زار

 با
ی

ضا
قا

ت
 

           تقاضای دراز مدت و کافی برای محصول نهایی  

           متعارف بودن عوارض و سازوکار اصالح عوارض

           عدم انحصار دولت در خرید محصول پروژه

           رضایت کاربران و عموم مردم

           جذاببسته های مالی 

           سرویس قابل اعتماد و با کیفیت

           ارائه خدمات عمومی بهتر

           ارتقا توسعه زیرساخت

           سودآوری بیشتر برای عموم

           حل ناکارآمدی خدمات عمومی در پروژه های زیربنایی

ره
به

ن
ز ف

ب ا
اس

من
ی 

یر
گ

-

ی
ور

وآ
و ن

ی 
ور

آ
 

           ه روز بودن فن آوریب

           انتقال تکنولوژی

           مهارت تکنولوژیکی

           انتقال فن آوری به شرکت های محلی

           نوآوری

           نوآوری در زیر ساخت

ت 
اخ

رد
ر پ

کا
زو

سا
م 

ظی
تن

ن
فی

طر
ل 

بو
ل ق

قاب
 

           پرداخت مبتنی بر عملکرد

           بار طرح اعت

           پرداخت هزینه از محل بهره برداری

           شارژ مستقیم توسط مصرف کنندگان

           سازوکار پرداخت منظم

           مؤثرسازوکار پرداخت 

ژه
رو

ت پ
رک

 ش
ح

حی
ص

ب 
خا

انت
 

           گروه مشارکت قوی 

           ریزی مناسب پروژهمدیریت و برنامه

           توزیع مناسب اختیارات و مسوولیت ها بین تیم شرکت پروژه

           ترکیب موزون و هماهنگ  سهامداران

           وجود سازمانی برای تخصیص، تحلیل و ارزیابی ریسک

           تعهد اعضا مشارکت

           تضمین وام دهندگان

           شرکاتفاوت فرهنگی میان 

           اهداف مشترک 

           ساختار شرکت

           قدرت مالی شرکت پروژه

           استفاده از ظرفیت مدیریت قوی

ل 
 ح

ش
رو

ف 
ری

تع

د 
ور

ف م
ال

خت
ا

ن
فی

طر
ق 

واف
ت

 

           داوری اختالفات

           مرجع داوری مستقل

           ساختار یافتهسازوکار حل اختالف قانونی 

           توانایی در حل اختالف در گروه مشارکت
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 پی نوشت
                                                           

1 Public-Private-Partnership 
2 Qiao 
3 BOT (Build-Operate-Transfer) 
4 Liu 
5 Osei-Keyi 
6 Corporate Social Responsibility 
7 Public-Private Community Partnership 
8 Lavlinskii 
9 Chiadzwa 
10 Special Purpose Company (SPC) 
11 Special Purpose Vehicle (SPV) 
12 Joint Venture 
13 Cochran Formula 
14 Likert Scale 
15 Friedman test 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




