
 فرصت های سرمایه گذاری در طرح های بیع متقابل

پذیر سرمایه ردیف  نام پروژه 

در  محصولحجم 

سال ابتدای 

 قرارداد

)میلیون متر 

 مکعب در سال(

تعداد سالهای 

واگذاری در مدل 

 تایید شده

برآورد مبلغ 

گذاری  سرمایه

 )میلیارد ریال(

1.  
شركت آب و فاضالب 

 شهري

يزد   

یزد تکمیل طرح فاضالب شهر  17 25 14000 

2.  
شركت آب و فاضالب 

 كاشان

آران،  ایجاد تاسیسات فاضالب

 1700 15 5 بیدگل و نوش آباد

3.  
 شركت آب و فاضالب

 مشهد

 5800 20 16 3تصفیه خانه فاضالب پرکند 

 8500 25 35.7 مدول توسعه تصفیه خانه اولنگ  .4

5.  

شركت آب و فاضالب 

كرمان شهري  

کرمانخانه فاضالب شهر  تصفیه  32 25 6200 

6.  
ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 

 2900 25 5.7 رفسنجان

7.  
 شركت آب و فاضالب

 خراسان رضوي
نیشابور تاسیسات فاضالب شهر  11.5 20 3796 

8.  
شرکت آب و فاضالب 

 استان مرکزي
 430 50 0.7 طرح فاضالب شهر زاویه 

9.  

شرکت آب و فاضالب 

سمنان استان  

شاهرود طرح فاضالب شهر  6.9 25 2080 

 730 20 2.5 تکمیل طرح فاضالب دامغان  .10



 BOOفرصت های سرمایه گذاری در طرح های 

پذیر سرمایه ردیف  اطالعات سرمایه پذیر نام پروژه 

 شركت آب و فاضالب بوشهر  .1
احداث آب شیرین کن بوشهر به ظرفیت 

متر مکعب در شبانه روز 35000  

 آقاي مهندس صالحی

077-33340048تلفن:   

 شركت آب منطقه اي فارس  .2
احداث آب شیرین کن المرد به ظرفیت 

 مترمکعب در شبانه روز40000

 آقاي مهندس نوروزي

09173113178تلفن:  

3.  
شركت آب و فاضالب روستايی 

 بوشهر

احداث آب شیرین کن تنگستان به ظرفیت 

 مترمکعب در شبانه روز 75000

 خانم مهندس فرهمندپور

  077-33320317تلفن:

4.  
شركت آب و فاضالب روستايی 

 بوشهر

 احداث آب شیرین کن سیراف به ظرفیت

 مترمکعب در شبانه روز28000

میرشاهدهی مهندس آقاي  

017-32158404: تلفن  

5.  
 شركت آب و فاضالب روستايی

 گلستان

 به ظرفیت 6احداث آب شیرین کن فجر 

 مترمکعب در شبانه روز2000

 آقاي مهندس میرشاهدهی

  017-32158404تلفن: 

6.  
 شركت آب و فاضالب

 همدان
 ارتقاء کیفی آب شرب شهر بهار

 آقاي مهندس بیات

38234034-081  

 شركت آب و فاضالب استان سمنان  .7

 احداث آب شیرین کن سرخه به ظرفیت

 مترمکعب در شبانه روز2000

 آقاي مهندس امیدي

33449117-023  

09127317487 

 

  



 BOT و ROTگذاری در طرح هایفرصت های سرمایه 

پذیر سرمایه ردیف  اطالعات سرمایه پذیر نام پروژه 

1.  
شركت آب و فاضالب سیستان و 

 بلوچستان
 نوسازي خط اول آب زاهدان

 آقاي مهندس نادري

054-33414100تلفن:   

2.  
شركت آب منطقه اي آذربايجان 

 غربی

ارتقاء مدول اول و ساخت مدول دوم تصفیه 

 خانه آب ارومیه

 آقاي مهندس دانشجو

:044-3447698تلفن  

و   Aخط انتقال بین مخازن شركت آب و فاضالب مشهد  .3 K 

 )طرح تامین آب کوتاه مدت شهر مشهد(

 آقاي مهندس تفضلی

  051-37008210تلفن: 

 تصفیه خانه آب گرگان شركت آب منطقه اي گلستان  .4
 آقاي مهندس جمشیدي

017-32627880تلفن:   

اي گلستانشركت آب منطقه   .5  

شهرها و روستاهاي نوارمرزيآب رسانی به   

 گلستان

 آقاي مهندس جمشیدي

017-32627880تلفن:   

6.  
شركت آب و فاضالب 

 آذربايجانشرقی
 تصفیه خانه فاضالب هشترود

 آقاي مهندس قلندرزاده

041-2141406تلفن:  

تصفیه خانه فاضالب اردبیل 2مدول  شركت آب و فاضالب اردبیل  .7  
نعمت سلطانی آقاي مهندس  

045-33317101تلفن:   

 آبرسانی به شهر ملکشاهی شركت آب و فاضالب ايالم  .8
 آقاي مهندس مظاهري

084-32230120: تلفن  

 آبرسانی به خرامه و توابع از سد درودزن شركت آب منطقه اي فارس  .9
 آقاي مهندس غفاري

09171129890تلفن:  



پذیر سرمایه ردیف  اطالعات سرمایه پذیر نام پروژه 

منطقه یک کرمانشاهکاهش هدررفت  شركت آب و فاضالب كرمانشاه  .10  
 آقاي مهندس داوودي

083-38210338تلفن:   

 خط انتقال آبرسانی به شهر یزد  شركت آّب و فاضالب يزد  .11
شیري دره مهندس آقاي  

035-36241043:  تلفن  

12.  
شركت آب منطقه اي چهار محال و 

 بختیاري
بروجن -طرح آبرسانی به محور بن   

 آقاي مهندس صابرپور

0383-3334807تلفن :   

شركت آب منطقه اي مركزي   .13  
طرح احداث تصفیه خانه و ایستگاه پمپاژ 

 شهرهاي محالت و نیمور

 آقاي مهندس جمشیدي

09111717539تلفن:   

 


