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 الرحمن الرحیم اهللبسم

 مقدمه -1

 تأثیرعلل  اجزا آن به یناناطم یتقابل یجیو کاهش تدر یزاتمسئله عمر تجه ،تأسیساتاز  برداریبهرهاز مسائل عمده در رابطه با  یکی

در  .نمایندیمبروز  یکیالکتر یکی وافت مشخصات مکان صورتبهعوامل  ینا تأثیرات. باشدمی یو عوامل برون یستمس یعوامل درون

است  دهسپری شهاست که شبکه سال برداریبهرهمناسب با لحاظ نمودن عمر مفید تجهیزات شبکه، زمان  خصوص شبکه برق ایران

جانبی  هایزینههبه تعویق انداختن ترمیم و نوسازی قطعات و تجهیزات شبکه انتقال و توزیع برق،  اینشبکه مستلزم نوسازی است. و 

 هایروژهپ. یکی از دالیل اجرایی نشدن شده استتحمیل نموده و منجر به ناپایداری و افت کیفیت شبکه ان برداربهرهبه متعددی را 

م فاقد درآمدزایی مستقی معموالً هاطرحاین  چراکهاست.  موردنیازآوردن اعتبار و فراهم  هایطرحمالی  تأمین مشکالتنوسازی شبکه، 

 آنکه یلبه این دل همچنین و (شوندنمیگردش مالی مولد محسوب  ازنظرمتقبل شوند )را  خود هایهزینه توانندنمیهستند و خود پروژه 

، بزرگ بودهمشاوره  هایهزینه قراردادهای پیمانکاری و اجرایتجهیزات و  تأمین هایهزینه برای پرداخت موردنیاز گذاریسرمایهحجم 

 فراهم نمود. آن رامنابع  تواننمیبه سهولت 

در  ادهاستفقابلمالی ابزارهای ادامه، تدوین شود. در  هاطرحاین  موردنیازمالی  تأمینبرای  راهکارهاییتالش شده است  گزارشدر این 

، با وقفه زمانی حاصل خواهد شد و نیاز است که در هااستراتژیاست. چراکه نقدینگی حاصل از برخی این  دهشبررسینیز  هاطرحاین 

 این فاصله از منابع موجود در بازارهای مالی استفاده نمود.

 مسئله بیان -2

 دهیازمانساست و نیاز به نوسازی دارد و این بازسازی و ترمیم، مستلزم  فرسودگیدچار کشور شبکه برق بخشی از در شرایط فعلی 

عالوه  هاپروژه باشد. برای اجرای این اجراقابل صنعت برق هایداراییبا شرایط اقتصادی موجود و متکی به  است که به نحوی هاپروژه

 و مالی است که به نحو خوداتکا بتواند منابع مالی وکارسبک هایمدلنیازمند ، صنعت برق هایطرح موردنیازمهندسی بر دانش فنی و 

جمعی و  صورتبه هاآنمنافع و  ندمولد نیست معموالًمالی  ازنظر آن به دلیلمذکور  هایپروژهدیگر  طرف. از را فراهم سازد الزم

د از تواننمی هاآن، مدل مالی باشدمی نشدهبینیپیشآتی و  هایهزینهکیفیت، کاهش خرابی و قطعی شبکه و کاهش  افزایش صورتبه

رایج است،  مولد اقتصادی هایپروژهبه شکلی که در  9خصوصی-در قالب مشارکت عمومی و یا انتفاعی گذاریسرمایه هایمدلطریق 

 هایی برایتدینیز با محدو مالکیتی و حقوقی ازنظرکه  برق استو توزیع انتقال  هایشبکه در هانوسازیاین بخصوص که . انجام شود

 مواجه است.بخش خصوصی مشارکت 

                                              
9 Public-Private Partnership 
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موضوع اهمیت طراحی و تدوین یک طرح ملی،  عنوانبهبودن آن  المنفعهعامو  سویکبدیهی است هزینه باالی نوسازی شبکه از  

ساخت  برای سفارش هاپروژه موردنیازنقدینگی  تأمینرا آشکار خواهد ساخت. چراکه تا زمانی که محل  موردنیازمنابع مالی  تأمینمدل 

 نیست. از سوی پذیرامکانمشخص نشود، اجرای آن  شدهارائهو یا واردات تجهیزات و قطعات و پرداخت بابت خدمات فنی و مهندسی 

 مترتب را نخواهد داشت. هایهزینهمتعلقه به وزارت نیرو نیز تکافوی پرداخت عمومی دیگر بودجه 

 تاساقتصادی  معیوبصنعت برق دچار یک چرخه نیز در گزارشات مربوطه منعکس شده است،  ازاینپیشکه  طورهمانهمچنین 

کسری بودجه دولت و انباشت  ،این عدم توازننتیجه گذاری نادرست منجر به عدم توازن درآمدها و هزینه گردیده و بطوریکه قیمت

 ایشبکه هایزیرساختمنابع کافی برای توسعه و نزولی شده  9931از سال  در صنعت برق گذاریدر اثر آن روند سرمایه است کهبدهی 

 2.کاهش یافته است

 برداربهره ازموردنینقدینگی  تأمینی هااستراتژیو سپس شود  بررسی هاطرحمالی این  هایجریانالزم است مدل  طراحیبرای بنابراین 

 انسندیکای صنعت برق ایرمدل پیشنهادی . در ادامه گرددارائه  نوسازی هایپروژهدر  گذاریسرمایهکرد و )شرکت توانیر( جهت هزینه

 ارائه شده است.

  

                                              
 صنعت برق ایران گزارش انتظارات صنعت برق از مجلس یازدهم، سندیکای 2
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 طرح مالی تأمیناستراتژی و  وکارکسب مدل -3

شند )بخش بامی های توزیع نیروی برقتوانیر و شرکت شرکت که شامل «کارفرما»؛ است اصلی رکن مبتنی بر سه هاطرح ایناجرای 

 صورتبه)تجهیزات، اجرا و نصب  تأمین وظیفه طراحی،که  «EPC/ شرکت  مجری» ؛(باشندمی عمومی / دولتی بردار طرح کهبهره

9EPC)  مالی  تأمینکه مسئولیت « گذارسرمایه»و  کنسرسیوم در این طرح شرکت نماید صورتبه رودمیرا برعهده دارد که انتظار

 پروژه را بر عهده دارد.

ممکن  هاطرحاز درآمدهای آینده  هاآنمالی  تأمین، شوندنمیمحسوب  درآمدزامالی مولد یا  ازنظرنوسازی شبکه  هایپروژه ازآنجاکه

به این  و جریان مالی طرح وکارکسبمدل بنابراین ؛ باشدمیمنابع خارج از پروژه متکی به  هاپروژهمالی این  تأمیننیست، بنابراین 

 :(9)تصویر  پذیردمیام پروژه از دو محل صورت انج هایهزینه تأمینصورت است که 

 

 

 

 

                                              
9 Engineering Procurement Construction 

 مالی نوسازی شبکه فرسوده ینتأمو  وکارکسبمدل  -9شکل 
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 از محل منابع داخلی صنعت برق: توسط کارفرماالف( 

این منابع شامل مالی کند.  تأمینزیر  صورتبهانجام پروژه را  هایهزینهدرصد  93کارفرما از محل منابع داخلی بتواند تا  رودمیانتظار 

 :گرددمیاین موارد 

 ؛یرووزارت ن (یاتیعمل یدرآمدها) جاری هایداراییاز  یبخش یصتخص 

 برق یحاصل از صادرات انرژ یاز درآمدها یبخش تخصیص 

  یبودجه عموم 

 ه کارفرما:متعلق ب «فیزیکی هایداراییتغییر کاربری  از برداریبهرهامتیاز »دریافت عواید حاصل از از محل  گذارسرمایهتوسط ب( 

ه در حال ک باشندمی زمین و مستغالت دارا صورتبهفیزیکی  هایداراییاز  ایمجموعهتابع وزارت نیرو  هایشرکتبا توجه به اینکه 

ز تغییر یابد )و یا بهبود کارایی( و امتیا هاآن، این امکان وجود دارد که کاربری باشندمیو ایجاد جریان مالی ن برداریبهرهحاضر امکان 

از  برداریبهره ازای در گذارسرمایهواگذار شود و  گذارسرمایهیکجا برای یک دوره بلندمدت به  صورتبه، هاداراییبرداری از این بهره

 درصد برعهده گیرد. 13ژه را تا سقف حدود مالی پرو تأمینبرای یک دوره بلندمدت،  هایداراییاین 

ری ویژه در مناطق شههای اخیر بهدر حال حاضر شرکت توانیر دارای امالک و مستغالتی است که به دلیل افزایش بهای ملک در سال

و  این اموال باال رفتهداری از شود که هزینه فرصت نگه، باع  میشهرها، از ارزش ریالی باالیی برخوردار است. این ارزش باالو کالن

 هانآتر از هزینه فرصت نگهداری از بازنگری قرار گیرد و چنانچه درآمدهای ایجادی کم مورد هاآننیازمند آن باشد که مقوله کارایی 

یت رعا فروش و واگذاری اموال دولتی مستلزم آنکهتجدیدنظر شود. با توجه به  هاآنبود، الزم است که در خصوص واگذاری یا اجاره 

های . با توجه به محدودیت4ضوابط و مقررات مربوطه است، در قدم اول الزم است که مبانی و مقررات فروش این اموال بررسی گردد

داری عنوان درآمد عمومی نزد خزانهقانون و دشواری درفروش و واگذاری اموال دولتی و اینکه وجوه دریافتی از فروش این اموال باید به

برداری اموال غیرمنقول استفاده نمود. با این جای فروش از راهکار اجاره بلندمدت و انتقال موقت حق بهرهتوان بهگردد، میکل واریز 

ا، ههای نوسازی شبکه فرسوده ایجاد نمود. برای درآمدزایی از این مکانمالی طرح تأمینتوان جریان نقدینگی پایداری برای راهکار می

اموال قابل اجاره دادن مشخص شده و سپس با ارزیابی ارزش ترهینی هریک، مقدمات مربوط به اجاره را فراهم الزم است که  بدواً

 نمود.

                                              
 آورده شده است.( 9)مبانی و مقررات فروش اموال دولتی در پیوست شماره  4
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تفاده ها، به زیرزمین و سپس استوان از راهکارهایی ازجمله انتقال تجهیزات مستقر در پستهای فیزیکی میبرای بهبود کارایی دارایی

در این شیوه الزم است که ابتدا هزینه تغییر تجهیزات و انتقال آن به زیرزمین را محاسبه و برآورد  از فضای آزاد ایجادی اشاره نمود.

توان از برداری از این اموال میگردد. در خصوص بهره تأمینبرداری از محل نمود. این هزینه نیز باید از محل درآمدهای آتی بهره

های طبقاتی و مکانیزه و احداث فضاهای فرهنگی و تفریحی جهت احداث پارکینگ هاهای مشارکتی مانند مشارکت با شهرداریشیوه

ها انبرداری بلندمدت از این مکصورت مشارکتی با بخش خصوصی، از انتفاع بهرهاداری، به استفاده نمود و یا با ساخت امالک تجاری و

 استفاده نمود.

گردد سپس های تغییر کارایی برآورد میشده، هزینهمالک و اموال مربوطه شناساییهای مشارکتی، ابتدا ابرای انتخاب بین بهترین گزینه

گردد. بهترین پیشنهاد که در آن عالوه بر منافع شرکت توانیر، ضوابط و با برگزاری مزایده، پیشنهادات مشارکتی تجمیع می

 گیرد.ها مورداستفاده قرار میپرداخت به طرحهای قانونی نیز اعمال شده باشد، برگزیده شده و نقدینگی حاصل در محدودیت

 نقدینگی تأمینابزارهای مالی  -4

الزم  اشندبمیزمانی یکسان ن نظر از گذاریسرمایهطرح و عواید حاصل از  موردنیاز نقدینگی و خروجیبه اینکه جریان ورودی  توجهبا 

اده نمایند. استف هاپروژه موردنیازنقدینگی  تأمینمنابع داخلی خود و یا منابع موجود در بازارهای مالی برای از محل  گذارسرمایهاست که 

رکت شپروژه در اختیار  هایهزینه بر اساسخود و  مابینفیمطابق با مبالغ مندرج در قرارداد  ، نقدینگی الزم راگذارسرمایهدر این روش 

. سپس مایدنمی تأمینپول )نظام بانکی( و یا بازار سرمایه )اوراق(  بازاررا از ابزارهای  موردنیازنقدینگی  ذارگسرمایه. دهندمیقرار مجری 

زار . با توجه به شرایط پروژه ابزارهای باکندمیمبالغ دریافتی را بازپرداخت  فرع و اصلفیزیکی  هایداراییامتیاز  برداریبهرهاز محل 

 :شوندمی بینیپیشخواهند بود به شرح زیر  ستفادها قابلپول و سرمایه که 

 الف( ابزارهای بازارهای پولی:

 تأمینند به توانمیاعتباری است که با پرداخت تسهیالت و قبول تعهدات،  مؤسساتبازارهای پولی متشکل از شبکه بانکی کشور و 

مردمی بوده و تسهیالت پرداختی  هایسپردهدر اجرای پروژه کمک نمایند. منابع موجود در این بازارها اغلب از محل  موردنیازنقدینگی 

ی پرداخت عقود اسالمی به متقاض بر اساسقانون بانکداری بدون ربا و  بر اساستسهیالت شبکه بانکی،  است. مدتکوتاهدر این بازار، 

از وظایف تسهیالت دهنده است تا احتمال نکول  هاپروژهمصرف تسهیالت و نظارت بر حسن اجرای  . لذا شرح دقیقی از نحوهگرددمی

ور نوسازی شبکه برق کش هایپروژه قابل استفاده درتسهیالت ازجمله و ریسک عدم بازپرداخت تسهیالت را تا حد ممکن کاهش دهد. 

 :رح زیر استقابل تخصیص هستند، به ش هاپروژهکه با توجه به ماهیت این 

 استصناع تسهیالت 
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 اوراق گام 

 مرابحه تسهیالت 

 

 ب( ابزارهای بازار سرمایه

از  توانیماست. در این بازار  افزایش یافتهفزاینده  طوربهداشته است و نقدینگی آن  توجهیقابلاخیر رشد  هایسالبازار سرمایه در 

 مانند موارد زیر را استفاده شود:و یا مدیریت ریسک ابزارهای مالی که بر پایه بدهی هستند 

 اوراق یا صکوک 

  اوراق مشتقه  ازجملهابزارهای مدیریت ریسک و تسهیم مناسب مخاطرات 

  خصوصی هایصندوقصندوق پروژه و  تأسیسمانند  ایسرمایهابزارهای 

در کاربرد هریک از این اوراق و ابزارها الزم است ابتدا در گزارشی مشروح و مستقل، نوع عقود هریک از صکوک پیشنهادی و ابزارهای 

انع بررسی شود. با توجه به مو هاآنمربوطه گردآوری و سپس مزایا و معایب هریک از  هایدستورالعملو ضوابط قانونی و  استفادهقابل

زم و چنانچه این موانع مستل شدهشناسایینوسازی شبکه فرسوده  هایطرحدر  هاآن سازیپیادهروری است راهکارهای اجرایی هریک، ض

 انگیزشی برای هایروشرا با ارائه طرح توجیهی مجاب نمود. در ادامه  ربطذیباشد، ارکان  هادستورالعملاخذ مجوز و یا تغییراتی در 

از  ایهشایستتا بتوان به نحو  سرمایه و ضامنین را با استفاده از راهکارهای نوآورانه طراحی نمود نتأمی هایشرکتو  گذارانسرمایه

 استفاده کرد. هاطرحمالی  تأمینبازار سرمایه در  هایپتانسیل
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 بندیجمع -5

دهی انو ترمیم، مستلزم سازمدر شرایط فعلی بخشی از شبکه برق کشور دچار فرسودگی است و نیاز به نوسازی دارد و این بازسازی 

ای ازنظر هپروژه این  ازآنجاکهاجرا باشد. های صنعت برق قابلها به نحوی است که با شرایط اقتصادی موجود و متکی به داراییپروژه

های صورت افزایش کیفیت، کاهش خرابی و قطعی شبکه و کاهش هزینهصورت جمعی و بهها بهمالی معموالً مولد نیستند و منافع آن

-در قالب مشارکت عمومی گذاری انتفاعی و یاهای سرمایهتواند از طریق مدلها نمیباشد، مدل مالی آننشده میبینیآتی و پیش

، «/توانیررماکارف»در مدل پیشنهادی که مبتنی بر سه رکن های مولد اقتصادی رایج است، انجام شود. به شکلی که در پروژهخصوصی 

های انجام پروژه از دو محل است که تأمین هزینهنحوی وکار و جریان مالی طرح به مدل کسباست، « گذارسرمایه»و « مجری»

 یبخش یصتخص ازجملهما از محل منابع داخلی صنعت برق توسط کارفرانجام پروژه  هایینههزدرصد  93تا الف( ) پذیرد:صورت می

بودجه و  برق یحاصل از صادرات انرژ یاز درآمدها یبخش تخصیصشامل  یرووزارت ن یاتیعمل یدرآمدهاو  های جاریداراییاز 

ا یبرداری از تغییر دریافت امتیاز بهرهعواید حاصل از »ل گذار از محتوسط سرمایهانجام پروژه  هایهزینه درصد 13ب( تا )و  یعموم

 (.زمین و مستغالت متعلق به کارفرما )فیزیکی  هایکاربری داراییبهبود 

اشند الزم بگذاری ازنظر زمانی یکسان نمینقدینگی موردنیاز طرح و عواید حاصل از سرمایه با توجه به اینکه جریان ورودی و خروجی 

)تسهیالت   ماننداز محل منابع داخلی خود و یا منابع موجود در بازارهای مالی ها برای تأمین نقدینگی موردنیاز پروژهگذار است که سرمایه

 .استفاده نمایند( وکیا صکبدهی اوراق  استصناع، اوراق گام، مرابحه،

نقش  دتوانیمسندیکای صنعت برق با توجه به جایگاهی که به عنوان یک نهاد واسط بخش خصوصی و دولت در این صنعت دارد 

تشکل هایی مشرکت در کارگروهفرسوده برق بر عهده بگیرد و با  یهاشبکهنوسازی  یهاپروژه ترموفقتسهیل گری را در اجرای هرچه 

نوع عقود صکوک پیشنهادی و ابزارهای  نموده و شناسایی راابزارهای مالی از کارشناسان مالی سندیکا و شرکت توانیر، کاربرد 

 همچنین. دکنبررسی را ها و سپس مزایا و معایب هریک از آننماید گردآوری را های مربوطه استفاده و ضوابط قانونی و دستورالعملقابل

و چنانچه این موانع مستلزم اخذ مجوز و یا  شناسایی نمودههای نوسازی شبکه فرسوده در طرح ها رااین ایدهسازی راهکارهای پیاده

وجه به همچنین با ت. با توانیر همکاری نمایدارائه طرح توجیهی  وربط ارکان ذیبرای مجاب نمودن ها باشد، تغییراتی در دستورالعمل

های نوسازی از میان های هریک دارد، شرکای مناسبی را برای اجرای طرحهای عضو و توانمندیباالیی که از شرکت شناخت

 های بخش خصوصی و تشکیل کنسرسیوم را نیز فراهم نماید. های عضو انتخاب نموده و بستر ایجاد همکاری بین شرکتشرکت
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 هاپیوست

 یفروش اموال دولت و مقررات یمبان - 1پیوست 

 رد مقدس اسالم و در شرع المالاز بیت و حراستحفاظت  و اهمیت یتبه حساس با توجه یمعامالت دولت و شرایطضوابط  در خصوص

 .گرددمی یانب ینقوان ینقرارگرفته که اهم ا گذارقانون مورداشاره کراتبه ینقوان

 11/1۰/13۰۰مصوب  یقانون محاسبات عموم -1

انون محاسبات ق یزمبح  ن ینمصوبات مرتبط با ا یگرد یو مبنا شودمیشناخته  یضوابط اموال دولت و منشورمبنا  عنوانبهقانون  این

 یطیشرا از برشمردنپرداخته است و پس  یبه اموال دولت 922تا  936 در موادقانون  ینپنجم ا در فصل گذارقانون .باشدمی یعموم

 :کندمی یانبه فروش اموال منقول اشاره داشته وب 992 در مادهالزم است  یدولت یهاسازمان در داخل یدولتاموال  ییجابجا یکه برا

 هاخانهوزارت یرو موردنیاز سا شودمیداده  یصتشخ یازمازاد بر ن یاکه اسقاط شده و  لتیو مؤسسات دو هاوزارتخانهفروش اموال منقول 

مقررات  تیبا رعا ربطذی ییمقام دستگاه اجرا ینو اجازه باالتر ییو دارا یوزارت امور اقتصاد یقبل بااطالعنباشد،  یو مؤسسات دولت

 .شود یزوار یدرآمد عموم حساببه یداموال با یلقب ینا فروش. وجوه حاصل از باشدمیمجاز  یمربوط به معامالت دولت

 شنهادینموده است که اهم آن پ یینخصوص تع یندر ارا  یضوابط وپرداخته  یدولت یرمنقولبه بح  فروش اموال غ گذارقانون در ادامه

 .باشدمی یمقررات مربوط به فروش اموال دولت یترعا و وزیرانهیأت یبو تصومربوطه  یروز

تثناء به اس شودمیداده  یصتشخ یازکه مازاد بر ن یو مؤسسات دولت هاوزارتخانه غیرمنقولفروش اموال  این قانون، 995 مطابق با ماده

 :یرمشروحه ز غیرمنقولاموال 

 باشد. یمل یسکه از نفا یغیرمنقولاموال  - 9

 .سازیمهماتو کارخانجات اسلحه و  یتأسیسات و استحکامات نظام - 2

 .یخیتار یآثار و بناها - 9

 یروز ادیشنهبنا به پ باشدمیوع ممن هاآندر تصرف دولت باشد که فروش  یکه در رابطه با مصالح و منافع مل غیرمنقولاموال  - 4

 سابحبه یداموال با یلقب ینوجوه حاصل از فروش ا باشدمیمقررات مربوط مجاز  یرسا یتو با رعا یرانوز هیأت یبمربوط با تصو

 .شود یزکشور وار یدرآمد عموم

ماده  نیشده در ا یمستثن غیرمنقولاموال  جزبه یدولت هایشرکت غیرمنقولفروش اموال ، قانونیمادهاین  2 همچنین مطابق با تبصره

 .باشدمیمجاز  هاآن یمجمع عموم یببا تصو
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نگهبان  یشورا اموال 929 در مادهالبته  یدهگرد دیگر بیان یبه سازمان دولت از سازمانیضوابط انتقال اموال  یزفصل ن ینا بعدی مواد در

 نموده است. یمقررات مستثن از اینرا  یاسالم یشورا و مجلس

 دهیگرد ییاجرا ینامه اموال دولتعنوان آیین با و یدهرس یرانوز هیأت یببه تصو 23/92/9919 در مورخهفصل پنجم  ییاجرا نامهآیین

 است.

 22/12/1333دولت  یدرآمدها از یقانون وصول برخ -2

 .است شده یانب یدولت هایدستگاهتوسط  یرمنقولفروش اموال غ یبرا یطیشرا ،دولت یاز درامدها یقانون وصول برخ 5 در ماده

 :شودمیاجازه داده ، قانونیمادهطبق بند الف و ب این 

فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد به استفاده خود را قابل یرو غ یمیقد هایساختمان ی،و مؤسسات دولت هاوزارتخانه- الف

منظور در قانون  ینکه به هم یفوق از محل اعتبار یزیمعادل صد درصد مبالغ وار مقررات به یت. با رعایندنما یزکشور وار یعموم

 هایساختماناحداث  تا جهتمربوط قرار خواهد گرفت  یو مؤسسات دولت هاوزارتخانه یاردر اخت دبودجه هر سال منظور حسب مور

 .یندنما ینهادارات خود هز یمناسب برا

 برداری مناسببهره یبرا یگرد یلدال یا بهو مستغالت خود را که از لحاظ محل استقرار  یاراض یو مؤسسات دولت هاوزارتخانه- ب

 مقررات مربوط به فروش رسانده و... و رعایت یرانوز یاته مجوز از با کسب باشندمین

 یمل یمجلس شورا 11/12/1334 مصوب یمعامالت دولت نامهآیین -3

که مربوط به  91تا  92 در موادپنجم  در فصل رودمی به شمار یمعامالت دولت در کلیه یاصل و هیپا از منابع یکینامه که آیین این

فروش و اجاره دادن امالک و  شده است: یانب 95 در ماده را مشخص نموده است. یفروش اموال دولت هایباشد شیوهمی یدهمزا

 شودمینجام ا شدهیبینپیشنامه آیین ینکه در ا یفاتتشر یتو رعا یدهمزا یبه هر مبلغ که باشد با انتشار آگه یمستغالت و قنوات دولت

 معامالت مقررشده باشد. گونهاین یبرا یخاص ینقوان کهآنمگر 

 1321دولت مصوب  یمال از روابط یبخش یمقانون تنظ -4

به » که مطابق آن باشدمی 31آن ماده  ترینمهمنموده است که  یانب یرا جهت نحوه انتقال اموال دولت یضوابط یزقانون ن در این

الح موردنیاز و مص یرغ یافتهو خاتمه  تمامنیمهای سرمایه هایدارائیهای تملک پروژه شودمیاجازه داده  یدولت مؤسساتو  هاوزارتخانه

 تیکشور و با رعا ریزیبرنامهطور نقد به یدهمزا از طریقو  یریتسازمان مد تأییدرا پس از  یافتهخاتمه  هایطرحمازاد  و تجهیزات

 زیکل( وار داریخزانهنزد ) درآمد عمومیو مقررات مربوطه به فروش رسانده و وجوه حاصل را به  ینطبق قوان یا اقساطمقررات مربوط، 

 .«شودمی یزن یردولتیغ یعموم یمؤسسات و نهادها ی،دولت هایشرکتحکم شامل  ین. ایندنما
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