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 میلیون ریال 00377640 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 3.736046 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 07200 هزینه های قبل از بهره برداری 

 میلیون ریال ..33 گردش  در سرمایه 
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 سال 32 دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 (NPV)گذاری سرمایه
 میلیون ریال 33.03.412
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 % 03460 :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

  سال .39.3 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
333433% 

 نفر 33 اشتغال زایی میزان  

  

 

 

  



 معرفی پروژه-1

متر مکعب در شبانه روز می  30222هدف از اجرای طرح احداث تصفیه خانه فاضالب می باشد ظرفیت عملی تصفیه آب 

 باشد 

 بطور کلی این واحد به منظور نیل به اهداف زیر احداث می گردد:

 شیروانتامین آب مصرفی خانوار شهرستان  39

 اشتغالزایی افراد بومی منطقه و جلوگیری از مهاجرت به شهر 09

 تامین آب با کیفیت باال 69

 ارزش افزوده فاضالب 09

 معرفی محل اجرای طرح-2

 روانیشهر ش -روانیشهرستان ش -یاستان خراسان شمال

 )مشخصات فنی محصول( معرفی محصول یا محصوالت-3

 و یزیکیف شیمیایی. فرایندهای شامل که است خانگی فاضالب ویژه. بهپسابها از تصفیه فاضالب فرایند زدودن آالینده

باشد9 معموالً خطر است. میبی محیط زیستها و تأمین فاضالب تصفیه شده که برای برای زدودن این آالینده بیولوژیکی

شود که نیازمند تصفیه جداگانه پیش نامیده می لجن فاضالبجامد است که یکی از محصوالت تصفیه فاضالب. زباله نیمه

 .از دفن استفاده است

 

 

 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-4

 ظرفیت اسمی

 واحد مقدار شرح

 متر مکعب روزانه B.O.T 00222تصفیه آب به روش 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%E2%80%8C%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%E2%80%8C%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AC%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AC%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8


 ظرفیت عملی

 واحد مقدار شرح

 متر مکعب روزانه B.O.T 30222تصفیه آب به روش 

 

 شاخص های عملیاتی-5

 شیفت 6: تعداد نوبت کاری در روز

 ساعت 3ساعت کاری در هر نوبت: 

 روز کاری در سال 631تعداد روز کاری در سال: 

 تکنولوژی و فرآیند تولید-6

فرآیند تصفیه خانه به لحاظ ماهیت از انواع فرآیندهای لجن فعال می باشد9 که با استفاده از تکنولوژی نوین شامل تلفیق 

 روش هوادهی گسترده و حذف بیولوژیکی مواد مغذی باالترین راندمان در حذف نیتروژن و فسفر را دارا می باشد9 

در ناحیه هوازی و برگشت آن توسط لجن فعال برگشتی به ناحیه عملکرد این فرآیند مبتنی بر نیترات تشکیل شده 

آنوکسیک به همراه فراهم نمودن برگشت جریان داخلی مستقیما از ناحیه هوازی به ناحیه آنوکسیک جهت افزایش میزان 

 نیترات و حذف میزان بیشتر از نیتروژن در این ناحیه می باشد9 

 

 مواد اولیه -7

 منبع تامین  مواد اولیه 

 داخلی گاز کلر

 داخلی منعقد کننده

 

 پیش بینی میزان تولید -8

 1412 1411 1411 1333 1338 شرح            سال

 %322 %12 %12 %12 %12 درصد استفاده از ظرفیت عملی

 0632222 03.2222 03.2222 03.2222 03.2222 آب )متر مکعب(



 

 تعیین شاخص های اقتصادی-3

 ارزش شرح شاخص

 03460% (IRR)داخلی کل سرمایه گذاری نرخ بازگشت

 034.3% (IRRE)نرخ بازگشت داخلی آورده نقدی 

 میلیون ریال 33.03.412 (NPV)گذاری ارزش خالص جریان نقدی کل سرمایه

 


