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    سخن اول      

 
از ابتدای تشکیل رشکت های آب و فاضالب، تنها منبع مورد توجه جهت پیشربد طرح های صنعت آب و فاضالب، 

استفاده از منابع دولتی و اعتبارات عمرانی کشور بوده است. لیکن حجم باالی رسمایه گذاری مورد نیاز و محدودیت 

منابع مالی دولتی در اختیار، لزوم بکارگیری روش های نوین تامین منابع مالی را گریزناپذیر منوده است. دفرت 

تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت رشكت مهندسی آب و فاضالب كشور، با عنایت به مأموریت و رسالت اصلی 

خود، پیگیری این امر را در دستور كار قرار داده است، به نحوی که می توان گفت، یکی از موفق ترین عملکردهای 

به دست آمده در زمینه مشارکت بخش خصوصی و استفاده از منابع مالی نوین، در صنعت آب و فاضالب محقق 

گردیده است. 

با توجه به اقلیم خشك و محدودیت منابع آبی برخی از مناطق، به ویژه مناطق مركزی کشور كه در عین حال 

 مرکز استقرار بخش صنعت و بعضاً كشاورزی نیز می باشد، نیاز روزافزون به منابع آبی امروزه بیش از پیش مشهود 

می باشد. یكی از عملی ترین و در دسرتس ترین گزینه های تأمین آب، استفاده از رویكرد بازچرخانی پساب حاصل 

از تصفیه فاضالب می باشد. در این راستا، رشکت مهندسی آب و فاضالب کشور با تعریف مدل رسمایه گذاری با 

عنوان »بیع متقابل« برای نخستین بار در دنیا،  از سال 1390 تا كنون، اقدام به جذب رسمایه گذاری در تاسیسات 

جمع آوری و تصفیه فاضالب منوده است.

از سوی دیگر، به منظور ایجاد وحدت رویه در تهیه گزارشات توجیهی و مدل مالی اجرای طرح های فاضالب به روش 

مذکور و با توجه به تجربیات موفق کسب شده در تدوین نرشیات 01 و 03 در پروژه های BOO، BOT و ROT، تهیه 

چهارچوب گزارش توجیهی فنی- مالی اجرای طرح های فاضالب به روش بیع متقابل، در دستور کار دفرت تجهیز 

منابع مالی و توسعه مشارکت قرار گرفت  و نرشیه 02 با این عنوان تدوین گردید.

در نرشیه 02، چکیده ای از اطالعات به روز شده پروژه با رسفصل های مشخص درج گردیده و تالش تهیه کنندگان 

آن، تدوین چهارچوبی است که بتواند روال تصمیم گیری در پیشربد پروژه ها را تسهیل مناید.

بی شک تجربیات بسیاری از همکاران این مجموعه، مشاوران، رسمایه گذاران و سایر ذینفعان، در تدوین این 

چهارچوب به کار گرفته شده است که بر خود الزم می دانم از متامی آنها قدردانی منایم.

ارتقاء سطح آگاهی متخصصان و ذینفعان و تجربیات حاصل از انعقاد قراردادها، بازنگری دوره ای نرشیات را الزامی 

 می مناید. در این راستا از متامی خوانندگان این نرشیه تقاضا دارم ما را در شناخت بهرت نقاط ضعف و بهبود

 ویرایش های بعدی این نرشیه یاری رسانند تا هامن گونه که پیشنهادهایتان مشوق ما در تهیه این نرشیه گردید، 

نظرات و انتقادات سازنده شام راهگشای ادامه مسیر باشد.

حمیدرضا جانباز 
رئیس هیئت مدیره و 

مدیرعامل رشکت مهندسی 

آب و فاضالب کشور
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چهارچوب گزارش توجیهی فنی-مالی اجرای طرح های فاضالب  به روش بیع متقابل

سال
تعداد انشعابات موجود فاضالبتعداد انشعابات موجود آب

آحادفقرهآحادفقره

جدول مشخصات اجزای مختلف شبكه جمع آوری فاضالب

نام شهر یا 
منطقه

مساحت شهر 
)هکتار(

طول کل شبکه 
محدوده اقطار جنس لوله)کیلومتر(

)میلی متر(
عمق متوسط 
شبکه )متر(

طول شبکه 
اجراشده 
)کیلومتر(

طول شبکه 
باقی مانده 
)کیلومتر(

بررسی گزارش توجیهی احداث پروژه
 به روش بیع متقابل..........................شهر/ مجتمع روستایی..........................

سابقه پروژه: . 1

    تاریخ و شامره مجوز دفرت تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت آبفای کشور:

    تاریخ تهیه گزارش توجیهی 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 پساب از دستگاه ذی ربط )در صورت وجود و با ذکر عنوان دستگاه(:

    شامره و تاریخ مجوز سازمان محیط زیست:

    وضعیت متلك اراضی موردنیاز پروژه: 

2. وضعیت موجود پروژه:

    مشخصات انشعابات آب و فاضالب:

    مشخصات تأسیسات موجود شبکه جمع آوری فاضالب:
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    مشخصات تأسیسات موجود خط انتقال فاضالب:

    مشخصات سایر تأسیسات موجود مربوط به انتقال فاضالب )ثقلی/ تحت فشار/تعداد و ظرفیت ایستگاه های پمپاژ/ تأسیسات 

كنرتلی(:

    وضعیت کمی و کیفی تصفیه خانه فاضالب موجود:

جدول مشخصات خط انتقال فاضالب

مشخصات تصفیه خانه های فاضالب

وضعيت کیفی تأسیسات تصفيه موجود )ظرفيت/ نوع فرايند/مشكالت/ پتانسيل ها(:

محدوده اقطار جنس لولهطول خط )کیلومتر(نام شهر یا منطقه
)میلی متر(

عمق متوسط خط 
)متر(

طول خط اجراشده 
)کیلومتر(

طول خط باقی مانده 
)کیلومتر(

نام شهر- منطقه

تعداد کل 
مدول 

تصفیه خانه

) موجود و 
مورد نیاز(

تعداد مدول فرآیند تصفیه
اجراشده

ظرفیت احداث 
شده

M3/d

ظرفیت مورد نیاز ظرفیت در حال اجرا
احداث نشده

M3/d M3/d درصد پیشرفت
فیزیکی

سرانه بار آلینام شهر- منطقه
gr

سرانه بار معلق
gr

سرانه نیتروژن 
gr

سرانه فسفر
gr

غلظت 
BOD

غلظت
TSS

TKNTP

3. مبانی، مفروضات و اطالعات پروژه1 :

 سال مبنای2 پروژه بر اساس وضعیت موجود: ................................................	 

پیش بینی سال رشوع عملیات اجرایی پروژه: ...............................................	 

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

  منظور، مفروضات و اطالعات مورد نیاز برای تهیه این گزارش می باشد.. 1

  منظور از سال مبنا، سال تهیه این گزارش می باشد.. 2
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چهارچوب گزارش توجیهی فنی-مالی اجرای طرح های فاضالب  به روش بیع متقابل

جدول توزيع جمعيت تحت پوشش، رسانه آب و فاضالب در طول دوره پروژه )ساليانه(:

جدول مشخصات اجزای مختلف شبكه جمع آوری فاضالب

جمعیت تحت پوشش:	 

   سیامی پروژه 3:

   نقشه موقعیت پروژه )شامل تأسیسات موجود و طرح پیشنهادی به روش بیع متقابل(:

4. مشخصات اجزای مختلف پروژه جهت اجرا به روش بیع متقابل:

]دسـتگاه اجرایـی بـا توجـه بـه پـروژه درخواسـتی، اطالعـات مربـوط بـه اجـزای مختلف طـرح کـه در تعهـد رسمایه گذار 

می باشـد را تكمیـل می منایـد.[

   وضعیت اجرا و نصب انشعابات فاضالب به صورت ساالنه:

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

جمعیتسال
)نفر(

سرانه مصرف آب 
LPCD

سرانه آب قابل 
تبدیل به فاضالب 

 LPCD

ضریب 
تبدیل )%(

سرانه فاضالب 
LPCD

سرانه نشتاب 
LPCD

سرانه رواناب
LPCD 

نسبت آب 
نفوذی به 
فاضالب

1395

1400

1405

1410

1415

 . . .

سال پایانی طرح

سال
تعداد انشعابات فاضالب

آحادفقره

مساحت شهرنام شهر یا منطقه
 )هکتار(

طول کل شبکه 
)کیلومتر(

طول شبکه در تعهد 
سرمایه گذار
)کیلومتر(

محدوده اقطار جنس لوله
)میلی متر(

عمق متوسط شبکه 
)متر(

 منظور، فعالیت هایی است که قرار است در قالب این گزارش و در طول دوره قرارداد واگذار گردد.. 3
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    مشخصات تأسیسات خط انتقال فاضالب )طول، قطر، جنس و...(:

    مشخصات سایر تأسیسات انتقال فاضالب )ثقلی/ تحت فشار/تعداد و ظرفیت ایستگاه های پمپاژ/ تأسیسات كنرتلی(:

    مشخصات فنی تصفیه خانه فاضالب در تعهد رسمایه گذار:

جدول مشخصات خط انتقال فاضالب

مشخصات تصفیه خانه های فاضالب

جدول دبی متوسط ورودی تصفیه خانه های فاضالب

جدول توزيع ساليانه فاضالب ورودی، ميزان پساب قابل فروش و ظرفيت تأسیسات

مشخصات کیفی تأسیسات تصفيه فاضالب 

طول خطنام شهر یا منطقه
 )کیلومتر(

طول خط انتقال  در تعهد 
محدوده اقطار جنس لولهسرمایه گذار )کیلومتر(

)میلی متر(
عمق متوسط خط 

)متر(

نام شهر- 
نام تصفیه خانهمنطقه

اطالعات هر مدول تصفیه خانه4

شماره 
مدول

وضعیت مدول
تعداد خط 

جریان
فرآیند 
تصفیه

جمعیت تحت ظرفیت
پوشش در حال 

احداث
احداث 
نشده

نام شهر- منطقه
سرانه فاضالب 

)+ نشتاب و رواناب( 
LPCD

دبی متوسط سال  
1400
m3

d

دبی متوسط سال  
1405
m3

d

دبی متوسط 
سال  . . . 14

m3

d

دبی متوسط 
سال  . . . 14

m3

d

دبی متوسط 
سال  افق طرح

m3

d

سرانه بار آلینام شهر- منطقه
gr

سرانه بار معلق
gr

سرانه نیتروژن 
gr

سرانه فسفر
gr

غلظت 
 BOD

mg
L

غلظت
TSS
mg
L

TKN
mg
L

TP
mg
L

متوسط فاضالب ورودي به تصفیه خانهسال
)میلیون مترمکعب در سال(

متوسط پساب خروجي قابل فروش 
)میلیون مترمکعب در سال(

در خصوص تصفیه خانه های با بیش از یک مدول، رضوری است اطالعات جدول برای هر مدول به تفکیک آورده شود.. 4
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چهارچوب گزارش توجیهی فنی-مالی اجرای طرح های فاضالب  به روش بیع متقابل

میزان برق مرصفی:	 

استاندارد پساب خروجی5 :	 

منبع پذیرنده پساب:	 

پیش بینی محل مرصف پساب:	 

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

آیا الزامات فنی، اجرایی و زیست محیطی پروژه بر اساس مصوبه دفرت مطالعات و بررسی های فنی رشكت مهندسی آب و 	 

فاضالب كشور لحاظ شده است؟)توضیح داده شود(. 

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

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

ــت ایســتگاه های پمپاژ/قطــر و مشــخصات خــط/  ــی/ تحت فشــار/تعداد و ظرفی ــال پســاب )ثقل     مشــخصات تأسیســات انتق

تأسیســات كنرتلــی(:

   سایر تعهدات تعریف شده برای رسمایه گذار:

تأمین زمین موردنیاز پروژه:	 

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

احداث جاده های دسرتسی: 	 

بازسازی و نوسازی اساسی تأسیسات در طول دوره قرارداد: 	 

سایر موارد:	 

5.  تعهداتی كه برای رسمایه پذیر پیش بینی شده است:

تأمین زمین و امكان دسرتسی به سایت: 	 

تأمین  فاضالب خام یا پساب: 	 

سایر موارد: 	 

6.  محل های تحویل فاضالب خام و پساب در پروژه:

7.   برآورد هزینه های رسمایه گذاری اولیه پروژه:

توضیح: این هزینه ها می بایست برای کلیه تأسیسات موجود، در حال ساخت و ساخته نشده در سال مبنا )سال تهیه گزارش( و با توجه به رشایط و نوع 

قرارداد به روزرسانی گردیده و به تفكیك اجزای مختلف پروژه به صورت مجزا ارائه شوند.

 حداقل استاندارد پساب خروجی، تخلیه به آبهای سطحی می باشد.. 5
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   برآورد هزینه های بروز شده رسمایه گذاری اولیه در سال مبنا )سال تهیه گزارش(، به تفکیک و با اعامل کلیه رضایب مانند باالرسی: 

سال

نوع تأسیسات
سال مبنا )میلیون ریال(

تصفیه خانه فاضالب

خط انتقال

شبکه اصلی

شبکه فرعی

 . . .

   پیش بینی رضایب تعدیل سالیانه هزینه در طول دوره احداث و ارائه جدول توزیع زمانی هزینه های تعدیل شده )به تفكیك 

هزینه های خرید و اجرا(- مبنای تعیین رضیب تعدیل باید اعالم گردد:

جدول توزیع هزینه های ساخت در طول مدت اجرا

)Overhaul( جدول هزینه های بازسازی و نوسازی اساسی

8.  برآورد هزینه های بازسازی و نوسازی اساسی )Overhaul( و تأمین رشایط انتقال پروژه:

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 بازسازی و نوسازی اساسی باید ضوابط و قوانین موجود در خصوص استهالك تأسیسات مدنظر قرار گیرد. نحوه محاسبه و تعیین رضیب 

تعدیل سالیانه باید مشخص گردد:

سال

نوع تأسیسات
سال اول ساخت )سال . . .(

)میلیون ریال(
سال دوم ساخت )سال . . .(

)میلیون ریال(
سال . . . ساخت )سال . . .(

)میلیون ریال(

تصفیه خانه فاضالب
خط انتقال
شبکه اصلی
شبکه فرعی

 . . .

هزینه های بازسازی و نوسازی بخشردیف
اساسی بدون تعدیل )میلیون ریال(

 زمان انجام
)سال بهره برداری(

ساختمان های بتني1

ساختمان های فوالدي2

ساختمان های با مصالح بنایي3

محوطه سازی4

تأسیسات زیربنایي5

خطوط انتقال فاضالب6

شبکه اصلی و فرعی فاضالب7

تجهیزات مکانیکي ایستگاه های پمپاژ و باالبر8

تجهیزات برقي ایستگاه های پمپاژ و باالبر9

تجهیزات مکانیکي تصفیه خانه های فاضالب10

تجهیزات برق، كنترل و ابزار دقیق تصفیه خانه های فاضالب11

سایر تأسیسات12
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جدول هزینه های نیروی انسانی

9.  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.

10.  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. 

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(

قیمت کل 
)میلیون ریال(

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

كیلوگرم

كیلوگرممواد مصرفی

....

كیلووات ساعت برق مصرفی تصفیه خانه /ایستگاه پمپاژ/ 
...... برق

كیلووات هزینه دیماند برق

لیتر سوخت انرژی

ریال ساختمان ها
 نگهداری

به تفکیک نوع 
تأسیسات

ریال تجهیزات مکانیکال

ریال ...

ریال ... مدیریت و راهبري شركت پروژه

... سایر موارد

جمع )ساالنه( میلیون  ریال

جدول هزینه های بهره برداری و نگهداری
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11.   رشایط و مبانی مدل مالی:

   قیمت متام شده هر مرتمکعب محصول:

درگذشته انجام شده  هزینه های  از  اعم  آن  تولید  برای  موردنیاز  هزینه های  اساس  بر  محصول  مرتمکعب  هر  متام شده   قیمت 

)که می بایست برای سال مبنا به روزرسانی گردد(، هزینه های فعلی و هزینه های آتی استخراج می شود. در این راستا رضوری 

است تا هزینه های مربوط به متلک زمین، نصب انشعابات، احداث شبکه های اصلی و فرعی، احداث تصفیه خانه، بهره برداری،    

هزینه  به حجم محصول طرح،  توجه  با  و  استخراج شده  تولید محصول  هزینه های چرخه  سایر  و  اساسی  نوسازی  و  بازسازی 

متام شده  هر مرتمکعب از آن احصاء می گردد.

توضیح: قیمت متام شده هر مرتمکعب محصول با استفاده از تکنیک های اقتصاد مهندسی و با نرخ بهره  تنزیل مندرج در نرشیه شامره 31231  سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی کشور با عنوان »رشح خدمات و روش محاسبه حق الزحمه مطالعات توجیه فنی، اقتصادی- اجتامعی و زیست محیطی طرح های 

فاضالب شهری« استخراج می گردد.

  تعداد سال های واگذاری محصول:

)با توجه به قیمت متام شده هر مرتمکعب محصول، تعداد سال های واگذاری مشخص می شود. نرخ بازده داخلی پروژه بین 18 

تا 24 درصد و نرخ تعدیل ساالنه قیمت محصول با نرخ حداقل 18% در مدل آورده می شود.(

نرخ بهره 24%نرخ بهره 22%نرخ بهره 20%نرخ بهره  %18

دوره واگذاری 10 ساله

دوره واگذاری 15 ساله

دوره واگذاری 20 ساله

دوره واگذاری 25 ساله

ازای تعداد سال های واگذاری و نرخ بهره ذکرشده در مدل  به  از خانه های جدول فوق، قیمت هر مرتمکعب پساب  توضیح: رضوری است در هر یک 

استخراج و آورده شود.

 قیمـت متام شـده هـر مرتمکعـب محصـول، حداقـل قیمـت واگذاری می باشـد. لـذا با توجه بـه مقادیر منـدرج در جـدول تعداد 

سـال های واگـذاری محصـول و ارزش منطقـه ای آن، گزینه منتخب مشـاور پیشـنهاد گردد.

عنوان/نام، مهر و امضای تعهدآور مشاور تهیه کننده گزارش توجیهی احداث پروژه به روش بیع متقابل 

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




