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Abstract
At the time, using the capital market capacities is assumed as an important choice to raise funds for government
and infrastructure projects, which needs a good provision of rules and regulations. The main objective of this
research is to study the rules and regulations related to the infrastructure road transport projects financing, as an
important sectors of infrastructure, through the capital market. The methodology of this study is the mixed
method. First, a systematic review was done and several half-structured interviews were undertaken with experts
until the primary framework was designed. To approve the primary pattern and ensure its suitability, the Delphi
technique was applied using questionnaires and interviews. In the fields of roads, capital market and university,
42 questionnaires were filled, 28 interviews were carried out and 9 group meetings were held. Subsequently, the
qualitative and quantitative results were compared and concluded according to the triangulation method. Finally,
some changes were proposed to facilitate the financing of road projects through the capital market.
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چكیده
در حال حاضر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی ازطریق بازار سرمایه بهمنزلۀ گزینهاي مهم در تأمین مالی دولت و پروژههاي زیرساخت مطرح است كه
 هدف از پژوهش حاضر بررسی قوانین و مقررات مربوط به تأمین مالی طرحهاي زیرساختی.خود مستلزم وجود بستر مناسبی از قوانین و مقررات است
 ابتدا بررسی اسناد و، با بهرهگیري از روش پژوهش آمیخته. ازطریق بازار سرمایه است، بهمنزلۀ یكی از مهمترین بخشهاي زیرساخت،حملونقل جادهاي
 روش دلفی یا نظرسنجی از خبرگان با،مصاحبههاي نیمهساختاریافته انجام شد كه براساس آن پیشنهادهاي اولیه تدوین شد؛ سپس براي تأیید پیشنهادها
 جلسۀ گروهی3  جلسۀ مصاحبه و41  پرسشنامه تكمیل و24  بازار سرمایه و دانشگاه، در حوزههاي راه.استفاده از پرسشنامه و مصاحبه به كار گرفته شد
 پیشنهادهایی مبنی بر بازنگري در نگارش، درنهایت براساس اجماع خبرگان.برگزار شد كه نتایج كیفی و كمی آنها با رویكرد مثلثسازي مقایسه شد
 قانون،برخی قوانین و مقررات ازجمله قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاري خارجی براي امكان استفاده از تضمین دولت یا بانکها یا شركتهاي دولتی
احداث پروژههاي عمرانی بخش راه و ترابري ازطریق مشاركت بانکها و سایر منابع پولی و مالی كشور و آییننامۀ اجرایی آن براي امكان استفاده از سایر
 قانون توسعۀ ابزارها و نهادهاي مالی جدید براي رفع ابهام در وضعیت مالیاتی بانی و قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاي نظام،ترتیبات قراردادي
.مالی كشور براي شمول بخش راه در كنار سایر وزراتخانهها در معافیتهاي مالیاتی مرتبط ارائه شد
 بازار سرمایه، حملونقل جادهاي، طرح زیرساخت، تأمین مالی، قوانین و مقررات:واژههای کلیدی
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مقدمه.

اقدام ،به  892هزار میلیارد تومان اعتباار نیااز اسات .تنهاا

در مقیااااس سااارمایهگاااذاري و مخاااار  ،بخاااش

مبلغ پیش بینی شده براي توسعۀ حمل ونقل در برنامۀ ششم

حملونقل بزرگترین و متنوعترین بخش در زیرساخت

توسعه 832 ،هازار میلیاارد توماان اسات و ظارف مادت

عمومی است .اهمیت آن در زندگی ملتها ،از تجاارت

 1سال مبلغ  292هازار میلیاارد توماان بایاد باراي توساعۀ

روزمااره تااا آمااادگی بااراي جنااد گسااترده شااده و

زیرساختها سرمایهگذاري شود .این در حالی است كاه

انكارناپذیر اسات .بسایاري از اقتصااددانان در دهاههااي

تمام اعتبار طرح هاي عمرانی كه در بودجۀ  39پیش بینای

 8312و  8332در مقالااههااااي خااود باااه حیاااتیباااودن

شده است ،مبلغ  22هزار میلیارد تومان است (از كل رقم

زیرساخت در توسعۀ اقتصادي ،بهره وري و اشتغال اشاره

بودجه به مبلغ  992هزار میلیارد تومان)؛ یعنای باهتادریج

كرده اند .آنها نشان داده اند سرمایه گذاري در زیرساخت

حجم طرح هاي عمرانی در بودجه باه حادود  82درصاد

به نوآوري و رقابت پذیري كماک كارده و مبنااي یاک

كاهش یافته است كه این وضع نشاندهندۀ این است كاه

اساتاندارد بااب باراي زنادگی اسات (گرییاد.)4282 ،8

نمی توان باا بودجاه ،توساعۀ زیرسااخت هاا را انجاام داد.

مقایسۀ نسبت سرمایهگاذاري در زیرسااخت حمالونقال

ازطرفاای صاارف نظاار از وضااعیت موجااود كااه تنگناااي

به  GDPایران (معادل  2/1درصاد) باا ساایر كشاورهاي

سیسااتم بااانكی مااانع از اعطاااي تسااهیالت شااده اساات،

دنیا نشان می دهد ایران نسبت به متوسط سارمایهگاذاري

تطابق نداشتن سررساید باین مناابع كوتااهمادت باانكی و

كشااورهاي در حااال توسااعۀ دنیااا در زیرساااختهاااي

مصارف بلندمادت پاروژه هااي كاالن ،ریساک سیساتم

حمل ونقل كمتر سرمایهگذاري میكند (مركز مطالعاات

بانكی را افازایش داده و تاأمین ماالی بلندمادت ازطریاق

تكنولااوژي دانشااگاه صاانعتی شااری  .)4282 ،ازطرفاای

سیستم بانكی را به راهكار نامناسبی تبادیل كارده اسات؛

پروژۀ احیاي جاادۀ ابریشام كشاور چاین باین ساال هااي

ازاین رو ،استفاده از سایر ظرفیتهاي موجاود در كشاور

 4289تااا  4242فرصااتی مناسااا بااراي ایااران بااه شاامار

بااراي تااأمین مااالی طاارحهاااي زیرساااختی حماالونقاال

می آید .ازجمله منافع بزرگ این پروژه براي كشاورمان،

ضروري است .در حال حاضر استفاده از ظرفیات بخاش

تقویت و تثبیت نقش ژئوپلتیک ایاران باه منزلاۀ چهاارراه

خصوصی ازطریق بازار سرمایه بهمنزلۀ گزینهاي مهام در

تجاري و سیاسی جهان است (علای پاور .)4282 ،هادف

تأمین مالی دولت و پروژههاي زیرسااخت مطارح اسات

پژوهش حاضر آن است كه قوانین و مقررات مرباوط باه

كه خود مستلزم وجود بستر مناسبی از قاوانین و مقاررات

تأمین مالی طرحهاي زیرساختی حمالونقال جاادهاي را

است .هدف از پژوهش حاضر بررسی قوانین و مقاررات

ازطریق بازار سرمایه بررسی كند.

مربوط به تأمین مالی طارحهااي زیرسااختی حمالونقال
جادهاي ،به منزلۀ یكی از مهمترین بخشهاي زیرساخت،
ازطریق بازار سرمایه است.

بیان مسئله.
براساس گزارش مجلس شوراي اسالمی در اسفندماه
( 8932خانۀ ملت ،خبرگزاري مجلس شاوراي اساالمی)
در حال حاضر براي تكمیل پروژههاي موجود در دسات
1. Grigg

مبانی نظری
مشارکت عمومی خصوصی.
در دهااههاااي اخیاار در زمینااۀ رویااارویی بااا ناااتوانی
دولااتهااا در ماادیریت و تااأمین مااالی زیرساااختهاااي

درآمدي بر قوانین و مقررات تأمین مالی در طرحهاي زیرساختی حملونقل جادهاي ازطریق بازار سرمایۀ ایران 9 /

حملونقل ،مقرراتزدایی و مشاركت خصوصی بیشتري

عمومی 2را بهمنزلاۀ یكای از موضاوعات اقتصااد سیاسای

مشاهده شده است .عوامل بسیاري بر بخش عمومی فشار

ضروري مینماید .براي مثال گرچه كشور ژاپن ازطریاق

آوردهاند تا خصوصیسازي زیرساختهااي حمالونقال

قانونگذاري هاا ،اصاول دسترسای برابار ،اناواع مختلا

را در پیش بگیرند (رودرید)4289 ،8؛ عواملی مانند:

كمک مالی متقابل و سیستم بازیافت هزینههاا در توساعۀ

مسائل بودجه اي :سطح هزیناههااي دولاتهاا ،فشاار
روزافزونی را بر منابع بودجهاي تحمیل كرده است.

شاابكۀ بزرگراهاای كارآمااد موفااق بااود ،درنهایاات بااه
سرمایهگذاري عظیم بیش از حد نیااز رساید كاه باهطاور

هزینههاي بابي عملیاتی :در بخش عمومی انگیزهاي

عماده بااهدلیاال سااورمدیریت عمااومی ،مبااالغ فراواناای از

بااراي بهبااود سیسااتم ایجاااد نماایشااود؛ زیاارا هرگونااه

بدهی را به سیستم تحمیل كرد .توسعۀ بزرگراههاي ژاپن

ناكارآمدي توسط بودجۀ عمومی جبران میشود.

مثااال روشاانی از نقااش انتخاااب عمااومی در تااأمین مااالی

یاراناااۀ ضاااربدري :بسااایاري از زیرسااااختهااااي

زیرساخت اسات (داریاش .)4282 ،2بیشاتر كشاورها در

حمل ونقل كه هزینه هاي عملیاتی آنها توسط درآمدهاي

حال ایجاد برنامههاي ملی زیرسااخت باا هادف كااهش

آنها جبران نمیشود ،ازطریق سایر جریانهااي درآمادي

ریسک دخالت سیاسی در تصمیمگیريهااي مرباوط باه

حمایاات و جبااران ماایشااوند .بااراي مثااال ،سیسااتمهاااي

زیرساختاند (گزارش روندهاي جهانی در حال ظهور و

حمل ونقل عمومی ازطریق درآمدهاي عوارض و مالیات

پیامدهاي آن براي توسعۀ زیرساخت در استرالیا.)4282 ،
با وجاود مشااركت روزافازون بخاش خصوصای در

بر سوخت ،یارانه دریافت میكنند.
تساوي طلبی :4ازآنجاكه سارمایه گاذاري عماومی در

توسااعۀ زیرساااختهااا ،نقااش دولاات در آینااده همینااان

بیشتر مواقع فرایندي سیاسی است كه با فشارهاي زیاادي

بااهمیت باقی خواهد ماند و ایان دو هماواره مكمال هام

باااراي دریافااات ساااهم خاااود

خواهنااد بااود .پااروژههاااي زیرساااخت در تركیاااهاااي

روبه روست ،یک سرمایه گذاري در یک ناحیه ،بیشتر باا

متفاااوتی از دولاات و بخااش خصوصاای ساااختاربندي

یک سرمایهگذاري قابلمقایسه در ناحیهاي دیگر جباران

می شوند و حتای در ماواقعی كاه تاأمین ماالی كاامال بار

می شود ،حتی اگر این سارمایهگاذاري ضاروري نباشاد.

عهدۀ بخش خصوصی اسات ،دولاتهاا باهطاور معماول

این موضوع هزینۀ كلی سرمایهگاذاري در زیرسااخت را

ارائهدهندۀ تضمین به سارمایهگاذاراناناد و پاروژههاا باه

افزایش میدهد؛ به ویژه اگار تسااويطلبای سابا ایجااد

اتكاي دولت ،تأمین مالی میشاوند .صارف نظار از ناوع

پروژههاي غیردرآمدزا شود.

روش تأمین مالی ،دولت همواره نقشی اساسی در توساعۀ

از جنااااحهااااي مختلاا

پروژه هااي مشااركت عماومی خصوصای ،عملكارد

زیرساختها دارد .بهطور كلی دخالت دولات در توساعۀ

برتري هم در هزینه و هام در ابعااد زماانی پاروژه دارد و

زیرساختها یاا باه شاكل مساتقیم انجاام مایشاود یاا باا

این مزیت با افزایش انادازه و پیییادگی پاروژه افازایش

اقداماتی نظیر قانون گذاري ،تنظایم قراردادهاا و معافیات

مااییابااد (ریزبااک .)4282 ،9ازطرفاای محاادودیتهاااي

مالیاتی صورت میگیرد یا سایر مشوقها شرایط را باراي

موجود در تأمین مالی زیرساخت ،توجه به نظریۀ انتخاب

ورود بخش خصوصی فراهم میكنناد (گااتی.)4282 ،9

1. Rodrigue
2. Equalization
3. Raisbeck

4. Public Choice
5. Dharish
6. Gatti
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ممكن است تصمیم بگیرد قانون

پیااادهسااازي كااارآ و ماناادگار پااروژههاااي زیرساااختی

دولت به دبیل مختل

مشاركت عمومی خصوصی یا واگاذاري را وضاع كناد.

مشاركت عمومی خصوصی قابال اساتفاده اسات (گاروه

بااراي مثااال ممكااناساات بخواهااد بااراي فراینااد ایجاااد،

بانک جهانی.)4289 ،

تداركات یاا نظاارت بار پاروژههااي مشااركت عماومی
خصوصی اولویت قائل شود یا چهارچوب نهادي شفافی

منابع درآمدی حملونقل جادهای.

براي آن بنا نهاد .باراي پوشاش شاكاف قاوانین موجاود

در حااالی كااه عااوارض سااوخت حاادود  92درصااد،

كشور میزبان نیز ممكن است به قوانین مشاركت عمومی

عوارض خودرو حادود  42درصاد و عاوارض جاادهاي

خصوصی نیاز باشد؛ براي مثال دولتها میتوانناد امتیااز

حدود  2درصد از درآمدهاي پایادار راهاداري اروپاا را

حق ورود یاا مداخلاه 8باراي وامدهنادگان و فراینادهاي

تشااكیل ماایدهنااد ،در ایااران قااانون تااردد وسااایل نقلیااۀ

آزاد و منصاافانۀ تااداركات را امكااانپااذیر كننااد .ایاان

خااارجی حاادود  22درصااد و عااوارض بارنامااه حاادود

تعدیالت می توانند در ماوارد زیار لحااو شاوند :قاوانین

 92درصد از درآمادهاي راهاداري را تشاكیل مایدهاد

یااک بخااش خااان ،قااوانین تااداركات ،رقاباات ،قااوانین

(مركااز مطالعااات تكنولااوژي دانشااگاه صاانعتی شااری ،

عمومی مشاركت عمومی خصوصی و امتیااز واگاذاري.

 .)4282منابع درآمدي حملونقل جادهاي در ساه گاروه

برخی خطوط راهنماي بینالمللی در این زمینه عبارتاند

اصلی در نظار گرفتاه مایشاوند :مالیااتهااي مارتبط باا

از:

سوخت ،مبالغ دریافتی بابات ترافیاک و مباالغ مارتبط باا
 راهنماااي قااوانین مشاااركت عمااومی خصوصاای

مسافت طیشده توساط وساایل نقلیاه .9در پژوهشای كاه

واگااذاري توسااط كمیساایون قااانون تجااارت بااینالملاال

توسط مؤسسۀ سیاست گذاري حملونقل ویكتوریا انجام

سازمان ملل.

4

شده اسات ،مناابع مختلا

 اصاول مبناا باراي یااک قاانون واگاذاري امااروزي
توسط بانک اروپایی توسعه و نوسازي.

9

افزایش كرایۀ مسافر ،تخفی

درآمادي حمالونقال مانناد
گروهی ،مالیات بر اماوال،

مالیات بر فروش منطقاهاي ،مالیاات بار درآماد سااكنان،

 اصااول حاكمیاات (نظااارت) بخااش عمااومی در

مالیات بر سوخت ،مالیات بر وسایل حملونقال ،مالیاات

مشاااركتهاااي عمااومی خصوصاای سااازمان همكاااري

بر مصرف كنندگان منطقه ،مالیات كارفرمایان ،عاوارض

اقتصادي و توسعه.

جااده ،مالیااات باار كیلااومتر خااودرو ،مالیااات باار درآمااد

عاالوه بار ایان ماوارد ،قلمارو زیرسااخت آمریكاااي

فروش پاركیند ،مالیات بر پاركیناد باهمنزلاۀ دارایای،

بتین 2در سال  4282و قلمرو زیرساخت آفریقا 2در سال

قیمااتگااذاري توسااعهیافتااۀ پاركینااد ،پاااداش ا اار

 ،4282اباازار اطالعاااتی و شاااخص الگااویی ارائااه كاارده

حملونقل یا ا ر توسعهاي آن ،9گارفتن بخشای از ارزش

است كه براي ارزیاابی ظرفیات دولاتهاا باراي اجارا و

3

زمین ،1اجارۀ ایستگاههاا یاا جایگااههاا ،فاروش تاراكم
جایگاهها و تبلیغات با معیارهاي زیر ارزیابی شده است:

1. Step-in Rights
2. The United Nations Commission on International Trade
)Law (UNCITRAL
3. The European Bank for Reconstruction and
)Development (EBRD
4. Infrascope Latin America
5. Infrascope Africa

 درآمد بالقوه و پیشبینیپذیري و بات.
)6. Vehicle Miles Traveled (VMT
7. Development or Transport Impact Fees
8. Land Value Capture
9. Air Right
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 سرمایه پذیري افقی باا مفهاوم توزیاع باین افاراد باا

میشود؛ سپس برخی قوانین و مقررات حوزۀ حملونقال

روت ،نیاز و توانایی مشابه (با این فرض كاه ماردم بایاد

در كشورهاي منتخا مارور مایشاود .درانتهاا وضاعیت

معادل آنیه میپردازند ،دریافت كنند) و سارمایهپاذیري

ایاااران بررسااای مااایشاااود .كشاااور آمریكاااا باااهدلیااال

عمودي با مفهوم توزیع بین افراد با روت ،نیاز و تواناایی

توسعه یافتگی بازارهاي مالی ،كشورهاي كانادا و استرالیا

متفاااوت (بااا ایاان فاارض كااه بااراي افااراد بااا مشااكالت

به دلیل سابقۀ فعالیت طاوبنی در زیرسااخت ،هندوساتان

جسمانی ،اقتصادي و اجتمااعی هزیناه هاا كمتار و مناافع

به منزلۀ یكی از اقتصادهاي نوظهاور ،كشاورهاي تركیاه،

بیشتر باشد).

عربستان ،امارات و پاكستان بهدلیل همسایگی و تشابه در

 تأ یر روي سافر :ا اري كاه گزیناۀ درآمادزایی بار
چگونگی و میزان سافر و اهاداف راهباردي حمالونقال

تولیااد ناخااالص داخلاای و درنهایاات مااالزي بااهدلیاال
توسعهیافتگی بازارهاي مالی اسالمی انتخاب شدهاند:

مانند كاهش سفر با اتومبیل و افزایش سفرهاي جایگزین

خاورمیانه و شمال آفریقا :در این منطقه با وجود

دارد و با ا ر افزایش قیمات بار كااهش سافر یاا ناوع آن

نیاز شدید ،سرمایه گذاري خصوصی در زیرساختها باه

سنجیده میشود.

دبیاال مختل ا  ،از شاارایط اقتصااادي جهااان گرفتااه تااا

 اهداف راهبردي توسعه كه بر ماوارد زیار متمركاز

الزامات محافظه كارانه و ساخت گیراناۀ سیساتم باانكی و

است :تأ یر منبع درآمادزا بار ناوع و موقعیات توساعه در

عدم اطمینان سیاسی در منطقه ،باا كااهش روباهرو باوده

اجتماع و اینكه این موضوع اهداف برنامهریزي راهبردي

است .توصیههاي زیر براي این منطقه ارائه شده است:

مانند ایجاد مناطق پرجمعیت و دردسترس و ...را حمایت

 نیاااز بااه تقویاات تخصااص حرفااهاي و رهبااري :بااه

میكند یا در مقابل آن قرار دارد .این معیار با درک آ ار

ظرفیتسازي در سطوح مختلا

نیااز اسات .در ساطوح

مالیاتی و قیمتی بر الگوهاي توسعه سنجیده میشود.

ارشد سیاسی و اداري ،این نیاز بیشتر نگرشمحاور اسات

 پذیرش عمومی و سهولت اجرا (لیتمن.)4282 ،8

تا فنی؛ ولی در سطوح اجرایای هام نگارشمحاور و هام

بهطور معمول ایجاد فرصت باراي سارمایهگاذار ،باراي

فناای اساات .حمایاات سیاساای در سااطوح باااب بااا اقتباااس

جبران بخشی از هزینهها یا كسا بخشی از سود موردانتظاار

راهباارد و خااطمشاای زیرساااخت ملاای كااه رویكااردي

از منابع درآمدي متنوع ،با كمک باه كااهش عادم اطمیناان

یكپارچااه در بخااشهاااي مختل ا

دارد و بااه مشاااركت

ناشای از پاایشبینای جریااان ترافیااک ،انگیازۀ قااويتااري در

عمومی خصوصی باه منزلاۀ گزیناۀ تاداركات ماینگارد،

بخش خصوصی براي سرمایهگذاري در احداث بزرگاراه و

میتواند تقویت شود.

آزادراه ایجاد میكند (تركان و شهبازي.)4282 ،

 اطمینان از شافافیت مقرراتای و پایشبینایپاذیري:
براي ایجاد اطمینان در تداوم خطمشی مشاركت عمومی

مروری بر قوانین و مقررات حوزۀ حمللونقلل

خصوصاای ،دولااتهااا بایااد حااداقلی از سااطوح تضااامین

در سایر کشورها.

دربارۀ قانون را داشته باشند و مقررات پیشبینایپاذیر را

در ادامه خالصهاي از وضعیت تأمین مالی زیرساخت
در كشااورهاي حااوزۀ خاورمیانااه و شاامال آفریقااا 4ارائااه
1. Litman
)2. Middle East and North Africa (MENA

به اجرا گذارند و اهداف راهباردي تعریا

كنناد .یاک

فرایند مناقصۀ شفاف و مطمئن نیز در جذب شركتهاي
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باكیفیاات و حداكثرسااازي ارزش پااول بااراي دولااتهااا

براي دولت دارد .هرچناد اگار باهدرساتی درک و اجارا

حیاتی است.

شود ،مایتواناد نقاش مهمای در تاأمین زیرسااخت بزم

 تمركااز باار انتخاااب پااروژه و آمااادگی بااراي آن:

براي توسعۀ اقتصادي و ارتقاي استانداردهاي زنادگی در

سرمایهگذاري بیشتر در انتخاب پروژه و آمادهكاردن آن

منطقه داشاته باشاد (ساازمان همكااريهااي اقتصاادي و

براي استفاده از خدمات بانكی براي پروژههاي مشاركت

توسعه.)4282 ،

عمااومی خصوصاای ضااروري اساات .دولااتهااا بایااد باار

آمریكا :طرح سرمایهگذاري ساخت آمریكا 8كه در

پروژه هایی متمركز شوند كه بیشترین احتمال موفقیت را

سااال  4282بااه اجاارا درآمااد ،شااامل تأساایس مركااز

دارد .توصیه میشود كشورهاي حوزۀ خاورمیانه و شمال

سرمایه گذاري حمل ونقل ساخت آمریكاا 4باود .در ایان

آفریقا ابتدا بر پروژههایی با پیییدگی كمتر و تكرارپذیر

طااارح تعااادادي از ساااازوكارهاي تاااأمین ماااالی باااراي

تمركااز كننااد و بعااد از پایااان موفقیااتآمیااز پااروژههاااي

مشاركتهاي عمومی خصوصی مانند قاانون ناوآوري و

سادهتر ،سراغ پروژههاي پیییده بروند.

تأمین مالی زیرساخت حملونقل 9تقویت شد (ورناک و

 بااازنگري در یارانااههاااي اناارژي بااراي تشااویق

سادي .)4282 ،2طارح سارمایه گاذاري سااخت آمریكاا

مشاركتهاي عمومی خصوصی در حوزۀ حمالونقال و

به دنبال ایجاد رویكردي یكسان در سرمایه گذاري بخش

اناارژيهاااي تجدیدپااذیر :روا یارانااه روي اناارژيهاااي

خصوصاای و توسااعۀ اسااتفاده از قراردادهاااي مشاااركت

تجدیدناپااذیر ،بیشااتر محاادودیتی بااراي پااروژههاااي

عمااومی خصوصاای توسااط دولااتهاااي ایااالتی اساات.

زیرساااختی اناارژي تجدیدپااذیر بااه شاامار ماایآیااد و

باهعاالوه تعادادي از مشااوقهااي سارمایهگاذاري ماننااد

پااروژههاااي مشاااركت عمااومی خصوصاای را نساابت بااه

كمک اعتباري ارائاه شاده زیار قاانون ناوآوري و تاأمین

انحرافات بازار منتج از آن آسیاپذیر میكند.

مااالی زیرساااخت حماالونقاال و معافیاات مالیاااتی اوراق

 ریسک زدایی از پروژهها :منطقۀ خاورمیانه و شمال

قرضۀ خصوصی 2را شامل مایشاود (گازارش رونادهاي

آفریقا باا منااطق دیگار باراي سارمایهگاذاري در بخاش

جهااانی در حااال ظهااور و پیاماادهاي آن بااراي توسااعۀ

خصوصی در رقابت است؛ در حالی كه نسابت باه ساایر

زیرساخت در استرالیا .)4282 ،راهنمااي مراجاع قضاایی

مناااطق ریسااكیتاار در نظاار گرفتااه ماایشااود؛ بنااابراین،

دربااارۀ مشاااركت عمااومی خصوصاای بااراي خاادمات

دولاتهاا بایاد گااامهااي بزم را باراي كااهش ریسااک

عمااومی در سااال  ،4282بااراي محاااكم قضااایی ایااابت

ساارمایهگااذاران بخااش خصوصاای بردارنااد .ایاان مااوارد

متحدۀ آمریكا تهیه شده است و عناصر مهم یاک قاانون

ممكن است شامل پوشش ریسک نرخ ارز با تأمین ماالی

موفق مشاركت عمومی خصوصی را ارائه میكند (گروه

به ارز محلی یا تأمین درآمد شركت پروژه برمبناي یاک

بانک جهانی.)4289 ،

ناارخ ارز با بااات ،تضاامین یااک ناارخ مبااادبتی ارزي یااا
فراهمكردن پوشش نرخ ارز به روشهاي دیگر باشد.
مشاركت عمومی خصوصی راهحل كامل و ایدهآلی
براي تمام چالشهاي زیرساختی كشورهاي خاورمیاناه و
شمال آفریقا به شمار نمیآید و هزینهها و ریساکهاایی

1. The Build America Investment Initiative
2. Build America Transportation Investment Center
)(BATIC
3. Transportation Infrastructure Finance and Innovation
)Act (TIFIA
4. Werneck & Saadi
)5. Private Activity Bonds (PABs
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کانللادا :از قااوانین ملاای كانااادا ،قااانون زیرساااخت

 معافیت مالیاتی 82ساله در  42سال انحصار پروژه.

عمومی در كبک است كه در سال  4289تصاویا شاد.

 معافیت مالیاتی سود سرمایهگذاري نهادهاي تاأمین

عااالوه باار آن چهااارچوب سیاسااتگااذاري و حاااكمیتی

مالی و سود سرمایهگذاريهاي بلندمدت سرمایهگذاران.

پروژههاي زیرسااختی اصالی در كباک نیاز از قاوانین و

 92 سال دورۀ انحصاري مالكیت پروژه.

مقاررات حاوزۀ حماالونقال در كاناداساات كاه در سااال

 نرخ عوارض شاخصگذاريشده براساس شاخص
قیماات عماادهفروشاای (مجلااس شااوراي اسااالمی4282 ،

 4282تدوین شده است (گروه بانک جهانی.)4289 ،
استرالیا :خاط مشای و راهنمااي مشااركت عماومی

ال ).

خصوصی ملی از نمونه مقررات كشور استرالیا محساوب

ترکیه :گفتنی است تركیه در قوانین متعدد ،زمینه را

میشود .خط مشی مشاركت ویكتوریا ،چهارچوبی باراي

براي اجراي روش هاي مختل

عمومی خصوصی فراهم

دولت ارائه میكند تا زیرساختهاي عمومی و خادمات

كاارده اساات (مجلااس شااوراي اسااالمی 4282 ،ب) .از

فرعی مرتبط را ازطریق مشاركتهاي عمومی خصوصی

قوانین و مقررات موجود در تركیه میتوان به موارد زیار

فااراهم كنااد .اصااالحات اخیاار روي خطااوط راهنماااي

اشاره كرد:

مشاااركت عمااومی خصوصاای ویكتوریااا در سااال 4289

 قانون حملونقل جادهاي كاه مبناایی قاانونی باراي

تصویا شده است .خطوط راهنماي خاان ایالات ویلاز

دسترسی به بازار و تخصص را فراهم مایآورد و اجاراي

جدید جنوبی نیز در سال  4284تدوین شده است (گروه

آن در سال  4229ضروري اعالم شده است.
 آیین نامۀ حملونقل جادهاي كه در ساال  4222باه

بانک جهانی.)4289 ،
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اجرا درآمد و در سال  4223بازنگري شد .ایان مقاررات

(نهاد قانونگذار مستقل از سال  )8332برنامۀ تأمین ماالی

در انطباق با قوانین و مقررات اتحادیۀ اروپا تادوین شاده

ساخت و مدیریت بزرگراه هاي ملای را ازطریاق مالیاات

و سه معیار كیفی را براي دسترسی به باازار تعیاین كارده

مستقیم بر سوخت ،مشااركت بخاش خصوصای ،اعماال

اساات :شایسااتگی حرفااهاي ،شایسااتگی مااالی و حساان

عااوارض یااا شااارژ مسااتقیم مصاارفكننااده و تشااویق

شهرت .همینین سیستمی جدید باراي صادور مجاوز در

پروژههاي منعقدشده براساس قراردادهاي  B.O.Tمبتنای

بازار حمل ونقل بار داخلی براي اولاین باار معرفای شاده

بر عوارض پیش برده است (داریش .)4282 ،از مقررات

است.

هند :در هندوستان نهاد ناظر بر بزرگراههاي كشاور

موجااود در هندوسااتان ،خااطمشاای مشاااركت عمااومی

 خااطمشاای حماالونقاال كااه یكاای از اهااداف آن،

خصوصی ملی اسات (ورناک و ساادي .)4282 ،برخای

افااازایش همااااهنگی باااین نهادهااااي نظاااارتی و بخاااش

امتیازات در چهارچوبهااي قاانونی در حاوزۀ جااده در

خصوصی با آوردن منابع مالی بخش خصوصی به حاوزۀ

هند به شرح زیر است:

حمل ونقل اسات .عملكارد تركیاه در اجاراي مشااركت

 مجااازبودن ساارمایهگااذاري خااارجی تااا  %822در
ساخت و نگهداري جاده ،بزرگراه و. ...
 واردات بدون تعرفه.

عمااومی خصوصاای موفقیااتآمیااز ارزیااابی شااده اساات
(گزارش كشور تركیه.)4288 ،
عربسللتان :در حااال حاضاار در عربسااتان صااعودي،
قوانین محلی خاصی براي مشااركت عماومی خصوصای

)1. National Highway Aythority of India (NHIA
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آن ،بساتر قاانونی مشااركت

وجااود ناادارد .همینااین فراینااد یااا اسااتانداردي بااراي

تشكیالت و تعیاین وظاای

قراردادها یا توافق نامه هاي مشاركت عماومی خصوصای

عمومی خصوصای در حاوزۀ حمال ونقال وجاود داشاته

در دساترس نیسات و فرایناد مناقصاۀ مشااركت عماومی

است؛ ولی باا وجاود ساابقۀ طاوبنی در قاانون ،در حاال

خصوصی به همان روش مرساوم ییال قاانون تاداركات

حاضاار وضااعیت اجرایاای مشاااركت عمااومی خصوصاای

اجرا میشود (امجد.)4289 ،

حوزۀ حمل ونقل فاصلۀ زیاادي باا ظرفیاتهااي موجاود

امللارات متحللدۀ عربللی :بااهتااازگی بااه فهرساات

دارد .در سیستم بانكی طبق اطالعات دریاافتی از وزارت

كشورهایی پیوساته اسات كاه قاانون مشااركت عماومی

راه و شهرسااازي ،تااا آیرماااه  8932مبلااغ  8982میلیااارد

خصوصی دارند (آلن و اووري.)4289 ،8

تومان ازطریق سیستم بانكی تأمین مالی شده اسات .هماۀ

پاکسللتان :خااطمشاای مشاااركتهاااي عمااومی

قراردادهاي مرتبط بر مبناي عقد مشاركت است و به جز

خصوصی در پاكستان در سال  ،4282با هدف مشاركت

مورد تهران پردیس ازطریاق باناک مساكن ،صددرصاد

بخااش خصوصاای در زیرساااخت بااراي ایجاااد خاادمات

سهام شركت پروژه به طرف قرارداد تعلاق دارد و آوردۀ

عمومی بهتر ،به تأیید كمیتۀ همااهنگی اقتصاادي دولات

وزارتخانه به صورت بالعوض باه منظاور افازایش توجیاه

رسااید (خااطمشاای پاكسااتان در مشاااركت عمااومی و

اقتصااادي پااروژه ارائااه شااده اساات .در بااازار ساارمایه

خصوصی.)4282 ،

علیرغم وجود ابزارهاي مالی متنوع ،تاكنون تأمین مالی

مالزی :اجراي خصوصیسازي و مشاركت عماومی

بخش حملونقال جاادهاي ازطریاق انتشاار اوراق بهاادار

خصوصی ،به برخی اصالحات در قاانون اساسای ،قاانون

اتفاااااق نیفتاااااده اساااات .در ایاااان بخااااش از مقالااااه،

استخدام و قانون بازنشستگی نیاز داشات .عاالوه بار آن،

محدودیتهاایی مارور مایشاود كاه قاوانین و مقاررات

قوانین جدید اجرایی شاد و نهادهااي قاانونی بزم باراي

كشور بر تأمین مالی طرحهاي پیشگفته بهویژه ازطریاق

اجازه به خصوصی سازي و مشاركت عمومی خصوصای

بازار سرمایه اعمال میكنند .قوانین مؤ ر بار تاأمین ماالی

و فراهمكردن چهارچوبهاي قاانونی و شارایط اجرایای

طرحها صرف نظر از مقطع زمانی تصویا قوانین بررسی

بزم براي آن تشكیل شد (رشید ،فریحا حسن ،فاائوزي،

شده است و طیفی از قوانین مصاوب مانناد قاانون مادنی

آریپین و شااركاوي .)4289 ،4یكار ایان نكتاه ضاروري

مصااوب  8989تااا قااانون برنامااۀ پاانجسااالۀ ششاام توسااعۀ

است كه راهنماي مشاركت عماومی خصوصای در ساال

جمهوري اسالمی ایاران مصاوب اسافند  8932را در بار

 4223توساااط واحاااد مشااااركت عماااومی خصوصااای

میگیرد:

نخسااتوزیاار منتشاار شااده اساات (راهنماااي مشاااركت
عمومی خصوصی.)4223 ،

 محاادودیتهاااي انتقااال مالكیاات راه در قااوانین ومقااررات ایااران :طبااق اصاال  22قااانون اساساای كشااور
(مصااوب  8921مجلااس شااوراي اسااالمی) ...« ،بخااش

قوانین و مقررات حوزۀ حملونقل در ایران.

دولتی شامل كلیۀ صنایع بزرگ ... ،راه ،راهآهان و مانناد

در ایران از سال  8929و براساس مادۀ  88قانون تغییر

اینهاساات كااه بااهصااورت مالكیاات عمااومی و در اختیااار

ناااام وزارت راه باااه وزارت راه و تراباااري و تجدیاااد

دولاات اساات  .»...همینااین طبااق مااادۀ  42قااانون ماادنی

1. Allen & Overy
2. Rashid, Farihan Hasan, Fauzi, Aripin & Sharkawi

(مصااوب  8989مجلااس شااوراي ملاای)« :هاای كااس
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نمیتواند طرق و شوارع عامه و كوچاههاایی كاه انتهااي

آنها را اداره كند (مانند پلها ،موزهها و معابر عماومی) و

آنها مسدود نیست را تملک نماید».

مالكیت خان نادارد .ساایر اماوال دولتای مالاک معاین

مطابق مادۀ واحدۀ قانون احداث پروژههااي عمرانای

دارد .قانون مدنی تفاوت احكام مربوط به اموال عماومی

بخش راه و ترابري ازطریاق مشااركت باناکهاا و ساایر

و دولتی را بهتفصیل بیان نكارده و تنهاا دساتۀ نخسات را

منابع پاولی و ماالی كشاور (مصاوب  99/21/42مجلاس

قابل تملک خصوصی ندانسته است .در حقاوق عماومی

اسات

ما نیز هنوز رویۀ خاصی ایجاد نشده اسات؛ ولای از قابال

در قبال سرمایهگذاري پروژهها و طرحهاي موضوع ایان

تملااک نبااودن امااوال عمااومی ممكاان اساات ایاان نتااایج

قااانون ،منااافع بهاارهباارداري از آنهااا را تااا اسااتهالک

استنباط شود (كاتوزیان:)4229 ،

شوراي اسالمی) ...« ،وزارت راه و ترابري مكلا

هزینه هاي طرح با حفظ مالكیت دولت براي مدت معینی

 -دولاات نماایتوانااد امااوال و مشااتركات عمااومی را

كه به تصویا هیئت وزیاران خواهاد رساید باه شاركت

انتقال دهد ،مگر اینكه قانون خاصای اجاازۀ ایان كاار را

مربوطه واگذار نماید».

بدهد؛ زیرا امكان انتقال به اشخان با قابلتملاک نباودن

براساس تبصرۀ  4بند ب مادۀ  9قانون اصالح ماوادي

آنها منافات دارد.

از قااانون برنامااۀ چهااارم توسااعۀ اقتصااادي ،اجتماااعی و

 -اماااوال عماااومی باااه ساااود طلبكااااران دولااات

فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و اجاراي سیاساتهااي

توقی شدنی نیست؛ زیرا بازداشت مالی كه قابالتملاک

كلاای اصاال  22قااانون اساساای (مصااوب 8919مجلااس

خصوصی نیست كااري بیهاوده و مقدماهاي باینتیجاه و

شوراي اسالمی)« ،بخشهاي غیردولتی مجاز باه فعالیات

بیهدف است .دولتهاا باا وضاع قاوانین مایكوشاند از

در زمینااۀ راه و راهآهاان هسااتند  .»...همااان گونااه كااه

بازداشاات سااایر امااوال دولتاای جلااوگیري كننااد و رویااۀ

مالحظه مایشاود ،سیاساتهااي كلای اصال  22درباارۀ

قضایی نیز باراي حفاظ نظام ماالی دولات باه ایان نتیجاه

مالكیت راه و راه آهن اظهارنظر صریح ندارد؛ ولی گروه

تمایل دارد؛ ولای وجودنداشاتن امكاان بازداشات اماوال

 9مادۀ  4قانون مذكور كه باهطاور انحصااري در اختیاار

عمومی باه هادف انتفااع و وصا

انتقاالناپاذیري آنهاا

دولت است ،شامل بخش راه و راهآهن نیست.

بازمیگردد.

مشتركات عمومی چنانكه از نام آن برمی آید ،اموالی

 -در مشاتركات عمااومی ماارور زماان جاااري نیساات

است كه به عموم متعلق است و طبق مادۀ  49قانون مدنی

(مشتركات عمومی مشمول قانون مرور زمان نمیشاوند)

استفاده از آنها براي افراد مطابق قاوانین مرباوط باه آنهاا

و اشخان نمیتوانند به بهانۀ تصرف مساتمر خاود ،آنهاا

خواهد باود (استفاده از اموالی كه مالک خاصای ندارناد

را بهطور غیرمستقیم تملاک كنناد؛ ولای در ساایر اماوال

براساس قوانین مربوط به آنهاست) .هی فردي نمی تواناد

دولت مرور زمان جاري میشاود (ماادۀ  9قاانون درباارۀ

در اینگونه اموال تصرفی كند؛ باهطاوري كاه دیگاران از

دعاوي بین اشخان و دولت مصوب  84آبان .)8923

اسااتفادۀ آن محااروم شااوند (امااامی .)8398 ،امااوال و

در مواردي كه مصالح عمومی اقتضاا كناد بعضای از

مشتركات عمومی كه براي اساتفادۀ مساتقیم تماام ماردم

مشتركات عمومی را می توان انتقال داد .انتقاال و تملاک

آماده است ،به حفظ مصاالح عماومی اختصاان دارد و

این مشتركات باه وسایلۀ افاراد ،تاابع قاوانین مخصوصای

دولت ،تنها از جهت وبیتی كه بر عموم دارد ،مایتواناد
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است كه آشكارا این حق را به دولت یا شهرداري بدهاد

اجاره در آیین نامۀ فوق ،تنها براي منافع طرح موضوعیت

(امامی.)8398 ،

دارد.

 -ماهیااات قراردادهااااي احاااداث راه در قاااوانین و

بااا توجااه بااه تصااریح مااادۀ  9دسااتورالعمل شاارایط

مقااررات ایااران :مطااابق مااادۀ واحاادۀ قااانون احااداث

واگذاري طرحهاي تملک داراییهاي سرمایهاي جدید،

پروژههاي عمرانی بخش راه و ترابري ازطریق مشااركت

نیمهتماام ،تكمیالشاده و آماادۀ بهارهبارداري باه بخاش

بانااکهااا و سااایر منااابع پااولی و مااالی كشااور (مصااوب

غیردولتی (مصوب شوراي اقتصاد در سال  ،)32مبنای بار

 99/21/42مجلااس شااوراي اسااالمی) ...« ،وزارت راه و

اینكااه روشهاااي واگااذاري پااروژه براساااس روشهاااي

است در قبال سرمایهگاذاري پاروژههاا و

شااناختهشااده ازجملااه ساااخت ،بهاارهباارداري و انتقااال

طرحهاي موضوع این قانون ،منافع بهرهبرداري از آنها را

( ،)BOT8ساااخت ،بهاارهباارداري ،پرداخاات اجاااره بااه

تا استهالک هزینههاي طرح با حفظ مالكیت دولت براي

سااارمایهپاااذیر و انتقاااال ( ،)BOLT4سااااخت ،انتقاااال،

مدت معینی كه به تصویا هیئت وزیران خواهد رسید به

پرداخاات اجاااره بااه ساارمایهگااذار ( ،)BTL9ساااخت،

شركت مربوطه واگذار نماید» .براساس مادۀ  4آیین ناماۀ

مالكیاات و بهاارهباارداري ( ،)BOO2تجهیااز و بازسااازي،

اجرایی همان قاانون (مصاوب هیئات محتارم وزیاران در

مالكیااات و بهااارهبااارداري ( ،)ROO2بهااارهبااارداري و

سال « ،)32وزارت در اعمال اختیاارات حاصال از قاانون

نگهداري ( ،)O&M9تجهیز و بازساازي ،بهارهبارداري و

در واگذاري طرح یا پروژه به شرح زیر عمل میكند:

انتقاااال ( )ROT9و واگاااذاري امتیااااز ()Concession

ال ) روش اول :تأمین مالی ،اجرا ،بهرهبرداري و انتقال

انجامشدنی است ،روش دوم بند ب مادۀ  4آیاینناماه ،از

ب) روش دوم :تأمین مالی ،اجرا ،اجاره و انتقال

نااوع  BTLاساات .همااانگونااه كااه مالحظااه ماایشااود،

ترابري مكل

تبصره ا در قرارداد به روش (ب) ،طارح عمرانای یاا

ساااازوكار مشااااركت دولااات و بخاااش خصوصااای در

پروژه پس از احداث به صورت اجاره باه شارط تملیاک

طرح هاي موضوع آیین نامۀ مذكور ،به روشهااي BOT

در اختیار وزارت قرار میگیرد».

و  BTLمحدود است؛ ولی مناسا اسات ساایر ترتیباات

دربارۀ روش «ب» با توجه به تحدیاد روش در قاانون

قراردادي به طور مقتضی در مقررات پیشبینای شاود .در

احداث به روش واگذاري منافع و ضارورت رعایات آن

حااال حاضاار از قراردادهاااي بهاارهباارداري و نگهااداري

در آیاایننامااۀ اجرایاای قااانون ،منااافعی كااه در اختیااار

( ،)O&Mتجهیااز و بازسااازي ،بهاارهباارداري و انتقااال

سرمایه گذار است به دولت واگذار میشود یا به عباارتی
اجاره داده میشود كه با اجاره به شارط تملیاک تفااوت
ماهوي دارد .طبق تعری  ،اجاره به شرط تملیک عقادي

1. Build-Operate-Transfer
 Build-Own-Lease-Transfer .4در اینجا سرمایهپذیر به دستگاه اجرایی
واگذاركنندۀ طرحهاي تملک داراییهاي سرمایهاي و امضاكنندۀ قرارداد

است كه در آن شرط مایشاود مساتأجر در پایاان مادت

واگذاري اطالق میشود.

اجاره و در صورت عمل به شارایط منادر در قارارداد،

 Build-Transfer-Lease .9در اینجا سرمایهگذار به اشخان حقیقی یا

عین مساتأجره را مالاک شاود (موساویان)4229 ،؛ ولای
طبق مصاحبههاي انجامشده در وزارت راه اطالق عبارت

حقوقی غیردولتی اعم از داخلی ،خارجی یا تركیبی از داخلی و خارجی كه
بهصورت انفرادي یا در قالا كنسرسیوم طرف قرارداد واگذاري با سرمایهپذیر
است ،اطالق میشود.
4. Build-Own-Operate
5. Repair-Own-Operate
6. Operations & Maintenance
7. Repair-Operate-Transfer
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( )ROTو نیااز قاارارداد مشاااركت عملاای 8بااراي حااوزۀ

شركتی كه تأمین مالی میكند یكی است؛ ولی در ساایر

حمل ونقل جاده اي استفاده میشود؛ ولی در آییننامه باه

اوراق بهادار نظیر اوراق اجاره ،مرابحه ،سفارش سااخت

آن اشارهاي نشده است.

و  ...كه توسط نهاد واسط منتشار مایشاود (نهااد واساط

 -لزوم مصرف وجوه در طرح موضوع قرارداد :طباق

به منزلۀ ناشر) ،ممكن است این ابهام باراي ممیاز مالیااتی

مااادۀ  22آیاایننامااۀ اجرایاای قااانون احااداث پااروژههاااي

ایجاد شود كه مزیت مالیااتی تنهاا متوجاه ناشار اسات و

عمرانی بخش راه و ترابري ازطریق مشاركت بانکهاا و

قابل تسري به شركت نیست؛ این در حالی است كه روح

سایر منابع مالی و پولی كشور (مصوب  32هیئت محتارم

حاااكم باار قااانون در جهاات ایجاااد مزیاات مالیاااتی بااراي

وزیران) ...« ،استفاده از وجوه و اعتباارات شاركت باراي

شركتی است كه تأمین مالی میكند نه نهاد واساطی كاه

مصارف غیار از احاداث و نگهاداري و بهارهبارداري از

ازنظر ماهیت تأمینكنندۀ منابع مالی نباوده اسات و باراي

طرح یا پروژۀ مرباوط ممناوع مایباشاد» .ایان در حاالی

رعایت مقاررات باهمنظاور كماک باه شاركت متقاضای

اسااات كاااه در صاااورت انجاااام تاااأمین ماااالی در دورۀ

تأمین مالی ،وارد فرایند میشاود .در صاورتهااي ماالی

بهره برداري ،مصرف وجوه در همان طرح بیمعناسات و

نهاد واساط ،عملیاات مرباوط باه اوراق در حساابهااي

مصرف آن در طرحهاي دیگر میتواند سبا تقویت بنیۀ

انتظامی آن (اقالم زیر خط) منعكس مای شاود .براسااس

مالی در حوزۀ احداث شود؛ ازایانرو ،باازنگري در ایان

«دستورالعمل نحوۀ گزارشاگري ماالی مرباوط باه اوراق

محدودیت براي مصرف وجوه حاصل از تأمین ماالی در

اجاره ،در صورت هاي مالی بانی و نهاد واساط» مصاوب

دورۀ بهرهبرداري ،بهمنظور استفاده در طرحهاي دیگاري

هیئااتماادیرۀ سااازمان بااورس و اوراق بهااادار در تاااریخ

كه مجوز بزم از وزارت راه و شهرساازي را گرفتاهاناد،

« ،8932/84/89براي محاسبۀ هار یاک از ارقاام صاورت

ضروري است.

مناااابع و مصاااارف ،بایساااتی از حساااابهااااي انتظاااامی

 -مزایاي مالیاتی براي ناشر اوراق :براساس تبصارۀ 4

(مصارف و منابع) استفاده نماود .مصاارف ،اقاالم داراي

مادۀ  9قانون توسعۀ ابزارها و نهادهاي مالی جدیاد باراي

ماهیاات باادهكار و منااابع ،اقااالم داراي ماهیاات بسااتانكار

تسهیل اجراي سیاستهاي كلی اصال  22قاانون اساسای

می باشند» .در هماین رابطاه طباق تبصارۀ  9ماادۀ واحادۀ

مصااوب مجلااس شااوراي اسااالمی در تاااریخ ،11/3/42

قانون احداث پاروژههااي عمرانای بخاش راه و تراباري،

«سااود و كااارمزد پرداختاای یااا تخصیصاای اوراق بهااادار

«هزینااههاااي تمااامشاادۀ (اعاام از هزینااههاااي مسااتقیم و

موضاوع تبصارۀ ( )8ایان مااده باهاساتثناي ساود سااهام و

بابسري) اجرا و نگهداري پروژهها و طرحهاي موضاوع

شركتها و سود گواهیهاي سرمایهگذاري

سهمالشركۀ

این قانون به میزانی كه ازطرف حسابرس منتخا وزارت

صندوقها ،مشاروط باه بات اوراق بهاادار یادشاده نازد

امور اقتصادي و دارایی تأییاد مایشاود ،حاداكثر ظارف

سازمان جزر هزینههاي قابلقبول باراي تشاخیص درآماد

مدت واگاذاري مناافع بهاره بارداري مساتهلک و هزیناۀ

مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب میشود».

استهالک مربوط به آن ،جزر هزینههاي قابلقبول مالیاتی

یكاار ایاان نكتااه ضااروري اساات كااه بااین انااواع اوراق

شااركت مربااوط ازنظاار مالیاااتی محسااوب خواهااد شااد.

منتشرشااده تاااكنون ،تنهااا در اوراق مشاااركت ،ناشاار و

چنانیااه بااهدبیاال قهریااه عملیااات احااداث پااروژههااا و
طرح هاي واگذارشده متوق

1. Joint Venture

شود ،منابع مالی هزینهشده
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توسااط دولاات جبااران ماایشااود»؛ ولاای كااافی نیساات و

جادهاي و سایر اشكال حملونقل ،به شاكل دائمای رفاع

پیشنهاد اصالح مورد ماذكور در قاوانین مارتبط و ایجااد

شده است.

هماهنگی در رویۀ ممیزان مالیاتی ضروري است.

بااا توجااه بااه امكااان ساارمایهگااذاري خااارجی در

 -وجودنداشااتن معافیاات مالیاااتی درآمااد طاارحهاااي

طرحهاي حملونقل جادهاي به شرح ماذكور ،باازنگري

وزارت راه ،باااا وجاااود معافیااات طااارحهااااي ساااایر

در قااانون تشااویق و حمایاات ساارمایهگااذاري خااارجی

8

وزراتخانهها :براساس مصاحبههاي انجامشده با مادیران

(مصااوب مجلااس شااوراياسااالمی در تاااریخ )18/9/2

وزارت راه ،پیشانهاد اصاالح ماادۀ  98قاانون رفاع مواناع

ضروري به نظر میرسد .براساس مادۀ  9قاانون ماذكور،

تولید رقابت پاذیر و ارتقااي نظاام ماالی كشاور مصاوب

«سرمایهگذاريهاي خارجی كه براساس مفاد ایان قاانون

 32/24/28مجلس شوراي اسالمی ،باراي شامول بخاش

پذیرفته می شوند ،از تسهیالت و حمایت هاي ایان قاانون

راه در معافیااتهاااي مالیاااتی ماارتبط ارائااه شااده اساات.

برخوردارناد .ایانسارمایهگاذاريهاا باه دو طریاق زیار

براسااااس ماااادۀ ماااذكور« ،درآماااد ابااارازي ناشااای از

قابلپذیرشاند:

فعالیت هاي تولیدي و معدنی اشخان حقوقی غیردولتای
در واحدهاي تولیدي یا معدنی كه از تاریخ اجاراي ایان

ال  -سرمایه گذاري مستقیم خارجی در زمیناه هاایی
كه فعالیت بخش خصوصی در آنها مجاز میباشد.

ماده ازطرف وزارتخانههاي یيربط باراي آنهاا پرواناۀ

ب -سرمایهگذاريهاي خارجی در كلیۀ بخشهاا در

بهره برداري صادر یا قارارداد اساتخرا و فاروش منعقاد

چهاارچوب روشهااي مشااركت مادنی ،بیاع متقابال و

می شود و همیناین درآمادهاي خادماتی بیمارساتان هاا،

ساخت ،بهرهبرداري و واگذاري كاه برگشات سارمایه و

هتلها و مراكز اقامتی گردشگري اشاخان یادشاده كاه

مناااافع حاصاااله صااارفا از عملكااارد اقتصاااادي طااارح

از تاریخ مذكور ازطارف مراجاع قاانونی یي رباط باراي

موردسرمایه گذاري ناشی شود و متكی به تضمین دولات

آنها پروانۀ بهره برداري یا مجوز صادر می شود ،از تااریخ

یا بانکها و یا شركتهاي دولتی نباشد».

شروع بهره برداري یا استخرا یاا فعالیات باه مادت پانج

این در حالی اسات كاه امكاان ارائاۀ تضامین دولات

سال و در مناطق كمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ

براي طرحهاي مشابه در سایر قوانین و مقررات باه شارح

صفر مشمول مالیات میباشد».

زیر فراهم است .بدین ترتیاا همااهنگی بزم باین ماواد

 -محدودیت هاي تاأمین ماالی خاارجی در قاوانین و

قانونی وجود ندارد و بازنگري در بناد ب ماادۀ  9قاانون

مقااررات :در مااادۀ واحاادۀ قااانون احااداث پااروژههاااي

تشویق و حمایت سرمایهگذاري خارجی ضروري است:

عمرانی بخش راه و ترابري ازطریق مشاركت بانک هاا و

 تبصرۀ  4مادۀ  89همان قاانون باا موضاوع پوشاش

سایر منابع مالی و پاولی كشاور (مصاوب  8999مجلاس

بخشی از ریسک وضاع قاوانین یاا مصاوبات دولات كاه

شوراي اسالمی) ،تأمین مالی بخاش راه باه مناابع داخلای

صاارفا بااه ریسااک منتهاای بااه ممنوعیاات اجاارا یااا توقا

كشور محدود است .این در حالی است كه طباق بناد ب

محدود است و ریسکهاي زیان یاا كااهش ساودآوري

مادۀ  84قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاي نظاام

طرح را پوشش نمیدهد.

ماااالی كشاااور (مصاااوب  32/24/28مجلاااس شاااوراي
اسالمی) ،محدودیت مذكور براي طرحهاي حمالونقال

1. Foreign Investment Promotion and Protection Act
)(FIPPA
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 براسااس بناد ب ماادۀ  2آیاینناماۀ اجرایای قااانون

خااارجی بااا مجااوز قااانونی منااوط بااه تضاامین دولاات

تشااویق و حمایاات ساارمایهگااذاري خااارجی (مصااوب

جمهااوري اسااالمی ایااران مبناای باار بازپرداخاات اصاال و

 18/29/42هیئااات وزیاااران)« ،در روشهااااي سااااخت،

هزینههاي تسهیالت ماالی أخذشاده از مناابع باناکهااي

بهرهبرداري و واگذاري و مشاركت مدنی ،خرید كااب و

كااارگزار خااارجی و بانااکهااا و مؤسسااات توسااعهاي

خاادمات تولیاادي طاارح موردساارمایهگااذاري توسااط

بین المللی باشد ،وزیر امور اقتصادي و دارایی مجاز است

دستگاه دولتی طارف قارارداد ،در ماواردي كاه دساتگاه

پااس از تصااویا هیئاات وزیااران بااه نمایناادگی ازطاارف

دولتاای خریاادار انحصاااري و یااا عرضااهكنناادۀ كاااب و

دولت ضمانت نامه هااي كلای و یاا اختصاصای موردنیااز

خدمات تولیدي به قیمت یارانهاي باشاد ،در چهاارچوب

براي طرح هاي مذكور را حداكثر ظرف مدت یاک مااه

مقررات قانونی تضمین میشود».

صادر و یا اختیار امضاي آن را با تصویا هیئات وزیاران

 طبااق مااادۀ  29آیاایننام اۀ اجرایاای قااانون احااداث

به مقام مسئول یي ربط تفویض نمایاد .باه دولات اجاازه

پروژههاي عمرانی بخش راهوترابري ازطریاق مشااركت

داده می شود در صورتی كه امكاان ایفااي تعهاد توساط

بانااکهااا و سااایر منااابع مااالی و پااولی كشااور (مصااوب

بانک عامل براي طرح هاي بخش خصوصی و تعااونی و

 32/28/89هیئاات وزیاااران) ...« ،وزارت مااایتواناااد در

نهادهاااي عمااومی غیردولتاای فااراهم نباشااد ،بااا پیشاانهاد

صاورت عادم بازگشات سارمایه براسااس مفااد قاارارداد

سازمان برنامه و بودجۀ كشور و تصاویا هیئات وزیاران

اقدامات جبرانی را حین و یا پساز پایان دورۀ مشااركت

از محاال اعتبااارات فصاال مربوطااه نساابت بااه پرداخاات

یا واگذاري مندر در قرارداد انجام دهد» .این در حالی

تضامین صادره حداكثر ظرف مدت یک ماه اقدام كناد.

اسااات كاااه طباااق ماااادۀ  1قاااانون تشاااویق و حمایااات

ایان امار ناافی وظااای

باناک عامال در انجاام تعهاادات

سرمایه گذاري خاارجی» ،سارمایه گاذاريهااي خاارجی

نمی باشد .در خصون طرحهاي غیردولتی ،وزارت امور

مشمول این قانون از كلیۀ حقوق ،حمایت ها و تساهیالتی

اقتصادي و دارایی پس از أخذ تضمین بزم از بانک هاي

كه براي سرمایهگذاريهاي داخلی موجود است باهطاور

عامل كه به پشتوانۀ أخذ و ائق مناسا و كافی از مجریان

یكسان برخوردار میباشند».

طرح ها صادر شده است ،نسبت باه صادور ضامانت ناماۀ

 طبق بند ر مادۀ  2قانون برنامۀ پنجسالۀ ششم توسعۀ

بازپرداخت اقدام مینماید».

جمهااوري اسااالمی ایااران (مصااوب  32/84/82مجلااس

از دیگر محدودیتهایی كه سرمایهگذار خارجی در

شوراي اسالمی)« ،دولت مجاز اسات باراي تاأمین ماالی

بازار سرمایۀ ایران باا آن روباهروسات عباارت اسات از:

خارجی طرح هاي اقتصادي بخش غیردولتای كاه توجیاه

نبود مؤسسات رتباهبنادي اعتبااري ،نباود باازار مشاتقات

فناای-اقتصااادي آن بااه تصااویا شااوراي اقتصاااد رساایده

ارزي باااراي پوشاااش ریساااک نوساااانات نااارخ ارز و

باشد ،تضامین بزم توسط بانک عامل و یا ساازمان هااي

رعایااتنكااردن ضااوابط و مقااررات بااینالمللاای ازجملااه

توسعهاي را تضمین نماید».

اسااتانداردهاي گزارش اگري مااالی بااینالمللاای 8و گااروه

 طبق بخشی از تبصرۀ  -9الا

قاانون بودجاۀ ساال

كاااري عملیااات مااالی 4كااه بااهطااور عمااده در قااوانین و

 8939كل كشاور (مصاوب  32/84/42مجلاس شاوراي
اسااالمی)« ،در مااواردي كااه اسااتفاده از تسااهیالت مااالی

1. International Financial Reporting Standards (IFRS
)Standards
)2. The Financial Action Task Force (FATF
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مقررات پیشبینای شادهاناد؛ ولای بایاد باهدرساتی اجارا

دستورالعمل بزم براي اجراي این ماده ظرف ساه مااه از

شوند .یكی دیگر از مباحث مربوط به قوانین و مقررات،

تاااریخ ابااالغ ایاان آیاایننامااه ،بااه تصااویا وزارت امااور

تصویانشادن دساتورالعمل بزم باراي اجاراي ماادۀ 82

اقتصادي و دارایی و باناک مركازي جمهاوري اساالمی

آییننامۀ سرمایهگذاري خارجی در بورسها و بازارهااي

ایران خواهاد رساید» .تصاویا دساتورالعمل بزم باراي

خار از بورس با وجود الزام به آن در قوانین و مقررات

اجراي مادۀ  82آییننامۀ پیشگفته ضروري است.
هرچند برخای اقادامات نظیار تصاویا دساتورالعمل

به شرح زیر است:
 طبااق تبصاارۀ  9مااادۀ  89قااانون تشااویق و حمایاات

نحوۀ صدور اجازهنامۀ عملیات ارزي مؤسساات اعتبااري

ساارمایهگااذاري خااارجی« ،بانااک مركاازي جمهااوري

(مصاااوب  32/21/49كمیسااایون مقاااررات و نظاااارت

است معادل ارزي وجوه قابل انتقاال

مؤسسااات اعتباااري بانااک مركاازي جمهااوري اسااالمی

موضوع بند (ال ) این ماده را با موافقت سازمان و تأییاد

ایران) و دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپردۀ ریاالی

وزیااار اماااور اقتصاااادي و دارایااای تاااأمین و در اختیاااار

براي اشخان خارجی (مصوب  32/82/82شوراي پاول

سرمایه گذار خارجی قارار دهاد» .در هماین رابطاه طباق

و اعتبار) انجام شده است ،كافی به نظر نمایرساد .طباق

مادۀ  82آییننامۀ سرمایهگذاري خارجی در باورسهاا و

دستورالعمل اخیر ،افتتاح حساب باراي اشاخان حقیقای

بازارهاي خار از بورس (مصوب هیئت وزیاران ماورخ

خااارجی غیاارمقیم منااوط بااه حضااور متقاضاای و بااراي

« ،)13/8/43اشخان خارجی یا ایرانی با دریافت مجاوز

اشااخان حقااوقی خااارجی غیاارمقیم منااوط بااه حضااور

معامله ،مجاز به افتتاح حسابهاي ارزي و ریاالی ،انتقاال

مدیران صاحا امضاي مجااز آنهاا در مؤسساۀ اعتبااري

ارز به داخال ایاران و تبادیل آن باه ریاال و باالعكس در

است .همینین افتتااح حسااب ماذكور تاا مبلاغ گاردش

باناااکهااااي ایرانااای باااراي انجاااام عملیاااات باااانكی و

سابنۀ یک هزار میلیون ریال امكانپذیر است.

اسالمی ایران مكل

سرمایهگذاري خود هستند .انتقال اصل سرمایه ،عایادات

 هر سرمایه گذاري نیاز دارد امور زیر برایش انجاام

سارمایهاي و سااودهاي نقاادي دریاافتی توسااط اشااخان

شود :نگهاداري و حفاظ ایمان اوراق باراي او ،دریافات

داراي مجوز معامله ،به خار از ایران با رعایت مقاررات

هرگونه سود تقسیمی یاا ساهام جاایزه باراي او ازطارف

ارزي كشااور و سااایر ضااوابط و مقااررات مربااوط مجاااز

ناشر اوراق ،اعالن هرگونه اقدام بزم دربارۀ اوراق باه او

خواهااد بااود .بانااک مركاازي جمهااوري اسااالمی ایااران

ماننااد رأيدادن یااا سااایر اقاادامات و پااردازش مبااادبت

اسات معاادل ارزي وجاوه قابالانتقاال را كاه باه

ازطرف او اگر سرمایهگذار قصد خرید یاا فاروش اوراق

موظ

شرح تبصرۀ ( )8محاسبه و اعاالم مای شاود ،در صاورت

بهادار را دارد.

تکنرخیبودن ارز به نرخ رایج در شبكۀ رسامی كشاور

متولی 8تمام این خدمات را با انعقاد قارارداد مساتقیم

و در غیاار ایاان صااورت بااه ناارخ بااازار آزاد ،در اختیااار

یا قرارداد با وكیل یا عامل سرمایهگذار (مثال یاک مادیر

سرمایه گذار خارجی یا سرمایهگذار ایرانی داراي مجاوز

سرمایه گذاري) انجام میدهد .باا واساطه گاري متولیاان،

قرار دهد .در شرایط خان باه تشاخیص باناک مركازي

مشتریان می توانند به خادمات پرداخات ،تساویه و ساایر

جمهوري اسالمی ایران مبلغ یادشده طی یک ساال و باه

خدمات عمومی ارائهشده در بازارهااي ماالی 4دسترسای

فاصلۀ چهار ماه و در اقسااط برابار قابالپرداخات اسات.

1. Custodian
2. Financial Market Utilities
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داشته باشند كه بدون آن مشاتریان نمایتوانناد مباادبت

مسااتندات بااهشااكل نظااام منااد بررساای و مصاااحبههاااي

مااالی را در سااطح جهااانی انجااام دهنااد (اتاااق پایاپاااي،

نیمه ساختاریافته با خبرگان انجام شد تا الزامات قاانونی

 .)4289با توجه به موارد مذكور فراهمكاردن بساتري در

بااراي تااأمین مااالی ازطریااق بااازار ساارمایه بررساای و

قوانین و مقاررات باراي ایجااد نهااد یاا نهادهااي متاولی

چهااارچوب اولیااه اي از پیشاانهادها در حااوزۀ قااوانین و

ضروري به نظر میرسد.

مقااررات تهیااه شااود .همااان گونااه كااه در شااكل ()8
مالحظااه ماای شااود بااراي حصااول اطمینااان از درسااتی

روش پژوهش.

پیشاانهادها از روش دلفاای (بااا اسااتفادهاز پرسااش نامااه و

براي بررسی قوانین و مقررات مربوط به تأمین مالی

مصاحبه) استفاده شد:

طارح هااي زیرسااختی حماالونقال جاادهاي ،در ابتاادا

شكل ( )1روش پژوهش در بخش مالی

روش پاااژوهش حاضااار ،روش آمیختاااه اسااات.

استفاده از روش تحلیال مضامون بررسای شاد .تحلیال

پژوهش هاي تركیبی یاا آمیختاه باا اساتفاده از تركیاا

مضاامون 4روشاای بااراي شااناخت ،تحلیاال و گاازارش

روش هاي كمی ( در اینجا نتایج حاصل از پرساشناماه)

الگوهاي موجاود در دادههااي كیفای اسات؛ فراینادي

و كیفی ( در اینجا نتایج مصاحبه ها) به انجاام مای رساند

براي تحلیل داده هاي متنی است كه دادههاي پراكنده و

(جانسااون و اونووگبااوزي .)4222 ،8رویكاارد رایااج و

متنوع را به داده هااي غنای و تفصایلی تبادیل مای كناد

شناخته شده باراي تركیاا و ادغاام روشهااي كمای و

(براون و كالرک .)4229 ،9تحلیل مضمون از شامارش

كیفاای مربااوط بااه طاارح مثلااثسااازي اساات .طاارح

كلمات و عبارات آشكار فراتر می رود و بار شاناخت و

مثلث سازي طرحی یک مرحله اي اسات كاه پژوهشاگر

توضیح ایدههاي صریح و ضمنی تمركز میكند (نیمی،

روش هاي كیفی و كمی را در یک دوره یا چهارچوب

گست ،تایرو 2و جانسون.)4229 ،

زمانی یكسان و همراه با میزان شدت برابر اجرا می كند

همان گونه كه مالحظه شد براي حصول اطمیناان از

(دبور و كوشااكی .)4282 ،در پااژوهش حاضاار نتااایج

درستی پیشنهادها از روش دلفی (نظرسنجی از خبرگان

كمی تحلیل پرساش ناماه هاا باا نتاایج كیفای حاصال از

با استفاده از پرسش نامه و مصاحبه) اساتفاده شاد .روش

مصاحبه هاي نیمه ساختاریافته با هام تركیاا مای شاوند.

دلفاای فراگااردي تكااراري و مسااتلزم مجموعااهاي از

مصاحبه هاا و توضایحات منادر در پرساش ناماه هاا باا

1. Johnson & Onwuegbuzie

2. Thematic Analysis
3. Braun & Clarke
4. Namey, Guest & Thairu
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پرسش نامه هاست كه هر یک براساس نتایج دورۀ قبلای

كارشناسااان ارشااد بااازار ساارمایه و نیااز اعضاااي هیئاات

به وجود می آیند .بازخورد هار مرحلاه در قالاا نتاایج

علمی و مدرسان دانشگاه ها و مؤسسات آماوزش عاالی

آمار ي مرحلۀ قبل ارائه می شاود و ممكان اسات شاامل

انتخاب شدند .معیارهاي انتخاب خبرگان عبارت اند از:

برخی اطالعات متنای نیاز باشاد (ساامورویل.)4221 ،8

سابقۀ علمی و پژوهشای خباره ،مارتبط باودن تخصاص

مرحلۀ اول رویۀ دلفی كالسیک بدون ساختار اسات تاا

كاري با موضوع پژوهش ،مدت زماان فعالیات ،درجاۀ

به خبرگان اجازه دهد آزادانه ،موضاوعاتی را كاه مهام

تخصص و به طور خالصاه تجرباه هااي عملای و داناش

می دانند تعیین كنند و روي آنها دقیق شوند؛ سپس ایان

دقیق مرتبط با موضوع پژوهش.

عواماال منفاارد در یااک مجموعااۀ واحااد جمااعآوري
می شوند و پرسش نامۀ ساختاریافته اي تهیه می شاود كاه

یافتهها.

ازطریق آن نظرها ،عقایاد و قضااوت هااي خبرگاان باه

در تحلیل پرسشنامهها و مصااحبههاا باا اساتفاده از

روش كمی و در دوره هاي بعدي قابل اساتخرا اسات.

ناارمافزارهاااي  EXCELو  ،SPSSابتاادا ویژگاایهاااي

روش دلفاای تنهااا یااک روش كماای نیساات؛ بلكااه در

فاردي پاساخ دهنادگان پرساشناماههاا و ساپس نتاایج

پژوهش هاي كیفی نیز كارآیی بسیار خاوبی دارد .های

آزمون هاي آماري دوجمله اي ،آزمون  Tیک نمونه اي،

دو پژوهش دلفی ی كسان نیست و تناوع زیاادي در آن،

كولمااوگروف اساامیرنوف یااکنمونااهاي و آزمااون

از دلفی كیفی تاا دلفای كمای و دلفای آمیختاه وجاود

كروساااكال والااایس درباااارۀ هااار یاااک از ساااؤابت

دارد .روش دلفاای بااه شاادت و بااه شااكل خالقانااهاي بااا

پرساش نامااه ارائاه شااده و در انتهااا باا اسااتفاده از طاارح

موقعیت هاي خان تطبیق پاذیر اسات (اسكالموساكی،

مثلث سازي نتایج كیفای و كمای مقایساه و جماعبنادي

هارتمن و كران.)4229 ،4

شااده اساات .خبرگااان منتخااا و پاسااخگو بااهشاارح

با توجه به ماهیت كار و نوبودن موضاوع ،همیناین
كمبود افراد باتجرباه در حاوزۀ مادنظر ،روش آبشااري
فردبه فرد (گلولۀ برفی) در تعیین افراد انتخااب شاد .در
مطالعااات آماااري ماننااد نظرخااواهیهاااي عمااومی،
شركتكنندگان به منزلاۀ نماینادۀ یاک جامعاۀ بازرگ
محسوب می شوند؛ در صورتی كاه در مطالعاات دلفای
اشخاصی كه انتخاب می شاوند ،نماینادۀ یاک جمعیات
نیستند و اف رادي آگاه محسوب مایشاوند .در پاژوهش
حاضاار خبرگااان مااالی از بااین اعضاااي هیئاات ماادیره و
مدیران عامل ،مدیران ارشد و میانی بخش راه ،اعضااي
هیئت مدیره و مدیران عامال ،مادیران ارشاد و میاانی و
1. Somerville
2. Skulmoski, Hartman & Karhn

جدول ( )8نسبت به همكاري در پژوهش حاضار اقادام
كردند:
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جدول ( )1گروههای پاسخدهنده
تعداد تعداد پاسخ تعداد تعداد جلسات

گروه

شرح

راه

اعضاي هیئتمدیره و مدیران عامل ،مدیران ارشد و میانی بخش راه

بازار

اعضاي هیئتمدیره و مدیران عامل ،ارشد و میانی و

سرمایه

كارشناسانارشد بازار سرمایه

منتخب

کتبی

مصاحبه

گروهی

44

89

82

9

42

82

9

4

دانشگاهی اعضاي هیئت علمی و مدرسان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

83

82

1

8

جمع

98

24

41

3

ویژگیهاي فردي پاسخدهندگان به شرح جدول ()4
است:
جدول ( )2ویژگیهای فردی پاسخدهندگان
محل اشتغال

تعداد

رشته تحصیلی

تعداد

تحصیالت

میزان

تعداد

شغلی **

ردۀ

تعداد

بازار سرمایه
بازار
سرمایه/دانشگاهها
بخش راه /بازار
سرمایه

 82اقتصاد

9

 88حقوق

4

دانشجوي دكتري
دكتریدكترا
دكترا

1
48

 2مهندسی 4

بخش راه /دانشگاهها 4
بخش راه /بازار
سرمایه/دانشگاهها
جمع

مدیرعامل ،عضو
هیئتمدیره

9

سابقۀ تدریس

دانشگاهها

 9حسابداري  84كارشناسی ارشد 84

هیئت علمی

88

42تا92
سال
82تا42
سال
2تا82سا

مدیر ارشد

2

مدیر میانی

 89تا2سال

كارشناس ارشد

ل

تعداد

هیئتمدیره

4
9
1

سابقۀ کار

كارشناسی

 8علمی/مدیرعامل،عضو

9

سال

4

92سال
42تا92
سال
82تا42
سال
2تا82
سال

تعداد

بخش راه

2

مالی

48

هیئت

بابي92

بابي

9

1
82
89

 42تا2سال 9

2

4
 24جمع * 22

جمع

24

جمع

24

جمع

24

جمع 24

* :رشتۀ تحصیلی یک نفر مالی  -حقوق و یک نفر مالی  -اقتصاد عنوان شده است.
* :سه نفر از خبرگان هم عضو هیئت علمی بودند و هم مدیرعامل و عضو هیئتمدیرۀ یک شركت .همینین شش نفر هم مادیرعامل و هام عضاو هیئاتمادیره
بودند.
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روایی (اینكه ابزار اندازهگیري تاا چاه حاد خصیصاۀ

محاسبه شد .طباق محاسابات مقادار آلفااي كرونبااخ در

مدنظر را میسانجد) ازطریاق نظرخاواهی از متخصصاان

پرسشنامه برابر با  2/992به دست آمد كه خوب (بیشاتر

تأییااد شااد .مفهااوم پایااایی یااا ایاان موضااوع كااه اباازار

از  )2.9تلقاای ماایشااود و نشاااندهناادۀ پایااایی خااوب

اندازه گیري در شرایط یكسان تا چه اندازه نتایج یكسانی

پرسش ناماۀ پاژوهش اسات .نتاایج آزماونهااي آمااري

به دست مایدهاد ،باا اساتفاده از آزماون كرونبااخ آلفاا

انجامشده در جدولهاي  9تا  9خالصه شده است:

جدول ( )3نتایج آزمون دوجملهای
سؤال

8

پاسخ

گروه

مخال

<= 2

4

2/22

موافق

>2

22

2/32

24

8

مخال

<= 2

8

2.24

موافق

>2

28

2/31

24

8

مخال

<= 2

2

2/8

موافق

>2

91

2/3

24

8

مخال

<= 2

2

2

موافق

>2

24

8

24

8

مخال

<= 2

4

2/22

موافق

>2

22

2/32

24

8

مجموع
4

مجموع
9

مجموع
2

مجموع
2

نسبت

تعداد

مجموع

مقدار

مشاهدات

مقدار آمارۀ

سطح

نتیجۀ

آزمونشده آزمون ( )Zمعناداری آزمون
2/93

2/2

9/82

2/2

2/39

2/2

9/21

2/2

2/93

2/2

2/222

2/222

2/222

2/222

2/222

تأیید

تأیید

تأیید

تأیید

تأیید

جدول ( )4نتایج آزمون  Tیكجملهای
میانگین معیار = 3
شمارۀ نتیجۀ آزمون
سؤال

دوجملهای میانگین

انحراف
استاندارد

t

سطح
معناداری

درجۀ اطمینان  59میزان موافقت
یا مخالفت

درصد
حد پایین حد باال

8

تأیید

9/19

8/942

9/899

2/229

2/9

8/99

موافقت شدید

4

تأیید

2/29

8/222

2/989

2

2/9

8/22

موافقت شدید

9

تأیید

4/31

8/491

-2/291

2/329

2/99

2/91

موافقت نسبی

2

تأیید

2/42

2/93

82/828

2

2/33

8/21

موافقت شدید

2

تأیید

9/93

8/919

4/222

2/289

2/89

8/42

موافقت شدید
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جدول ( )9نتیجۀ آزمون یكنمونهای کلموگروف اسمیرنوف
شمارۀ نتیجۀ آزمون میزان موافقت یا
سؤال

دوجملهای

مخالفت

تعداد

پراکندهترین تفاوتها
حداقل حداکثر مطلق

Z

سطح
معناداری

نتیجه

8

تأیید

موافقت شدید

24

9-

2

2/999

2/841

2

اجماع

4

تأیید

موافقت شدید

24

4-

2

2/983

2/284

2

اجماع

9

تأیید

موافقت نسبی

24

2-

2

2/221

9/223

2

اجماع

2

تأیید

موافقت شدید

24

4

2

2/2

9/42

2

اجماع

2

تأیید

موافقت شدید

24

9-

2

2/989

9/399

2

اجماع

جدول ( )6نتایج آزمون کروسكال والیس
گروههای شغلی
شمارۀ نتیجۀ آزمون
سؤال

دوجملهای

بازار سرمایه
تعداد

رتبه
میانگین

راه
تعداد

دانشگاه

رتبه
میانگین

تعداد

رتبه

آمارۀ

درجۀ

سطح

کای دو آزادی معناداری

نتیجه

میانگین
تفاوت

8

تأیید

82

49/4

89

48/93

82

89/43

2/998

4

2/293

4

تأیید

82

49/89

89

44/99

82

81/29

8/299

4

2/292

9

تأیید

82

48/29

89

42/93

82

44/98

2/449

4

2/132

2

تأیید

82

81/39

89

42/11

82

42/81

4/323

4

2/492

2

تأیید

82

43/89

89

89/83

82

89/43

82/822

4

 2/229وجود تفاوت

نداشتن
تفاوت
نداشتن
تفاوت
نداشتن
تفاوت
نداشتن

در اینجا فرض صافر زماانی رد مایشاود كاه مقادار

با اطمیناان  %32مایتاوان گفات باین نظارات افاراد باین

سطح معناداري كمتراز  2.22باشاد .بادین ترتیاا باراي

گروههاي ساهگاناه تفااوت معنااداري وجاود نادارد .در

همۀ سؤابت به جز سؤال  2فرض صفر رد نشده اسات و

سؤال  2موافقت گروه بازار سرمایه بیشترین بوده است.

جدول ( )7جمعبندی نتایج آزمونهای انجامشده
اجماعداشتن یا نداشتن

همسانبودن پاسخها

میزان موافقت

آزمون کولموگروف

آزمون کروسكال

یا مخالفت

اسمیرنوف یكنمونهای

والیس

8

تأیید

9/899

9/19

موافقت شدید

اجماع

تفتاوتنداشتن

4

تأیید

2/989

2/29

موافقت شدید

اجماع

تفاوتنداشتن

9

تأیید

-2/291

4/31

موافقت نسبی

اجماع

تفاوتنداشتن

2

تأیید

82/828

2/42

موافقت شدید

اجماع

تفاوتنداشتن

2

تأیید

4/222

9/93

موافقت شدید

اجماع

وجود تفاوت

شمارۀ
سؤال

تأیید یا رد سؤال
آزمون
دوجملهای

شدت موافقت یا مخالفت
آزمون  tمیانگین
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مقایسااه و جمااعبناادي :نتااایج كماای پرسااشنامااههااا

مقایسااه و جمااعبناادي شااده اساات .شاامارۀ خبرگااان

(اجماع و شدت آن دربارۀ هر یک از پرسشها براسااس

مصاااحبهشااونده و تكمیاالكنناادۀ پرسااشنامااه در سااتون

جدول فوق) با توضیحات كیفی ارائهشده در مصاحبههاا

سمت راست ارائه شده است:

و پرسشنامههاي دریافتی باه شارح جاداول ( )1تاا ()84
جدول ( )8نظرهای خبرگان دربارۀ لزوم ثبت اوراق نزد سازمان بورس برای استفاده از مزایای مالیاتی
سؤال  :8آیا براي استفادهاز مزایاي مالیاتی ،بت اوراق طرحهاي حملونقل جادهاي ،در سازمان بورس و اوراق بهادار را ضروري
میدانید؟
شرح پاسخ در مصاحبه

شماره

توضیحی مربوط به این پرسش در مصاحبهها ارائه نشد.
شماره
9

شرح پاسخ در پرسشنامه
بت نزد سازمان بر شفافیت اطالعاتی ،نحوۀ عملكرد ،نقدشوندگی و ...اوراق هم مؤ ر خواهد بود.
ازنظر منطقی عبارت «مشروط به بت اوراق بهادار یادشده نزد سازمان» در مقررات دربارۀ وضاع معافیات مالیااتی

3

و ...تنها دربارۀ اوراق بهادار مشمول بت است و شمول معافیتهاي مالیاتی مذكور نسبت به اوراق بهاادار معااف
از بت ،موضوع مادۀ  49قانون بازار ،نباید منوط به بات ایان اوراق نازد ساازمان شاود .درصاورت تشاتت رویاۀ
اجرایی ،صدور بخشنامه دراین مورد منطقی و ضروري است.

89

ازنظر شفافیت با بت در بورس موافق هستم .مزایاي مالیاتی هم میتواند كمک كند.

98

نه بهدلیل مزیت مالیاتی بلكه بهدلیل شفافیت این بزم است.

91
22
اجماع
جمعبندی

به هر حال براي استفاده از مزایاي مالیاتی ،در حال حاضار بات اوراق ضاروري اسات؛ مگار آنكاه اصاالحیهاي
خان براي این اوراق دربارۀ قانون مالیاتها انجام شود.
با هرگونه مزایاي مالیاتی و غیره مخالفم؛ چون در بخش خصوصی رقابت باید كار كند و نه رانت.
اجماع با موافقت شدید حاصل شده است.
براي استفاده از مزایاي مالیاتی ،بت اوراق بهادار تعری شده براي تأمین مالی طرحهاي حمالونقال جاادهاي در
سازمان بورس و اوراق بهادار ضروري است.

جدول ( )5نظرهای خبرگان دربارۀ اصالح مادۀ  31قانون رفع موانع تولید برای شمول بخش راه در
معافیتهای مالیاتی
سؤال  :4براساس مادۀ  98قانون رفع موانع تولیاد رقاباتپاذیر و ارتقااي نظاام ماالی كشاور (مصاوب  32/24/28مجلاس شاوراي
اسالمی)« ،درآمد ابرازي ناشی از فعالیت هاي تولیدي و معدنی اشخان حقوقی غیردولتی در واحدهاي تولیدي یا معادنی كاه از
تاریخ اجراي این ماده ازطرف وزارتخانه هاي یي ربط براي آنها پروانۀ بهره برداري صاادر یاا قارارداد اساتخرا و فاروش منعقاد
می شود و  ،...از تاریخ شروع بهره برداري یا استخرا یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق كمتر توسعه یافته به مدت ده سال باا
نرخ صفر مشمول مالیات میباشد» .آیا با اصالح قانون مذكور براي شمول بخش راه در معافیتهاي مالیاتی مرتبط موافقاید؟
شماره

شرح پاسخ در مصاحبه
توضیحی مربوط به این پرسش در مصاحبهها ارائه نشد.
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شرح پاسخ در پرسشنامه

شماره

لزومی ندارد .اگر همان بنادهاي مرباوط باه صارفه جاویی در مصارف ساوخت (باه واساطۀ افازایش كیفیات راه،
92

كوتاه ترشدن مسیر و )...كه در قانون یكرشده آمده است ،به خوبی اجرا شود مزایاي چشمگیري باه شاركت هااي
راهسازي میرسد.

98

دولت كه مشمول مالیات نیست ،پیمانكار هم اصوب باید مالیات بدهد.

92

توسعۀ حملونقل شرط رشد اقتصادي پایدار است.

22

مخالفم یعنی از اول داستان رانت به وجود آید و حذف آن میسر نیست و راه بزرگشدن دولت را طی میكنیم.

اجماع

اجماع با موافقت شدید حاصل شده است.

جمعبندی مناسا است قانون مذكور براي شمول بخش راه در معافیتهاي مالیاتی مرتبط اصالح شود.
جدول ( )11نظرهای خبرگان دربارۀ تضمین دولت یا بانكها یا شرکتهای دولت برای جذب سرمایهگذار
خارجی
سااؤال  :9براساااس مااادۀ  9قااانون تشااویق و حمایاات ساارمایهگااذاري خااارجی (مصااوب  18/9/2مجلااس شااوراياسااالمی)،
«سرمایه گذاري هاي خارجی كه براساس مفاد این قانون پذیرفته می شاوند از تساهیالت و حمایات هااي ایان قاانون برخوردارناد.
اینسرمایهگذاريها به دو طریق زیر قابلپذیرش هستند :ال  -سرمایهگذاري مستقیم خارجی .ب -سرمایهگذاريهااي خاارجی
در كلیۀ بخشها در چارچوب روشهاي مشاركت مدنی ،بیع متقابل و ساخت ،بهرهبارداري و واگاذاري كاه برگشات سارمایه و
منافع حاصله صرفا از عملكرد اقتصادي طرح موردسرمایهگذاري ناشی شود و متكی به تضمین دولت یا بانکها و یا شركتهاي
دولتی نباشد .»...در صورت امكان تأمین مالی خارجی ،آیا حذف شرط نبود تضامین مذكور را براي طارحهااي حمالونقال كاه
بهطور عمده بهتنهایی توجیهپذیري اقتصادي ندارند ،ضروري میدانید؟
شرح پاسخ در مصاحبه

شماره

قبال به دلیل كسري بودجه و تخصیص بودجه كمتر از مقدار مصوب ،مدیران مخار را در حد  82تاا  82درصاد
كمتر از مخار مصوب حفظ میكردند؛ ولی در حال حاضر بهدلیل دسترسی به نقادینگی ازطریاق انتشاار اوراق
حتی تا دو برابر آن خر میكنند .به نظر میرسد اسناد خزانه از مسیر خود خار شده است .در مجموع باهدلیال
وجود كژمنشی 8در دولت بهتر است تأمین مالی ازطریق انتشار اوراق به طرحهاي خودگردان محدود شود و الزام
83

ضمانت دولت براي تأمین مالی خارجی و ...وجود نداشته باشد .چون دولت را نسبت به قبول احداث طارحهااي
غیرخودگردان و نامناسا بیتفاوت میكند .در مجموع مناسا است سازوكارها طوري چیاده شاود كاه دولات
نتواند هر طرح غیرخودگردان بیهودهاي را مجوز دهد .بهجاي تضمین دولت ،تضمین نهاد مالی (صندوق توساعه
حملونقل) مناساتر است؛ چون متناسا با داراییهاي خود رتبۀ اعتباري دریافت كرده و با توجه به آن میتواند
خدمات تضمین ارائه دهد .همین محدودیت عامل كنترلی خوبی محسوب می شود؛ ولی این شافافیت در دولات
وجود ندارد و دولت با بدهبستانهاي خان كار خود را پیش میبرد.
براي جذب سرمایهگذاري خارجی انجام امور زیر ضروري است:

41

 تصویا دستورالعمل موضوع مادۀ  82آییننامۀ سرمایهگذاري خارجی در بورسها و بازارهاي خار از بورس
(مصوب 8913/8/43هیئت وزیران).
1. Moral Hazard
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 اجراییكردن بند خ مادۀ  2قانون برنامۀ ششم توسعه مبنی بر راهاندازي مؤسسات رتبهبندي براي رتبهبندي تمام
انواع اوراق بهادار بدهی.
 طراحی ابزار و راهاندازي بازار مشتقات ارزي براي پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز.
 رعایت ضوابط و مقررات بینالمللی ازجمله استانداردهاي گزارشگري مالی بینالمللی و گروه كاري عملیاات
مالی براي اتصال به سیستم بانكداري .بینالمللی.
شرح پاسخ در پرسشنامه

شماره

به نظرم منطق شرط عدم تضمین عبارت است از اینكه اصوب موضوع و مفروض قاانون ماذكور تنهاا محادود باه
طرح هاي داراي توجیه اقتصادي بوده است؛ درواقع ،شرط عدم تضمین در چنین مواردي ضامن سالمت تعریا
و اجراي طرح و مانع توزیع رانت و مفاسد اداري و اقتصادي مترتا بر آن است؛ یعنی فرض بر این بوده كه تنهاا
طرح هاي سودآور از این طریق واگذار شود و از امتیازات خان این قانون بهره مند شود .درنهایت هادف قاانون

3

تأمین مالی دولت نبوده بلكه هدف جلوگیري از درگیري منابع عمومی در اجراي طارح هاایی باوده كاه باه دلیال
سودآوري ،براي سرمایه گذار خاارجی و باه طاور كلای باراي بخاش خصوصای جاذاب باوده و باه هماین دلیال
قابل واگذاري است .در هر حال چنانیه این ظرفیت قانونی به منزلۀ راهی باراي تاأمین ماالی مادنظر باشاد ،طبیعتاا
متناسا با توجیه جدید ،شرط عدم تضمین دیگر منطقی نخواهد بود.
به نظرم میتوان پیشنهاد استثناي پروژههاي زیرساختی تحت شرایط خان را به قانون افزود.

81

آزادراه بازرگان تركمانیاي با گارانتی دولت تأمین مالی شده است و طبق قانون فیپا وزارت اقتصاد موظ
48

است

براي تأمین مالی آزادراه ها گارانتی بدهد؛ البته چون نرخ بهرۀ دولتی نداریم ،بزرگ شادن ایان حاوزه ریساک را
زیاد میكند؛ ازاینرو ،در سطح خرد تأیید میشود؛ اما در سطح كالن توصیه نمیشود.
دولت توان تضمین ندارد ولی می تواند پس از تضمین ،ریسکهاي خود را بازتوزیع كند .بین بانک ها ،بیمههاا و

92

بازار سرمایه ،باید ابزار آن براي دولت تشریح و قانونگذاري بزم صورت گیرد.
ارائۀ تضامین دولتی در هر صورت باید مشمول پروژههاي زیرساخت شود.

98

در كشور ما كه نرخ تغییرات قوانین و مقررات بابست ،بادون  Sovereignگاارانتی نمای تاوان سارمایۀ خاارجی

92

جذب كرد.
با حضور سرمایهگذاران خارجی بهدلیل آوردن نظم و حساب و كتاب موافق هستم؛ حتی اگار امتیاازات خاصای

22

بدهیم.

اجماع

اجماع با موافقت نسبی حاصل شده است.
اصالح قانون مذكور به صورتی انجام شود كه تضمین دولت یا بانکها یا شركتهاي دولتی ،در حد توان ماالی

جمعبندی آنها ،صرفا براي طرحهاي خودگردان ،تحت شرایط خان ارائه شود؛ به طوري كه بدون تضامین مذكور امكاان
تأمین مالی وجود نداشته باشد.
جدول ( )11نظرهای خبرگان دربارۀ بازنگری در مقررات برای شمول سایر ترتیبات قراردادی
سؤال  :2براساس مادۀ  4آییننامۀ اجرایی قانون احداث پروژه هاي عمرانی بخش راه و ترابري ازطریق مشاركت باناکهاا و ساایر
منابع پولی و مالی كشور (مصوب هیئت محترم وزیران در سال « ،)8932وزارت در اعمال اختیارات حاصل از قانون در واگذاري
طرح یا پروژه به شرح زیر عمل میكند :ال

ا روش اول :تأمین مالی ،اجارا ،بهارهبارداري و انتقاال ب ا روش دوم :تاأمین ماالی،
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اجرا ،اجاره و انتقال .تبصره ا در قرارداد به روش (ب)  ،طرح عمرانی یا پروژه پس از احداث به صورت اجاره به شرط تملیک در
اختیار وزارت قرار میگیرد» .با توجه به وجود برخی ابهامات دربارۀ استفاده از عبارت اجاره در بند ب ،آیا باازنگري در نگاارش
بند ب مادۀ  4آییننامه را با حفظ ماهیت بهنحوي كه شامل سایر عقود اسالمی غیر از اجاره نیز شود ،ضروري میدانید؟
شماره
89
شماره

شرح پاسخ در مصاحبه
سااایر ترتیبااات قااراردادي ماننااد قراردادهاااي بهاارهباارداري و نگهااداري ( ،)O&Mقاارارداد تجهیااز و بازسااازي،
بهرهبرداري و انتقال ( )ROT8و نیز قرارداد مشاركت مدنی به نحو مقتضی در مقررات پیشبینی شود.
شرح پاسخ در پرسشنامه
ابهام ایجادشده در چه مورد است؟ اجاره یا شرط تملیک پایان مدت اجاره؟  ...در هر حال براي توسعۀ الگاو ،باه
جاي لفظ اجاره از هر لفظ عام دیگري كه شامل سایر عقود باشد نیز می توان بهره برد .با این حال مستحضرید كه
به موجا ییل مادۀ واحدۀ قانون ،منافع طرح و راه احدا ی با حفظ مالكیت دولتی [نسبت به عاین] تاا پایاان دورۀ

3

بهره برداري به سازنده واگذار می شود؛ بنابراین ،با وجود انتقال منافع ،عقد قرارداد اجاره بالمانع و صاحیح اسات؛
ولی این اجاره نمی تواند مشروط به تملیک عین باشد؛ زیرا مالكیت عین ،طبق فرض ،از پیش و همواره متعلاق باه
دولت بوده است .در هر حال نكته اینجاست كه هر عبارتی جاي اجااره قارار دهیاد ،چنانیاه انتقاال پایاانی را باه
معناي انتقال مالكیت تفسیر كنید ،مشكل همینان باقی است و در ماهیت قضیه ا ري ندارد.

81

درصورت وجودنداشتن اشكال شرعی و قانونی دیگر ،تنوع ابزار میتواند مفید و مؤ ر باشد.

48

در قراردادها دولت اجازۀ تعیین عوارض ندارد؛ ولی در آییننامه برعكس است.

98

محدودكردن روش به یک روش خان محدودیت اضافی است.

22

اصالح آییننامه بسیار زمانبر است و كل داستان از نو بررسی میشود؛ پس مخالفم .بعدا تفسیر كنند.

اجماع

اجماع با موافقت شدید حاصل شده است.
بازنگري در آییننامه بهگونهاي كه عالوه بر روشهاي  BOTو  ،BTLسایر ترتیبات قراردادي مانند قراردادهااي

جمعبندی

بهرهبرداري و نگهداري ( ،)O&Mقرارداد تجهیز و بازسازي ،بهرهبرداري و انتقال ( )ROTو نیز قرارداد مشاركت
عملی-حقوقی را شامل شود و نیز بازنگري در نگارش بند ب مادۀ  4آیینناماه باهطاوري كاه شاامل ساایر عقاود
اسالمی غیر از اجاره نیز شود ،ضروري میباشد.

جدول ( )12نظرهای خبرگان دربارۀ شمول بانیان اوراق در مزیتهای مالیاتی مذکور در تبصرۀ  2مادۀ 7
قانون توسعۀ ابزارها
سؤال  :2براساس تبصرۀ  4مادۀ  9قانون توسعۀ ابزارها و نهادهاي مالی جدید بهمنظور تسهیل اجراي سیاستهاي كلی اصل چهال
و چهارم قانون اساسی مصوب مجلس شوراي اسالمی در تاریخ « ،8911/3/42سود و كارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار
موضوع تبصرۀ ( )8این ماده بهاستثناي سود سهام و سهمالشركۀ شركتها و سود گواهیهاي سرمایهگذاري صندوقهاا ،مشاروط
به بت اوراق بهادار یادشده نزد سازمان جزر هزینههاي قابلقبول براي تشخیص درآماد مشامول مالیاات ناشار ایان اوراق بهاادار
محسوب میشود» .آیا با توجه به روح حاكم بر قانون ،ایجاد هماهنگی در رویاۀ ممیازان مالیااتی را ازطریاق صادور بخشانامهاي
بهمنظور شمول بانیان اوراق در مزیتهاي مالیاتی مذكور توسط سازمان امور مالیاتی ضروري میدانید؟
شماره

شرح پاسخ در مصاحبه
)1. Rehabilitation Operation and Transfer (ROT
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42

نیاز به قانون دارد و بخشنامه كفایت نمیكند.

شماره

شرح پاسخ در پرسشنامه
 -8تسري و تعمیم معافیت ناشر به بانی محتا تغییر قانون است و صدور بخشنامه در این ماورد بادون ا ار اسات.

3

 -4منطق معافیت ناشر غیر از منطق معافیت بانی است -9 .معافیات باانی موضاوع ماادۀ  84قاانون توساعه اسات و
چنانیه اصالحی ضروري باشد بهتر است در همان ماده یا مقررات اجرایی آن دیده شود (شاید من مقصاود شاما
را بهدرستی درک نكرده باشم).

92

موارد زیادي است كه وحدت رویه و هماهنگی وجود ندارد مثل وضعیت شركتهاي دانشبنیان و...

98

به نظرم معافیت ایشان در همین قانون قابلفهم است.

99

براي تأكید بیشتر وگرنه ضرورت ندارد.

91
22
اجماع

ضرورت ندارد .زمانی كه این اوراق قابلیت معامله داشته باشند و جزر اوراق بهادار طبقهبندي شوند ،دیگر نیاازي
به بخشنامه ندارد و خودبهخود مشمول این بند قانون هست.
بخشنامه كار نمای كناد ،مخاالفم بایاد ساازمان اماور مالیااتی باورهاایش را عاوض كناد و بانیاان اوراق باهدنباال
رانتگیري نباشند.
اجماع با موافقت شدید حاصل شده است؛ هرچند بین نظر گروهها تفااوت وجاود دارد و خبرگاان باازار سارمایه
تأكید بیشتري بر آن داشتهاند.

جمعبندی مناسا است اصالح در همان قانون یا قوانین مرتبط صورت پذیرد.

نتایج و پیشنهادها.
با توجه به بررسیهاي انجامشده تنظیم قوانین موردنیاز در ایران براي بهرهمندي از مزایاي تعری

منابع درآمدي پایادار

عمومی و اختصاصی ضروري است .همینین در زمینۀ ارتقاي وضعیت تأمین مالی طرحهاي حملونقل ،برخی تغییارات در
قوانین و مقررات به شرح جدول ( )89پیشنهاد میشود:
جدول ( )13پیشنهاد برخی تغییرات در قوانین و مقررات
تغییر پیشنهادی

عنوان قانون یا مقررات

امكان استفاده از تضمین دولت یا بانکها یا شاركتهااي دولتای در بناد ب ماادۀ  9باراي
قانون تشویق و حمایت

تسهیل و جذب سرمایهگذاري خارجی ( اصالح قاانون ماذكور باه نحاوي انجاام شاود كاه

سرمایهگذاري خارجی (مصوب

تضمین دولت یا بانکها یا شركتهاي دولتی ،در حد توان مالی آنها ،تنها براي طرحهااي

 18/9/2مجلس شوراي اسالمی)

خودگردان ،در شرایط خان ارائه شود؛ بهطوري كاه بادون تضامینهااي ماذكور امكاان
تأمین مالی وجود نداشته باشد).

قانون احداث پروژههاي عمرانی
بخش راه و ترابري ازطریق
مشاركت بانکها و سایر منابع
پولی و مالی كشور (مصوب 8932
هیئت وزیران)

حذف تكلی

وزارت راه و ترابري مبنی بر واگاذاري مناافع بهارهبارداري از طارح ،باراي

امكان استفاده از سایر ترتیبات قراردادي.
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بازنگري در مواد  4و  89بهگونهاي كه عالوه بار روشهااي  BOTو  ،BTLساایر ترتیباات
قراردادي به ویژه قراردادهاي بهرهبرداري و نگهداري ( ،)O&Mقرارداد تجهیز و بازسازي،
بهرهبرداري و انتقال ( )ROTو نیز قرارداد مشاركت عملی  -حقوقی را شامل شود.
آییننامۀ اجرایی قانون احداث
پروژههاي عمرانی بخش راه و
ترابري ازطریق مشاركت بانکها
و سایر منابع پولی و مالی كشور
(مصوب  8932هیئت وزیران)

بازنگري در نگارش بند ب مادۀ  4آییننامه ،بهطوري كه شامل سایر عقود اساالمی غیار از
اجاره نیز شود .در همین رابطه بازنگري در تبصرۀ همان ماده ضروري است.
دربارۀ مادۀ  24آییننامه براي تشكیل شركتهاي سهامی عام مشاركت و نیاز انتشاار اوراق
تبدیلپذیر به سهام ،شفافسازي تعری

دارایی در مصوبات كمیتۀ تخصصی فقهی سازمان

بورس و اوراق بهادار ضروري است؛ باهطاوري كاه شامولیت حقاوق بهارهبارداري در آن
مشخص شود؛ یعنی مشخص شود كه آیا حقوق بهرهبرداري شامل آن میشود یا نه.
بازنگري در مادۀ  22آییننامه بهطوري كه مصارف وجاوه حاصال از تاأمین ماالی در دورۀ
بهرهبرداري ،براي طرح هاي دیگري كه مجوز بزم از وزارت راه و شهرسازي را گرفتهاند،
ضروري است.

قانون توسعۀ ابزارها و نهادهاي
مالی جدید براي تسهیل اجراي
سیاستهاي كلی اصل
چهلوچهارم قانون اساسی
(مصوب 8911/3/42مجلس

دربارۀ تبصرۀ  4مادۀ  9عاالوه بار پیشانهاد اصاالح ماورد ماذكور در قاوانین مربوطاه ازطریاق
ساازمان بااورس و اوراق بهااادار ،ایجاااد هماااهنگی در رویاۀ ممیاازان مالیاااتی ازطریااق صاادور
بخشنامهاي توسط سازمان امور مالیاتی ازطریق نهادهاي مالی مربوطه در حال پیگیري است *.

شوراي اسالمی)
قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و
ارتقاي نظام مالی كشور (مصوب
 32/24/28مجلس شوراي اسالمی)

موضوع مادۀ  ،94جهت شمول بخش راه در كنار سایر وزراتخانهها در معافیتهااي مالیااتی
مربوطه در قوانین موضوعه ازجمله قانون مالیاتهاي مستقیم ،اصالح و بازنگري شود.

* براي استفاده از مزایاي مالیاتی گفتهشده ،ضروري است اوراق بهادار تعری شده براي تأمین مالی طارحهااي حمالونقال جاادهاي ،در شاوراي عاالی باورس
تصویا شود و در سازمان بورس و اوراق بهادار به بت برسد.

تركان ،ا .و شهبازي ،م .)8913( .بررسی چگونگی
منابع فارسی

جلا مشاركت بخش خصوصی در توسعۀ

امامی ،ح .)8922( .حقوق مدنی 9 ،جلد ،تهران:

زیرساختهاي حملونقل جادهاي؛ مسائل و

انتشارات اسالمیه.

راهكارها ،فصلنامۀ راهبرد.83)29(:422-499 ،

پژوهشكده سیاستگذاري دانشگاه شری  ،گروه

خانه ملت (خبرگزاري مجلس شوراي اسالمی).)8932( .

سیاستگذاري در توسعۀ امور زیرساختی.)8932( .

گزارش كامل استیضاح وزیر راه در صحن علنی

شناخت و آسیاشناسی تأمین مالی و سرمایهگذاري

مجلس،

در توسعۀ صنعت حملونقل [گزارش] ،تهران:

 ،http://www.icana.ir/Fa/News/324358تاریخ

معاونت برنامهریزي و اقتصاد حملونقل وزارت راه و

دسترسی 98 :خرداد 8939

شهرسازي

قابل
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فهرست قوانین و مقررات بررسیشده به ترتیب
حروف الفبا

 .1قانون اساسی كشور (مصاوب  8921مجلاس شاوراي
اسالمی).

 .8آیین نامۀ اجرایی قاانون احاداث پاروژههااي عمرانای

 .3قانون احداث پروژههاي عمرانی بخاش راه و تراباري

بخش راه و ترابري ازطریق مشاركت بانکها و سایر

ازطریق مشاركت بانکها و سایر منابع پاولی و ماالی

منااابع مااالی و پااولی كشااور (مصااوب  8932هیئاات

كشاااور (مصاااوب  8999/21/42مجلاااس شاااوراي

محترم وزیران).

اسالمی).

 .4آیاااینناماااۀ اجرایااای قاااانون تشاااویق و حمایااات

 .82قانون اصالح موادي از قاانون برناماۀ چهاارم توساعۀ

سرمایه گذاري خارجی (مصوب 8918/29/42هیئات

اقتصااادي ،اجتماااعی و فرهنگاای جمهااوري اسااالمی

وزیران).

ایران و اجراي سیاستهاي كلی اصل چهل و چهارم

 .9آیاایننامااۀ ساارمایهگااذاري خااارجی در بااورسهااا و
بازارهااي خاار از باورس (مصاوب هیئات وزیاران
مورخ .)8913/8/43
 .2دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپردۀ ریالی باراي
اشخان خارجی (مصوب  32/82/82شوراي پاول و
اعتبار).
 .2دسااتورالعمل شاارایط واگااذاري طاارحهاااي تملااک

( )22قاانون اساسای (مصااوب 8919مجلاس شااوراي
اسالمی).
 .88قانون برنامۀ پنج سالۀ ششم توسعۀ جمهوري اساالمی
ایاااران (مصاااوب  8932/84/82مجلاااس شاااوراي
اسالمی).
 .84قااانون بودجااۀ سااال  8939كاال كشااور (مصااوب
 8932/84/42مجلس شوراي اسالمی).

داراییهاي سرمایهاي جدید ،نیمهتمام ،تكمیلشده و

 .89قااانون تشااویق و حمایاات ساارمایهگااذاري خااارجی

آمااادۀ بهاارهباارداري بااه بخااش غیردولت ای (مصااوب

(مصاااوب مجلاااس شاااوراي اساااالمی در تااااریخ

شوراي اقتصاد در سال .)8932

.)8918/9/2

 .9دستورالعمل نحاوۀ صادور اجاازهناماۀ عملیاات ارزي

 .82قانون توسعۀ ابزارها و نهادهاي مالی جدید باهمنظاور

مؤسسااات اعتباااري (مصااوب  32/21/49كمیساایون

تسهیل اجراي سیاستهاي كلی اصل چهل و چهاارم

مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري باناک مركازي

قااانون اساساای مصااوب مجلااس شااوراي اسااالمی در

جمهوري اسالمی ایران).

تاریخ 8911/3/42

 .9دستورالعمل نحوۀ گزارشگري مالی مرباوط باه اوراق

 .82قانون رفع مواناع تولیاد رقابات پاذیر و ارتقااي نظاام

اجاااره ،در صااورتهاااي مااالی بااانی و نهاااد واسااط

مالی كشاور مصاوب  8932/24/28مجلاس شاوراي

(مصوب هیئتمدیرۀ ساازمان باورس و اوراق بهاادار

اسالمی.

در تاریخ .)8932/84/89

 .89قانون مدنی (مصوب  8989مجلس شوراي ملی).

