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رئيس جمهور در آیین افتتاح مرحله اول شیرین ســازی و قطعه اول خط انتقال آب به فالت مرکزی ایران در ســی و یکمین 
برنامه پویش ملی »تدبیر و امید برای جهش تولید« گفت: طرح انتقال آب به فالت مرکزی ایران صنایع ما را متحول می کند 
و خط انتقال آب از خلیج فارس، خط انتقال امید است، زیرا فقط آب به فالت مرکزی ایران نمی رسد بلکه امید منتقل می شود.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، حجت االسالم دکتر حسن روحانی افزود: در هفته 
وحدت توانستیم طرح باورنکردنی را افتتاح کنیم. البته امسال پروژه های بسیار مهمی تا پایان سال و اگر خداوند توفیق داد 
در اوایل سال آينده مردم عزیزمان شاهد خواهند بود و این پروژه ها، پروژه های بسیار بزرگ و تاریخی برای کشور ما هستند.

وی اظهار داشــت: این پروژه، پروژه ای بود که باورنکردنی بود و در دولت تدبیر و 
امید محقق شد. من باید به راستی این خط انتقال آب را خط انتقال امید بگذارم. 
چون فقط آب به فالت مرکزی نمی رســد، بلکه امید به فالت مرکزی می رسد. همه 
کشاورزان، صنعتگران و مردم به یک آب پایدار امیدوار می شوند و این طرح انتقال 
امید را به ملت بزرگ ایران تبریک می گویم. رییس دولت تدبیر و امید با بیان اینکه 
طراحی، اجرا و تامین مالی، همه داخلی اســت، گفت: تامین مالی طرح یا توسط 
شــرکت های خصوصی بوده و یا صندوق توسعه کمک کرده و یا بانک ها تسهیالت 
گرفتند و این کار عظیم و بزرگی اســت که به ثمر نشســته و ان شااهلل بقیه فازهای 
آن هم با همین ســرعت ادامه پیدا می کند و اگر مشــکلی هم باشد باز هم دولت 

در خدمت مردم خواهد بود برای اینکه این طرح ها را بتوانیم به پایان برســانیم. روحانی ادامه داد: طول این طرح بیش از 
۸۰۰ کیلومتر است که فاز اول آن ۳۰۵ کیلومتر است و االن افتتاح می شود. این پروژه در ادامه به مس سرچشمه می رسد 
و تا یزد و چادرملو ادامه می یابد. رییس جمهوری با بیان اینکه این طرح بســیار عظیم و بزرگ صنایع ما را متحول می کند، 
گفت: صدها چاه که  آب را از زیرزمین برای این صنایع تامین می کرده، آب این چاه ها یا به مصرف دیگر می رســد یا آنهایی 

که ضرورت نداشته باشد، بسته می شود.

رئيسجمهوردرآیینافتتاحابرپروژهانتقالآبخلیجفارسبهمنطقهگلگهر

طرحانتقالآببهفالتمرکزیایران،صنایعمارامتحولمیکند
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وزیرصنعت،معدنوتجارتدرآیینافتتاحابرپروژهانتقالآبخلیجفارسبهمنطقهگلگهر

پروژهآبخلیجفارستوسطمدیرانشجاعانجامشد

وزیــر صنعت، معدن و تجارت در آیین افتتاح ابرپــروژه انتقال آب خلیج فارس به منطقه گل گهر گفت: امروز، روز تاریخی و 
مبارکی برای ملت ایران اســت زیرا بزرگترین پروژه آبی در نظام جمهوری اسالمی به عنوان طرحی نادر در منطقه خاورمیانه 
اجرا و افتتاح شد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت معدنی و صنعتی  گل گهر، علیرضا رزم حسینی افزود: امروز 
نسل ما بزرگترین انتقال آب از دریا به فالت مرکزی ایران را در دولت تدبیر و امید اجرا کرد که برای نسل های آینده به یادگار 

خواهد ماند و میراثی برای کشور خواهد بود.
وزیر صنعت، معــدن و تجارت با بیان اینکه 
شــعار "ما می توانيم" در این پروژه اجرا شد، 
افزود: این شــعار حیرت و شگفتی همگان را 
به دنبال داشت زیرا در ابتدا، برخی ها اجرای 
این طرح را ســخت و ناشدنی می دانستند 
اما امــروز در دولت دوازدهــم ما مفتخریم 
کــه در نظام جمهوری اســالمی از این طرح 

بهره برداری  کنیم.
وی بیان داشت: این طرح با مشارکت گسترده 
بخش خصوصی انجام شــد و قرار اســت 
شرکت های توسعه گرا و صنعتی معدنی، کشور 
را بســازند و این شرکت ها برای بقای خود و 

مردم در این طرح سرمايه گذاری کردند.
رزم حسینی تصریح کرد: اعتبار پروژه انتقال 

آب از محل منابع بانکی و شــرکت های صنعتی و معدنی تامین شــد و در این طرح ۱۹۴ شــرکت داخلی در ۱۵ استان کشور 
مشــارکت داشتند و روزانه هشــت هزار نفر در این پروژه مشغول به کار بودند و طراحی و اجرای آن تا جایی که ممکن بود 

توسط دانش بومی اجرا شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دولت، کشور را با مشارکت و همکاری شرکت های توسعه گرای صنعتی و معدنی می سازد 

و امروز صرفه اقتصادی در این است که آب را به سمت معادن بیاوریم.
وی اضافه کرد: در اجرای طرح انتقال آب، همکاری و انسجام کامل بین بخش های مختلف دولت از جمله وزارت نیرو، جهاد 

کشاورزی، محیط زیست، صندوق توسعه ملی، مدیران منطقه ای و محلی و نمایندگان مجلس مشاهده شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: نکته دیگر اینکه، این پروژه  با ایده از پایین به باال توسط افرادی مطرح و با هزینه شخصی 
مطالعه شــد و در دولت تدبیر و امید به ســرعت مراحل اجرایی را گذراند، لذا می توان ایده های باورنکردنی حتی از پایین را 

به ویژه در وزارت خانه ها مورد توجه قرار دهیم.
وی ادامه داد: این طرح توسط مدیران شجاع انجام شد، مدیران شرکت گل گهر، مس سرچشمه و چادرملو که ریسک حساب 

شده ای در این طرح انجام دادند.
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رئیسهیئتعاملایمیدرودرآیینافتتاحابرپروژهانتقالآبخلیجفارسبهمنطقهگلگهر

آشتیصنعتباطبیعتدرپروژهآبخلیجفارس
رئیس هیئت عامــل ایمیدرو در آیین 
افتتاح ابرپروژه انتقال آب خلیج فارس 
به منطقه گل گهر گفت: در اجرای این 
پروژه که با مشارکت سه شرکت معدنی 
و صنعتــی گل گهر، صنایع ملی مس و 
چادرملو اجرا شده است در فاز اول آن 
آب به ارتفاع ۱۸۰۰ متر از سطح دریا به 

سیرجان منتقل می شود. 
بــه گــزارش روابط عمومــی و امور 
بین الملل شــرکت معدنی و صنعتی 
این  افزود:  گل گهر، خداداد غریب پور 
طرح در واقع آشتی صنعت با طبیعت 
است و با توجه به اینکه سطح آب های 
زیرزمینی در حال کاهش اســت، ما 
در صنایع معدنی با رویکرد توســعه 
پایــدار و تامیــن دراز مــدت آب و 
حفاظت بیولوژیکی از منابع آبی برای 

نسل های آتی سرمایه گذاری انجام می دهیم. رئیس هیات عامل ایمیدرو خاطرنشان کرد: امروز در فاز اول شیرین سازی 
آب، ســرمایه گذاری به میزان ۱۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد ناموت انجام گرفته که در این فاز، شیرین ســازی آب از خلیج فارس به 

سیرجان انجام می شود.
غریب پور تصریح کرد: صنایع معدنی ما فصل جدیدی از تامین زیرســاخت مهم کشــور در بخش آب رقم زدند ضمن اینکه 
صنایع معدنی در کنار مردم برای تامین آب شرب و حفاظت از آب های زیرزمینی نسبت به سرمایه گذاری در این پروژه مهم 

اقدام کرده اند.
رئیس هیات عامل ایمیدرو اظهار داشت: مطالعه برای تامین آب در ابتدا، آب های سطحی بود اما در ادامه با روش بین المللی 
از آب شیرین کن استفاده شد و خوشبختانه با آغاز عملیات اجرایی از سال ۹۲ تاکنون با تکیه بر دانش فنی و پیمانکاران بومی 
این کار به ســرانجام رســید و امروز به دستور رئیس جمور افتتاح خواهد شد که در اجرای این پروژه نزدیک به ۲۰۰ پیمانکار 

مشارکت داشتند.
وی افزود: صنایعی که از این آب استفاده می کنند ۴۹ درصد کنسانتره و ۸۰ درصد کاتد مس کشور را تولید می کنند.

غریب پور عنوان کرد: صنایع معدنی پروژه های زیرســاختی مهم دیگری از جمله، راه آهن سیرجان به کرمان با لیدری گل گهر، 
راه آهن بافق به سنگان با لیدری مبارکه، جاده تربت به سنگان با مشارکت صنایع معدنی، اتوبان المرد – پارسیان با مشارکت 
ایمیــدرو و وزارت راه را دنبال خواهند کرد، ضمن اینکه پروژه های زیرســاختی دیگــری در کنار وزارت راه و نیرو برای تامین 

زیرساخت های کشور انجام خواهد شد.
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ابرپروژه انتقال آب خلیج فارس به منطقه گل گهر، به عنوان بزرگ ترین دستاورد طرح آبرسانی کشور در تاریخ این مرز و بوم به  
یادگار خواهد ماند. شاید در ابتدای امر زمانی که سخن از چشم انداز منطقه گل گهر می شد کمتر کسی انتظار داشت که ظرف 
کمتر از یک دهه منطقه صنعتی و معدنی گل گهر ســیرجان از یک شرکت تولیدی که تنها محصول آن کنسانتره بود به یکی 
از نقش آفرینان اصلی صنعت فوالد کشــور بدل گردد، تا جایی که در سال گذشته به همت همه آهنین مردان منطقه موفق 

به تکمیل نخستین چرخه کامل تولید فوالد از معدن تا محصول نهایی در کشور گردید. 
با تداوم طرح های توسعه ای در دست اجرا و آتی منطقه، همچنین افزایش ظرفیت تولید و تنوع محصوالت، این جایگاه 
بیش از پیش نمایان خواهد شد. بدون تردید چرخ تولید منطقه بدون تامین زیرساخت های مورد نیاز واحدهای صنعتی 
و کارخانه ها امکان پذیر نیست. به این منظور و هم راستا با شروع طرح های توسعه، پروژه های متعدد زیرساختی در منطقه 
تعریف و اجرایی شد. از آنجا که چالش تامین آب یکی از موضوعات اساسی سایر شرکت های منطقه جنوب شرق کشور 
است، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، شرکت ملی صنایع مس ایران و شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با مشارکت 

تحققنقش۴۰درصدیگلگهر
درزنجیرهفوالدکشورباانتقالآبخلیجفارس

جمشیدمالرحمانمدیرعاملشرکتمعدنیوصنعتیگلگهر
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یکدیگر اقدام به تاسیس "شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس" گرفتند. فاز اول این پرژه با هدف شیرین سازی ساالنه 
یکصد و هشــتاد میلیون مترمکعب آب خلیج فارس و انتقال آن از خطوط لوله به طول ۸۲۰ کیلومتر به صنایع گل گهر 
و سرچشــمه در استان کرمان و صنایع فوالدی چادرملو در استان یزد را به عهده دارد. ماحصل همه تالش های صورت 

گرفته در راستای تحقق این مهم آن چیزی شد که اکنون شاهد بهره برداری  بخشی از آن در منطقه گل گهر هستیم.

افتتاحقطعهاولانتقالآبخلیجفارسوهمچنینمدولاولآبشیرینکنبهظرفیت۶۰میلیونمترمکعب
در همین حال جمشید مالرحمان مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر اظهار داشت: بهره برداری  از این طرح در تحقق 
نقش ۴۰ درصدی این شرکت در زنجیره فوالد کشور تاثیر بسزایی دارد، این طرح به منظور حفظ ذخایر آب های زیرزمینی و 
محیط زیســت و تامین پایدار آب مورد نیاز صنایع موجود و طرح های توســعه ای موجود، همچنین طرح های توسعه ای در 

دست اقدام بالغ بر ۹۰۰ میلیارد ریال در منطقه گل گهر آماده سازی شد. 
مديرعامل شــركت گل گهر افزود: فاز اول این پروژه به طول ۳۰۰ کیلومتر اســت که پس از شیرین ســازی آب در تاسیسات 
نمک زدایی در ۳۰ کیلومتری غرب بندرعباس، آب توسط ۷ ایستگاه و در حجم ۲۶۰۰ متر پمپاژ گردیده و به مخزن ۴۵ هزار 
مترمعکبی گل گهر می رســد. این پروژه با ســرمايه گذاری ریالی ۷۲ هزار میلیارد ریال و سرمايه گذاری ارزی ۳۰۰ میلیون یورو، 
برای ۱۲۰۰ نفر به صورت مســتقیم در دوران بهره برداری ، اشــتغال زایی به همراه داشته است. ضمن اینکه میزان اشتغال زایی 

مستقیم این طرح در زمان احداث به ۸ هزار نفر رسیده است. 
مالرحمان ادامه داد؛ با اجرای این طرح، شیرین سازی آب دریا در کنار خلیج فارس انجام و آب برای مصرف صنایع استان های 
هرمزگان، کرمان و یزد تامین می شود و اجرایی شدن تامین آب از دریاهای آزاد توسط شرکت های صنعتی و صنایع معدنی، 

گامی نو و عملی برای استقالل آبی بخش معدن از منابع زیرزمینی و حفظ محیط زیست است.
وی گفت: مهم ترین ویژگی این طرح، تاثیر مثبت بر روند توســعه مناطق جنوبی و فالت مرکزی کشــور و توسعه و سازندگی 
با تامین پایدار آب برای بخش صنعت و شرب، در ۳ استان هرمزگان، کرمان و یزد می باشد که جزء کم آب ترین استان های 
کشــور هستند. همچنین ویژگی مهم دیگر این طرح در کنار ایجاد زیرســاخت های مورد نیاز برای اجرای پروژه های انتقال 
آب تا سه برابر ظرفیت موجود در حوزه شیرین سازی، آب گیری، سازه های دریایی، آزادسازی مسیر و همچنین توانمندسازی 

نیروهای داخلی در بخش مشاوره، پیمانکاری و مهندسی است.
مالرحمان با بیان اينکه به پشتوانه تامین زیرساخت آب، توسط شرکت گل گهر تنها در سال گذشته و امسال حدود ۱۲ هزار 
میلیارد ریال طرح در منطقه گل گهر افتتاح شــد، گفت: بیش از ۲۰ هزار میلیارد ناموت طرح نیز آماده افتتاح اســت و باالی 
۷۰ هزار میلیارد ناموت طرح نیز آماده کلنگ زنی می باشــد که این حجم عظیم توســعه و سرمایه گذاری به مدد تامین آب و 

زیرساخت های صنعت امکان پذیر شده است.
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ابرپروژه انتقال آب خلیج فارس به منطقه گل گهر ســیرجان 
و فــالت مرکزی یکی از دســتاوردها و افتخارات مهم نظام 
مقدس جمهوری اســالمی به شــمار می رود و مزیت های 
فراوانی  برای منطقه و کشــور دربر دارد. با اجرای این طرح، 
شیرین ســازی آب دریا در کنار خلیج فارس انجام و آب برای 
مصرف صنایع اســتان های هرمــزگان، کرمان و یزد تأمین 
می شــود و اجرایی شدن تامین آب از دریاهای آزاد توسط 
شــرکت های صنعتی و صنایع معدنــی، گامی نو و عملی 
برای اســتقالل آبی بخش معدن از منابع زیرزمینی و حفظ 
محیط زیست است. مهم ترین ویژگی این طرح تاثیر مثبت 
بر روند توسعه مناطق جنوبی و فالت مرکزی کشور و توسعه 
و سازندگی با تامین پایدار آب برای بخش صنعت و شرب، 
در ۳ اســتان هرمزگان، کرمان و یزد می باشد که جزء کم آب 
ترین استان های کشور هستند. همچنین ویژگی مهم دیگر 
این طرح در کنار ایجاد زیرساخت های مورد نیاز برای اجرای 

پروژه های انتقال آب تا ســه برابر ظرفیت موجود در حوزه 
شیرین سازی، آب گیری، سازه های دریایی، آزادسازی مسیر و 
همچنین توانمندسازی نیروهای داخلی در بخش مشاوره، 
پیمانکاری و مهندسی است. توانمندسازی سازندگان داخلی 
و خودباوری ملی از طریق عقد قرارداد با ســازندگان داخلی 
تجهیزات پیشرفته پمپ ها و الکتروموتورها، شیرهای بزرگ 
صنعتی و .... و ایجاد هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم از 
دیگر ویژگی های مثبت اجرای این طرح بزرگ فراملی است. 
به پشتوانه تامین زیرساخت آب، توسط شرکت گل گهر تنها 
در ســال گذشته و امسال حدود ۱۲ هزار میلیارد ریال طرح 
در منطقه گل گهر افتتاح شد و بیش از ۲۰ هزار میلیارد ناموت 
طرح نیز آماده افتتاح اســت و باالی ۷۰ هزار میلیارد ناموت 
طرح نیز آماده کلنگ زنی می باشد که این حجم عظیم توسعه 
و سرمایه گذاری به مدد تامین آب و زیرساخت های صنعت 

امکان پذیر شده است. 

انتقالآبگامیدرراستایاستقاللآبیبخشمعدن
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ابرپروژانتقالآبخلیجفارسدردوبخشاجرامیگردد:
دربخشاول: آبگیری از خلیج فارس و شیرین سازی توسط شرکت مهندسی توسعه آب آسیا که زیر مجموعه این شرکت می باشد. 
بخشدوم: اجرای ایســتگاه های پمپاژ و خطوط انتقال از ســایت شیرین سازی بندر عباس تا سیر جان ، مس سرچشمه و اردکان 

یزد و چادر ملو توسط شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس انجام می گردد. 

سهامداراناصلیوآبموردنیازطرح:

میزان آب قابل تامین در فاز اولمصرف کننده
)میلیون متر مکعب در سال(

میزان آب مورد نیاز در ظرفیت 
تولیدفاز اول

)میلیون متر مکعب در سال(

فاز اول

۴۵۴۵شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
۴۰۴۰شرکت ملی مس ایران

۳۰۳۰شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو
۱۵۱۵سایر مصرف و شرب در مسیر خط

۵۰۵۰استان هرمزگان
۱۸۰۱۸۰جمع فاز اول

۶۰۰۶۰۰جمع کل سه فاز

موقعیتجغرافیاییطرح
موقعیت طرح حد فاصل اســتان های هرمزگان ، کرمان و یزد می باشــد . طرح از ۳۵ کیلومتری غرب شهر بندر عباس ، از 
محل تاسیسات آب شیرین کن در دست احداث)مجاور کارخانه کشتی سازی ( آغاز شده و در ادامه مسیر به سمت شمال 
از ارتفاعات شهر های فین و حاجی آباد عبور نموده و وارد دشت شده و به سمت مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر واقع 
در ۵۰ کیلومتری جنوب غربی سیر جان ، و از آنجا به سمت معادن مس سرچشمه واقع در جنوب غرب شهر رفسنجان در 
استان کرمان ادامه می یابد . سپس از ایستگاه شماره ۳ قطعه دوم خط انتقال به سمت استان یزد تا منطقه صنایع فوالدی 
اردکان  یزد در شمال غرب شهر یزد ادامه مسیر می دهد که طبق برنامه ریزی انجام شده در آینده به سمت معادن چادر 
ملو خواهد رســید.  مســیر جاده دسترسی )ROW( به عرض ۳۰ متر و برای هر سه فاز پروژه در طول حدود ۸۲۰کیلومتر 
)قطعه اول ، دوم و سوم ( احداث شده و مجوز های الزم برای این امر از کلیه ارگان های ذیربط از جمله محیط زیست و 

منابع طبیعی، وزارت راه و شهر سازی و غیره اخذ گردیده و تملک اراضی به طور کامل انجام شده است. 
ویژگیهای مهم،  مثبت و اثر گذار این طرح بر روند توسعه مناطق جنوبی و فالت مرکزی کشور 

۱ – توسعه و سازندگی با تامین آب پایدار و مطمئن برای بخش صنایع  و شرب در سه استان جنوبی )هرمزگان ، کرمان 
و یزد( که جزء کم آب ترین استانهای کشور می باشند .

۲- ایجاد زیر ســاخت های مورد نیاز برای اجرای پروژهای انتقال آب در حد سه برابر ظرفیت موجود در حوزه شیرین 
سازی، آبگیری ، سازه های دریایی، آزاد سازی مسیر و ایجاد تاسیسات وابسته مورد نیاز و احداث تونل 

۳- توانمندی سازی مشاوران- پیمانکاران، مهندسان ، سازندگان داخلی و عوامل اجرائی در طول زمان اجرای پروژه و 
کسب تجارب الزم برای اجرای پروژه های مشابه در کشور.

کل سرمایه گذاری این طرح در مجموع60هزار میلیارد ریال برآورد شده است

مشخصاتفنیطرحآبخلیجفارس
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۴- آزاد ســازی ، تملک و احداث ۸۲۰ کیلومتر جاده دسترســی به عرض سی متر جهت احداث حداقل دو خط جدید 
عالوه بر خط انتقال فعلی

۵- ظرفیت سازی داخلی از طریق عقد قرار داد با ۱۹۴ سازنده داخلی به منظور استفاده از توان فنی و مهندسی شرکت های 
ســازنده داخلی برای تولید تجهیزات مورد نیاز ، بومی ســازی و تولید برخی از تجهیزات پیشــرفته در داخل ، از قبیل 

پمپ ها و الکترو موتورها ، شیر های بزرگ صنعتی ،VFDو ...
۶- ایجاد اشتغال به صورت مستقیم و غیر مستقیم  برای بیش از ۱۶۰۰۰ نفر در رده های مختلف مهندسی ، اجرائی 

۷- تامین آب مورد نیاز برای توســعه بخش صنعت و معدن مناطق جنوب شرق و مرکز کشور با داشتن ظرفیت های 
بزرگ معدنی و صنعتی 

۸- تاثیر مثبت انتقال آب بر اقلیم و محیط زیست مناطق شرق و جنوب شرق
۹- جلو گیری از برداشت های بی رویه آب های سطحی و سفره های زیر زمینی 

۱۰- اشتغال زائی و تاثیر مثبت بر مسائل اجتماعی وفرهنگی و جلوگیری از مهاجرت 
۱۱- هدایت بخشی از منابع مالی کشور به اجرای طرحهای زیر بنایی بزرگ و پیشران توسعه در کشور

فازصفر:
ساخت تاسیسات جانبی ) سیستم آبگیر ، دفع پساب و غیره ( جهت تامین آب مورد نیاز برای شیرین سازی آب به •

میزان یک میلیون متر مکعب در روز و دیگر زیر ساخت های مورد نیاز فازهای اول ، دوم و سوم.
فازاول:

تامین و شیرین سازی آب خلیج فارس به میزان ۴۰۰ هزار متر مربع در روز قالب یک واحد ۲۰۰ هزار متر مکعبی توسط •
پیمانکار سرمایه گذار BOOو یک واحد ۲۰۰هزار متر مکعبی توسط شرکت مهندسی توسعه آب آسیا

فازدوم:
افزایش ظرفیت شیرین سازی به میزان ۶۰۰ هزار متر مکعب در روز با افزایش اجرای یک واحد ۲۰۰ هزار متر مکعبی•

فازسوم:
افزایش ظرفیت شیرین سازی به میزان یک میلیون متر مکعب در روز•
اجرای دو واحد شیرین سازی به ظرفیت هر کدام ۲۰۰ هزار متر مکعبی با توجه به نیاز•
احداث نیروگاه و افزایش ظرفیت تا ۵۰۰ مگاوات جهت تامین برق پروژه•
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ایستگاهقطعهاول

ایستگاه های پمپاژ

۷ واحدتعداد ایستگاه های پمپاژ

)۶ دستگاه( ۵ دستگاه در حال کار و ۱ دستگاه رزروتعداد الکترو پمپ در هر ایستگاه

۲۴۰۰ متر واحد ستون آبارتفاع پمپاژ کل قطعه اول

۰/۹متر مکعب در ثانیهظرفیت هر پمپ

۵ مگا واتقدرت هر موتور

۲۱مگاواتتوان مورد نیاز در هر ایستگاه پمپاژ

۱۴۷ مگاواتتوان مورد نیاز در کل پروژه

 ۱،۱۸۵،۰۰۰مگاوات ساعتانرژی مصرفی ساالنه
) با کارکرد ۳۳۵روزو۲۴ ساعته(

۹واحد با حجم کل۱۸۵،۰۰۰متر مکعبتعداد و حجم مخازن مکش و تعادلی

آب توســط آخرین ایستگاه و پس از طی مســافت ۴۵ کیلومتر به مخزن ۴۵۰۰۰متر مکعبی گل گهر منتقل شده و از 
این مخزن برای مصارف مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر که با داشــتن معادن غنی از ســنگ آهن به عنوان یکی از 
مطرحترین قطب های فعال معدنی ، صنعتی در خاورمیانه می باشد ، ارسال می گردد. بدین ترتیب طرح های توسعه 

ای این مجتمع عظیم که باعث رونق اقتصادی در منطقه می شود قابلیت راه اندازی می یابند. 
لوله گذاری خط انتقال آب

در ۹ کیلومتری ابتدایی به علت مجاورت با دریا و باال بودن سطحی آب جزئیات اجرائی سختگیرانه و پیچیده ای اعمال 
شده است . خط لوله در حد فاصل ایستگاه یک و دو 
از موانــع صعب العبوری همچون رودخانه کل در دو 
مقطع ، راه آهن و جاده های فرعی عبور نموده است . 
در ادامــه پس از طی مســافت ۱۴ و ۱۵ کیلومتر به 
ترتیب شماره ۲ و ۳ می رسد.و در حد فاصل ایستگاه 
شماره سه تاچهار به علت سنگی بودن منطقه با ایجاد 
حدود ۴۰ متر ترانشــه به طــول ۴۳ کیلومتر امتداد 
یافته و به ایســتگاه شماره ۴ می رسد. خط لوله پس 
از ایســتگاه شماره ۴ با عبور از رودخانه نارکانو اتوبان 
اصلی بندر عباس به سیرجان به صورت پایپ جکینگ 
در دو مقطع ، به مخزن تعادلی R۱در کیلومتر ۱۴۵ با 
حجم بیست هزار متر مکعب رسیده .  و پس از عبور 

از ارتفاعات ســنگی در منطقه تنگه زاغ به ایســتگاه شماره پنج در کیلومتر ۲۰۲ وارد می رسد. خط لوله از طریق تونلی 
در منطقه حاجی آباد ادامه یافته و به ایســتگاه شــماره ۶ در کیلومتر ۲۲۵ می رسد و در ادامه پس از عبور از راه آهن 
ســیرجان به بندر عباس به صورت پایپ جکینگ وارد ایســتگاه شماره هفت می شود در کیلومتر ۲۵۴ می شود . آب 

پس از ایستگاه شماره ۷ و طی مسافتی حدود ۴۵ کیلومتر به مخزن ۴۵۰۰۰متر مکعبی گل گهر منتقل می شود.
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ایستگاههایقطعهدوم

ایستگاههای پمپاژ

۴ ایستگاهتعداد ایستگاههای پمپاژ

 )ایستگاه ۱ الی ۳ ( ۵ پمپ در حال کار و ۱ پمپ رزروتعداد الکترو پمپ در هر ایستگاه
)ایستگاه۴(۳ پمپ در حال کار و ۱ پمپ رزرو

حدود ۱۳۰۰ متر ستون آب در ۴ مرحلهارتفاع پمپاژ کل

۳۰۰۰ لیتر در ثانیهظرفیت کل پمپ در هر ایستگاه

 ایستگاه پمپاژ شماره یک ۲/۵ مگاواتقدرت هر موتور
 ایستگاه های پمپاژ شماره ۲،۳،۴-۲/۷مگاوات

۱۲/۵ ، ۱۳/۵ ، ۱۳/۵ ، ۸توان مورد نیاز در هر ایستگاه پمپاژ

حدود ۴۸ مگا واتتوان مورد نیاز در کل پروژه

 ۳۶۸،۰۰۰ مگاوات ساعتحدود انرژی مصرفی ساالنه
با ۳۳۵ روز و۲۴ ساعت کارکرد

)۴ مخزن ۱۵۰۰۰متر مکعبی(با حجم کل۶۰،۰۰۰متر مکعبتعداد و حجم مخازن مکش و تعادلی

احداث ۴ پست و خطوط انتقال برق۱۳۲/۶/۶کیلو وات و 
عملیات اجرایی پست های برق

احداث یک پست ۲۳۰/۱۳۲ کیلو ولت و ۴ پست ۱۳۲/۶/۶ کیلو ولت و عملیات 
اجرایی خطوط انتقال نیروی برق ۱۳۲ کیلو ولت به طول ۷۵ کیلومتر

خط انتقال

۲متر مکعب در ثاتیهظرفیت خط انتقال

۳۷۰ کیلومترطول خط انتقال

۱۰۰۰ الی ۱۲۰۰ میلیمترقطر لوله خط انتقال 

ایستگاه شماره ۳ قطعه دوم) رقوم ۲۱۹۰ (نقطه شروع خط انتقال

مجتمع فوالدی اردکان یزد ) رقوم ۱۱۸۰ (نقطه انتهای خط انتقال

تملک کل طرح انتقال آب خلیج فارس

هکتار۷۹/۳۷مستثنیات

هکتار۲۳۹۱مسیر خط انتقال آب

هکتار۱۵۹/۳۱محل احداث سایت ها

هکتار۱۵۵آب شیرین کن

هکتار۱/۱۴مخازن اتمسفریک

هکتار۰/۵بسترهای اندی

هکتار۷۵/۵مسیر خطوط نیرو و دکل

هکتار۱۱۶۸مراتع

هکتار۴،۰۲۹/۸۲کل
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تملک قطعه اول

۳۰۳ کیلومتر لوله با عرض ۳۰ متر

۲۷۷ کیلومتر در عرض ۳۰ متر معادل ۹۳۱ هکتار اراضی دولتی

۲۶ کیلومتر در عرض ۳۰ متر معادل ۷۹/۳۷ هکتار اراضی مستثنیات

۹ سایت قطعه اول معادل ۴۸/۷۲ هکتار اراضی دولتی 

۸ مخزن اتمسفر معادل ۰/۵ هکتار

۱۳ بستر آندی معدل ۰/۵ هکتار

تملک ۴۴/۵ هکتار برای احداث خطوط انتقال نیرو

تملک ۵ مرتع در استان هرمزگان معادل۷۱/۸ هکتار

تملک ۱۱ مرتع در استان کرمان معادل ۵۰/۱۹ هکتار

تملک قطعه دوم

۱۵۰ کیلومتر در عرض ۳۰ متر معادل ۴۵۰ هکتار اراضی دولتی

تملک ۵۵/۶۸ هکتار اراضی دولتی برای ایستگاه پمپاژ

پست برق هنوز تکمیل نشده است 

تملک ۳۱ هکتار اراضی دولتی برای احداث خطوط انتقال نیرو

تملک ۲۸ مرتع در استان کرمان معادل ۴۱۲/۳۷ هکتار

تملک قطعه سوم

۳۷۰ کیلومتر در عرض ۳۰ متر معادل ۱۱۱۰ هکتار اراضی دولتی

تملک ۵۴/۹۱ هکتار برای ایستگاه پمپاژ و مخازن

تملک ۲۷ مرتع در استان کرمان معادل ۲۳۵/۳۸ هکتار

تملک ۱۶ مرتع در استان یزد معادل ۳۹۸/۲۸ هکتار

پشــتیبانی و تامین کاال های مورد نیاز قطعه اول در بخش مکانیکال و ســیویل از فهرست تامین کنندگان معتبر و با 
تکیه حداکثری بر توان داخلی ، بر عهده شــرکت شاخص با مشارکت شرکت های آسفالت طوس )چهل درصد(، فکور 
صنعت تهران ) چهل در صد( ، ماشــین ســازی ویژه ) بیســت درصد ( می باشد  و در بخش تجهیزات برقی بر عهده 

پیمانکاران مربوط می باشد. 
پشتیبانی و تامین کاالهای مورد نیاز قطعه دوم عمدتا بر عهده کارفرما و بخشی از آن بر عهده مشارکت ۱۱۵ می باشد 
ودر قطعه سوم عمدتا بر عهده مشارکت فراسان – فر پاک می باشد . پشتیبانی و تامین کاالهای پروژه آب شیرین کن 

بندر عباس عمدتا بر عهده کارفرما شرکت مهندسی توسعه آب آسیا بوده است .
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درصد پیشرفتشرحردیف

۱۰۰لوله های اصلی خط انتقال به همراه پوشش داخلی و خارجی۱

۱۰۰الکترو موتور ها و پمپ های اصلی پروژه ۲

۱۰۰شیر آالت خط انتقال آب۳

۱۰۰اتصاالت خط انتقال آب۴

۱۰۰شیر آالت و پمپ های کف کش ایستگاههای پمپاژ و مخازن۵

۱۰۰اتصاالت و لوله های ایستگاه های پمپاژ و مخازن۶

۱۰۰مخازن ضربه گیر ایستگاههای پمپاژ۷

۸تجهیزات کلر زنی ایستگاه های پمپاژ ) ۴ ایستگاه(۸

۱۰۰جرثقیل سقفی ایستگاه های پمپاژ۹

۱۰۰تجهیزات _ تابلو ها_ کابل ها و ... بخش برقی ایستگاه های پمپاژ۱۰

۱۰۰تجهیزات برقی و حفاظت کاتدیک خط انتقال آب ۱۱

۸۸/۷۲تجهیزات بخش کنترل و ابزار دقیق  ایستگاه های پمپاژ و خط انتقال آب۱۲

۹۹/۳۳پیشرفت عملیات شاخص

تعدادسازندگانداخلوخارجازکشوردرکلطرح

تعدادشرح

۱۹۴سازندگان داخل کشور در کل طرح

۲۱سازندگان خارج از کشور در کل طرح

۲۱۵سازندگان در کل طرح
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مشاورانوپیمانکاراندرپروژهخطانتقالآبخلیجفارس

افراد شاغل به نام شرکتموقعیتردیف
صورت مستقیم

افراد شاغل به 
صورت غیر مستقیم 

مجموع 
نفرات

۳۱-۳۱انتقال آب خلیج فارسکل طرح۱

۴۸۱۱۱۱۵۹مهندسی کیفیت و پشتیبانیکل طرح۲

۷۰-۷۰مهندسی مشاور یکمکل طرح۳

۶۰۱۰۰۱۶۰مهندسین مشاور طوس آب و منیران کل طرح۴

۳۴۰۷۲۸۳۸۶۲۴۵مهندسی توسعه آب آسیاشیرین سازی۵

۲۲۷۲۱۱۳۲۳۴۰۴شاخصقطعه اول۶

۱۵۱۰۵۱۲۰فکور صنعت قطعه اول۷

۹۹۶۳۹۸۱۳۹۴آسفالت طوسقطعه اول۸

۵۶۴۲۱۱۷۷۵ماشین سازی ویژه قطعه اول۹

۱۰۶۱۰۰۲۰۶سابیرقطعه اول۱۰

۵۲۵۶۱۰۸پارسیان قطعه اول۱۱

۹۰۳۰۱۲۰پرشین سازهقطعه اول۱۲

۴۲۶۰۱۰۲اسسوقطعه اول۱۳

۵۰۱۵۰۲۰۰مهام شرققطعه اول۱۴

۳۰۲۵۵۵مکانیک خاک و پیمانکاران رادیوگرافیقطعه اول۱۵

۵۰۱۰۰۱۵۰فالت پژواک قطعه اول۱۶

۱۵۰۲۸۰۴۳۰مشارکتKSP۱۱۵قطعه دوم۱۷

۴۵۳۰۷۵ایران اسپیرالقطعه دوم۱۸

۴۰۱۰۰۱۴۰کرمان تابلوقطعه دوم۱۹

۱۵۲۰۰۲۱۵شیمبارقطعه دوم۲۰

۲۰-۲۰مدیریت پروژه کنسرسیومقطعه دوم۲۱

۱۵۰۳۰۰۴۵۰فراسانقطعه سوم۲۲

۳۵۲۰۵۵فرا پاکقطعه سوم۲۳

۴۱-۴۱مشارکت فراسان- فرا پاک-جهاد نصر فارسقطعه سوم۲۴

۶۰۰-۶۰۰پرسنل درگیر در دوران بهره برداریبهره برداری۲۵

۵۲۰۲۵شرکت تعاونی فرهنگیان پاالر هرمزگانتحلیل اراضی۲۶

۱۵-۱۵سازمان نقشه برداری کل کشور۲۷

۳۰-۳۰تیوکاوان اطلس۲۸

۱۵-۱۵پژوهشگاه نیرو۲۹

۱۵-۱۵مهندسین مشاوره سیگنال۳۰
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افراد شاغل به نام شرکتموقعیتردیف
صورت مستقیم

افراد شاغل به 
صورت غیر مستقیم 

مجموع 
نفرات

۱۶۰۳۰۰۴۶۰شرکت ژیوار توسعه کرد۳۱

۷-۷مهندسین مشاور رویان۳۲

۵۰-۵۰مهندسین مشاور پژوهش عمران راهور۳۳

۱۰-۱۰شرکت گلتک۳۴

۴۰۱۲۰۱۶۰شرکت پمپ ایران۳۵

۳۰۷۰۱۰۰شرکت الکترو کویر۳۶

۳۵۶۰۹۵مکانیک آب۳۷

۲۵۵۰۵لوله و ماشین سازی ایران۳۸

۳۰۴۳۴نهراب گستر اشتهارد۳۹

۴۰۲۰۶۰لوله و تجهیزات سدید۴۰

۴۰۲۰۶۰لوله و پوشش سلفچگان۴۱

۴۵۵۰۹۵شرکت مهندسی میراب۴۲

۱۵-۱۵شرکت مهندسی مشاور سوا کو ۴۳

۹۵۸۶۷۰۶۰۱۶۶۴۵                                       جمع کل


