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 مقدمه :

متر  اردیلیهزار م2به عدد  یالدیم 2۲25جهان تا سال  ازیمنتشر شده آب مورد ن یالملل نیب یها گزارش براساس

منابع آب  تیفیموجود و کاهش ک یکمبودها دهد ینشان م ها ینیب شیو پ دیمکعب در سال خواهد رس

 ژهیمناطق مختلف بو یاز کشورها یاریبحران در جهان و بس جادیمنجر به ا کینزد ندهیدر آ یدنیآشام

 خواهد شد. رانیآب، در ا دیمنابع جد جادیا یبرا یزیر و در صورت نبود برنامه انهیخاورم

 تیاست، با توجه به موقع میاز اقل یکشور ناش نیمشکالت ا نیتر عیخشک جهان است و شا یاز نواح یکی رانیا

منطقه را  نی( که ایمیو اقل یهواشناس یها یژگیو ی)مجموعه کل یکینوپتیس یها ستمیو س رانیا ییایجغراف

 یو خشکسال دیآ یبه حساب م منطقه نیا یها یژگیاز جمله و ،یآشکار است که خشک دهد، یقرار م ریتحت تاث

 .سازد یاست که کشور را متاثر م یمیاقل یجو یایبال نیتر عیو شا نیتر از مهم یکی

مصرف سرانه آب در  شیو افزا ریاخ یها در سال تیدرجه هوا، جهش رشد جمع شیافزا ،یبارندگ دیشد کاهش

است  یبحران جادیقرار داده و منجر به ا ریمختلف را تحت تاث یها بخش م،یرمستقیغ ای میصورت مستق کشور به

نه  یا ندهیشرب در کشور و در آ آب نیتام تیروند، وضع نیو در صورت ادامه ا میکه امروزه با آن روبرو هست

 تب بدتر خواهد شد.مرا چندان دور به

 یها مصارف بخش یدرصد برا ۳3که از کل منابع آب کشور، حدود  دهد ینشان م ها یو بررس مطالعات

و  ینیرزمیز یها کاهش سطح آب ،یکه با ادامه خشکسال شود یمصرف م یصنعت و معدن و خانگ ،یکشاورز

 لیمطلق تبد ابانیاز کشور به ب یعیوس یها بخش نده،یسال آ ۰۲تا  3۲ نیب ستین دیها، بع شدن رودخانه خشک

 .نجامدیگسترده ب یها و مهاجرت یاجتماع یها شود و به بروز بحران

از نبود  رانیدر شرق ا وریانسان، دام و ط یاتفاق افتاد که تعداد قابل توجه ۰۲در دهه  رانیا یخشکسال نیآخر

و جنوب شرق کشور مهاجرت  یمرکز یبه شهرها یتوجه قابل تیتلف شدند و جمع ،یآب شرب و گرسنگ

 کردند.

 تیریدرست و مد یها برنامه یبا اجرا توان یاما م ست،یقابل کنترل ن یگفته کارشناسان خشکسال به هرچند

 پشت سر گذاشت. بیآس نیخطر را با کمتر نیا یمنطق
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 تاریخچه

 ۰۴ ت،یظرف نیروز است که از ا متر مکعب در شبانه ونیلیم 1۲۲در جهان  ایآب در یساز نیریش یکل تیظرف

درصد  در اروپا  11 ،یشمال یکایدرصد در آمر 12،  ایدرصد در شرق آس 1۱ انه،یو خاورم قایدرصد در شمال آفر

 .ردیپذ یمناطق انجام م ریدرصد  در سا 12و 

متر مکعب  ونیلیم 1۰از  شیب دیاست که با تول ایآب از در یساز نیریبازار ش نیتر بزرگ یدارا یسعود عربستان

 بیکشور قر نیدر واقع  ا یعنیرا دارا است  ییزدا در استفاده از صنعت نمک ایروز، رتبه نخست دن آب در شبانه

 نیتر و در حال ساخت بزرگ کند یم دیدر سال تول نیریآب ش هیاروم اچهیدر یبه چهار برابر حجم آب فعل

روز است و در زمان حاضر،  متر مکعب آب در شبانه ونیلیم کیاز  شیب دیتول تیجهان با ظرف کن نیریش آب

 .کند یم نیتام کن نیریش آب یواحدها قیخود را از طر یآب خانگ ازیدرصد از ن 5۲عربستان حدود 

رتبه  نیدر مقام دوم قرار دارد و سوم نیریروز آب ش متر مکعب در شبانه ونیلیم 1۲از  شیب دیبا تول زین کایآمر

 ییزدا بزرگ نمک یواحدها یکشور دارا نیاست، ا یمتعلق به کشور امارات متحده عرب ایآب در یساز نیریدر ش

 .کند یم دیتول نیریآب ش روز هزار متر مکعب در شبانه ۰۲۲ تیآن با ظرف نیتر است که بزرگ

هززار   ۳۲۲برابر  یتیاست که ظرف RO ییزدا نمک یواحدها نیتر از بزرگ یکیامارات در حال ساخت  نیهمچن

بزا   یزی زدا واحزد نمزک   3۱ یدارا 2۲11کشزور تزا سزال     نیاست که ا یدرحال نیروز دارد، ا متر مکعب در شبانه

هزار متر مکعزب    5۲هزار تا  1۲ نیب تیواحد با ظرف ۰۲روز و  هزار متر مکعب آب در شبانه 5۲از  شیب تیظرف

 دیز روز تول متر مکعب آب در شزبانه  ونیلیم ۳از  شیکشور در مجموع ب نیاست هم اکنون ا روز بوده آب در شبانه

 .کند یم

 کنند یخود استفاده م یآب یازهایرفع ن یبرا ییزدا از صنعت نمک زین فارس جیخل هیحاش یکشورها گرید

 3برابر با  بیترت و عمان به نیقطر، بحر ت،یکو یکشورها ییزدا نمک یدر واحدها نیریآب ش دیتول تیظرف

 روز است.  متر مکعب در شبانه ونیلیم کیو  ونیلیم 1.1 ون،یلیم  1.۱  ون،یلیم
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طور که اشاره شد، در  قرارگرفته است و همان یتنش آب یدارا یکشورها انیدر م ریاخ یها در سال زین رانیا

 رانیدر ا یو خشکسال یآب حل بحران کم راه نیتر خواهد شد، بهتر کشور پررنگ یتنش در منابع آب نیا زین ندهیآ

 است. ایآب در یساز نیریش

  یراه حل بحران کم آب نیبهتر یساز نیریش

 یبرا یگوناگون یها روش شود، ینمک از آب گفته م یجداساز ندیبه فرا ییزدا نمک ایآب  یساز نیریش

 ایآب در دن یساز نیریسه روش متداول ش یدیبریو ه ییغشا ،یکه حرارت رود یبه کار م ایآب در یساز نیریش

روش  یایکشور و مزا یبدر مناطق جنو یمتعدد برق و سواحل طوالن یها روگاهیاست، با توجه به وجود ن

 است. یدیبریه یها مناطق استفاده از روش نیدر ا نیریآب ش دیتول یبرا نهیبه نهیگز ،یدیبریه

 

 ایراندر  ها کن نیریشتاب توسعه آب ش

روز است که  هزار متر مکعب در شبانه 23۲کشور، در حدود  یبردار در حال بهره ییزدا نمک یواحدها تیظرف 

مطلب نشان  نیرا دارد، ا قایو شمال آفر ایمنطقه غرب آس ییزدا نمک تیدرصد از ظرف کیکمتر از حدود  یسهم

داده اما هنوز به  شیافزا ها کن نیریش سرعت خود را در توسعه آب ریاخ یها اگرچه کشور ما در سال دهد یم
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 یساز نیریش تیظرف ا،یآب در یساز نیریدر حال احداث ش یواحدها ریسا لیو با تکم دهیمناسب نرس تیظرف

 .افتیخواهد  شیروز افزا هزار متر مکعب در شبانه ۰۰۲آب به 

روز )معادل  هزار متر مکعب در شبانه 1۴۰از  شیب تیبا ظرف ییزدا سامانه نمک 3۳تاکنون  13۳2سال  مهیاز ن

 یابیو بر اساس ارز است دهیرس یبردار کشور به بهره یدر سواحل جنوب شتریمتر مکعب در سال( ب ونیلیم ۰3.۴

در حال  ایاحداث شده و  یبازه زمان نیدر هم ییزدا نمک ساتیدرصد کل تاس ۰۲از  شیصورت گرفته ب

 است. یبردار بهره

 ۱۱.۰روز )معادل  هزار متر مکعب در شبانه 2۰2از  شیب تیبا ظرف کن نیریآب ش ۰۲، 13۳۳سال نیمه اول تا 

هزار مترمکعب  23۰حدود  تیطرح با ظرف 25است و  یبردار مترمکعب در سال( در کشور در حال بهره ونیلیم

 مترمکعب در سال( در دست ساخت است. ونیلیم ۱5.3روز )معادل  در شبانه

به منظور  رویکالن وزارت ن یها استیس یو اجرا یجمهور سیرئ یدهایتأک یدر اجرا رو،یبر اعالم وزارت ن بنا

در  یمطالعات زین کن نیریش آب ساتیو در قالب احداث تاس ایدر قیآب شرب مردم جنوب کشور از طر نیتام

 لومتریک 1۲۲عمان( تا عمق  یایفارس و در جیخل هیکشور )حاش یجنوب یها کمبود آب استان زانیم نهیزم

پوشش  ریز تیجمع یبرا کن نیریآب ش قیآب از طر نیتام یبرا رویاساس برنامه وزارت ن نیصورت گرفته و بر ا

و  1۰۲۲ یزمان یها افق ی( براکن نیری)آب شییزدا نمک ساتیاحداث تأس ازیو اعتبار مورد ن ادشدهی یها استان

 است. مشخص شده 1۰۲3

 ییزدا نمک ساتیتأس تیروز به ظرف هزار مترمکعب در شبانه 3۲۲ زانی، به م1۰۲۲برنامه قرار است تا سال  طبق

بوشهر، کرمان،  راحمد،یو بو هیلویکهگ بلوچستان، و  ستانیکشور)فارس، س یجنوب یها ( استانکن نیری)آب ش

 فزوده شود.خوزستان و هرمزگان( ا

رقم اضافه خواهد شد که  نیروز به ا هزار مترمکعب در شبانه 3۲۲معادل  یتیظرف زین 1۰۲3تا سال  نیهمچن

 .کند یاضافه م ییزدا نمک ساتیپوشش تاس ریز تینفر به جمع ونیلیحاصله، حدود سه م یدیکل آب تول
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 در بوشهر رانیا کن نیریآب ش نینخست

 وبلوچستان، ستانیهرمزگان، س یها در استان ییزدا نمک ساتیدرصد مجموع تاس ۳۲زمان حاضر حدود  در

هزار  22۲از  شیب یتیبا ظرف کن نیریسامانه آب ش 21مناطق  نیاست که در ا بوشهر و خوزستان واقع شده

مترمکعب در  ارهز 1۰۴حدود  تیبا ظرف کن نیریآب ش ۰۳روز دردست ساخت است و  مترمکعب در شبانه

 است. یبردار روز در حال بهره شبانه

 تواند یم ییزدا نمک یمناسب واحدها تیو ظرف یدر کشور، انتخاب فناور یتوجه به منابع فراوان انرژ با

ما به ارمغان  یرا برا ینانیاطم  قابل یروش را کاهش دهد و منابع آب نیآب از ا دیتول یشده برا تمام یها نهیهز

 شیسواحل مکران، افزا ژهیکشور و بو جنوب یآب شرب در نوار ساحل تیامن ،ییزدا آورد، با توسعه صنعت نمک

 کشور برخوردار است. یبرا یژهایو تیامر از اهم نیکه ا افتیخواهد 

 نیریش نهیدر زم شیسال پ 5۲و تجربه آن به  شود یاز استان بوشهر آغاز م رانیآب در ا یساز نیریش خچهیتار

 ییایدر یرویو ن ییهوا گاهیدر پا رانیکن در ا نیریدستگاه آب ش نینخست کهیطوربگردد  یبازم ایآب در یساز

 .دیرس یدار به بهره 13۰۳بوشهر در سال 

 

 در استان بوشهرو احداث آب شیرین کن ها وضعیت منابع آب 

همجوار بعلت کاهش نزوالت  یها کمبود منابع آب در استان بوشهر، انتقال آب از استان ت،یجمع شیافزا

 نهیاز جمله استان بوشهر ، باال رفتن هز رانیمناطق ا شتریدر ب ریاخ یسال ها یحاکم ط یخشکسال ،یآسمان

استان،  یبرا یکشاورز و یصنعت توسعه یها شده، در نظر گرفتن برنامه ادیو انتقال آب از منابع  هیبرداشت، تصف

با چالش رو برو  ینیرزمیو ز یسطح یها داده و جبران آن را از منابع آب شیبه آب را افزا ازیاست که ن یاز عوامل

 خواهد کرد.

 یمنابع آب قیفراوان از طر یها یباال و سخت یها نهیاستان بوشهر با هز ازیدرصد از آب مورد ن ۱۲م اکنون ه

در تابستان  ژهیها بو استان نیدر ا یو کاهش منابع آب ها یکه خشکسال شود یم نیهمجوار تام یها استان

در  لیدل نیبه همراه دارد به هم بوشهرمردم  یو افت فشار برا یبند نوبت ،یکم آب نهیرا در زم یادیمشکالت ز
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استان بوشهر طرح  یاز منابع داخل داریآب پا نیو مشکالت تام ها یوابستگ نیاز ا یحل بخش یبرا ریاخ یها سال

 است.  آب را در دستور کار قرار داده یساز نیریش

درصد از استان  ۰۴شامل  گرید یها استان بوشهر از استان ازیمورد ن یدنیدرصد از آب آشام ۴2آمارها  براساس

 شامل رودخانه شاپور، چشمه) درصد از شهرستان کازرون استان فارس 33و )سد کوثر(  راحمدیو بو هیلویکهگ

کن  نیریش آب یها پروژه یبا اجرا شود یکه تالش م شود، یم نیتام (موجود در منطقه یها چاه یساسان و برخ

در نظر گرفته شود و کل  کیبه عنوان منابع استراتژ یتوافق شد تا منابع فعل. همچنین ابدیکاهش  یوابستگ نیا

 .گردد. نیتام یکن های محل نیریآب ش قیاز طر 1۰1۲و  1۰۲5های  سال موعه تاجم یآب ازین

کن  نیریمسئوالن مجوز احداث آب ش یریگیدر مناطق مختلف استان بوشهر با پ یتوجه به مشکالت کم آب با

 2۱بوشهر و  یهزار مترمکعب 35کن  نیریآنها آب ش نیدر مناطق مختلف استان صادر شد که از جمله مهمتر

آب  یو اقدامات انجام شده در پروژه ها یکیزیف شرفتیپگزارش  1جدول شماره  است. رافیس یهزار مترمکعب

 را نشان می دهد. BOO قیدر حال احداث استان بوشهراز طر یها کننیریش

 
 

 

 خارج استان

 )مترمکعب در سال(

 داخل استان

 )مترمکعب در سال(

000,011,111 00,011,111 
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 میزان و حجم وابستگی منابع آب استان بوشهر – 1نمودار 

 

 خارج از استاناز منابع بوشهر آب ورودی به استان حجم میزان  – 2نمودار 

 

 
 

 آب تامین شده در استان بوشهر از منابع چاه و آب شیرین کنحجم میزان  – 3نمودار 

 کازرون

 کوثر

 چاه

 آب شیرین کن
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 چاه

 )مترمکعب در سال(

 کازرون

 )مترمکعب در سال(

 کوثر

 )مترمکعب در سال(

 آب شیرین کن

 )مترمکعب در سال(

00,111,111 00,111,111 00,011,111 00,011,111 

 

 مختلفآب تامین شده در استان بوشهر از منابع حجم میزان  – 4 و جدول نمودار

 

آب  تیسا 1۰تومان اعتبار  اردیلیم کهزاریهمجوار با  یها استان یاستان به منابع آب نیا یکاهش وابستگ یراب

 نیا یانداز با راه استان در دست ساخت است. نیهزار متر مکعب آب در ا 15۲ دیتول تیکن با ظرف نیریش

درصد  2۲استان  نیبه خارج از ا یاستان بوشهر از نظر منابع آب یوابستگ زانیم 1۰۲1ها تا سال  کن نیریش آب

 یمصرف ازیدرصد ن ۰۲استان بوشهر به  یآب از منابع داخل دیو تول نیتام تیو در مجموع ظرف ابدی یکاهش م

 .ابدی یدرصد کاهش م ۰۲به  ۱۲خارج استان از  یبه منابع آب یو وابستگ رسد یاستان م نیا

میلیارد ریال در  ۳۲۲۲پروژه آب شیرین کن با سرمایه گذاری بالغ بر  12در حال حاضر در سطح استان بوشهر 

 225۲۲های به ترتیب با ظرفیت های بوشهر و کنگان و نوار ساحلی دشتیکنکه آب شیرینباشد  حال اجرا می

، وحدتیه، 2های بوشهر کنمترمکعب در شبانه روز در دست بهر برداری است و آب شیرین ۰۲۲و  125۲۲و 
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بوشهر )برازجان(،  ۰عسلویه، شماره  1های فاز کندر حال احداث و آب شیرین سیراف جم، شیف، هلیله بندر گاه

 . می باشدگزاری مناقصه دلوار در حال بر 1عسلویه و فاز 2فاز 

آب  دیهزار مترمکعب تول 112از آنها  یبردار است که با بهره یمورد در حوزه شهر ۳ کن نیریش شمار آب نیاز ا

 ۱2۲هزار مترمکعب و  1۲ تیبوشهر با ظرف کن نیریآب ش ،یشهر یها کن نیریش ز کل آبا .شود یانجام م

 5۲۲هزار و 22آن به  تیظرف یدرصد 125 شیافتتاح شد و امروز با افزا ۳5اعتبار در سال  الیر اردیلیم

اعتبار در  الیر اردیلیم ۰2۲با  زیکنگان ن یهزار مترمکعب 1۲کن  نیریآب شهمچنین  است. دهیمترمکعب رس

 است. تیشده و در حال فعال دیوارد مدار تول ۳۰سال 

 گریاز جمله د زین الیر اردیلیم 2۰ یگذار هیمترمکعب و سرما 5۲۲هزار و 2 تیکن سعدآباد با ظرف نیریش آب

 استان است. نیشده در ا یبردار مورد بهره یها پروژه

 یکن پنج هزار مترمکعب نیریش آب ال،یر اردیلیم ۴۲۲و  کهزاریبرازجان با  یهزار متر مکعب 1۴کن  نیریآب ش

 هستند. مانکاریمناقصه و انتخاب پ یدر حال برگزار زیدلوار ن 2فاز  یو پنج هزار مترمکعب هیعسلو 2فاز 

 

 

اعتبار در دست اجراست و به عنوان  الیر اردیلیم ۰2۲هزار و  کیبا  2بوشهر  یهزار مترمکعب 35 نیریش آب

 آن است. یانیمراحل پا یبزرگ بعد از استان هرمزگان است که در حال ط کن نیریش آب نیدوم
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 نیشرکت مپنا در حال انجام است بعنوان مهمتر یبوشهر که از سو کن نیریآب ش یهزار مترمکعب 35پروژه 

امر آب شهر بوشهر  نیشود و در صورت تحقق ا یبردار سال وارد چرخه بهره انیبخش است که تا پا نیپروژه در ا

کل استان  یپروژه برا نیز اا یبردار چرا که بهره شود یاز دغدغه استان برطرف م یو بخش رسد یم یداریبه پا

 است. دیمف

در دست  یگذار هیسرما الیر اردیلیم 1۳1مترمکعب و  5۲۲هزار و  2۲با  یو دالک تهیکن وحد نیریآب ش

کن آبخش و  نیریآب شهمچنین  .ردیقرار گ یبردار مورد بهره یدوم سال جار مهیساخت است و قرار است تا ن

کن است که تا  نیریش آب یها پروژه گریاعتبار از د الیر اردیلیم 2۰3مترمکعب و  5۲۲سعدآباد با هشت هزار و 

 خواهد شد.  یبردار بهره ندهیدوم سال آ مهین

 مترمکعب آب در دست اجراست. ۱۲۲هزار و  3۱ دیکن با تول نیریپنج آب ش زین ییدر حوزه روستا

 الیر اردیلیم ۴۲مترمکعب در شبانه روز و با اعتبار  3۲۲ تیبا ظرف یدشت یها شامل نوارساحل کن نیریش آب نیا

 است. یبردار آماده بهره ندهیاعتبار در مرداد آ

 ۴5۲مترمکعب در شبانه روز و  5۲۲هفت هزار و  تیدلوار شهرستان تنگستان با ظرف کی کن فاز نیریآب ش

 الیر اردیلیم 25۲هزار و  2جم با اعتبار  - رافیس یهزار مترمکعب 2۱کن  نیریاعتبار، آب ش الیر اردیلیم

در دست  الیر اردیلیم 1۲۲هزار مترمکعب در شبانه روز و با اعتبار  تیبا ظرف فیو بندرگاه و ش لهیاعتبار، هل

 اجراست.

مورد  زاتیاز تجه یبخش نیهمچن شود یانجام م یها از محل منابع ارز کن نیریش احداث آب نکهیبا توجه به ا

به طور قطع  کایآمر یها میآمده و تحر شیپ طیشود که با شرا نیتام دیاز خارج از کشور با زیواحدها ن نیا ازین

در دست اجرا براساس  یواحدها شود تاتالش  که می بایستدارد  لبه دنبا گذاران هیسرما یرا برا یمشکالت

 .ردیقرار گ یبردار برنامه مورد بهره
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 چالش ها و پیشنهادات:

 

 از دریا توسط وزارت نیروخام آب  برداشتتسریع در روند صدور مجوزهای  -1

به تسهیالت مالی و بانکی ارزان قیمت  پرداختبا توجه به خرید تضمینی آب تولیدی توسط دولت نیازمند  -2

 است هاکنجهت احداث و توسعه آب شیرینسرمایه گذاران 

 کندولتی جهت خرید قطعات و تجهیزات تاسیسات آب شیرینتامین ارز مناسب  -3

 های تاسیسات آب شیرین کن )برق، جاده و . . .(تامین اعتبار مورد نیاز جهت ایجاد زیرساخت -۰

 های دولت محترم های جدید استحصال آب و سازگار با محیط زیست با حمایتاستفاده از تکنولوژی -5
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 BOO قیدر حال احداث استان بوشهراز طر یها کننیریآب ش یو اقدامات انجام شده در پروژه ها یکیزیف شرفتیگزارش پ- 0جدول 
 

 ردیف
عنوان 

 )ظرفیت(

سرمایه 

 گذار

تاریخ 

 قطعیت

دوره 

احداث 

 ماه

زمان قرار 

دادی اتمام 

 پروژه

پیش بینی 

شروع بهره 

 برداری

پیشرفت 

فیزیکی 

 )درصد(

سرمایه ان میز

میلیارد ) گذاری

 (ریال

 مشکالت آخرین عملیات اجرایی شده

 102 122 1935 1931 11 1930 نورویژه (00522) 1بوشهر  .1
مترمکعب در شبانه روز در  00522با ظرفیت 

 مدار است.
- 

 102 122 1935 1931 11 1930 نورویژه (10522کنگان)  .0
مترمکعب در شبانه روز در  10522با ظرفیت 

 مدار است.
- 

9.  
 0بوشهر 

(95222) 
*1122بهار  09/29/33 11 09/10/32 مپنا

 
**12 1102 

 ، اتاق برق  ، محوطه سازی   ROسالن 

، ساختمان  Sedimentationمخزن  
پست  ، ساختمان خانه نگهبان  ، محوطه 

 سازی   و حوضچه  آبگیر

عدم صدور مجوز برداشت از 

 سیمان  تامین در مشکل –دریا 

 مالی تسهیالت دریافت عدم –

1.  
وحدتیه 

 (9522دالکی)

نانوحسگر 

 ها
 132 15 1122بهار  12/11/31 10 12/11/32

آرماتوربندی فونداسیون و  -

 دیوارهای استخر اصلی

 اجرای استخر پرمیت -

 حفاری مسیر لوله آبگیر -

اجرای سوله و سیمانکاری داخل و  -

خارج آن و اجرای  فونداسیون برای 

 تجهیزات داخلی سوله

 

5.  
آبپخش و 

 (1522سعدآباد)

سوالر 

 سندروس
9/11/32 10 9/11/32 - 95 - 

فسخ قرارداد صورت  25/25/1933در تاریخ  _

 پذیرفت
 

 

 درصد ظرفیت پروژه تا پایان سال 92** بر اساس برنامه راه اندازی           1122درصد و مابقی تا پایان سال  92*  با ظرفیت حدودا 
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 BOO قیدر حال احداث استان بوشهراز طر یها کننیریآب ش یو اقدامات انجام شده در پروژه ها یکیزیف شرفتیگزارش پ- 0جدول ادامه 
 

 

 عنوان ردیف
سرمایه 

 گذار

تاریخ 

 قطعیت

دوره 

احداث 

 ماه

زمان قرار دادی 

 اتمام پروژه

پیش بینی 

شروع بهره 

 برداری

پیشرفت 

فیزیکی 

 )درصد(

سرمایه ان میز

میلیارد گذاری )

 (ریال

 مشکالت آخرین عملیات اجرایی شده

9.  
ساحلی  نوار

 (922دشتی)

تصفیه آب 

 البرز
 - مترمکعب در شبانه روز در مدار است. 922با ظرفیت  - 222 122 1933 05/9/33 10 05/29/31

2.  
دلوار 1فاز 

(2522) 

سوالر 

 سندروس
  فسخ قرارداد صورت پذیرفت 25/10/1933در تاریخ  - - 2 33اواخر  19/9/33 10 19/29/31

1.  
 سیراف

 (01222جم )

رعد آب 

 جنوب
***1122اواسط  92/2/33 15 92/21/31

 52 0052 

 %92ادامه حفر چاه فلمن  -

ادامه ساخت مخازن سند فیلتر توسط سازنده داخلی  -

92% 

 ROثبت سفارش پرشر وسل های  -

 ERTثبت سفارش پمپ های هایپرشر  و  -

و پمپ های  VFDو  MVثبت سفارش موتورهای 

و فالشینگ و ممبرین های  CIPفید، بک واش، 

RO  و سفارش ساخت ساخت تابلوهایMV   و

 ROاسکیدهای 

نیاز به اجرای خط 

و  00انتقال برق از فاز 

 پارس جنوبی 01

 (1222شیف)  .3
تصفیه آب 

 البرز
 122 52 1122بهار  05/9/33 10 05/29/31

اجرای دیوار کشی ، محوطه سازی و اجرای کالف  -

 کشی سقف
 

 122 12 1122بهار  01/21/1122 10 01/21/1933 مشکات هلیله بندرگاه  .12

 شروع عملیات اجرایی و ثبت سفارش تجهیزات

دیوارچینی ، پی ریزی و آرماتور بندی ، اجرای ساختمان 

 نگهبان  و ساختمان تاسیسات
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 BOO قیدر حال احداث استان بوشهراز طر یها کننیریآب ش یو اقدامات انجام شده در پروژه ها یکیزیف شرفتیگزارش پ- 0جدول ادامه 
 

 عنوان ردیف
سرمایه 

 گذار

تاریخ 

 قطعیت

دوره 

احداث 

 ماه

زمان قرار 

دادی اتمام 

 پروژه

پیش بینی شروع 

 بهره برداری

پیشرفت 

فیزیکی 

 )درصد(

سرمایه گذاری ان میز

 (میلیارد ریال)
 مشکالت آخرین عملیات اجرایی شده

11.  
عسلویه  1فاز

(5222) 
 -     مناقصه مناقصه

تغییر تجدید مناقصه با توجه به  -

 شرایط محیط زیست
 

10.  

 1شماره 

بوشهر 

 )برازجان(

  10  نور ویژه

مترمکعب بهار  2222

مابقی تا پایان  -1122

 1122سال 

 شروع عملیات اجرایی - 0192 

لزوم انعقاد اجاره نامه زمین 

زمین پروژه از طرف شرکت 

 آب منطقه ای

19.  
عسلویه  0فاز 

(5222) 

درحال 

 انتخاب
 -     مناقصه

مناقصه به دفترتجهیز آبفا ارسال اسناد 

 کشور
 

11.  
دلوار  0فاز 

(5222) 

درحال 

 انتخاب
 (فاز اول) 592     مناقصه

 0522در دو فاز  EPCبه شکل -

 شود مترمکعب در شبانه روز اجرا می
 

 

 

 1122مابقی تا قبل از تابستان سال  -1933مترمکعب پایان  12222 ***

 استان مجوز تخصیص ندارندکن های کن سیراف ، سایر آبشیرینتوضیح : بجز آبشیرین

 مترمکعب در شبانه روز                                     15222در حال مناقصه          -مترمکعب در شبانه روز     91122های در حال بهره برداری کنمجموع آبشیرین  -  

 )میلیارد ریال( الزم به ذکر است با توجه به تورم این مبلغ در اجرا بیشتر می باشد 1231مبلغ براورد اولیه سرمایه گذار  -مترمکعب در شبانه روز                                            121522  در حال ساخت مجموعاً  -  
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 سیرافمترمکعب در شبانه روز بندر  00111عملیات اجرایی تاسیسات نمک زدایی 

 سرمایه گذار : شرکت مهندسی رعد آب جنوب
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 مترمکعب در شبانه روز بوشهر 00111عملیات اجرایی تاسیسات نمک زدایی 

 سرمایه گذار : گروه مپنا
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 مترمکعب در شبانه روز وحدتیه دشتستان 0011عملیات اجرایی تاسیسات نمک زدایی 

 سرمایه گذار : نانوحسگرها
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 مترمکعب در شبانه روز جزیره شیف  0111عملیات اجرایی تاسیسات نمک زدایی         

 سرمایه گذار : شرکت تصفیه آب البرز
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 مترمکعب در شبانه روز هلیله و بندرگاه  0111عملیات اجرایی تاسیسات نمک زدایی 

 سرمایه گذار : شرکت پیشگامان نوآوری مشکات

    
 

 
 


