نام طرح :جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب روستاهای حوضه دریاچه ارومیه ،هدایت
و انتقال پساب حاصله به دریاچه
بخش

فاضالب ،دفع زباله ،بهداشت محیط و سایر فعالیتهای مشابه ()90

زير بخش

فاضالب ،دفع زباله ،بهداشت محیط و سایر فعالیتهای مشابه ()00

خدمات/توليدات

جمعآوری و دفع بهداشتی فاضالب روستاهای حوضه دریاچه ارومیه و انتقال پساب
به دریاچه

محل اجراي طرح

استان آذربایجانشرقی ،روستاهای حاشیه دریاچه ارومیه
مساحت ساختمان 17000 :مترمربع

شرح پروژه

مساحت زمين 30000 :مترمربع
تاسيسات 4108 :ميليون ريال

ظرفيت توليد ساالنه

ظرفيت اسمی تولید پساب تصفیهشده معادل  1/87میلیون مترمکعب در سال و
ظرفیت عملی معادل  1/683میلیون مترمکعب در سال

شرح مختصر از فرآیند تولید :در این طرح ،برای  14روستای حاشیه دریاچه ارومیه ،شبکه جمعآوری
فاضالب ،خط انتقال و احداث تصفیهخانه فاضالب جهت دفع بهداشتی و هدایت و انتقال به دریاچه
ارومیه در نظر گرفته شده است .در تصفیه خانه ،ابتدا عملیات تصفیه مقدماتی شامل آشغالگیری
و تهنشینی که وظیفه حذف مواد معلق را به عهده دارند ،انجام میشود .سپس فرآیند تصفیه ثانویه
برای حذف آالیندههای آلی ،بهروش بیولوژیکی صورت میگیرد .لجن فعال ،صافی چکنده و تماس
دهندههای بیولوژیکی چرخان نمونههایی از فرآیندهای تصفیه ثانویه هستند که در این طرح ،فرآیند
لجن فعال بیشتر مورد توجه قرار گرفته است .پس از کامل شدن تصفیه ،پساب به آبهای پذیرنده
مانند رودخانه ،دریاچه یا دریا دفع میگردد و یا اینکه در صورت مطابقت با استانداردهای کشاورزی
در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد.

دسترسي به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل ۱۰۰ :درصد
فروش:
 بازار داخلي پيشبيني شده ۱۰۰ :درصد بازار خارجي پيشبيني شده ۰ :درصدكل زمان مورد نياز براي پروژه (از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهاي تجاري) 3 :سال
وضعيت طرح:
 امكانسنجي طرح در دسترس است؟ خیر زمين مورد نياز تهيه شده است؟ خیر مجوزهاي قانوني (جواز تاسيس ،سهميه ارزي ،محيطزيست و غيره) اخذ شده است؟ خیر قرارداد مشاركت با شريك داخلي يا خارجي منعقد شده است؟ خیر قرارداد تامين مالي پروژه منعقد شده است؟ خیر با پيمانكار داخلي يا خارجي قراردادي منعقد شده است؟ خیر تسهيالت زيربنايي (برقرساني ،آبرساني ،مخابرات ،سوخت ،جاده و غيره) فراهم شده است؟ بلی فهرستي از دانش فني ،ماشينآالت ،تجهيزات و همچنين شركتهاي فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ خیر -قرارداد خريد ماشينآالت ،تجهيزات و دانش فني منعقد شده است؟ خیر

پول داخلی مورد نیاز

شرح

پول خارجي
مورد نياز

كل مبلغ به
ميليون یورو
5/48

میلیون ریال

نرخ برابری

معادل به
ميليون یورو

سرمایه ثابت

429,919

96,070

4/48

1/00

سرمایه در گردش

1,644

96,070

0/02

0/00

0/02

کل سرمایهگذاری

431,563

96,070

4/49

1/00

5/49

• نرخ یورو به تاریخ  1397/10/09برابر نرخ ارز نیمایی معادل  96,070ریال در نظر گرفته شده است.
• ارزش ماشينآالت و تجهيزات خارجي ۱ :ميليون یورو
• ارزش ماشينآالت و تجهيزات داخلي 2/84 :ميليون یورو
• ارزش دانش فني و تخصصي خارجي - :ميليون یورو
• ارزش دانش فني و تخصصي داخلي - :ميليون یورو
• خالص ارزش فعلي 1/47 :میلیون یورو در  25سال بهرهبرداری
• نرخ بازگشت داخلي 13/51 :درصد
• دوره بازگشت سرمايه 6/94 :سال از ابتدای دوره بهرهبرداری
• حداقل نرخ سود مورد انتظار 10 :درصد
• روش تأمین مالی :روشهای مشارکت

نوع طرح:

تأسیس

ساختار قانونی شرکت:

توسعه و تکمیل
دولتی

خصوصی

عمومی

نام (اشخاص حقیقی  /حقوقی) :شرکت آب و فاضالب روستایی آذربایجانشرقی  /آقای زجاجی
فعالیت جاری شرکت- :
آدرس :استان آذربایجانشرقی ،تبریز ،دروازه تهران ،خیابان باختر ،شرکت آب و فاضالب روستایی آذربایجانشرقی
تلفن۰۴۱ - 33300744 :
فاکس- :
پست الکترونیکیinfo@abfar-as.ir :
وب سایتwww.abfar-as.ir :

مطالعه امکانسنجی طرح:

بله

خیر

مجوزهای قانونی (جواز تأسیس ،مجوز سرمایهگذاری خارجی و غیره):

www.investin-ea.ir

بله

خیر

