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:چکیده طرح - 1
خالصه وضعیت پروژه

معرفی پروژه

آقدکش و کانال انتقال سیالبمخزنیسد: عنوان طرح-1

آب: زیربخشآب رسانی: بخش-2

تامین آب صنعت، کشاورزي،  پرورش ماهی، کنترل سیل: تولیدات/خدمات-3

دست شهر آق قال،  باالشمال ایران، استان گلستان: محل اجراي طرح-4
...):زمین، ساختمان، تأسیسات زیربنایی، نحوه تولید و (شرح پروژه ) 5

:اجزاي این پروژه شامل
آبگیر پایین ) 2سد انحرافی بر روي رودخانه اصلی) 1شامل نحرافی تنظیمی در محل آقدکشسد ا)1

فیوز پالك بر روي دایک ) 5دایک هاي کناري دو طرف رودخانه )4ورودي کانال انتقال سیالب) 3دست
این قسمت از پروژه در حال حاضر براي استفاده از اعتبارات عمرانی در حال اجرا می (سمت راست

)شد و فقط دایک هاي طرفین رودخانه در محاسبات آورده شده استبا
دهنه پل با 3متر و 65کیلومتر و عرض 12طول کانال ( سیستم انتقال سیالب و تاسیسات جانبی)2

) متري50و 80متر و طول 10عرض 
خزن میلیون متر مربع، سطح م19حجم مخزن (مخازن ذخیره و کنترل سیالب در پایین دست آق قال)3

)متر6هکتار، ارتفاع 500
میلیون متر مکعب 19:ظرفیت تولید ساالنه -6

وضعیت پروژه

درصد100: دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل -7

:فروش-8

درصد100: بازار داخلی پیش بینی شده-

صفر درصد : بازارخارجی پیش بینی شده-

سال3): هاي تجارياز ابتدا تا زمان شروع فعالیت(پروژه کل زمان مورد نیاز براي -9

وضعیت طرح -10

خیر ■سنجی طرح در دسترس است ؟                 بلی امکان-

خیر■زمین مورد نیاز تهیه شده است؟                        بلی -

خیر■اخذ شده است؟ بلی) جواز تأسیس، سهمیه ارزي، محیط زیست و غیره(قانونی مجوزهاي-

■قرارداد مشارکت با شریک داخلی یا خارجی منعقد شده است؟        بلی          خیر-
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■قرارداد تأمین مالی پروژه منعقد شده است؟                                بلی           خیر-

■پیمانکار داخلی یا خارجی قراردادي منعقد شده است؟               بلی           خیر با -

خیر■فراهم شده است؟ بلی ) رسانی مخابرات، سوخت، جاده و غیرهرسانی، آببرق(تسهیالت زیربنایی -

ازنده محصول مشخص شده است؟                  آالت، تجهیزات و همچنین شرکت هاي فروشنده یا سفهرستی از دانش فنی، ماشین-

■بلی                         خیر 

■قرارداد خرید ماشین آالت، تجهیزات و دانش فنی منقد شده است؟     بلی              خیر 

ساختار مالی 

:ساختار مالی-11

پول پول داخلی مورد نیازشرح

خارجی مورد نیاز
الردکل مبلغ میلیون

دالرمعادل به میلیون )ریال(نرخ برابريمیلیون ریال

1218560329603737سرمایه ثابت

در گردشسرمایه

1218560329603737کل سرمایه

:ارزش ماشین آالت و تجهیزات خارجی- 
در برآوردها لحاظ شده است:ارزش ماشین آالت و تجهیزات داخلی- 
ندارد:صصی خارجیارزش دانش فنی وتخ- 
در برآوردها لحاظ شده است:ارزش دانش و تخصصی داخلی- 
میلیون ریال236320: خالص ارزش فعلی- 
%12:نرخ بازگشت داخلی- 
)سال15دوره بازگشت سرمایه (%10:نرخ بازگشت سرمایه- 
:حداقل سود مورد انتظار- 

اطالعات کلی طرح

■توسعه و تکمیل■سیس      أت:                           نوع طرح-12

:خالصه وضعیت شرکت- 
اي گلستانشرکت آب منطقه):حقوقی/ اشخاص حقیقی (نام - 
تامین و انتقال آب براي مصارف مختلف: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 Introduction

1- Project title: Aqdakesh Reservoir Dam and Flood transmission channel

2- Sector : Watr Supply Sub Sector : Water

3- Products / Services : Industry and agriculture water and Tourist services

4- location

Free Zone Estate ■

5- Project description :
The project includes:
1) settable diversion dam in Aqdakesh includes :   a) diversion dam on the Main River b)
downstream basin c) input of flood transmission channel d) the two sides of the river,s dykes e) fuse
plate on the right dyke

2) flood transmission system and ancillary facilities (length of 12 km and a width of 65 meters and
width of 10 m and 3 bridges with a length of 80 and 50 yards)

3) flood control storages in downstream of Aqqala (store capacity is 19 million square meters, the
reservoir area is 500 hectares, 6 m hight)

6- Annual capacity :19 milion cubic meters.

Project Status

7- Local / internal raw material access : 100 %

8- Sale :
- Anticipated local market : 100 %
- Anticipated export market : 0 %

9 – Project total time (from start of activities to start of commercial operation in 3 years)

Start of activities : 2016
Start of works at site :2016
End of Works :2018
Start of commercial operation : 2018

Schedule

10- Project status :
- Feasibility study available? Yes
- Required land provided? Yes
- Legal permissions (establishment license, foreign currency quota, invironment, 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? No
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- Purchases agreement machinery, equipment and know-how concluded? No

Financial Table

11- Financial structure :

Descriptions

Local Currency Required Foreign
Currency
Required
Million $

Total Million
$Million Rials Rate(Rials) Equivalent in

Million $

Fix Capital 1218560 32960 37 37

Current
Capital
Total

Investment
1218560 32960 37 37

- Value of foreign equipment / machinery …………….Million Euro
- Value of local equipment / machinery ------ Million Euro
- Value of foreign technical know-how ------ Million Euro
- Value of local technical know-how ---------- Million Euro
- Net present value (NPV) : 95Million $ for 15 year
- Internal Rate of Return (IRR) : 12 %
- Capital Rate of Return : 10% year

General Information

12 - Project type: Establishment ■ Expansion and completion ■

13- Company Profile
- Name ( Legal/Natural persons ) : Golestan Reginol Water Authority
- Company's current activities: Establishing and operation of water supply and transmission
installations
- Address :First of Aqqala road, Gorgan, Iran
- Tel : +9817-32627886 Fax : +9817-32627870 E-mail :
Web Site : http://www.gsrw.ir/
- Company's legal  structure :      governmental ■
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:موقعیت طرح-2
گلستان:استان : 2-1
آق قال:شهرستان : 2-2

:مشخصات فنی طرح -3
، زیتون، خدمات گردشگري، ماهی)محصول اصلی(آب:محصول -3-1
:نیازهاي طرح -3-2

:زیرساخت ھای مورد نیاز وفضا -١-٢-٣
: زمین محل اجراي طرح-2-1-1- 3

)میلیون ریال(مت کل قی)ریال(قیمت واحد )متر مربع(متراژ زمین 
52500

:محوطه سازي-2-1-2- 3
هزینه واحد )متر مربع(مساحت شرحردیف

)ریال(
هزینه کل 

)میلیون ریال(

1
2
3

جمع
:ساختمانها-2-1-3- 3

مساحت زیربنا شرحردیف
)متر مربع(

هزینه واحد 
)ریال(

هزینه کل 
)میلیون ریال(

1
2

جمع
:ماشین آالت تجھیزات و-٢-٢-٣

:و تجهیزاتتأسیسات-2-2-1- 3
)میلیون ریال(هزینه کل مشخصات فنیتجهیزاتردیف

1
2
3

جمع
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:ماشین آالت-2-2-2- 3
)میلیون ریال(هزینه کل )ریال(هزینه واحد تعدادشرحردیف

1
2
3

:وسائط نقلیهو اداريلوازم-2-2-3- 3
هزینه واحد تعدادلوازم اداري و وسائط نقلیهیفرد

)ریال(
)میلیون ریال(هزینه کل 

1
2

جمع

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

استمالك اراضی (هزینه هاي سرمایه گذاري اولیه1
)و نقشه برداري و ژئو تکنیک

65000

مطالعات، نظارت بر اجرا، (ه هاي ثابت طرحهزین2
)اجرا، شبکه آبیاري و زهکشی و زیتون کاري

1218560

3
1283560جمع

93بر اساس فهرست بهاي سال هزینه ها *

هزینه هاي جاري طرح
)درصد(سهم از هزینه جاري)میلیون ریال(مقدار هزینهشرح

3534031خسارت مخزن
67206ريبهره برداري و نگهدا

6720058زیتون کاري
63565هزینه تعویض تاسیسات
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:مواد اولیھ و قطعات واسطھ -٣-٢-٣
:مواد اولیه-2-3-1- 3

.بدلیل ماهیت پروژه هاي بخش آب که محصول آب است نیاز به مواد اولیه وجو ندارد

هزینه واحد واحدمصرف ساالنهشرحردیف
)ریال(

هزینه کل 
)المیلیون ری(

1
2

جمع

:هزینه سوخت-2-3-2- 3
مصرفواحدشرحردیف

ساالنه
هزینه واحد 

)ریال(
میلیون (هزینه کل 
)ریال

جمع
:استهالك و تعمیر و نگهداري-3-2-3-3
ــی شرحردیف ارزش دارای

)میلیون ریال(
تعمیر و نگهدارياستهالك

مبلغدرصدمبلغدرصد

1

2

3
جمع

: مدیریت و منابع انسانی -٤-٢-٣
میلیون (حقوق کل 
)ریال

حقوق 
)  ریال(پایه

سطح مهارت
)غیرماهر- ماهر- متخصص(
تعداد بندي پست سازمانیگروه ردیف

1

2
3
جمع
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نفر: تعداد نیروي کار ماهر مستقیم مورد نیاز
نفر: مستقیم مورد نیازماهرتعداد نیروي کار غیر
نفر: تعداد نیروي متخصص مستقیم مورد نیاز

: مالکیت و مجوزهاي قانونی -4
:مالکیت زمین-4-1

.اي گلستان استزمین مورد نیاز در اختیار شرکت آب منطقه
:امتیازومعنويمالکیت-4-2
:قانونیمجوزهاي-4-3

اي گلسـتان بـه   واگذار شـود، محصـول تولیـدي توسـط شـرکت آب منطقـه      BOTژه در صورتی که در قالب پرو
قانون برنامه پنجم توسعه و از محل خریـد تضـمین متمرکـز نـزد شـرکت      142نمایندگی از وزرات نیرو بر اساس ماده 

.شودمهندسی آب و فاضالب کشور خریداري می
:رقابتبررسی بازار و -5
:رفی بازار هدف مع-5-1

.محصول اصلی آب است و بازاري به معنی کالسیک بازار ندارد

دارد:پیشرفت فیزیکی طرح تاکنون -6
:برنامه مالی پروژه-7

:برآورد هزینه ها-7-1
هابرآورد هزینه

)میلیون ریال(هزینه موضوعردیف
1218560گذاري ثابتسرمایه1
)سرمایه در گردش(هزینه هاي عملیاتی 2
هزینه تأمین مالی3

)ايهاي سرمایههزینه(برآورد سرمایه گذاري ثابت 
)میلیون ریال(هزینه موضوعردیف

هزینه خرید زمین1
محوطه سازي و بهبود زمین2
عملیات عمرانی و احداث ساختمانها3
ماشین االت و تجهیزات تولیدي4
هزینه تجهیزات و تأسیسات عمومی5
مخارج پیش از تولید6
و وسایل نقلیهوسایل اداري7
هزینه هاي پیش بینی نشده8
1218560جمع



٩

)هاي تولیديهزینه(برآورد سرمایه در گردش 
)میلیون ریال(هزینه موضوعردیف

مواد اولیه1
نیروي انسانی2

سایر هزینه هاي جاري3
هزینه سوخت

هزینه تعمیر و نگهداري
استهالك

جمع
:برآورد درآمدها-7-2

)درصد(سهم از درآمد کل)میلیون ریال(مقدار درآمدشرح

1416010کنترل سیالب

6000041فروش آب به صنعت

99487درآمد توسعه اراضی کشاورزي مخزن آقدکش 

5680039تون کاري و پرورش ماهیدرآمد توسعه زی

43683درآمد گردشگري

5884/0اشتغال زایی

:بنديجمع- 3- 7
"خالصه مباحث اقتصادي پروژه"

ظرفیت اسمی و واحد آننام محصول تولیدي)ISIC(عنوان دقیق فعالیت با ذکر کد نوع فعالیت
میلیون مترمکعب19آب3600کشاورزي و صنعتیآب 

کل سرمایه گذاري ثابت وره اجراطول د
)میلیون ریال(

سرمایه در گردش ساالنه 
نیروي انسانی مورد نیاز)میلیون ریال(

مورد ندارد31218560

IRRنرخ بازده داخلی 
NPVخالص ارزش فعلی 

نسبت منافع به هزینه )میلیون ریال(آورده متقاضی )میلیون ریال(
B/C*

با نرخ تنزیل (12185601,15%)8یل با نرخ تنز(12263750
8(%

.سال میباشد15تقریبا :سرمایهبازگشتزمان-8
. باشدماه می180سال یا 15باشد، زمان برگشت سرمایه می% 10با توجه به اینکه نرخ بازگشت سرمایه 


