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اطالعات طرح هاي سرمايه گذاري بخش آب وانرژي
درخصوص توسعه سواحل مکران
نام شرکت

حجم کار
(خط انتقال ،لوله ،تصفيه خانه و) ...

وضعيتاجرايي

اعتبارات موردنياز
(ميليارد ريال)

شناسايي سرمايه
گذار

250

آب و فاضالب روستايي سيستان و بلوچستان

نام طرح

روش مشارکت
پيشنهادي

اجراي طرح مجتمع
آبرساني بريس و
پسابندر

BOT

احداث4400مترمکعب مخزن  -احداث يک بابايستگاه پمپاژ -اجراي  64/5کيلومتر خط انتقال
-اجراي  60کيلومتر شبکه

اجراي طرح مجتمع
آبرساني طيس کوپان

BOT

اجراي  9/5کيلومتر خط انتقال -اجراي 40کيلومترشبکه ،احداث يک باب مخزن 1000
مترمکعبي
-احداث يک باب ايستگاه پمپاژ

اجراي مجتمع آبرساني
پيشين

BOT

شناسايي سرمايه
گذار

60

اجراي  650کيلومتر خط انتقال و اجراي 800شناسايي سرمايه
کيلومتر شبکه توزيع و احداث  46000مترمکعب
گذار
مخزن و احداث يک باب تصفيه خانه

3000

اجراي مجتمع آبرساني
کهير

BOT

اجراي  250کيلومتر خط انتقال
احداث ده هزارمترمکعب مخزن
احداث يک باب تصفيه خانه

شناسايي سرمايه
گذار

750

اجراي مجتمع آبرساني
سدخيرآباد

BOT

اجراي  40کيلومتر خط انتقال  85 -کيلومتر
شبکه توزيع -احداث  2500مترمکعب مخزن-
حفر و تجهيز  4حلقه چاه

شناسايي سرمايه
گذار

280

اجراي مجتمع آبرساني
حميري

BOT

اجراي  50کيلومتر خط انتقال ،اجراي 150
کيلومتر شبکه توزيع ،احداث  6700مترمکعب
مخزن ،حفر و تجهيز  6حلقه چاه

شناسايي سرمايه
گذار

300
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وضعيتاجرايي

اجراي  150کيلومتر شبکه فاضالب ،احداث
تصفيه خانه مناطق توسعه يافته به ظرفيت
 30000متر مکعب در روز

شناسايي سرمايه
گذار

1414

شناسايي سرمايه
گذار

400

700

تکميل طرح فاضالب
شهر چابهار به منظور
استفاده از ظرفيت
پساب

بيع متقابل

تکميل طرح فاضالب
شهر کنارک به منظور
استفاده از ظرفيت
پساب

بيع متقابل

اجراي  52کيلومتر شبکه فاضالب و احداث 2
ايستگاه پمپاژ جهت ايجاد ظرفيت  7150متر
مکعب در روز

افزايش گنجايش
مخزن سد پيشين

 BOTيا BOLT

افزايش حجم مخزن به منظور تأمين آب
کشاورزي به ميزان  75ميليون مترمکعب

شناسايي سرمايه
گذار

طرح سد کهير و
تاسيسات وابسته

 BOTيا BOLT

مخزن به منظور تأمين آب به ميزان 55
ميليون مترمکعب

شناسايي سرمايه
گذار

330

ايجاد شبکه آبياري و زهکشي به ميزان  2760شناسايي سرمايه
ساختمان شبکه
 BOTيا BOLT
گذار
هکتار
آبياري و زهکشي کهير

900

خط انتقال آب از سد
کهير

 BOTيا BOLT

خط انتقال آب از سد کهير به شبکه آبياري و
زهکشي

شناسايي سرمايه
گذار

200

سد مخزني ترادان

 BOTيا BOLT

تأمين آب کشاورزي دشت پير سهراب

شناسايي سرمايه
گذار

2000

شبکه آبياري و
زهکشي پيرسهراب

 BOTيا BOLT

 2000هکتار اراضي بهبود پيرسهراب

شناسايي سرمايه
گذار

350

خط انتقال آب از سد زيردان به شبکه آبياري
و زهکشي

شناسايي سرمايه
گذار

960

تأمين آب کشاورزي دشت الش به ميزان
 4000هکتار اراضي بهبود

شناسايي سرمايه
گذار

6000

شرکت آب منطقه اي سيستان و بلوچستان

نام شرکت

نام طرح

روش مشارکت
پيشنهادي

آب و فاضالب شهري سيستان
و بلوچستان

حجم کار
(خط انتقال ،لوله ،تصفيه خانه و) ...

اعتبارات موردنياز
(ميليارد ريال)

خط انتقال آب از سد

زيردان تا ابتداي شبکه  BOTيا BOLT

پيرسهراب

طرح سد و شبکه
کارياني

 BOTيا BOLT
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نام شرکت

نام طرح

روش مشارکت
پيشنهادي

حجم کار
(خط انتقال ،لوله ،تصفيه خانه و) ...

وضعيتاجرايي

اعتبارات موردنياز
(ميليارد ريال)

شرکت آب منطقه اي هرمزگان
آب و فاضالب شهري هرمزگان

سد مخزني گابريک و
تاسيسات وابسته

بيع متقابل

جايگزيني  20م.م.م .آب شرب با کيفيت
شناسايي سرمايه
مناسب سد جگين به همراه خط انتقال از سد
گذار
گابريک به شبکه جگين

1560

احداث خط انتقال آب
ازجگين و گابريک به
سواحل مکران

بيع متقابل

شناسايي سرمايه
گذار

5210

سد مخزني زراني

بيع متقابل

ايجاد شبکه آبياري و زهکشي به ميزان  1950شناسايي سرمايه
گذار
هکتار و خط انتقال آب

2000

ساختمان سد مرک

بيع متقابل

احداث سد خاکي با ارتفاع  45متر

شناسايي سرمايه
گذار

2000

ساختمان سد سديج

بيع متقابل

احداث سد خاکي با ارتفاع  51متر

شناسايي سرمايه
گذار

3000

تکميل طرح فاضالب
شهر ميناب

BOT

تکميل تصفيه خانه فاضالب شهر ميناب ،اجراي شناسايي سرمايه
گذار
 297کيلومتر شبکه و احداث  2ايستگاه پمپاژ

1178

تکميل طرح فاضالب
شهرجاسک

BOT

ساخت مدول اول تصفيه خانه فاضالب ،اجراي
شناسايي سرمايه
شبکه جمع آوري وخط انتقال به طول  49و 2
گذار
واحد باالبر و يک واحد ايستگاه پمپاژ

407.5

آبرساني به جاسک و
بشاگرد از سد جگين

BOT

تکميل مدول دوم تصفيه خانه آب جاسک،
احداث تصفيه خانه آب بشاگرد ،اجراي خط
شناسايي سرمايه
انتقال به طول  183کيلومتر ،احداث مخزن
گذار
به ظرفيت  48000مترمکعب ،احداث ايستگاه
پمپاژ و اجراي  13کيلومتر خط برق

3300

احداث خط انتقال فوالدي به طول 363
کيلومتر و اقطار  1200تا  1600ميليمتر
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نام شرکت

حجم کار
(خط انتقال ،لوله ،تصفيه خانه و) ...

وضعيتاجرايي

اعتبارات موردنياز
(ميليارد ريال)

در حال ساخت

130
350

آب و فاضالب روستايي هرمزگان

نام طرح

روش مشارکت
پيشنهادي

احداث تاسيسات
نمک زدايي کرگان

BOO

آبرساني به  15روستا

آبرساني به مجتمع
تياب شهر ميناب

BOT

آبرساني به  46روستا

شناسايي سرمايه
گذار

آبرساني به مجتمع
کوهستک (بماني)

BOT

آبرساني به  28روستا

شناسايي سرمايه
گذار

80

تامين آب آشاميدني
مجتمع سرارو

BOT

آبرساني به  8روستا

شناسايي سرمايه
گذار

80

آبرساني به 25
روستاي غرب جاسک

BOT

آبرساني به  25روستا

شناسايي سرمايه
گذار

300

آبرساني به مجتمع 8
روستاي سران -بارشکان

BOT

آبرساني به  8روستا

شناسايي سرمايه
گذار

100

آبرساني به مجتمع
بندزرک

BOT

آبرساني به  22روستا

شناسايي سرمايه
گذار

250

آبرساني به مجتمع
سورک

BOT

آبرساني به  31روستا

شناسايي سرمايه
گذار

100

احداث تاسيسات
نمک زدايي گابريک

BOO

آبرساني به  10روستاهاي شهرستان جاسک

در حال ساخت

20

احداث تاسيسات
نمک زدايي کرتي

BOO

آبرساني به  8روستاهاي شهرستان جاسک

شناسايي سرمايه
گذار

20

احداث تاسيسات
نمک زدايي زرآباد

BOO

آبرساني به  20روستاهاي شهرستان جاسک

شناسايي سرمايه
گذار

50
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نام شرکت

بخش برق و انرژي

نام طرح

روش مشارکت
پيشنهادي

احداث پست 230/63
کيلوولت يکدار به
ظرفيت2×120
مگاولت آمپر

-

احداث پست
 230/132کيلوولت
ليردف به ظرفيت
 2×120مگاولت آمپر

-

احداث پست 63/20
کيلوولت يکدار
به ظرفيت 2×30
مگاولت آمپر

-

احداث پست 63/20
کيلوولت جاسک  2به
ظرفیت 2×50
مگاولت آمپر

-

احداث پست دائم
 132/20کيلوولت
گابريک به ظرفيت
 2×30مگاولت آمپر

-

حجم کار
(خط انتقال ،لوله ،تصفيه خانه و) ...

وضعيتاجرايي

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

اعتبارات موردنياز
(ميليارد ريال)

900

900

250

250

300

احداث پست دائم
 132/20کيلوولت
ليردف به ظرفيت
 2×30مگاولت آمپر

-

-

-

300

اتصاالت پست 230
کيلوولت يکدار 2
کيلومتر خط دو مداره

-

-

-

12

اتصاالت پست 230
کيلوولت ليردف 2
کيلومترخط دو مداره

-

-

-

12

اتصاالت پست 63
کيلوولت جاسک ،2
 28کيلومتر دو مداره

-

-

-

70
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نام شرکت

حجم کار
(خط انتقال ،لوله ،تصفيه خانه و) ...

وضعيتاجرايي

اعتبارات موردنياز
(ميليارد ريال)

-

190

-

10

بخش برق و انرژي

نام طرح

روش مشارکت
پيشنهادي

اتصاالت پست 132
کیلوولت گابریک47 ،
کیلومتر دو مداره

-

-

اتصاالت پست 132
کیلوولت لیردف2 ،
کیلومتر دو مداره

-

-

احداث پست 230/63
کیلوولت دائم زرآباد
به ظرفیت 2×125
مگاولت آمپر

-

احداث پست 230/63
کیلوولت کهیر
به ظرفیت 2×80
مگاولت آمپر

-

احداث پست 230/63
کیلوولت جنوب غرب
چابهار به ظرفیت
 2×125مگاولت آمپر

-

احداث پست 230/63
کیلوولت شرق چابهار
(پسابندر) به ظرفیت
 2×125مگاولت آمپر

-

احداث پست 63/20
کیلوولت دائم زرآباد
به ظرفیت 2×30
مگاولت آمپر

-

احداث پست 63/20
کیلوولت دائم کهیر
به ظرفیت 2×30
مگاولت آمپر

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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700

600

700

700

150

150
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نام شرکت

نام طرح

روش مشارکت
پيشنهادي

احداث پست 63/20
کیلوولت جنوب غرب
چابهار به ظرفیت
 2×40مگاولت آمپر
احداث پست 63/20
کیلوولت شرق چابهار
به ظرفیت 2×30
مگاولت آمپر
اتصاالت پست 230
کیلوولت دائم زرآباد
به طول  2کیلومتر
خط دو مداره

بخش برق و انرژي

اتصاالت پست 230
کیلوولت کهیر به
طول  2کیلومتر خط
دو مداره
اتصاالت پست 230
کیلوولت جنوب غرب
چابهار به طول 10
کیلومتر دو مداره
اتصاالت پست 230
کیلوولت شرق چابهار
به طول  60کیلومتر
دو مداره
اتصاالت پست 63
کیلوولت دائم زرآباد
به طول  2کیلومتر
دو مداره
اتصاالت پست 63
کیلوولت کهیر به
طول  2کیلومتر دو
مداره

حجم کار
(خط انتقال ،لوله ،تصفيه خانه و) ...

-

-

-

200

-

-

-

150

-

-

-

10

-

-

-

10

-

-

-

60

-

-

-

360

-

-

-

-

-

-

دبیرخانه همایش:

Summit Secretariat:

2 Floor, No. 17, 14th St., Beyhaghi Blvd.,
Argentine Sq., Tehran- Iran
)Tel/Fax: (+98 21) 88179790 (15 lines

وضعيتاجرايي

اعتبارات موردنياز
(ميليارد ريال)

مجری همایش

www.mokrandevelopment.ir
info@mokrandevelopment.ir
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تهران ،میدان آرژانتین ،بلوار بیهقی ،خیابان
چهاردهم شرقی ،پالک  ،17طبقه دوم
تلفکس15( :خط) 021-88179790
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دومیـن همایـش بیــنالمللـی معرفـی فرصـتهـای
ســــرمایـهگـذاری و توسعه پایدار در ســواحل مکــران
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نام شرکت

نام طرح

روش مشارکت
پيشنهادي

اتصاالت پست 63
کيلوولت جنوب غرب
چابهار به طول 2
کيلومتر دو مداره

-

بخش برق و انرژي

اتصاالت پست 63
کيلوولت شرق چابهار
به طول  2کيلومتر
دو مداره
خط  63کيلوولت دو
مداره پالن  -پسابندر
به طول  60کيلومتر
دو مداره

اتصال شبکه برق
هرمزگان به شبکه
امارات

حجم کار
(خط انتقال ،لوله ،تصفيه خانه و) ...

-

-

6

-

-

-

6

-

-

-

180

-

گزينه  -1احداث کابل زيردريايي HVDC
با ولتاژ  ±500کيلو ولت بطول حدود 180
کيلومتر از بندر لنگه به امارات
و يا گزينه  -2احداث کابل زيردريايي HVDC
با ولتاژ  ± 500کيلوولت بطول حدود 150
کيلومتر از جاسک به عمان و امارات

دبیرخانه همایش:

Summit Secretariat:

2 Floor, No. 17, 14th St., Beyhaghi Blvd.,
Argentine Sq., Tehran- Iran
)Tel/Fax: (+98 21) 88179790 (15 lines

وضعيتاجرايي

اعتبارات موردنياز
(ميليارد ريال)

مجری همایش

www.mokrandevelopment.ir
info@mokrandevelopment.ir

-

 1.5تا  2میلیارد دالر

تهران ،میدان آرژانتین ،بلوار بیهقی ،خیابان
چهاردهم شرقی ،پالک  ،17طبقه دوم
تلفکس15( :خط) 021-88179790

ﺳﺎزﻣﺎن ��� و �ﻮد� ��ﻮر

