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    سخن اول      

 
یکی از الزامات واگذاری پروژه های زیرساختی به بخش غیردولتی از طریق روش های متنوع مشارکتی، 

تهیه گزارش توجیهی فنی - مالی پروژه، بعنوان ابزار تصمیم گیری محسوب می گردد.

به منظور ایجاد وحدت رویه در تهیه گزارش مذکور، کمیته ای متشکل از برخی صاحب نظران و کارشناسان 

امر تشکیل و "چهارچوب گزارش توجیهی فنی- مالی در پروژه های "BOO/BOT/ROT  در قالب نرشیه 

شامره )01( و "راهنامی تهیه گزارش توجیهی مالی در پروژه های "BOO/BOT/ROT  در قالب نرشیه 

شامره )03( تهیه گردید.

در نرشیه شامره )01( چکیده ای از اطالعات به روز شده پروژه با رسفصل های مشخص درج گردیده 

و تالش تهیه کنندگان آن طراحی جداول، منودارها و سوال هایی بسیار شفاف بوده که با تکمیل آن ها 

امکان تصمیم گیری توسط مدیران را برای واگذاری یک پروژه در بخش آب و فاضالب تسهیل می مناید.

نرشیه )03( بعنوان راهنامیی برای تکمیل جداول، منودارها و سوال های مالی نرشیه )01( است که 

در کنار اطالعات فنی احصا شده از گزارش مشاور فنی پروژه، می تواند گزارش توجیهی فنی- مالی 

پروژه های قابل واگذاری را تکمیل مناید. هدف نرشیه )03( ارائه مراجع قانونی و مستندات مورد نیاز 

و نحوه محاسبات مالی با در نظر گرفنت رشایط و نوع پروژه ها به منظور ایجاد شفافیت و یکسان سازی 

روش های تخمین و محاسبات مالی پروژه های مذکور می  باشد.

بر خود الزم می دانم، از متامی افرادی که در جلسه های تهیه و تدوین این مجموعه رشکت منوده اند و 

اسامی آن ها در انتهای این نرشیه درج شده است، تشکر و قدردانی منایم.

ارتقا سطح آگاهی متخصصان و ذینفعان و تجربه های حاصل از قراردادهای منعقده، بازنگری دوره ای 

تواضع  با کامل  راستا  این  در  الزامی می مناید.  را  ویرایش های جدید  تهیه  و  این نرشیه ها  مطالب 

خواهشمندم ما را در شناخت نقاط ضعف و بهره گیری از روش های بهبود مطالب یاری رسانده و از 

نظرات خود بهره مند سازید، تا هامن گونه که پیشنهادهایتان مشوق ما در تهیه این نرشیه ها بوده، نظرها 

و انتقادهای شام راهگشای ادامه استوارتر این مسیر باشد.

سید حمید رضا کشفی – زمستان 1395
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گزارش توجیهی احداث / نوسازی و تكمیل پروژه

 به روش BOT ,BOO ,ROT .......................... شهر/ مجتمع روستایی ..........................

سابقه پروژه . 1

   تاريخ و شامره مجوز دفرت تجهيز منابع مالی و گسرتش مشارکت بخش غیردولتی آبفای كشور:

   تاريخ تهيه گزارش توجيهی پروژه:

    عنوان دستگاه اجرایی:

    موضوع پروژه: 

    مهندس مشاور تهیه کننده گزارش توجیهی پروژه:

    تاریخ تهیه گزارش توجیهی پروژه:

    مهندس مشاور مطالعات مرحله اول پروژه: 

    تاریخ و شامره مصوبه مطالعات مرحله اول از دفرت مطالعات و بررسی های فنی آبفای كشور: 

    مهندس مشاور مطالعات مرحله دوم )در صورت وجود(: 

    شامره و تاریخ مصوبه مطالعات مرحله دوم از دفرت مطالعات و بررسی های فنی آبفای كشور )در صورت وجود(:

    شامره و تاریخ مجوز تخصیص آب از دستگاه ذیربط )با ذکر عنوان دستگاه(:

    شامره و تاریخ مجوز سازمان محیط زیست:

    وضعیت متلك اراضی موردنیاز پروژه: 

2.  وضعیت موجود و رضورت اجرای پروژه 

3. مبانی و مفروضات و اطالعات پایه ای پروژه

    سال مبنای پروژه1بر اساس وضعیت موجود:

    سال رشوع عملیات اجرایی پروژه:

    مدت زمان پیش بینی شده برای احداث پروژه: ..................... ماه

1. منظورسال تهیه این گزارش می باشد. 
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1. بر اساس آخرين اطالعات و بررسی های بروز شده رسمايه پذير يا مشاور طرح

2. درخصوص طرح های فاضالب، رسانه فاضالب به همراه رسانه نشتاب و رواناب نيز به جدول فوق اضافه می گردد.

عنوان
مقدار

بر اساس مصوبات و آمار رسمي
مقدار

وضعیت موجود1
سال ...14سال ...14سال ...14سال ...14سال ...14

جمعیت

LPCD سرانه آب

)m3/d( متوسط نیاز آبی

)m3/d( منابع موجود قابل برنامه ریزی

)m3/d( متوسط کمبود نیاز آبی

)m3/d( حداکثر مصرف روزانه

)m3/d( حداقل مصرف روزانه

    سیامی پروژه )از محل تأمین تا محل مرصف(:

:)BOO,BOT,ROT نقشه موقعیت پروژه )شامل تأسیسات موجود و طرح پیشنهادی به روش    

    ظرفیت تأسیسات در بخش های مختلف همراه با پیش بینی توسعه های آتی مصوب برای تأسیسات آب یا فاضالب باید به 

رشح جدول ذیل ارائه شود: 

اگر طرح در خصوص جمع آوری و تصفیه فاضالب باشداگر طرح در خصوص آب رسانی باشد

ظرفیت ابتداي دوره شرح
)لیتر بر ثانیه(

ظرفیت انتهاي دوره 
ظرفیت ابتداي دوره شرح)لیتر بر ثانیه(

)لیتر بر ثانیه(
ظرفیت انتهاي دوره 

)لیتر بر ثانیه(

جمع آوری فاضالببرداشت آب

انتقال فاضالبانتقال آب

تصفیه فاضالبتصفیه آب

4. مشخصات اجزای مختلف پروژه و تعیین بخش هایی كه امكان اجرای آن به روش BOO ,BOT,ROT فراهم می باشد 

]دستگاه اجرایی با توجه به پروژه درخواستی اطالعات مربوطه را تكمیل می مناید[

     در پروژه های آب رسانی:

    محل تأمین آب )سد/آبگیر/چاه(: ............................ و فاصله تا محل مرصف ....................... كیلومرت

رشایط تخصیص آب در افق- لیرت بر ثانیه )متوسط ساالنه(

سهم صنایعسهم روستاهاسهم شهرهامیزان تخصیص

    جمعیت تحت پوشش، مرصف رسانه، رضایب مرصف و نیاز آبی:
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اگر احداث این تأسیسات می تواند جزء حدود كار رسمایه گذار قرار گیرد، رشایط آن توضیح داده شود: 

    اگر این تأسیسات در حال اجرا می باشد )از محل اعتبارات ...............(، مشخصات و رشایط آن توضیح داده شود )از جمله 

درصد پیرشفت و برنامه ریزی صورت گرفته(:

    اگر تأسیسات تأمین آب موجود می باشد و مالحظات فنی، اجرایی جهت بهره برداری از آن ها وجود دارد، رشایط آن اعالم گردد:

   مشخصات فیزیكی، شیمیایی و بیولوژیكی آب تأمین شده اعالم شود: 

مشخصات تأسیسات انتقال آب )خام/رشب(:

    ثقلی/ تحت فشار قطر خط: mm ..........، طول خط: KM ..........، تعداد ایستگاه پمپاژ: .......... واحد و حجم مخازن: ..........مرت مکعب

اگر احــــداث این تأسیسات می تواند جز حدود كار رسمایه گذار باشد، مشخــــصات و رشایط آن توضیح داده شود:

جدول توزیع متوسط میزان آب انتقالی طی سال های مختلف و ظرفیت تأسیسات در طول دوره پروژه

سال
متوسط میزان آب انتقالي

)میلیون مترمكعب در سال(
ظرفیت طراحي و اجراي
خط انتقال )لیتر بر ثانیه(

ظرفیت طراحي و اجراي

ایستگاه پمپاژ )لیتر بر ثانیه(
ظرفیت طراحي و اجراي 

مخازن )مترمكعب(

سال
متوسط میزان آب ورودي 
)میلیون مترمكعب در سال(

متوسط میزان آب خروجي  قابل فروش 
 )میلیون مترمكعب در سال(

ظرفیت پیشنهادي جهت تصفیه 
)مترمكعب در شبانه روز(

توضیح: از سال مبنای پروژه تا پایان دوره طرح )اگر دوره قرارداد رسمایه گذاری بیش از دوره طرح می باشد، تا پایان دوره قرارداد پیش بینی شده برای رسمایه گذار( 

بصورت سالیانه ذکر گردد:

    اگر این تأسیسات در حال احداث می باشند )از محل اعتبارات ...............(، مشخصات و رشایط آن توضیح داده شود 

)ازجمله درصد پیرشفت و برنامه ریزی صورت گرفته، ظرفیت و مشخصات اجزای مختلف(: 

    اگر این تأسیسات موجود می باشند و رشایط و مالحظات فنی و اجرایی در بهره برداری از آن ها وجود دارد، اعالم شود:

مشخصات تأسیسات تصفیه آب:

.............. KM :نوع فرآیند: ...............  ظرفیت: ............... مرتمكعب در شبانه روز و فاصله تا محل مرصف

اگر احداث این تأسیسات می تواند جز حدود كار رسمایه گذار باشد، مشخصات و رشایط آن توضیح داده شود:

جدول توزیع سالیانه متوسط میزان آب ورودی/ خروجی و ظرفیت تأسیسات تصفیه در طول دوره پروژه

 توضیح: از سال مبنای پروژه تا پایان دوره طرح )اگر دوره قرارداد رسمایه گذاری بیش از دوره طرح می باشد، تا پایان دوره قرارداد پیش بینی شده برای 

رسمایه گذار(  بصورت سالیانه ذکر گردد:
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سال
متوسط میزان آب انتقالي

)میلیون مترمكعب در سال(
ظرفیت طراحي و اجراي خط

انتقال )لیتر بر ثانیه(
ظرفیت طراحي و اجراي

ایستگاه پمپاژ )لیتر بر ثانیه(

ظرفیت طراحي و اجراي

مخازن )مترمكعب(

    اگر مالحظاتی در خصوص محل تصفیه آب/ فرآیند تصفیه/ مشخصات آب/ رشایط متلك زمین/ تأمین برق و... وجود دارد، 

اشاره شود: 

    اگر این تأسیسات در حال احداث می باشند )از محل اعتبارات ...............(، مشخصات و رشایط آن توضیح داده شود 

)ازجمله درصد پیرشفت و برنامه ریزی صورت گرفته، ظرفیت و مشخصات اجزای مختلف(:

    اگر این تأسیسات موجود می باشند و رشایط و مالحظات فنی و اجرایی در بهره برداری از آن ها وجود دارد اعالم شود:

مشخصات تأسیسات ذخــــیره و انتقال آب تصفیه شده )ثقلی/ تحت فشار/ تعداد و ظرفیت ایستگاه های پمپاژ/ تعداد 

و حجم مخازن/ قطر و مشخصات خط/ تأسیسات كنرتلی(:

اگر احداث این تأسیسات می تواند جز حدود كار رسمایه گذار باشد، مشخصات و رشایط آن توضیح داده شود:

جدول توزیع سالیانه متوسط میزان آب انتقالی و ظرفیت تأسیسات در طول دوره پروژه

توضیــح: از ســال مبنــای پــروژه تــا پایــان دوره طــرح )اگــر دوره قــرارداد رسمایه گــذاری بیــش از دوره طــرح می باشــد، تــا پایــان دوره قــرارداد 

بصــورت ســالیانه ذکــر گــردد: بــرای رسمایه گــذار(  پیش بینی شــده 

    اگر این تأسیسات در حال احداث می باشند )از محل اعتبارات ...............(، مشخصات و رشایط آن توضیح داده شود 

)ازجمله درصد پیرشفت و برنامه ریزی صورت گرفته، ظرفیت و مشخصات اجزای مختلف(:

    اگر این تأسیسات موجود می باشند و رشایط و مالحظات فنی و اجرایی در بهره برداری از آن ها وجود دارد اعالم شود:

مشخــــصات تأسیسات توزیع آب )طـــول، قطر، زون های فشاری، تجــــهیزات كنرتلی، مخازن ذخیره و ...(: 

اگر احداث این تأسیسات می تواند جز حدود كار رسمایه گذار باشد، مشخصات و رشایط آن توضیح داده شود:

جدول مشخصات اجزای مختلف شبكه و تأسیسات توزیع آب در حدود كار رسمایه گذار
سال

مخازنشبكه توزیع آب
سایر تأسیسات

حجم )مترمكعب(تعدادجنسقطر )میلی متر( طول )متر(

توضیــح: از ســال مبنــای پــروژه تــا پایــان دوره طــرح )اگــر دوره قــرارداد رسمایه گــذاری بیــش از دوره طــرح می باشــد، تــا پایــان دوره قــرارداد 

بصــورت ســالیانه ذکــر گــردد: بــرای رسمایه گــذار(  پیش بینی شــده 
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    اگر این تأسیسات در حال احداث می باشند )از محل اعتبارات ...............(، مشخصات و رشایط آن توضیح داده شود 

)ازجمله درصد پیرشفت و برنامه ریزی صورت گرفته، ظرفیت و مشخصات اجزای مختلف(:

    اگر این تأسیسات موجود می باشند و رشایط و مالحظات فنی و اجرایی در بهره برداری از آن ها وجود دارد اعالم شود:

آیا امكان احداث تأسیساتی در پروژه وجود دارد كه موجب درآمدزایی یا كاهش قیمت متام شده برای رسمایه گذار گردد؟

امتیاز خاصی به رسمایه گذار وجود دارد؟  انتقالی/ آب تصفیه شده یا حق  از آب  ارائه مجوز فروش بخشی  آیا امكان 

)ازجمله نیروگاه، تولید برق و تأمین آب صنایع(

:BOO ,BOT ,ROT جمع بندی سناریوی های مختلف پیشنهادی مشاور و انتخاب روش

    سناریوهای انتقال آب خام:

    سناریوهای تصفیه آب:

    سناریوهای انتقال آب تصفیه شده:

    سناریوهای توزیع آب:

در پروژه های جمع آوری و تصفیه فاضالب:

مشخصات تأسیسات جمع آوری و انتقال فاضالب )طول، قطر، جنس، تعداد انشعابات و...(:

    اگر احداث این تأسیسات می تواند جز حدود كار رسمایه گذار باشد، مشخصات و رشایط آن توضیح داده شود:

جدول مشخصات اجزای مختلف شبكه و تأسیسات جمع آوری و انتقال فاضالب در حدود كار رسمایه گذار

سال
خط انتقالشبكه جمع آوری

سایر تأسیسات
جنسقطر )میلی متر(طول )متر(جنسقطر )میلی متر(طول )متر(

    اگر این تأسیسات در حال احداث می باشند )از محل اعتبارات ...............(، مشخصات و رشایط آن توضیح داده شود 

)ازجمله درصد پیرشفت و برنامه ریزی صورت گرفته، ظرفیت و مشخصات اجزای مختلف(:

    اگر این تأسیسات موجود می باشند و رشایط و مالحظات فنی و اجرایی در بهره برداری از آن ها وجود دارد اعالم شود )میزان 

فاضالب موجود، تعداد انشعابات نصب شده، برنامه ریزی های مربوط به توسعه آتی و...(:

وضعیت موجود انشعابات آب و فاضالب

سال
میزان فاضالب موجود تعداد انشعابات موجود فاضالبتعداد انشعابات آب

)MCM( آحادفقرهآحادفقره
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مشخصات تأسیسات تصفیه فاضالب )وضعیت موجود، نوع فرایند،كیفیت پساب خروجی و...(:

    وضعیت تأسیسات تصفیه موجود )ظرفیت/ نوع فرایند/مشكالت/ پتانسیل ها(: 

    اگر احداث یا ارتقای این تأسیسات می تواند جـــــز حدود كار رسمایه گذار باشد، مشخصات و رشایط آن توضیح داده شود )شامره 

و تاریــخ مجــوز رضورت ارتقــای تصفیه خانــه دریافتی از معاونــت بهره برداری رشكت مهندســی آب و فاضــالب كشــور......................(

جدول توزیع سالیانه فاضالب ورودی، میزان پساب قابل فروش و ظرفیت تأسیسات

متوسط آب مصرفی )میلیون سال
مترمكعب در سال(

ضریب تبدیل آب به 
فاضالب

متوسط فاضالب ورودي 
)میلیون مترمكعب در سال(

متوسط پساب خروجي 
قابل فروش )میلیون 
مترمكعب در سال(

ظرفیت پیشنهادي تصفیه خانه 
)مترمكعب در شبانه روز(

متوسط میزان پساب انتقالي )میلیون مترمكعب در سال(سال
ظرفیت طراحي و اجراي خط

انتقال )لیتر بر ثانیه(
ظرفیت طراحي و اجراي

ایستگاه پمپاژ )لیتر بر ثانیه(

توضیح: از سال مبنای پروژه تا پایان دوره طرح )اگر دوره قرارداد رسمایه گذاری بیش از دوره طرح می باشد، تا پایان دوره قرارداد پیش بینی شده برای 

رسمایه گذار( بصورت سالیانه ذکر گردد:

    فرآیند تصفیه:

    تعداد مدول:

    تعداد خط جریان در هر مدول:

    میزان برق مرصفی:

    كیفیت پساب خروجی: 

    منبع پذیرنده پساب: 

    آیا جهت انتقال پساب خروجی تصفیه خانه تا منبع پذیرنده نیاز به تأسیسات خاصی است؟ توضیح داده شود:

    آیا الزامات فنی و اجرایی پروژه بر اساس مصوبه دفرت مطالعات و بررسی های فنی رشكت مهندسی آب و فاضالب كشور لحاظ شده 

است؟ توضیح داده شود:

    آیا الزامات زیست محیطی پروژه براساس قوانین و مقررات سازمان حفاظت از محیط زیست لحاظ شده است؟ توضیح داده شود:

    آیا برنامه ریزی اجرایی در خصوص تكمیل خطوط جمع آوری و انتقال فاضالب در سال های آتی، میزان فاضالب پیش بینی شده در 

جدول فوق را پوشش می دهد؟ )این برنامه ریزی باید با رشایط واقعی همخوانی داشته باشد( 

    اگر مالحظاتی در خصوص محل تصفیه خانه/ فرآیند تصفیه/ مشخـــصات پساب / مشخصات فاضالب ورودی/ شـرایط متلك زمین/ 

تأمین برق / رشایط اسـتفاده از پساب و... وجود دارد اشاره شود:

مشخصات تأسیسات انتقال پساب )ثقلی/ تحت فشار/ تعداد و ظرفیت ایستگاه های پمپاژ/ تعداد و حجم مخازن/ قطر 

و مشخصات خط/ تأسیسات كنرتلی(:

اگر احـــداث این تأسیسات می تواند جز حدود كار رسمایه گذار باشد، مشخصات و رشایط آن توضیح داده شود:

جدول توزیع سالیانه متوسط میزان پساب انتقالی و ظرفیت تأسیسات در طول دوره پروژه

توضیح: از سال مبنای پروژه تا پایان دوره طرح )اگر دوره قرارداد رسمایه گذاری بیش از دوره طرح می باشد، تا پایان دوره قرارداد پیش بینی شده برای 

رسمایه گذار( بصورت سالیانه ذکر گردد:
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    اگر این تأسیسات در حال احداث می باشند )از محل اعتبارات ...............(، مشخصات و رشایط آن توضیح داده شود 

)ازجمله درصد پیرشفت و برنامه ریزی صورت گرفته، ظرفیت و مشخصات اجزای مختلف(:

    اگر این تأسیسات موجود می باشند و رشایط و مالحظات فنی و اجرایی در بهره برداری از آن ها وجود دارد اعالم شود:

:BOO ,BOT ,ROT جمع بندی سناریوی های مختلف پیشنهادی مشاور و انتخاب روش 

    سناریوهای شبكه جمع آوری و انتقال فاضالب:

    سناریوهای تصفیه فاضالب:

    سناریوهای انتقال پساب:

5.حدود كار تعریف شده برای رسمایه گذار 

    احداث/ ارتقای تأسیسات )در صورت نیاز در سناریوهای مختلف(: 

    تأمین زمین موردنیاز پروژه:

    تأمین برق/ انرژی موردنیاز در دوره ساخت و بهره برداری:

    احداث جاده های دسرتسی: 

    تأمین آب خام/فاضالب : 

    طول دوره احداث )اگر مرحله بندی اجرایی مدنظر است اعالم گردد(: 

    طول دوره پیشنهادی بهره برداری، نگهداری و راهربی پروژه: 

    سایر موارد:

6.تعهداتی كه برای رسمایه پذیر پیش بینی شده است 

    تأمین زمین و امكان دسرتسی به سایت: 

    تأمین آب خام/ فاضالب: 

    تأمین برق در دوره بهره برداری )هزینه برق مرصفی با رسمایه گذار است(: 

    خرید آب / پساب در طول دوره بهره برداری تجاری: 

    سایر موارد: 

7.میزان آب/ پساب قابل برنامه ریزی جهت استفاده از اعتبارات ردیف خرید تضمینی 

    )به صورت سالیانه تا سال افق پروژه بر اساس نیاز آبی مصوب ارائه شود و سپس با توجه به رشایط اجرایی و حــــقوقی 

قراردادهای خرید تضمینی و ظرفیت های ایجادشده در تأسیسات، پیشنهاد ظرفیت های تضمین شده خرید آب/ پساب سالیانه 

داده شود(.

8. محل های تحویل و مشخصات آب خام/فاضالب و آب رشب/پساب در پروژه 
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9. برآورد هزینه های رسمایه گذاری اولیه پروژه )در سناریو های مختلف( 

برآورد هزینه های بروز شده رسمایه گذاری اولیه:

    توضیح: این هزینه ها باید برای سال تهیه گزارش و رشایط و نوع قرارداد به روزرسانی شده باشند و به تفكیك اجزای مختلف 

پروژه و حداقل در بخش های خرید و اجرا به صورت مجزا ارائه شوند:

 )Overhaul( 10. برآورد هزینه های بازسازی و نوسازی اساسی

    توضیح: هزینه های بازسازی و نوسازی اساسی، می بایست در قالب جدول ذیل و بر اساس عمر مفید تجهیزات در سال های 

موردنیاز آورده شود.در برآورد زمان اعامل اورهال باید ضوابط و قوانین موجود در خصوص استهالك تأسیسات مدنظر قرار گیرد 

و نحوه محاسبه و تعیین رضیب تعدیل سالیانه باید مشخص گردد.

)Overhaul( جدول هزینه های بازسازی و نوسازی اساسی

هزینه های اورهال بدون تعدیل بخشردیف
)میلیون ریال(

 زمان انجام
)سال بهره برداری(

ساختمان های بتني1

ساختمان های فوالدي2

ساختمان های با مصالح بنایي3

مخازن بتني4

مخازن فوالدي5

محوطه سازی6

تأسیسات زیربنایي7

ساختمان های تأسیسات آبگیري از آب سطحي8

تجهیزات تأسیسات آبگیري از آب سطحي9

تأسیسات برداشت آب چاه ها10

خطوط انتقال آب/پساب )غیر از شیرآالت مربوطه(11

شیرآالت و تجهیزات نصب شده روي خطوط انتقال آب/پساب12

تجهیزات مكانیكي ایستگاه های پمپاژ و باالبر13

تجهیزات برقي ایستگاه های پمپاژ و باالبر14

تجهیزات مكانیكي تصفیه خانه های آب و فاضالب15

تجهیزات برق، کنترل و ابزار دقیق تصفیه خانه های آب و فاضالب16

17...

11. نحوه محاسبه استهالک

درصورتی که طول عمر تأسیسات، کمرت از دوره بهره برداری تجاری باشد محاسبه و اعامل استهالک بر اساس ماده 151 قانون 

مالیات های مستقیم خواهد بود و درصورتی که طول عمر تأسیسات بیشرت از دوره بهره برداری تجاری باشد، محاسبه و اعامل 

استهالک به نسبت سنوات دوره بهره برداری تجاری لحاظ خواهد گردید.
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12. نحوه محاسبه ارزش اسقاط

با توجه به اینکه در پروژه های BOO، رسمایه گذار در پایان بهره برداری تجاری مالک تأسیسات و ساختامن های موجود می باشد، 

می بایست ارزش اسقاط محاسبه گردد و در درآمدهای رسمایه گذار در پایان دوره بهره برداری تجاری لحاظ شود. ارزش اسقاط 

موارد مذکور به رشح ذیل و به تفکیک برآورد می گردد:

13. برآورد هزینه های بهره برداری و نگهداری سالیانه پروژه

در این بخش باید هزینه های نیروی انسانی، مواد مرصفی، برق مرصفی، تعمیر و نگهداری، مدیریت و راهربی سالیانه پروژه 

همراه با مبانی برآورد برای سال تهیه گزارش در قالب جداول ذیل ارائه گردد. 

جدول هزینه های نیروی انسانی

حقوق  ماهانه )ریال( حقوق واحد ماهانه )ریال( تعداد کل نفرات تعداد نفر 
در شیفت

تعداد 
شیفت تخصص عنوان شغل

مدیر بهره برداری

مهندس تعمیرات و نگهداری

...

جمع ) ریال (

جمع ساالنه ) میلیون ریال (

جدول هزینه های بهره برداری و نگهداری

بخش ثابت بخش  متغیر
قیمت کل

 )میلیون ریال(
قیمت واحد 

)ریال( مقدار واحد نام ماده 
مصرفی نوع تأسیسات هزینه نوع

ثابت
درصد 

ثابت
هزینه 
متغیر

درصد 
متغیر

کیلوگرم

کیلوگرممواد مصرفی

....

کیلووات 
ساعت برق مصرفی تصفیه خانه /

آب شیرین کن/ ......
برق

کیلووات هزینه دیماند 
برق

لیتر سوخت انرژی

ریال ساختمان ها
تعمیر و 
 نگهداری

به تفكیک نوع 
تأسیسات

ریال تجهیزات 
مكانیكال

ریال ...

ریال ... مدیریت و راهبري شرکت پروژه

... سایر موارد

جمع )ساالنه( میلیون ریال
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14. رشایط و مبانی مدل مالی 

    رشایط و مبانی مدل مالی بر اساس راهنامی ابالغی شامره )03( تهیه و ارائه شود كه نتایج آن به رشح زیر است:

مفروضات مدل مالی با احتساب تورم:

    نرخ تعدیل هزینه ها در دوران ساخت: 

    نرخ رشد هزینه ها در دوران بهره برداری تجاری: 

    نرخ رشد درآمدها: 

    آیا پیش خرید محصول )معادل یک سال اول دوره بهره برداری تجاری( در نظر گرفته شده است؟

نتایج مدل مالی:

    سهم بخش تعدیل پذیر و تعدیل ناپذیر قیمت محصول به صورت درصد1: 

و  انتظاری  بازده  مختلف  نرخ های  برای  ذیل  جدول  به صورت  ناپذیر(  تعدیل  و  تعدیل پذیر  )شامل  پروژه  محصول  قیمت      

دوره های بهره برداری تجاری: 

جدول تحليل حساسيت قیمت محصول نسبت به سال ها و نرخ بازده داخلی متفاوت

1. در پروژه های آب شیرین کن کل قیمت بصورت تعدیل پذیر لحاظ می گردد. 

IRR                                                     

دوره بهره برداری   
%10%15%18%20%22%24

5 سال

10 سال

15 سال

20 سال

25 سال

30 سال

                                           درصد تغییرات

نوع هزینه
%15-%10-%5-%0%5%10%15

هزینه رسمایه گذاری اولیه

هزینه های بهره برداری و نگهداری

    ارائه تحلیل حساسیت برای انتخاب رضیب افزایش هزینه ها و درآمدها.

    ارائه تحلیل حساسیت برای تأثیر اعامل رشایط تعدیل پذیری بخشی از قیمت محصول.

    ارائه تحلیل حساسیت )مشابه جدول و منودار ذیل( تأثیر تغییرات هزینه های رسمایه گذاری اولیه و بهره برداری در قیمت 

محصول )شامل تعدیل پذیر و تعدیل ناپذیر(.

جدول تحليل حساسيت قیمت محصول نسبت به درصد تغییرات هزینه های رسمایه گذاری اولیه و بهره برداری
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    ارائه تحلیل های اقتصادی در سناریوهای مختلف. )در پروژه هایی كه چند گزینه اجرایی برای آن ها قابل تصور است(

    ارائه تحلیل حساسیت برای انتخاب دوره بهره برداری تجاری.

    آیا حدود قیمت برآورد شده برای خرید تضمینی محصول با توجه به قیمت واقعی متام شده آب در محل قابل توجیه می باشد؟ 

توضیح داده شود:

پیشنهاد مشاور در خصوص دوره بهره برداری تجاری، نرخ بازده داخلی و نرخ رشد درآمدها و هزینه های بهره برداری 

با توجه به مفروضات مدل مالی:

منونه جدول مدل مالی اصلی كه در قالب اكسل )Excel( به پيوست اين گزارش ارائه می گردد

 

دوره

ب
ت تعدیل ناپذیر ریال/مترمكع

1-قیم

ب
ت تعدیل پذیر ریال/مترمكع

2-قیم

ت)1+2(
3-قیم

ب(
4-حجم محصول )میلیون متر مكع

درآمد های طرح

7-هزینه های سرمایه گذاری اولیه

ت اساسی
8-هزینه های نوسازی و تعمیرا

9-هزینه های بهره برداری و نگهداری

ص درآمد ))7+8+9(-)5+6((
10-خال

ك
11-استهال

12-هزینه هاي تامین مالي

ت ))11+12(-10(
شمول مالیا

13-درآمد م

ت
14-مالیا

ت )10-14(
سر مالیا

س از ک
ص درآمد پ

15-خال

ت
ش خرید زمان ساخ

16-پی

ت
ش خرید زمان ساخ

ت پی
17-بازپرداخ

ساط وام
18-اق

19-آورده سرمایه گذار

ص جریان وجوه نقد پروژه 17-)15+16(
20-خال

ص جریان وجوه نقد سرمایه گذار ))12+17+18+19(-)7+15((
21-خال

ش محصول )4*3(
5-درآمد فرو

ش اسقاط
6-ارز

1
2
3
...

ارقام به میلیون ریال
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منونه جدول مدل مالی ثانویه که در قالب اکسل )Excel( به پیوست این گزارش ارائه می گردد

:BOO,BOT, ROT نام كارشناس/كارشناسان تهیه کننده گزارش توجیهی مالی پروژه به روش

:BOO,BOT, ROT به روش  پروژه  احداث  توجیهی  تهیه کننده گزارش  تعهدآور مشاور  امضای  و  نام، مهر  عنوان/ 

عنوان/ نام، مهر و امضای باالترین مقام اجرایی در دستگاه ذیربط:

ارقام به میلیون ریال

دوره

ب
ت تعدیل ناپذیر ریال/مترمكع

1-قیم

ب
ت تعدیل پذیر ریال/مترمكع

2-قیم

ت)1+2(
3-قیم

ب(
4-حجم محصول )میلیون متر مكع

درآمد های طرح

7-هزینه های سرمایه گذاری اولیه

ت اساسی
8-هزینه های نوسازی و تعمیرا

9-هزینه های بهره برداری و نگهداری

ص درآمد ))7+8+9(-)5+6((
10-خال

ك
11-استهال

12-هزینه هاي تامین مالي

ت ))11+12(-10(
شمول مالیا

13-درآمد م

ت
14-مالیا

ت )10-14(
سر مالیا

س از ک
ص درآمد پ

15-خال

ت
ش خرید زمان ساخ

16-پی

ت
ش خرید زمان ساخ

ت پی
17-بازپرداخ

ساط وام
18-اق

19-آورده سرمایه گذار

ص جریان وجوه نقد پروژه 17-)15+16(
20-خال

ص جریان وجوه نقد سرمایه گذار ))12+17+18+19(-)7+15((
21-خال

ش محصول )4*3(
5-درآمد فرو

ش اسقاط
6-ارز

1

2

3

...
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BOO,BOT,ROT چهارچوب گزارش توجيهی فنی - مالی در پروژه های

باسپاس از نظرات کارشناسان ذیل که در تهیه این راهنام همکاری منودند

اسامی به ترتیب حروف الفبا

    اسکندری، ملیحه

    امین، مجید

    بختیار، شهاب الدین

    جوادی، مهدی

    حبیب اللهی، داود

    خوش رو، غزاله

    رضایی، مجید

    زرنگ، مریم

    شمسی، مالک

    طباطبایی، سید علی

    علیپور، رامین

    قدیمی، علیرضا

    کشفی، سید حمید رضا

    گلریزان، فریبا

    محمود زاده، مجید




