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”در�ابان“

پ�وژه آب شیر�ن کن ۲۰۰هزار متر مکعبی خلیج فارس



www.sazehsazan.com
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به نام خدا

ـرکت سـاز هسـازان (ســهام یخاص) در ســال ۱۳۷۷ با �ویکرد مدیر�ت  ش

طـر حهای عمـرانــی و با تکیه بــر تجــر�ه و توانایــ� مدیــران و مجــر�ان 

پـ�وژه های بــ�رگ و در راستــای تحــقق سیـاس تهای کالن در امر توسعه 

و آبادانی کشور، ش�وع به فعالیت کرد.

ـرکت را به  سـپس از سـال ۱۳۸۵با ارتقای �ویکرد خود، اولویت فعالیت ش

تأمیــن، تولیــد و توز�ــع آب شـیر�ن تغی�ـر داد و با همکا�ی وزارت نیــ�و            

ـردا�ی از واحــدهای  به سـرمای هگــذا�ی در پــ�وژ ههــای احــداث و بهـر هبـ

آ بشیر� نکن صنعتی و ایجاد تأسیسات مرتبط اقدام کرد.

ـرکت با الگوبردا�ی از طر حهای نمونه در جهان و با تکیه بر توان و  این شــ

ـردن بخشــی از نیــازهای  دانش مدیــر�تی، فعـالیت خود را در بـرآورده ک

کشور در تأمیــن، تـولیــد و تـوز�ــع آب شیر�ــن گسـترش داد و با انجــام 

پـــــ�وژ ههای متعدد در مناطق مختلف ایـــــران و ایجاد الگوی نمونه، به 

تحقق اهداف و چشـ مانداز صنعت آب و فاضالب در امر خصـوصی سا�ی 

یا�ی رسانید.
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 نق شآفر�نی اجتماعی

اهداف و ا�زشها
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پ�ش�و در خصوصی سا�ی صنعت آب

الگوبرداری از طرح ها و �وشهای موفق دنیا

الگوسازی در سرمایهگذاری، مدیر�ت و بهرهبرداری



پ�وژ ههای اجرا شده 

در زمینه خدمات مدیر�ت طرح

 تأمین و انتقال آب شرب از شوشتر به اهواز

 شبکه انتقال ب�ق ۴۰۰ کیلووات بندرعباس – جناح

 سد مخزنی شهر چای ا�ومیه و تأسیسات وابسته

 سد مخزنی سلمان فارسی و شبکه آب�ا�ی و زهکشی دش تهای پایاب سد

 خط انتقال گاز ششم سراس�ی
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سد مخزنی شهرچای ا�ومیه



پ�وژه آب شیر�ن کن ۲۰۰هزار متر مکعبی خلیج فارس





پ�وژههای تأمین و 

توز�� آب شیر�ن

۲۰۰هزارمترمکعب در شبانه �وز

آ بشیر� نکن صنعتی 

خلی جفارس

۶۰۰۰ مترمکعب در شبانه �وز

آ بشیر� نکن 

و شبکه توز�� شهر قم

۱۲۵۰۰ مترمکعب در شبانه �وز

آ بشیر� نکن 

 خرمشهر

۱۲۵۰۰ مترمکعب در شبانه �وز

آ بشیر� نکن 

آبادان

۹۵۰۰ مترمکعب در شبانه �وز

آ بشیر� نکن 

 بندرلنگه
۱۲۵۰ مترمکعب در شبانه �وز

آ بشیر� نکن

 فین

۵۰۰۰ مترمکعب در شبانه �وز

 تولید آب شیر�ن 

اشتهارد

جز�ره کیش

۵۰۰۰ مترمکعب در شبانه �وز
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آ بشیر� نکن صنعتی 

سیراف (عسلویه)

۱۵۰۰ مترمکعب در شبانه �وز

آ بشیر� نکن 



۱۳۸۴

۱۳۸۷

۶۰۰۰ مترمکعب در شبانه �وز

آ بشیر� نکن و شبکه توز�� شهر

قم

۹۵۰۰ مترمکعب در شبانه �وز
بندر لنگه

آ بشیر� نکن

۱۳۸۸

۱۳۸۸

۱۲۵۰۰ مترمکعب در شبانه �وز
خرمشهر

آ بشیر� نکن

۱۲۵۰۰ مترمکعب در شبانه �وز
آبادان

آ بشیر� نکن

۱۳۸۹

۱۳۹۴

۱۲۵۰ مترمکعب در شبانه �وز

فین
(هرمزگان)

آ بشیر� نکن

۵۰۰۰ مترمکعب در شبانه �وز
جز�ره کیش

آ بشیر� نکن
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۱۳۹۵

۱۳۹۵

۵۰۰۰ مترمکعب در شبانه �وز
اشتهارد

آ بشیر� نکن

۱۵۰۰ مترمکعب در شبانه �وز

سیراف

(عسلویه)

آ بشیر� نکن صنعتی 

۱۳۹۹ خلیج فارس
۲۰۰هزار مترمکعب در شبانه �وز

جهت انتقال به فالت مرک�ی ایران

آ بشیر� نکن صنعتی 



آ بشیر� نکن صنعتی خلی جفارس

با توجــه به افـزایش نیـاز آبــی مراکــز جمعیتی، صنـای� و معادن مســتقر در استــان 

هرمزگان و اسـتا نهای ه مجوار و وجود منبع عظیم آب در�ای خلی جفارس، از ابتدای 

سـال ۱۳۹۱ احداث و توســعه مجموعه آ بشــیر� نکن ســاقی کوثر به ظرفیت نهای� 

ـرکت  تولیــد یک میلیــون متـرمکعـب در شــبان ه�وز در دســتور کــار قــرار گـرفت و شـ

َسـاز هسـازان نیز احداث آ بشـیر� نکن خلی جفارس را به عنوان فاز اول این اَبر پ�وژه، 
در برنامه استراتژ�ک خود قرار داد. فاز نخسـت این پ�وژه با احداث تأسیسـات آبگیر  

و دفــع پساب و واحــدهـای پ�ـ شتصـفیــه نم کزدایــی به �وش اسمـز معـکـوس در           

سال ۱۳۹۹ به بهر هبردا�ی رسید.
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ظرفیت تولید: ۲۰۰هزارمترمکعب در شبان ه�وز

سرمای هپذیر: شرکت مهندسی توسعه آب آسیا

�وش تأمین سرمایه: مناب� مالی شرکت و تسهیالت صندوق توسعه ملی

(BOO) نوع قرارداد ف�وش آب: ساخت، مالکیت و بهر هبردا�ی

مشخصات پ�وژه

مدت قرارداد: ۲۵ سال

آغاز پ�وژه: تیرماه ۱۳۹۶

آغاز بهر هبردا�ی: آبان ۱۳۹۹

تکنولو�ی شیر� نسا�ی: اسمز معکوس



آب و هوای گرم و خشــک مرکز و جنوب ش�ق ایران و همچنین ض�ورت توسعه صنای� و معادن مســتقر در این 

محدوده، نیاز به استفاده از ظرفیت آب� خلی جفارس و در�ای عمان را افزایش داده است. 

به همین منظور با الگوبردا�ی از نمون ههای موفق دنیا، آب در�ا در مجتمع آ بشـیر� نکن خلی جفارس با �وش 

اسـمز معکوس شـیر�ن شـده و توســط خط لول های به طول ب�ش از ۸۰۰کیلومتر به صــنای� و مراکز جمعیتی 

اسـتا نهای هرمزگان، کرمان و یزد انتقال داده م یشـود و بدی نترتیب این پ�وژه نقش مهمی در دسـتیاب� به 

توسعه پایدار در فالت مرک�ی ایران ایفا م یکند.

مجتمع آ بشیر� نکن خلی جفارس، ذخائر آب شیر�ن کشــور را به میزان ۷۳میلیون مترمکعب در سال افزایش 

داده است و در عمل باعث جلوگی�ی از برداشت این میزان آب از ذخائر ز�ر زمینی و استراتژ�ک کشور شده است.

آ بشیر� نکن صنعتی خلی جفارس

شرکت مجتمع فوالد اردکانشرکت معدنی و صنعتی چادرملو
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آب

نماد توسعه 

و آبادانی ملی

شرکت مجتمع مس سرچشمه

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر





واحد پ�ش تصفیه

ت�ر�ق مواد شیمیای�

(DAF) سیستم شناورسا�ی هوای محلول 

(DMGF) سیستم فیلتراسیون جاذب دوگانه 

سیستم اصلی نمک زدای�

پمپ های و�ودی

ت�ر�ق مواد شیمیای�

فیلترهای کارتر�جی

پمپ های فشار قوی

RO مدول های

(ERD) سیستم های استحصال ان��ی

واحد پسا�صفیه

PH ت�ر�ق مواد شیمیای� به منظور کنت�ل

واحدهای اصلی 

آب شیر�ن کن خلیج فارس
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پ�وژه آب شیر�ن کن ۲۰۰هزار متر مکعبی خلیج فارس





آ بشیر� نکن شهر قم

با توجه به شو�ی آب لوله کشـی در شبکه اصلی و نیاز ساکنین و زائران شهر قم به آب 

شیر�ن، شرکت ساز هسازان با سرمای هگذا�ی جهت احداث تأسیســات آ بشیر� نکن 

ـردا�ی و توز�ـع آب شـیـر�ن، گـام بلنـدی در راســتای رفـع نیـاز آبـی این شــهر  و بهـر هب

برداشته است؛ ب هطو� یکه هم اکنون ب�ش از یک میلیون نفر م یتوانند از آب شـیر�ن 

تولید شده در این مجتمع بهر همند شـوند. آب شـیر�ن مورد نیاز، با اسـتفاده از چهار 

دستگاه آ بشیر� نکن، با کیفیت مطلوب و تحت نظارت شرکت آب و فاضالب استان 

قم، تأمین م یشود. 
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آغاز بهر هبردا�ی: ۱۳۸۵

ظرفیت تولید: ۶۰۰۰ مترمکعب در شبان ه�وز

سرمای هپذیر:  شرکت آب و فاضالب استان قم

(BOO) نوع قرارداد ف�وش آب: ساخت، مالکیت و بهر هبردا�ی

تکنولو�ی شیر� نسا�ی: اسمز معکوس

مشخصات پ�وژه
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شبکه توز��

ـرکت سـاز هسـازان از طر�ق شـبکه  آب شیر�ن تولید شـده توسـط ش

ـرکت آب     انتقال و توز�� به طول ب�ش از ۲۰۰ کیلومتر که توســط شـ

و فاضــالب اســتان قم احداث شـــده در نقاط مختلف شـــهر توز�� 

م یشــود. الزم به ذکـر است شـبکه ایـجــاد شــده، مستقـل از شـبکه 

ـردا�ی      موجـود بهداشتی در قـم بـوده و مسئولیت نگهـدا�ی و بهر هب

از آن نیز بر عهده شرکت ساز هسازان م یباشد. 

شبکه ف�وش

سیستم توز�� در شبکه آب شیر�ن به سه �وش عمل م یکند:

سامانه آبسار (توز�� مکانیزه کارتی):

شه�وندان م یتوانند از طر�ق حدود ۳۰۰ دستگاه "آبسـار" نصـب 

شـده در سطــح شهــر و بـا استفــاده از کــارت اعتبــا�ی مخصـوص،             

آب مورد نیاز خود را تهیه نمایند.

انشعاب به مراکز پر مصرف:

آب مــورد نیــاز منــا�ل مسکونی و امـاکن عمومــی (ب�مـارستـا نها، 

هت لها، مدارس و ...) پس از درخواست متقاضی با نصـب انشـعاب 

به صــورت اختصاصی از شبکه آب شیــر�ن شهــر تأمیــن م یشـود.     

حــرم مطهــر حضـرت معصـومه (س) و مسـجد مقــدس جمکــران              

از مصر فکنندگان �وش نصب انشعاب هستند.

َعلم دوش: َ

َتعداد ۴ دستگاه علم دوش برای مصــارف حاشیه شهر و نقاط دور َ
از شبکـه توز�ـع، نصـب شـده اسـت. در ایـن �وش، جهـت تأمیـن آب 

َمورد نیاز کارخان هها و شهرسـتا نهای اطراف شـهر قم، عل مهای� به َ

منظـور آ بگیـ�ی تانکــرهـا در سـطح شــهر احـداث شــده کـه مـورد 

استفاده متقاضیان قرار م یگیرد.
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شبکه توز�� و ف�وش آب شیر�ن شهر قم



آ بشیر� نکن شهر خرمشهر

ـرکت سـاز هســازان  جهت افزایش کیفیت آب شـرب منطقه، مجتمع آ بشـیر� نکن ش

تأسیس و را هاندا�ی شد و ضمن بهر هبردا�ی از تأسیسـات تصـفی هخانه خرمشــهر با 

ـرکت آب و فاضـــالب اســـتان خوزســـتان بخش ز�ادی از نیازهای شـــهر  همکا�ی شـ

خرمشهر را مرتفع م یکند.

آغاز بهر هبردا�ی: ۱۳۸۷

ظرفیت تولید: ۱۲۵۰۰ مترمکعب در شبان ه�وز

سرمای هپذیر:  شرکت آب و فاضالب استان خوزستان

(BOO) نوع قرارداد: ساخت، مالکیت و بهر هبردا�ی

تکنولو�ی شیر� نسا�ی: اسمز معکوس

مشخصات آ بشیر� نکن
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آغاز بهر هبردا�ی: ۱۳۹۰

ظرفیت تولید: ۷۰۰۰۰ مترمکعب در شبان ه�وز

نوع قرارداد: بهر هبردا�ی، تعمیرات و نگهدا�ی

تکنولو�ی: پ� شتصفیه زال لساز و پولیسا�ور

مشخصات تصفی هخانه



آ بشیر� نکن شهر آبادان

محدودی تهای مناب� آب شیر�ن و همچنین رشد جمعیت آبادان در سا لهای اخیر، 

ـرکت ســاز هســازان  نیازهای آب� این شـهر را افزایش داده اســت. به همین منظور شـ

ـردا�ی از تأسیسـات  ضمــن احــداث مجـتمــع آ بشـیــر� نکـن و همـچنیــن بهـر هبــ

ـرکت آب و فـاضالب استـان خوزستـان سعی در  تصـفی هخانه خرمشـهر با همکـا�ی ش

کاهش حداک��ی این محدودیت کرده است.
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آغاز بهر هبردا�ی: ۱۳۸۷

ظرفیت تولید: ۱۲۵۰۰ مترمکعب در شبان ه�وز

سرمای هپذیر:  شرکت آب و فاضالب استان خوزستان

(BOO) نوع قرارداد: ساخت، مالکیت و بهر هبردا�ی

تکنولو�ی شیر� نسا�ی: اسمز معکوس

مشخصات آ بشیر� نکن

آغاز بهر هبردا�ی: ۱۳۹۰

ظرفیت تولید: ۵۰۰۰۰ مترمکعب در شبان ه�وز

نوع قرارداد: بهر هبردا�ی، تعمیرات و نگهدا�ی

تکنولو�ی: پ� شتصفیه زال لساز و پولیسا�ور

مشخصات تصفی هخانه



آ بشیر� نکن شهر بندرلنگه

ـرکت آب و فاضـالب اسـتان هرمزگان و در راسـتای  ـرکت سـاز هسـازان با همکا�ی ش ش

تأمین آب شیر�ن شهر بندرلنگه، طی قراردادی نســبت به احداث آ بشیر� نکن این 

شـهر اقدام کرد. آب خام و�ودی دســتگاه آ بشــیر� نکن از طر�ق چا ههای ســاحلی 

تأمین م یشود و نم کزدای� از آب در�ا در مراحل بعدی انجام م یشود. 
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آغاز بهر هبردا�ی: ۱۳۸۷

ظرفیت تولید: ۹۵۰۰ مترمکعب در شبان ه�وز

سرمای هپذیر:  شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان

(BOO) نوع قرارداد: ساخت، مالکیت و بهر هبردا�ی

تکنولو�ی شیر� نسا�ی: اسمز معکوس

مشخصات آ بشیر� نکن



آ بشیر� نکن شهر فین (استان هرمزگان)

با توجه به نیاز این شهر و فقر مناب� آب� منطقه، پ�وژه تأمین آب شـیر�ن مورد نیاز به 

میزان ۱۲۵۰ مترمکعب در شبان ه�وز توسط شرکت ساز هسازان و با همکا�ی شرکت آب 

و فاضالب استان هرمزگان به بهر هبردا�ی رسید.
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آغاز بهر هبردا�ی: ۱۳۸۸

ظرفیت تولید: ۱۲۵۰ مترمکعب در شبان ه�وز

سرمای هپذیر:  شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان

(BOO) نوع قرارداد: ساخت، مالکیت و بهر هبردا�ی

تکنولو�ی شیر� نسا�ی: اسمز معکوس

مشخصات آ بشیر� نکن



پ�وژه آب شیر�ن کن ۲۰۰هزار متر مکعبی خلیج فارس





آ بشیر� نکن شهر اشتهارد

بـا هـدف تأمین آب بخشی از شهر اشتهـارد بـا جمعیتـی حـدود ٢٠ هــزار نفـر، شرکت   

ـرکت آب و فاضـالب اســتان الب�ز اقدام به اجرای پ�وژه آب  سـازه سـازان با همکا�ی ش

ًشیر�ن کن شهر اشـتهارد کرد که اجرای این پ�وژه کمک شـایانی به ت�مین آب پایدار و 

جلوگی�ی از نوسانات تولید آب منطقه کرد.
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آغاز بهر هبردا�ی: ۱۳۹۶

ظرفیت تولید: ۵۰۰۰ مترمکعب در شبان ه�وز

سرمای هپذیر:  شرکت آب و فاضالب استان الب�ز

(BOO) نوع قرارداد: ساخت، مالکیت و بهر هبردا�ی

تکنولو�ی شیر� نسا�ی: اسمز معکوس

مشخصات آ بشیر� نکن



آ بشیر� نکن جز�ره کیش

با توجه به رشد اقتصـادی در جز�ره کیش و باال رفتن نیاز آب� جز�ره، پ�وژه تأمین آب 

شیر�ن مورد نیاز به میزان ۵۰۰۰ مترمکعب در شبان ه�وز توسط شرکت ساز هسـازان و 

ـرکت آب و بـ�ق کیش در نیـ�وگاه  ـرکت آب و نیـ�وی ماهتـاب کیش و شـ با همکـا�ی ش

جنوب جز�ره کیش و مجاورت نی�وگاه کیش احداث شد و به بهر هبردا�ی رسید.
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آغاز بهر هبردا�ی: ۱۳۹۵

ظرفیت تولید: ۵۰۰۰ مترمکعب در شبان ه�وز

مدل ف�وش: ف�وش آزاد آب

(BOO) نوع قرارداد: ساخت، مالکیت و بهر هبردا�ی

تکنولو�ی شیر� نسا�ی: اسمز معکوس

مشخصات آ بشیر� نکن



آ بشیر� نکن صنعتی شهر سیراف (عسلویه)

28

بـا هـدف تأمیـن بخشی از آب مورد نیـاز منطقه پـارس جنوب� و شهر سیـراف، شرکت 

سـاز هسـازان با همکـا�ی سازمـان منطقه ویـژه اقتصـادی انـ��ی پـارس و وزارت نیـ�و 

اقدام به اجـرای پـ�وژه آ بشیر� نکن سیـراف (عسلویه) کرد. تاکنون این پ�وژه کمک 

شایانی به تأمین آب پایدار در منطقه کرده است.

آغاز بهر هبردا�ی: ۱۳۹۵

ظرفیت تولید: ۱۵۰۰ مترمکعب در شبان ه�وز

مدل ف�وش: ف�وش آزاد آب

(BOO) نوع قرارداد: ساخت، مالکیت و بهر هبردا�ی

تکنولو�ی شیر� نسا�ی: اسمز معکوس

مشخصات آ بشیر� نکن

طرح توسعه: آ بشیر� نکن ۱۰۰ هزار مترمکعب در شبان ه�وز





مسئولیت های اجتماعی

بنیاد ماهتاب سازانشرکت سازه سازان



www.mahtaabsazan.com

ما به اجرای پ�وژ ههای اجتماعی بـرای انتفاع جامعه محلـی اعتقاد دار�م 

ـرکت و  و نق شآفر�نی اجتماعی را به عنوان یکی از ا�ز شهای بنیادین شـــ

ضـ�ورتی اجتنـا بناپذیر پـذیرفتـ هایم. همچنیــن مــا معتقــد هستیم در 

سـازمـــانی کـه بـه انجــام مســــئولی تهــای اجتمــاعـی پــایبنــد اسـت، 

تصــمی مگی� یهای خودسرانه و غیرمســـئوالنه اتخاذ نخواهد شد.ما در 

تالشـــیم بـه عنــوان یـک الگــوی ســـرآمـد و موفـق در تعهــد و عمـل بـه 

مسئولی تهای اجتماعی شرک�ی، در این مسیر گام بردار�م. 

ما در راستـای توانمنـدسـا�ی جامعـه در حـوز ههای اقتصـادی، فـرهنگی، 

آموزشی و محیط ز�ســت فعالی تهای� را آغاز کرد هایم و در تالشیم تا آنها 

را توسعه داده و در ب�ن سایر صنای� نیز ت�ویج کنیم.

ـرکـت سـاز هســازان طـی تفـاهـ منـامـ های راهبــ�ی و اجــرای بـخشـی از  ش

فعالی تهای اجتماعی خود را به بنیاد نیکوکا�ی ماهتاب ســازان ایرانیان 

محول کرده است.
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مدرسه آب

عملیات احداث این مدرســه در ســال ۱۴۰۰ در مجتمع آ بشـــیر� نکن خلی جفارس در غرب 

شـــهرســــتان بندرعباس آغاز شــــد. مخاطبین این مدرســــه دان شآموزان تمامی مقاطع 

تحصـیلی هسـتند. مر�یان و معلمین مدارس به همراه دان شآموزان و با تعی�ن وقت قبلی، 

در قالب اردوهای نیـ م�وزه در این مدرسـه حضـــــور م ییـابنـد و پس از بـازدیـد از بخشهای 

متنوع این مجموعه ، با مطالب مختلفی در حوزه آب، آشنا م یشوند.

مراحل اجرای� این پـ�وژه در سـه فـاز سـازه اصلی، فضـای سبـز و فضـاهای عمومـی در حـال 

انجام است و مطابق با برنامه زما نبندی، در سال ۱۴۰۳ به بهر هبردا�ی کامل خواهد رسید.
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احداث نی�وگاه خورشیدی برای بانوان محترم سر�رست خانوار

تجـارب و اجـرای موفق طـرح پایلوت احـداث نیـ�وگاه های خورشیدی ۵ کیلـوواتی برای ۹ نفـر از 

بانوان محترم سر�رست خانوار در سه �وستای شـهرسـتان کهنوج و شـهرسـتان راور در قالب یک 

همکـا�ی مشـترک بـا کمیتـه امـداد امـام خمینی (ره) از ف�وردین تـا تیـرماه ۱۳۹۶ سرآغـا�ی شد 

جهت احداث ۲۰۰۰ نی�وگاه خورشیدی برای بانوان محترم سر�رست خانوار استان کرمان.

بـا همراهـی و مشارکت فعـال کمیتـه امـداد امـام خمینی (ره) و بنیـاد نیکـوکـا�ی ماهتاب سازان 

ایـرانیــان، عملیــات اجـرایــی گــام اول ایـن پــ�وژه بــرای احـداث ۵۲۰  نیــ�وگاه خورشــیدی در 

۹ شهرستان و ۱۲۵ �وسـتای اسـتان کرمان در اواخر پای�ز سـال ۱۳۹۷ آغاز شـد و در اسـفند همان 

سال به بهره بردا�ی رسید.

کمیته امداد امام خمینی (ره) با مشـارکت بانک های ملت و قرض الحســنه مهر ایران، وظیفه ی 

اصلی تأمین مالی پ�وژه را عهده دار شد. بنیاد نیکوکا�ی ماهتاب سازان ایرانیان نیز تجارب خود 

را بـرای اجـرای بهینه پـ�وژه به خدمت گـرفت تا الگویــ� از همکا�ی موفق تیمــی ب�ن چند نهاد و 

سازمان برای استقرار یک فعالیت اجتماعی شکل گیرد.
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پویش نه به پالستیک

ـرف در دنیاست. حفاظت از محیط  ـرف اقالم پالستیکی یکبار مص ایران یکی از کشورهای پرمص

ز�ســـت، بانگ جرسی شد تا ابتـدا پویـش نـه بـه پالستیـک را در دفتر مرک�ی شرکت عملیـا�ی 

کنیـم و پس از مدتی این پویش در دســتور کار بنیاد نیکـوکـا�ی مـاهتـاب ســازان ایرانیان قرار 

ـرفت. این پویش با بهره گیـ�ی از ظـرفیت قابــل توجـــه بـازدیـدکننـدگـان از آ بشــیر� نکن  گ

خلی جفارس برای جر�ان سا�ی و فرهنگ آفر�نی در زمینه کاهش تولید و مصرف پالستیک، به 

دنبال آن است تا فرهنگ کاهش تولید و مصرف پالستیک را در جامعه محلی گسترش دهد.

این پـویـش قبـال ًتـوسط بنیــاد مـاهـتـاب سازان در شـهرسـتـان کـهنــوج بـه اجـرا درآمــده و 

برنام ههای متعددی در جهت افزایش مشارکت عمومی در این پویش طراحی شده است.
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مالک ۹ پ�وژه

تولید آب شیر�ن

تاسیس در

سال ١٣٧٧

ب�رگ�ر�ن تولیدکننده 

خصوصی آب شیر�ن در ایران

www.sazehsazan.com





www.sazehsazan.com

info@sazehsazan.com

(۰۲۱) ۲۲۶۰۶۸۹۷

(۰۲۱) ۷۸۳۰۵۳۰۰

۱۹۳۹۸۹۸۵۱۴

تهران، ب�رگراه صدر، خیابان بهار جنوب�، 

خیابان نادر، پالک ٣،  طبقه اول
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تلفن

دورنگار
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ایمیل


