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 خالصه
عمرانی موجب گردیده که دولتمردان به دنبال یافتن منابع جدید مالی به غیر از  هایطرحی در گذارسرمایهدر بخش  هادولتمحدودیت منابع مالی 

 امروزه، و فاضالبآب  در بخشی موردنیاز گذارسرمایه بسیار باالیبه حجم  با توجه، و فاضالبآب  در صنعت درآمدهای عمومی کشور باشند.

و ، قانون تضمین خرید آب هاتالشعطف این  نقطه .شودمیتوجه بیشتری دنبال  و با دقتمشارکت بخش خصوصی  و متعددنوین  هایروشاز 

 د کهکر به ضریب امنیت آن کشور اشاره توانمی هاآن ترینمهموجود دارد که از  هاسرمایهالبته موانع مهمی بر سر راه جذب این  بوده است. پساب

، استفاده از باشندمی و مطمئنآبی قابل اتكاء  نیازمند منابعکشاورزی  و حتیصنعت  هایبخشطرفی  از ی دارد.گذارسرمایهزیادی در ریسک  تأثیر

 راستای اهدافر د برای این بخش و و مناسبپایدار  حلراهیک  عنوانبه تواندمیفاضالب  و تصفیه آوریجمع تأسیساتپساب خروجی از 

 تأسیسات و انتقال برداریبهره منابع مالی، تكمیل، تأمینپنجم توسعه،  سالهپنجبرنامه  قانون 412راستای اجرای بند ب ماده  در مربوط باشد ایتوسعه

 8/14/1542مورخه  54023/100/42براساس مجوز شماره  تأسیساتخروجی از  شدهتصفیهدرازای تخصیص پساب فاضالب  شهر ابهرفاضالب 

نتایج این پژوهش نشان . واگذار گردیدبه بخش خصوصی "بیع متقابل»قرارداد  در قالبسال  40کشور برای دوره  و فاضالبرکت مهندسی آب ش

منابع مالی مازاد از  و اخذمنابع مالی موردنیاز جهت تكمیل طرح  تأمین، رفع مشكل هاهزینهکاهش  منجر بهداد که مشارکت بخش خصوصی 

نیز به مدت  تأسیساتاز  و نگهداری برداریبهرهمربوط به  هایو هزینهفاضالب استان زنجان  هایطرح سایر ی درگذارسرمایههت ج گذارسرمایه

 سال حذف گردید. 40

 

 واگذاري پساب فاضالب ابهر، بیع متقابل،: كلمات كلیدي
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