
٠

جمهوري اسالمی ایران
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:چکیده طرح )1

معرفی پروژه                                                                                                                  

آبرسانی به شهر ها و روستاهاي نوار مرزي استان گلستان:عنوان طرح -1

آبرسانی:زیر بخش آب:         بخش -2

آب شرب:تولیدات / خدمات -3

همجتمع نوار مرز و مراوه تپ-مینودشت-گنبد:محل اجراي طرح -4

...) : زمین ، ساختمان ، تاسیسات زیربنایی ، نحوه تولید و ( شرح پروژه -5

میلیـون متـر مکعـب در    22,7به میزان ) سد نرماب( در این طرح تصفیه و انتقال آب از منابع آب سطحی 

هاي میلیون متر مکعب در سال جهت تامین آب شرب شـهر 12,4سال و استفاده از آبهاي زیر زمینی به میزان 

.روستاي واقع در نوار مرز استان گلستان پیش بینی شده است130گنبد، مینودشت، مراوه تپه و حدود 

پمپاژ،همیلیمتر ، احداث ایستگا1200الی 200کیلومتر خطوط انتقال و فایبر گالس از قطر570پروژه شامل 

متر مکعـب در شـبانه روز   95000مترمکعب مخزن ذخیره آب شرب و اجراي یک تصفیه خانه به ظرفیت75500

.می باشد

میلیون متر مکعب 35:ظرفیت تولید ساالنه –6
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وضعیت پروژه

درصد90:دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل -7

:فروش -8

درصد100بازار داخلی پیش بینی شده -

درصد0بازار خارجی پیش بینی شده-

):از ابتدا  تا زمان شروع فعالیتهاي تجاري ( ز براي پروژه کل زمان مورد نیا–9

:وضعیت طرح -10

امکان سنجی طرح در دسترس است ؟    بلی-

زمین مورد نیاز تهیه شده است ؟   بلی-

بلیاخذ شده است ؟) جواز تاسیس ، سهمیه ارزي ، محیط زیست و غیره ( مجوزهاي قانونی -

خیرارداد مشارکت با شریک داخلی یا خارجی منعقد شده است ؟        قر-

خیرقرارداد تامین مالی پروژه منعقد شده است ؟   -

خیربا پیمانکار داخلی یا خارجی قراردادي منعقد شده است ؟-

فراهم شده است ؟) و غیره برق رسانی، آب رسانی مخابرات ، سوخت ، جاده ( تسهیالت زیربنایی -

بلی

بلیفهرستی از دانش فنی ، ماشین آالت ، تجهیزات و همچنین شرکتهاي فروشنده یا سازنده محصول مشخص شده است؟-

خیرقرارداد خرید ماشین آالت ، تجهیزات و دانش فنی منعقد شده است ؟  -
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ساختار مالی

:ساختار مالی-11

شرح
پول خلی مورد نیازپول دا

خارجی مورد 
نیاز

کل مبلغ 
به میلیون 

یورو
میلیون 

ریال
نرخ 

)ریال(برابري
معادل به 
میلیون یورو

سرمایه 
3231800385008484ثابت

سرمایه 
در گردش
کل 

323180038508484سرمایه گذاري

میلیون یورو.................................................. ..................ارزش ماشین آالت و تجهیزات خارجی -

میلیون یورو...................................................................... ارزش ماشین آالت و تجهیزات داخلی -

میلیون یورو.......................... ..............................................ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی -

میلیون یورو.......................................................................... ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی -

میلیون ریال1،144،284:خالص ارزش فعلی -

19,6:نرخ بازگشت داخلی -

%8:نرخ بازگشت سرمایه -
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عات کلی طرحاطال

■توسعه و تکمیل■تاسیس    :                                           نوع طرح-12

:خالصه وضعیت شرکت- 
اي گلستانشرکت آب منطقه):حقوقی/ اشخاص حقیقی (نام - 
مختلفتامین و انتقال آب براي مصارف:فعالیت جاري شرکت- 
گرگان، ابتداي جاده آق قال:آدرس- 
017- 32627870:فاکس017-32627868:  تلفن- 
http://www.gsrw.ir:وب سایتinfo@gsrw.ir: پست الکترونیکی- 

خصوصی ■دولتی   :      ساختار قانونی شرکت 
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PROJECT PROFILE - SUMMARY SHEET

Project Introduction

1- Project title: Golestan Cities and Bordered Villages Water Supply

2- Sector: Water Supply Sub Sector: Water Supply

3- Products / Services: Potable Water

4- location (address):

Free Zone ■

5- Project description:

The project is located in north of Iran, Golestan Province.

The project component is as follows:

1- Construction of Water Transmission Line from Narmab Dam to Treatment Plant

2- Construction of Water Transmission Line from Treatment Plant to Minoodasht reservoir

3- Construction of Water Transmission Line from Gonbad 50000 m3 reservoir to Gonbad City

4- Construction of Water Treatment Plant

Project Status

6- Local / internal raw material access: 100%

7- Sale:

- Anticipated local market: 100%

- Anticipated export market:

8 – Project total time (from start of activities to start of commercial operation in years): 2 years

Start of activities: 2015

Start of works at site 2016

End of Works: 2017

Start of commercial operation: 2018

Schedule

9- Project status:
- Feasibility study available? Yes
- Required land provided? Yes
- Legal permissions (establishment license, foreign currency quota, environment, etc) taken? Yes
- Partnership agreement concluding with local /foreign investor? No
- Financing agreement concluding? No
- Agreement with local /foreign contractor(s) concluding? No
- Infrastructural utilities (electricity water supply, telecommunication, fuel, road, etc) procured? Yes
- List of know- how, machinery, equipment, as well as seller /builder companies defined?        Yes
- Purchases agreement machinery, equipment and know-how concluded? No
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Financial Table
10- Financial structure:

Descriptions

Local Currency Required Foreign
Currency
Required
Million $

Total Million
$Million Rials Rate Equivalent in

Million $

Fix Capital 3,231,800 38500 84 84

Current
Capital
Total

Investment
3,231,800 38500 84 84

- Value of foreign equipment / machinery: Million Euro
- Value of local equipment / machinery: included in project costs
- Value of foreign technical know-how: 0.00
- Value of local technical know-how: included in project costs
- Net present value (NPV): 36 Million Euro
- Internal Rate of Return (IRR): at least 19.7%
- Capital Rate of Return: 8 %
- Payback Period: 12 years

General Information

11 - Project type: Establishment ■ Expansion and completion ■
12- Company Profile
- Name (Legal/Natural persons): Golestan Regional Water Authority
- Company's current activities: Establishing and operation of water supply and transmission
installations
- Address: First of Aghghalla Road, Gorgan, Iran
- Tel: +9817-32627886 Fax: +9817-32627870

E-mail: info@gsrw.ir Web Site: http://www.gsrw.ir/
- Company's legal  structure:
Government■ Non-Governmental Public non-governmental
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:موقعیت طرح-2

گلستان : استان-2-1
مجتمع نوار مرز و مراوه تپه -مینودشت-گنبد: شهرستان-2-2

:مشخصات فنی طرح-3
:محصول-3-1

میزان آب تحویلی در سال: 1- 2جدول 
ترمکعب م: ارقام

میزان آب سال
انتقالي

١٣٩٧١۵٫۶
١٣٩٨١۵٫۶
١٣٩٩١۵٫۶
١۴٠٠١۵٫۶
١۴٠١١۵٫۶
١۴٠٢١۵٫۶
١۴٠٣١۶٫٩
١۴٠۴١٨٫٢
١۴٠۵١٩٫٧
١۴٠۶٢١٫٣

١۴٢١٢٣٫٠الی ١۴٠٧

:نیازهاي طرح-3-2
:فضا و زیرساخت هاي مورد نیاز-3-2-1
:زمین محل اجراي طرح-3-2-1-1

)میلیون ریال(قیمت کل )ریال(قیمت واحد )تر مربعم(متراژ زمین 
80،0001،000،00080،000
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محوطه سازي-3-2-1-2

)متر مربع(مساحت شرحردیف
هزینه 

)ریال(واحد
میلیون (هزینه کل 

)ریال
10،0002،000،00020،000مخازن1
3،5002،000،0007،000ایستگاههاي پمپاژ2
30،0002،000،00060،000خانهتصفیه3

87،000:جمع

:ساختمانها-3-2-1-3
)میلیون ریال(هزینه کل )ریال(هزینه واحد )متر مربع(مساحت زیربنا شرحردیف

20،0008،000،000160،000مخازن1
5،00010،000،00050،000ایستگاههاي پمپاژ2
10،00012،000،000120،000خانهتصفیه3

330،000:جمع

:تجهیزات و ماشین آالت-3-2-2

تأسیسات و تجهیزات-3-2-2-1
)میلیون ریال(هزینه کل مشخصات فنیتجهیزاتردیف

33،800ها و تجهیزات آنهاپمپ1
160،000خانهتأسیسات تصفیه2
2،242،177لوله و اتصاالت3

4
تأسیسات مخازن و ایستگاههاي 

13،000پمپاژ

2،448،977:جمع
ماشین آالت-3-2-2-2

)میلیون ریال(هزینه کل)ریال(هزینه واحدتعدادشرحردیف
1
2
3
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لوازم اداري و وسایل نقلیه-3-2-2-3
)میلیون ریال(هزینه کل)ریال(هزینه واحدتعدادلوازم اداريردیف

950،000،000950،000،000مجموعه1بردارکلیه لوازم اداري پرسنل بهره1
2

برداريهاي قبل از بهرههزینه-3-2-2-4
)میلیون ریال(هزینه کل شرحردیف

5،100) ماهه3(خانه اندازي تأسیسات تصفیهراهپیش1
2
3

:مواد اولیه و قطعات واسطه -3-2-3
:مواد اولیه-3-2-3-1

واحدمصرف ساالنهشرحردیف
هزینه واحد 

)ریال(
میلیون (هزینه کل 
)ریال

418ton2،674،1001،118)نمک(خانه مواد اولیه تصفیه1

2
خانه مواد اولیه تصفیه

)کلروفریک(
1227m311،574،13414،194

3
خانه مواد اولیه تصفیه

)منعقدکننده(
7/14ton314،600،0005،474

5/9ton314،600،0002،988)لجن(خانه مواد اولیه تصفیه4

5
خانه مواد اولیه تصفیه

)آنتراسیت فیلتر(
42m323،595،000991

هزینه سوخت-3-2-3-2

)ریال(هزینه واحدمصرف ساالنهواحدشرحردیف
میلیون (هزینه کل ساالنه 

)ریال
1،590خانهتصفیه1
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استهالك و تعمیر و نگهداري-3-2-3-3

شرحردیف
رایی ارزش دا

)میلیون ریال(

تعمیر و نگهدارياستهالك

مبلغدرصدمبلغدرصد

440،00028،8007/315،170خانهتصفیه1
63،80021،2767/32،361ایستگاههاي پمپاژ2

2،242،1775/011،2117/015،695خطوط انتقال3

20،68733،226:جمع

مدیریت و منابع انسانی-3-2-4

تعدادگروه بندي پست سازمانیردیف
- متخصص(سطح مهارت 

)غیرماهر-ماهر
)ریال(حقوق پایه 

میلیون (حقوق کل 
)ریال

20،000،000180متخصص9سرپرست بهره برداري1
15،000،00090متخصص6مسئول آزمایشگاه2
15،000،000135متخصص9ناظر برق و تاسیسات3
15،000،000135متخصص9ناظر مکانیکال4
12،000،000216ماهر20تکنسین مکانیک5
12،000،000216ماهر20تکنیسین برق و ابزار دقیق6
12،000،000252ماهر21پرسنل حفاظت و نگهداري7
9،500،000333غیر ماهر35کارگر ساده8
9،500،000190غیر ماهر30نگهبان9

1591،890جمع
نفر........... 61: .........وي کار ماهر مستقیم مورد نیازتعداد نیر-
نفر.............65: .........تعداد نیروي کار غیر ماهر مستقیم مورد نیاز-
نفر......... 33:............تعداد نیروي متخصص مستقیم مورد نیاز-
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: مالکیت و مجوزهاي قانونی-4
:مالکیت زمین-4-1

.اي گلستان استیاز در اختیار شرکت آب منطقهزمین مورد ن

:امتیازهاومعنويمالکیت-4-2

.شودواگذار شود، به سرمایه گذار امتیاز تصفیه و انتقال آب داده میBOTپروژه در صورتی که در قالب 

:قانونیمجوزهاي-4-3

اي گلستان به آب منطقهواگذار شود، محصول تولیدي توسط شرکتBOTپروژه در صورتی که در قالب 
قانون برنامه پنجم توسعه و از محل خرید تضمین متمرکز نزد شرکت 142نمایندگی از وزرات نیرو بر اساس ماده 

.شودمهندسی آب و فاضالب کشور خریداري می

:رقابتبررسی بازار و -5
:معرفی بازار هدف -5-1

.داردمحصول آب است و بازاري به معنی کالسیک بازار ن
دارد:پیشرفت فیزیکی طرح تاکنون -6
:برنامه مالی پروژه-7
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:برآورد هزینه ها-7-1

سرمایه گذاري اولیه طرحهزینه ): 1- 7(جدول 
1396: سال برآورد

)میلیون ریال(هزینه توضیحات ایتم ردیف

خط انتقال از سد نرماب 1
نهتا تصفیه خا

گالسکیلومتر خط لوله فایبر5/9هزینه خرید و اجراي 
میلیمتر بهمراه اتصاالت و شیراالت1000قطر ه ب

322،000 خط انتقال آب از تصفیه 2
خانه تا مخزن مینودشت

فایبرگالسکیلومتر خط لوله 5/4هزینه خرید و اجراي 
میلیمتر بهمراه اتصاالت و شیراالت400قطر ه ب

ل آب از مخزن خط انتقا3
تا شهر گنبد50000

کیلومتر خط لوله 5/14هزینه خرید و اجراي 
میلیمتر بهمراه اتصاالت و 1200قطر ه بفایبرگالس

شیراالت

بهآبرسانیخطوط4
منطقهروستاههاي

به 6تا 1فجردرانتقالخطوطاجرايوخریدهزینه
1،862،700انضمام مجتمع مراوه تپه و خطوط جمع آوري چاهها

440،000لیتر بر ثانیه1100هزینه احداث و تجهیز تصفیه خانه آب نرماب به ظرفیت 5
295،500ذخیرهمخازنمترمکعب75500احداثهزینه6
) چاهحلقه9انضمامبهجدیدچاهحلقه11(چاهحلقه20تجهیزوحفرهزینه7

)جایگزین
112،500

14،500متريتلهوکنترلسیساتتااجرايوخریدهزینه8
10،000هزینه ژئوتکنیک و نقشه برداري 9

94،600) مطالعات مرحله دوم و نظارت طرح(هزینه خدمات مهندسی 10
80،000کشتخسارتوزمینتملکهزینه11

3،231،800جمع کل 

برداري ساالنهنگهداري و بهرههاي هزینهبرآورد : 2- 7جدول 
1396: سال برآورد/ میلیون ریال: ارقام

هرینهپارامترردیف

60،253خانهتصفیهبرداري و نگهداريهزینه بهره1
2،227خطوط انتقال آببرداري و نگهداريهزینه بهره2

62،480کلجمع
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:برآورد درآمدها-7-2

فـروش آب بـه   از ها و روستاهاي نـوار مـرزي گلسـتان   شهربهیآبرسانطرح لی قابل استحصال از اجراي ادرآمدهاي م
و فـروش آب بـه شـرکت آب و فاضـالب شـهري     است کـه در قبـال   استانو روستایی شرکت آب و فاضالب شهري 

بر اساس اطالعات دریـافتی قیمـت فـروش بـه ازاي هـر      . شوداي دریافت میاستان توسط شرکت آب منطقهروستایی 
.ریال است700و 1000برابر با یی به ترتیب و روستاآب شهريمترمکعب

:برداري پروژهمدت زمان بهره-7-3

.سال است30الی 25حداقل 
:بنديجمع- 3- 7

"خالصه مباحث اقتصادي پروژه"

عنوان دقیق فعالیت با ذکر کد نوع فعالیت
)ISIC(ظرفیت اسمی و واحد آننام محصول تولیدي

میلیون مترمکعب23آب3600آب شرب و بهداشتی
گذاري ثابت سرمایهکل اجرادورهطول 

)میلیون ریال(
سرمایه در گردش ساالنه 

نیروي انسانی مورد نیاز)میلیون ریال(

نفر159مورد ندارد3,231,800سال2
IRRنرخ بازده داخلی 

NPVخالص ارزش فعلی 
افع به هزینه نسبت من)میلیون ریال(آورده متقاضی )میلیون ریال(

B/C*
19,61،144،2843,231,8001,5

:سرمایهبازگشتزمان-8
. باشدماه می144سال یا 12باشد، زمان برگشت سرمایه می% 8با توجه به اینکه نرخ بازگشت سرمایه 

CRRنرخ بازگشت سرمایه = سود سالیانه / سرمایه گذاري کل 
= CRRنرخ بازگشت سرمایه = - ÷-%-


