
در  مکران  سواحل  توسعه  براى  موجود  اراده  موفقیت 
گرو تامین زیرساخت هاى اولیه از جمله آب شیرین، برق و 

منطقه                      در  هایى  ساخت  زیر  چنین  اهمیت  است.  غیره 
پر جمعیت جنوب استان سیستان و بلوچستان دو چندان بنظر 

مى رسد. بر این اساس پروژه احداث آب شیرین کن در دستور 
کار سازمان منطقه آزاد چابهار قراردارد که با راه اندازى طرح مورد 

به آب سالم  منطقه  و ساکنان  نیاز صنایع  از  توجهى  قابل  نظر بخش 
معکوس  اسمز  روش  به  دریا  از  شیرین  آب  تولید  شود.  مى  برآورده 

(RO) یکى از به صرفه ترین شیوه هاى تامین آب شرب در دنیاست. طى 
سال هاى گذشته بهره بردارى چندین پروژه به این شیوه آغاز شده است 

با مجموع ظرفیت                به چهار پروژه بزرگ در مناطق جنوبى کشور،  که مى توان 
50 هزار مترمکعب اشاره کرد. 

ظرفیت  با  کنارك  و  چابهار  کن  آب شیرین  مجتمع  تنها  است  ذکر  به  الزم 
اسمى 35 هزار متر مکعب در شبانه روز در حال بهره بردارى مى باشد.

آب شیرین کن

احداث 
آب شیـرین کن 

DESALINATION
C.F.Z



پروژه معرفى 
احداث آب شیرین کن

C.F.Z

اطالعات
تمــاس

بخـش

مساحت سایت تخصیص یافته

تاسیسات جانبى و توسعه زیرساخت ها  

حدود 90 هکتار 

معاونت اقتصادى و سرمایه گذارى

سرمایه گذارى تقریبى:100 تا 120میلیون دالر 

واحد مسئول

شرح پروژه و توجیه / اهداف

روش سرمایه گذارى

حجم سرمایه گذارى

شروع پروژه پس از ارائه پیشنهاد به همراه طرح تفصیلى به سازمان منطقه آزاد چابهار و اخذ تائید امکان پذیر مى باشد. نحوه شروع پروژه 

اسناد و مدارك مورد نیاز پروژه

ایــن پــروژه بــا هــدف تامیــن آب مــورد نیــاز منطقــه و مناطــق همجــوار کــه در یــک منطقــه خشــک بــا بــارش ســاالنه 
کــم واقــع شــده، طراحــى گردیــده اســت. در حــال حاضــر ســازمان منطقــه آزاد چابهــار آب شــرب مــورد نیــاز خــود 
را از کارخانــه در خــارج از منطقــه خریــدارى مــى کنــد امــا رشــد صنایــع، نیــاز روزانــه بــه آب و ذخیــره ســازى آب 
متــر   100.000 تولیــد  داد.  خواهــد  تغییــر  اى  مالحظــه  قابــل  طــور  بــه  را  نزدیــک  آینــده  در 

مکعب آب براى تامین نیاز مصرف کنندگان صنایع سبک و مسکونى منطقه در نظر گرفته شده است.

سرمایه گذارى مستقیم خارجى و داخلى
زمین بر اســاس اجاره بلند مدت یا مشــارکت در ســرمایه گذارى اصلى به عنوان ســهام سازمان منطقه آزاد 

چابهار ارائه واگذار مى گردد.  

از ســرمایه گــذاران بالقــوه یــا توســعه دهنــدگان دعــوت بــه عمــل مــى آیــد تــا بــا ســرمایه گــذارى و تاســیس 
شــرکت، پــروژه مــورد نظــر را در منطقــه آزاد اجــرا نماینــد. ایــن شــرکت هــا مشــمول مشــوق هــاى قانونــى در 

مناطق آزاد خواهند بود.

الف: معافیت هاى مالیاتى به مدت 20 سال امتیازات قابل ارائه
ب: معافیت در عوارض ورودى ماشین آالت و مواد اولیه

ج:استفاده از دیگر مشوق هاى قانونى مناطق آزاد

توضیحات تکمیلى
پروژه قابل تبدیل به قراردادهاى EPCF یا Turnkey مى باشد.

مبالــغ مذکــور صرفــاً جهــت انجــام عملیــات آمــاده ســازى مــى باشــد کــه در زمــان اجرایــى شــدن پــروژه بــه روز  
رســانى مــى شــود و ســرمایه گــذارى مــورد نیــاز اجــراى هــر واحــد طراحــى شــده اختصاصــى، مســتقل بــوده و 

به مبلغ فوق اضافه مى گردد.
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دفتر تهران:       88879373-4 (9821+)          88782520 (9821+)

     دفتر چابهار:       35312200 (9854+)               35312229 (9854+

                          www.cfzo.ir 
 Email: info@cfzo.ir   


