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ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا
ﺷـﺮﮐﺖ ﺳـﺎزهﺳـﺎزان )ﺳــﻬﺎﻣﯽﺧﺎص( در ﺳــﺎل  ۱۳۷۷ﺑﺎ وﯾﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮ ﺖ
ﻃـﺮحﻫﺎی ﻋﻤـﺮاﻧــﯽ و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑــﺮ ﺗﺠــﺮ ﻪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾــ ﻣﺪﯾــﺮان و ﻣﺠــﺮ ﺎن
ﭘـ وژهﻫﺎی ﺑــ رگ و در راﺳﺘــﺎی ﺗﺤــﻘﻖ ﺳﯿـﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻼن در اﻣﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ
و آﺑﺎداﻧﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺷ وع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮد.
ﺳـﭙﺲ از ﺳـﺎل ۱۳۸۵ﺑﺎ ارﺗﻘﺎی وﯾﮑﺮد ﺧﻮد ،اوﻟﻮﯾﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷـﺮﮐﺖ را ﺑﻪ
ﺗﺄﻣﯿــﻦ ،ﺗﻮﻟﯿــﺪ و ﺗﻮز ــﻊ آب ﺷـﯿﺮ ﻦ ﺗﻐﯿ ـﺮ داد و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎ ی وزارت ﻧﯿــ و
ﺑﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔــﺬا ی در ﭘــ وژهﻫــﺎی اﺣــﺪاث و ﺑﻬـﺮهﺑــﺮدا ی از واﺣــﺪﻫﺎی
آبﺷﯿﺮ ﻦﮐﻦ ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﯾﺠﺎد ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ اﻗﺪام ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﺷـــﺮﮐﺖ ﺑﺎ اﻟﮕﻮﺑﺮدا ی از ﻃﺮحﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺟﻬﺎن و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﻮان و
داﻧﺶ ﻣﺪﯾــﺮ ﺘﯽ ،ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در ﺑـﺮآورده ﮐـﺮدن ﺑﺨﺸــﯽ از ﻧﯿــﺎزﻫﺎی
ﮐﺸﻮر در ﺗﺄﻣﯿــﻦ ،ﺗـﻮﻟﯿــﺪ و ﺗـﻮز ــﻊ آب ﺷﯿﺮ ــﻦ ﮔﺴـﺘﺮش داد و ﺑﺎ اﻧﺠــﺎم
ﭘـــــ وژهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾـــــﺮان و اﯾﺠﺎد اﻟﮕﻮی ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺑﻪ
ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف و ﭼﺸـﻢاﻧﺪاز ﺻﻨﻌﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب در اﻣﺮ ﺧﺼـﻮﺻﯽ ﺳﺎ ی
ﯾﺎ ی رﺳﺎﻧﯿﺪ.
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اﻫﺪاف و ا زشﻫﺎ

ﭘ ﺸ و در ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎ ی ﺻﻨﻌﺖ آب
اﻟﮕﻮﺑﺮدارﯼ از ﻃﺮح ﻫﺎ و وﺵﻫﺎﯼ ﻣﻮﻓﻖ دﻧﯿﺎ
اﻟﮕﻮﺳﺎزﯼ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارﯼ ،ﻣﺪﯾﺮ ﺖ و ﺑﻬﺮﻩﺑﺮدارﯼ
ﻧﻘﺶآﻓﺮ ﻨﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
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ﭘ وژهﻫﺎی اﺟﺮا ﺷﺪه

در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪﯾﺮ ﺖ ﻃﺮح

ﺗﺄﻣﯿﻦ و اﻧﺘﻘﺎل آب ﺷﺮب از ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺑﻪ اﻫﻮاز
ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑ ق  ۴۰۰ﮐﯿﻠﻮوات ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس – ﺟﻨﺎح
ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﭼﺎی ا وﻣﯿﻪ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت واﺑﺴﺘﻪ
ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﯽ ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ﺷﺒﮑﻪ آﺑ ﺎ ی و زﻫﮑﺸﯽ دﺷﺖﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎب ﺳﺪ
ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز ﺷﺸﻢ ﺳﺮاﺳ ی

ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﯽ ﺷﻬﺮﭼﺎی ا وﻣﯿﻪ
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ﭘ وژه آبﺷﯿﺮ ﻦﮐﻦ ۲۰۰ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺒﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس

ﭘ وژهﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ و
ﺗﻮز

آب ﺷﯿﺮ ﻦ

ﺗﻮﻟﯿﺪ آب ﺷﯿﺮ ﻦ
اﺷﺘﻬﺎرد
آبﺷﯿﺮ ﻦﮐﻦ
و ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮز ﺷﻬﺮ ﻗﻢ

 ۵۰۰۰ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺷﺒﺎﻧﻪ وز

 ۶۰۰۰ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺷﺒﺎﻧﻪ وز

آبﺷﯿﺮ ﻦﮐﻦ
آﺑﺎدان
آبﺷﯿﺮ ﻦﮐﻦ
ﻓﯿﻦ
 ۱۲۵۰ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺷﺒﺎﻧﻪ وز

 ۱۲۵۰۰ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺷﺒﺎﻧﻪ وز

آبﺷﯿﺮ ﻦﮐﻦ
ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ
 ۹۵۰۰ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺷﺒﺎﻧﻪ وز

آبﺷﯿﺮ ﻦﮐﻦ
ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ
 ۱۲۵۰۰ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺷﺒﺎﻧﻪ وز

آبﺷﯿﺮ ﻦﮐﻦ ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺳﯿﺮاف )ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ(
 ۱۵۰۰ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺷﺒﺎﻧﻪ وز
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آبﺷﯿﺮ ﻦﮐﻦ ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس

آبﺷﯿﺮ ﻦﮐﻦ

ﺟﺰ ﺮه ﮐﯿﺶ

۲۰۰ﻫﺰارﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺷﺒﺎﻧﻪ وز

 ۵۰۰۰ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺷﺒﺎﻧﻪ وز

آبﺷﯿﺮ ﻦﮐﻦ و ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮز

ﺷﻬﺮ

 ۶۰۰۰ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺷﺒﺎﻧﻪ وز

ﻗﻢ

۱۳۸۴

۱۳۸۷

آبﺷﯿﺮ ﻦﮐﻦ
 ۱۲۵۰۰ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺷﺒﺎﻧﻪ وز

ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ

آبﺷﯿﺮ ﻦﮐﻦ
 ۱۲۵۰ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺷﺒﺎﻧﻪ وز

)ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن(

آبﺷﯿﺮ ﻦﮐﻦ
 ۵۰۰۰ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺷﺒﺎﻧﻪ وز

۲۰۰ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺷﺒﺎﻧﻪ وز

ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس

 ۱۲۵۰۰ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺷﺒﺎﻧﻪ وز

ﺟﺰ ﺮه ﮐﯿﺶ

آبﺷﯿﺮ ﻦﮐﻦ
 ۵۰۰۰ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺷﺒﺎﻧﻪ وز

۱۳۹۵

۱۳۹۵
آبﺷﯿﺮ ﻦﮐﻦ ﺻﻨﻌﺘﯽ

آﺑﺎدان

آبﺷﯿﺮ ﻦﮐﻦ

۱۳۸۹

۱۳۹۴

اﺷﺘﻬﺎرد

 ۹۵۰۰ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺷﺒﺎﻧﻪ وز

۱۳۸۸

۱۳۸۸

ﻓﯿﻦ

ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ

آبﺷﯿﺮ ﻦﮐﻦ

ﺳﯿﺮاف
)ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ(

آبﺷﯿﺮ ﻦﮐﻦ ﺻﻨﻌﺘﯽ
 ۱۵۰۰ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺷﺒﺎﻧﻪ وز

۱۳۹۹

ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻓﻼت ﻣﺮﮐ ی اﯾﺮان
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آبﺷﯿﺮ ﻦﮐﻦ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس
ﺑﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻧﯿـﺎز آﺑــﯽ ﻣﺮاﮐــﺰ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ،ﺻﻨـﺎﯾ و ﻣﻌﺎدن ﻣﺴــﺘﻘﺮ در اﺳﺘــﺎن
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و اﺳـﺘﺎنﻫﺎی ﻫﻢﺟﻮار و وﺟﻮد ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻈﯿﻢ آب در ﺎی ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس ،از اﺑﺘﺪای
ﺳـﺎل  ۱۳۹۱اﺣﺪاث و ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آبﺷــﯿﺮ ﻦﮐﻦ ﺳــﺎﻗﯽ ﮐﻮﺛﺮ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﻬﺎﯾ
ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿــﻮن ﻣﺘـﺮﻣﮑﻌـﺐ در ﺷــﺒﺎﻧﻪ وز در دﺳــﺘﻮر ﮐــﺎر ﻗــﺮار ﮔـﺮﻓﺖ و ﺷــﺮﮐﺖ
ﺳـﺎزهﺳـﺎزان ﻧﯿﺰ اﺣﺪاث آبﺷـﯿﺮ ﻦﮐﻦ ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺎز اول اﯾﻦ ا ََﺑﺮ ﭘ وژه،
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋ ﮏ ﺧﻮد ﻗﺮار داد .ﻓﺎز ﻧﺨﺴـﺖ اﯾﻦ ﭘ وژه ﺑﺎ اﺣﺪاث ﺗﺄﺳﯿﺴـﺎت آﺑﮕﯿﺮ
و دﻓــﻊ ﭘﺴﺎب و واﺣــﺪﻫـﺎی ﭘ ـﺶﺗﺼـﻔﯿــﻪ ﻧﻤﮏزداﯾــﯽ ﺑﻪ وش اﺳﻤـﺰ ﻣﻌـﮑـﻮس در
ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮدا ی رﺳﯿﺪ.
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘ وژه
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ۲۰۰ :ﻫﺰارﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺷﺒﺎﻧﻪ وز

ﻣﺪت ﻗﺮارداد ۲۵ :ﺳﺎل

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﭘﺬﯾﺮ :ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ آب آﺳﯿﺎ

آﻏﺎز ﭘ وژه :ﺗﯿﺮﻣﺎه ۱۳۹۶

وش ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ :ﻣﻨﺎﺑ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ
ﻧﻮع ﻗﺮارداد ﻓ وش آب :ﺳﺎﺧﺖ ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺑﻬﺮهﺑﺮدا ی )(BOO

10

آﻏﺎز ﺑﻬﺮهﺑﺮدا ی :آﺑﺎن ۱۳۹۹
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮ ی ﺷﯿﺮ ﻦﺳﺎ ی :اﺳﻤﺰ ﻣﻌﮑﻮس

آب

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

ﻧﻤﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ
و آﺑﺎداﻧﯽ ﻣﻠﯽ

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

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ اﻟﮕﻮﺑﺮدا ی از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ دﻧﯿﺎ ،آب در ﺎ در ﻣﺠﺘﻤﻊ آبﺷـﯿﺮ ﻦﮐﻦ ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس ﺑﺎ وش

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

اﺳـﺘﺎنﻫﺎی ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،ﮐﺮﻣﺎن و ﯾﺰد اﻧﺘﻘﺎل داده ﻣﯽﺷـﻮد و ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ ﭘ وژه ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در دﺳـﺘﯿﺎﺑ ﺑﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار در ﻓﻼت ﻣﺮﮐ ی اﯾﺮان اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﺠﺘﻤﻊ آبﺷﯿﺮ ﻦﮐﻦ ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس ،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.

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭼﺎدرﻣﻠﻮ

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻد اردﮐﺎن

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮔﻞ ﮔﻬﺮ

آبﺷﯿﺮ ﻦﮐﻦ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس
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واﺣﺪﻫﺎی اﺻﻠﯽ
آبﺷﯿﺮ ﻦﮐﻦ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس

واﺣﺪ ﭘ ﺶ ﺗﺼﻔﯿﻪ
ﺗ ر ﻖ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻨﺎورﺳﺎ ی ﻫﻮای ﻣﺤﻠﻮل )(DAF
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن ﺟﺎذب دوﮔﺎﻧﻪ )(DMGF

ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺻﻠﯽ ﻧﻤﮏ زداﯾ
ﭘﻤﭗﻫﺎی و ودی
ﺗ ر ﻖ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾ
ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﮐﺎرﺗﺮ ﺠﯽ
ﭘﻤﭗﻫﺎی ﻓﺸﺎر ﻗﻮی
ﻣﺪول ﻫﺎی RO
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﺳﺘﺤﺼﺎل اﻧ ی )(ERD

واﺣﺪ ﭘﺴﺎ ﺼﻔﯿﻪ
ﺗ ر ﻖ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺘ ل PH
13

ﭘ وژه آبﺷﯿﺮ ﻦﮐﻦ ۲۰۰ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺒﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس

آبﺷﯿﺮ 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 ﺳﺎزهﺳﺎزان ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬا ی ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ﺗﺄﺳﯿﺴــﺎت آبﺷﯿﺮ ﻦﮐﻦ
و ﺑﻬـﺮهﺑـﺮدا ی و ﺗﻮز ـﻊ آب ﺷـﯿـﺮ ﻦ ،ﮔـﺎم ﺑﻠﻨـﺪی در راﺳــﺘﺎی رﻓـﻊ ﻧﯿـﺎز آﺑـﯽ اﯾﻦ ﺷــﻬﺮ
ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﻪﻃﻮ یﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑ ﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از آب ﺷـﯿﺮ ﻦ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷـﻮﻧﺪ .آب ﺷـﯿﺮ ﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ،ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﭼﻬﺎر
دﺳﺘﮕﺎه آبﺷﯿﺮ ﻦﮐﻦ ،ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن
ﻗﻢ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘ وژه
آﻏﺎز ﺑﻬﺮهﺑﺮدا ی۱۳۸۵ :
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ۶۰۰۰ :ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺷﺒﺎﻧﻪ وز
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﭘﺬﯾﺮ :ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ
ﻧﻮع ﻗﺮارداد ﻓ وش آب :ﺳﺎﺧﺖ ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺑﻬﺮهﺑﺮدا ی )(BOO
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮ ی ﺷﯿﺮ ﻦﺳﺎ ی :اﺳﻤﺰ ﻣﻌﮑﻮس
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ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮز

و ﻓ وش آب ﺷﯿﺮ ﻦ ﺷﻬﺮ ﻗﻢ

ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮز
آب ﺷﯿﺮ ﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﺮﮐﺖ ﺳـﺎزهﺳـﺎزان از ﻃﺮ ﻖ ﺷـﺒﮑﻪ
اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮز

ﺑﻪ ﻃﻮل ﺑ ﺶ از  ۲۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﮐﻪ ﺗﻮﺳــﻂ ﺷــﺮﮐﺖ آب

و ﻓﺎﺿــﻼب اﺳــﺘﺎن ﻗﻢ اﺣﺪاث ﺷـــﺪه در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷـــﻬﺮ ﺗﻮز
ﻣﯽﺷــﻮد .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐـﺮ اﺳﺖ ﺷـﺒﮑﻪ اﯾـﺠــﺎد ﺷــﺪه ،ﻣﺴﺘﻘـﻞ از ﺷـﺒﮑﻪ
ﻣﻮﺟـﻮد ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﻗـﻢ ﺑـﻮده و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﮕﻬـﺪا ی و ﺑﻬﺮهﺑـﺮدا ی

از آن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزهﺳﺎزان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﺒﮑﻪ ﻓ وش
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮز

در ﺷﺒﮑﻪ آب ﺷﯿﺮ ﻦ ﺑﻪ ﺳﻪ وش ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ:

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﺑﺴﺎر )ﺗﻮز

ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﮐﺎرﺗﯽ(:

ﺷﻬ وﻧﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮ ﻖ ﺣﺪود  ۳۰۰دﺳﺘﮕﺎه "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 ﻤـﺎرﺳﺘـﺎنﻫﺎ،

ﻫﺘﻞﻫﺎ ،ﻣﺪارس و  (...ﭘﺲ از درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎ ﻧﺼـﺐ اﻧﺸـﻌﺎب
ﺑﻪ ﺻــﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ از ﺷﺒﮑﻪ آب ﺷﯿــﺮ ﻦ ﺷﻬــﺮ ﺗﺄﻣﯿــﻦ ﻣﯽﺷـﻮد.
ﺣــﺮم ﻣﻄﻬــﺮ ﺣﻀـﺮت ﻣﻌﺼـﻮﻣﻪ )س( و ﻣﺴـﺠﺪ ﻣﻘــﺪس ﺟﻤﮑــﺮان

از ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وش ﻧﺼﺐ اﻧﺸﻌﺎب ﻫﺴﺘﻨﺪ.
َ َ
ﻋﻠﻢ دوش:

ﺗﻌﺪاد  ۴دﺳﺘﮕﺎه َ َ
ﻋﻠﻢ دوش ﺑﺮای ﻣﺼــﺎرف ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ و ﻧﻘﺎط دور
از ﺷﺒﮑـﻪ ﺗﻮز ـﻊ ،ﻧﺼـﺐ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .در اﯾـﻦ وش ،ﺟﻬـﺖ ﺗﺄﻣﯿـﻦ آب
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎنﻫﺎی اﻃﺮاف ﺷـﻬﺮ ﻗﻢَ َ ،
ﻋﻠﻢﻫﺎﯾ ﺑﻪ

ﻣﻨﻈـﻮر آبﮔﯿـ ی ﺗﺎﻧﮑــﺮﻫـﺎ در ﺳـﻄﺢ ﺷــﻬﺮ اﺣـﺪاث ﺷــﺪه ﮐـﻪ ﻣـﻮرد

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
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آبﺷﯿﺮ ﻦﮐﻦ ﺷﻬﺮ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ
ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﺷـﺮب ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻣﺠﺘﻤﻊ آبﺷـﯿﺮ ﻦﮐﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﺳـﺎزهﺳــﺎزان
ﺗﺄﺳﯿﺲ و راهاﻧﺪا ی ﺷﺪ و ﺿﻤﻦ ﺑﻬﺮهﺑﺮدا ی از ﺗﺄﺳﯿﺴـﺎت ﺗﺼـﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮﻣﺸــﻬﺮ ﺑﺎ
ﻫﻤﮑﺎ ی ﺷــﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿـــﻼب اﺳـــﺘﺎن ﺧﻮزﺳـــﺘﺎن ﺑﺨﺶ ز ﺎدی از ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺷـــﻬﺮ
ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺸﺨﺼﺎت آبﺷﯿﺮ ﻦﮐﻦ
آﻏﺎز ﺑﻬﺮهﺑﺮدا ی۱۳۸۷ :

آﻏﺎز ﺑﻬﺮهﺑﺮدا ی۱۳۹۰ :

ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ۱۲۵۰۰ :ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺷﺒﺎﻧﻪ وز

ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ۷۰۰۰۰ :ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺷﺒﺎﻧﻪ وز

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﭘﺬﯾﺮ :ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن

ﻧﻮع ﻗﺮارداد :ﺑﻬﺮهﺑﺮدا ی ،ﺗﻌﻤﯿﺮات و ﻧﮕﻬﺪا ی

ﻧﻮع ﻗﺮارداد :ﺳﺎﺧﺖ ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺑﻬﺮهﺑﺮدا ی )(BOO

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮ ی :ﭘ ﺶﺗﺼﻔﯿﻪ زﻻلﺳﺎز و ﭘﻮﻟﯿﺴﺎ ﻮر

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮ ی ﺷﯿﺮ ﻦﺳﺎ ی :اﺳﻤﺰ ﻣﻌﮑﻮس
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ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ

آبﺷﯿﺮ ﻦﮐﻦ ﺷﻬﺮ آﺑﺎدان
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺑ آب ﺷﯿﺮ ﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ آﺑﺎدان در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ،
ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﺑ اﯾﻦ ﺷـﻬﺮ را اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳــﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺷــﺮﮐﺖ ﺳــﺎزهﺳــﺎزان
ﺿﻤــﻦ اﺣــﺪاث ﻣﺠـﺘﻤــﻊ آبﺷـﯿــﺮ ﻦﮐـﻦ و ﻫﻤـﭽﻨﯿــﻦ ﺑﻬـﺮهﺑـــﺮدا ی از ﺗﺄﺳﯿﺴـﺎت
ﺗﺼـﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮﻣﺸـﻬﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﮑـﺎ ی ﺷـﺮﮐﺖ آب و ﻓـﺎﺿﻼب اﺳﺘـﺎن ﺧﻮزﺳﺘـﺎن ﺳﻌﯽ در
ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺪاﮐ ی اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺸﺨﺼﺎت آبﺷﯿﺮ ﻦﮐﻦ

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ

آﻏﺎز ﺑﻬﺮهﺑﺮدا ی۱۳۸۷ :

آﻏﺎز ﺑﻬﺮهﺑﺮدا ی۱۳۹۰ :

ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ۱۲۵۰۰ :ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺷﺒﺎﻧﻪ وز

ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ۵۰۰۰۰ :ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺷﺒﺎﻧﻪ وز

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﭘﺬﯾﺮ :ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن

ﻧﻮع ﻗﺮارداد :ﺑﻬﺮهﺑﺮدا ی ،ﺗﻌﻤﯿﺮات و ﻧﮕﻬﺪا ی

ﻧﻮع ﻗﺮارداد :ﺳﺎﺧﺖ ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺑﻬﺮهﺑﺮدا ی )(BOO

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮ ی :ﭘ ﺶﺗﺼﻔﯿﻪ زﻻلﺳﺎز و ﭘﻮﻟﯿﺴﺎ ﻮر

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮ ی ﺷﯿﺮ ﻦﺳﺎ ی :اﺳﻤﺰ ﻣﻌﮑﻮس
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آبﺷﯿﺮ ﻦﮐﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ
ﺷـﺮﮐﺖ ﺳـﺎزهﺳـﺎزان ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎ ی ﺷـﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿـﻼب اﺳـﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و در راﺳـﺘﺎی
ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺷﯿﺮ ﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ ،ﻃﯽ ﻗﺮاردادی ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﺪاث آبﺷﯿﺮ ﻦﮐﻦ اﯾﻦ
ﺷـﻬﺮ اﻗﺪام ﮐﺮد .آب ﺧﺎم و ودی دﺳــﺘﮕﺎه آبﺷــﯿﺮ ﻦﮐﻦ از ﻃﺮ ﻖ ﭼﺎهﻫﺎی ﺳــﺎﺣﻠﯽ
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻤﮏزداﯾ از آب در ﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺸﺨﺼﺎت آبﺷﯿﺮ ﻦﮐﻦ
آﻏﺎز ﺑﻬﺮهﺑﺮدا ی۱۳۸۷ :
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ۹۵۰۰ :ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺷﺒﺎﻧﻪ وز
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﭘﺬﯾﺮ :ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﻧﻮع ﻗﺮارداد :ﺳﺎﺧﺖ ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺑﻬﺮهﺑﺮدا ی )(BOO
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮ ی ﺷﯿﺮ ﻦﺳﺎ ی :اﺳﻤﺰ ﻣﻌﮑﻮس
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آبﺷﯿﺮ

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  ۱۲۵۰ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺷﺒﺎﻧﻪ وز ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزهﺳﺎزان و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎ ی ﺷﺮﮐﺖ آب
و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮدا ی رﺳﯿﺪ.

ﻣﺸﺨﺼﺎت آبﺷﯿﺮ ﻦﮐﻦ
آﻏﺎز ﺑﻬﺮهﺑﺮدا ی۱۳۸۸ :
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ۱۲۵۰ :ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺷﺒﺎﻧﻪ وز
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﭘﺬﯾﺮ :ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﻧﻮع ﻗﺮارداد :ﺳﺎﺧﺖ ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺑﻬﺮهﺑﺮدا ی )(BOO
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮ ی ﺷﯿﺮ ﻦﺳﺎ ی :اﺳﻤﺰ ﻣﻌﮑﻮس
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ﭘ وژه آبﺷﯿﺮ ﻦﮐﻦ ۲۰۰ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺒﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس

آبﺷﯿﺮ ﻦﮐﻦ ﺷﻬﺮ اﺷﺘﻬﺎرد
ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﻬﺮ اﺷﺘﻬـﺎرد ﺑـﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘـﯽ ﺣـﺪود  ٢٠ﻫــﺰار ﻧﻔـﺮ ،ﺷﺮﮐﺖ
ﺳـﺎزه ﺳـﺎزان ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎ ی ﺷـﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿـﻼب اﺳــﺘﺎن اﻟﺒ ز اﻗﺪام ﺑﻪ اﺟﺮای ﭘ وژه آب
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.
ﻣﺸﺨﺼﺎت آبﺷﯿﺮ ﻦﮐﻦ
آﻏﺎز ﺑﻬﺮهﺑﺮدا ی۱۳۹۶ :
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ۵۰۰۰ :ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺷﺒﺎﻧﻪ وز
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﭘﺬﯾﺮ :ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن اﻟﺒ ز
ﻧﻮع ﻗﺮارداد :ﺳﺎﺧﺖ ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺑﻬﺮهﺑﺮدا ی )(BOO
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮ ی ﺷﯿﺮ ﻦﺳﺎ ی :اﺳﻤﺰ ﻣﻌﮑﻮس
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آبﺷﯿﺮ ﻦﮐﻦ ﺟﺰ ﺮه ﮐﯿﺶ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼـﺎدی در ﺟﺰ ﺮه ﮐﯿﺶ و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻧﯿﺎز آﺑ ﺟﺰ ﺮه ،ﭘ وژه ﺗﺄﻣﯿﻦ آب
ﺷﯿﺮ ﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۵۰۰۰ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺷﺒﺎﻧﻪ وز ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزهﺳـﺎزان و
ﺑﺎ ﻫﻤﮑـﺎ ی ﺷـﺮﮐﺖ آب و ﻧﯿـ وی ﻣﺎﻫﺘـﺎب ﮐﯿﺶ و ﺷــﺮﮐﺖ آب و ﺑـ ق ﮐﯿﺶ در ﻧﯿـ وﮔﺎه
ﺟﻨﻮب ﺟﺰ ﺮه ﮐﯿﺶ و ﻣﺠﺎورت ﻧﯿ وﮔﺎه ﮐﯿﺶ اﺣﺪاث ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮدا ی رﺳﯿﺪ.

ﻣﺸﺨﺼﺎت آبﺷﯿﺮ ﻦﮐﻦ
آﻏﺎز ﺑﻬﺮهﺑﺮدا ی۱۳۹۵ :
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ۵۰۰۰ :ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺷﺒﺎﻧﻪ وز
ﻣﺪل ﻓ وش :ﻓ وش آزاد آب
ﻧﻮع ﻗﺮارداد :ﺳﺎﺧﺖ ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺑﻬﺮهﺑﺮدا ی )(BOO
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮ ی ﺷﯿﺮ ﻦﺳﺎ ی :اﺳﻤﺰ ﻣﻌﮑﻮس
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آبﺷﯿﺮ ﻦﮐﻦ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﻬﺮ ﺳﯿﺮاف )ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ(
ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺗﺄﻣﯿـﻦ ﺑﺨﺸﯽ از آب ﻣﻮرد ﻧﯿـﺎز ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘـﺎرس ﺟﻨﻮﺑ و ﺷﻬﺮ ﺳﯿـﺮاف ،ﺷﺮﮐﺖ
ﺳـﺎزهﺳـﺎزان ﺑﺎ ﻫﻤﮑـﺎ ی ﺳﺎزﻣـﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾـﮋه اﻗﺘﺼـﺎدی اﻧـ ی ﭘـﺎرس و وزارت ﻧﯿـ و
اﻗﺪام ﺑﻪ اﺟـﺮای ﭘـ وژه آبﺷﯿﺮ ﻦﮐﻦ ﺳﯿـﺮاف )ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ( ﮐﺮد .ﺗﺎﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﭘ وژه ﮐﻤﮏ
ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﭘﺎﯾﺪار در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺸﺨﺼﺎت آبﺷﯿﺮ ﻦﮐﻦ
آﻏﺎز ﺑﻬﺮهﺑﺮدا ی۱۳۹۵ :
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ۱۵۰۰ :ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺷﺒﺎﻧﻪ وز
ﻣﺪل ﻓ وش :ﻓ وش آزاد آب
ﻧﻮع ﻗﺮارداد :ﺳﺎﺧﺖ ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺑﻬﺮهﺑﺮدا ی )(BOO
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮ ی ﺷﯿﺮ ﻦﺳﺎ ی :اﺳﻤﺰ ﻣﻌﮑﻮس
ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ :آبﺷﯿﺮ ﻦﮐﻦ  ۱۰۰ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺷﺒﺎﻧﻪ وز
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ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزه ﺳﺎزان

ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺎﻫﺘﺎب ﺳﺎزان

ﻣﺎ ﺑﻪ اﺟﺮای ﭘ وژهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑـﺮای اﻧﺘﻔﺎع ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠـﯽ اﻋﺘﻘﺎد دار ﻢ

و ﻧﻘﺶآﻓﺮ ﻨﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ا زشﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺷــــﺮﮐﺖ و

ﺿـ ورﺗﯽ اﺟﺘﻨـﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﭘـﺬﯾﺮﻓﺘـﻪاﯾﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﻣــﺎ ﻣﻌﺘﻘــﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ در

ﺳـﺎزﻣـــﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ اﻧﺠــﺎم ﻣﺴــــﺌﻮﻟﯿﺖﻫــﺎی اﺟﺘﻤــﺎﻋـﯽ ﭘــﺎﯾﺒﻨــﺪ اﺳـﺖ،
ﺗﺼــﻤﯿﻢﮔﯿ یﻫﺎی ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ و ﻏﯿﺮﻣﺴـــﺌﻮﻻﻧﻪ اﺗﺨﺎذ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ﻣﺎ در
ﺗﻼﺷـــﯿﻢ ﺑـﻪ ﻋﻨــﻮان ﯾـﮏ اﻟﮕــﻮی ﺳـــﺮآﻣـﺪ و ﻣﻮﻓـﻖ در ﺗﻌﻬــﺪ و ﻋﻤـﻞ ﺑـﻪ

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐ ﯽ ،در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﮔﺎم ﺑﺮدار ﻢ.
ﻣﺎ در راﺳﺘـﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪﺳـﺎ ی ﺟﺎﻣﻌـﻪ در ﺣـﻮزهﻫﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی ،ﻓـﺮﻫﻨﮕﯽ،
آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺤﯿﻂ ز ﺴــﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾ را آﻏﺎز ﮐﺮدهاﯾﻢ و در ﺗﻼﺷﯿﻢ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ

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

ﺷـﺮﮐـﺖ ﺳـﺎزهﺳــﺎزان ﻃـﯽ ﺗﻔـﺎﻫـﻢﻧـﺎﻣـﻪای راﻫﺒــ ی و اﺟــﺮای ﺑـﺨﺸـﯽ از

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﻧﯿﮑﻮﮐﺎ ی ﻣﺎﻫﺘﺎب ﺳــﺎزان اﯾﺮاﻧﯿﺎن

ﻣﺤﻮل ﮐﺮده اﺳﺖ.

www.mahtaabsazan.com
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ﻣﺪرﺳﻪ آب
ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺣﺪاث اﯾﻦ ﻣﺪرﺳــﻪ در ﺳــﺎل  ۱۴۰۰در ﻣﺠﺘﻤﻊ آبﺷـــﯿﺮ ﻦﮐﻦ ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس در ﻏﺮب
ﺷـــﻬﺮﺳــــﺘﺎن ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس آﻏﺎز ﺷــــﺪ .ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳــــﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻘﺎﻃﻊ
ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ .ﻣﺮ ﯿﺎن و ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﺪارس ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﻧﺶآﻣﻮزان و ﺑﺎ ﺗﻌﯿ ﻦ وﻗﺖ ﻗﺒﻠﯽ،
در ﻗﺎﻟﺐ اردوﻫﺎی ﻧﯿـﻢ وزه در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳـﻪ ﺣﻀـــــﻮر ﻣﯽﯾـﺎﺑﻨـﺪ و ﭘﺲ از ﺑـﺎزدﯾـﺪ از ﺑﺨﺶﻫﺎی
ﻣﺘﻨﻮع اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﺣﻮزه آب ،آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاﯾ اﯾﻦ ﭘـ وژه در ﺳـﻪ ﻓـﺎز ﺳـﺎزه اﺻﻠﯽ ،ﻓﻀـﺎی ﺳﺒـﺰ و ﻓﻀـﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣـﯽ در ﺣـﺎل
اﻧﺠﺎم اﺳﺖ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎنﺑﻨﺪی ،در ﺳﺎل  ۱۴۰۳ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮدا 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  ۵ﮐﯿﻠـﻮواﺗﯽ ﺑﺮای  ۹ﻧﻔـﺮ 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  ۱۳۹۶ﺳﺮآﻏـﺎ ی ﺷﺪ
ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث  ۲۰۰۰ﻧﯿ 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  ۵۲۰ﻧﯿــ وﮔﺎه ﺧﻮرﺷــﯿﺪی در
 ۹ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و  ۱۲۵وﺳـﺘﺎی اﺳـﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن در اواﺧﺮ ﭘﺎﯾ ﺰ ﺳـﺎل  ۱۳۹۷آﻏﺎز ﺷـﺪ و در اﺳـﻔﻨﺪ ﻫﻤﺎن
ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدا ی رﺳﯿﺪ.
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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.

ﭘﻮﯾﺶ ﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ
اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﺮﻣﺼـﺮف اﻗﻼم ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼـﺮف در دﻧﯿﺎﺳﺖ .ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ
ز ﺴـــﺖ ،ﺑﺎﻧﮓ ﺟﺮﺳﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ اﺑﺘـﺪا ﭘﻮﯾـﺶ ﻧـﻪ ﺑـﻪ ﭘﻼﺳﺘﯿـﮏ 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
ﮔـﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﭘﻮﯾﺶ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿـ ی از ﻇـﺮﻓﯿﺖ ﻗﺎﺑــﻞ ﺗﻮﺟـــﻪ ﺑـﺎزدﯾـﺪﮐﻨﻨـﺪﮔـﺎن از آبﺷــﯿﺮ ﻦﮐﻦ
ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس ﺑﺮای ﺟﺮ ﺎن ﺳﺎ ی و ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻓﺮ ﻨﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ،ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ.
اﯾﻦ ﭘـﻮﯾـﺶ ﻗﺒـﻼ ًﺗـﻮﺳﻂ ﺑﻨﯿــﺎد ﻣـﺎﻫـﺘـﺎب ﺳﺎزان در ﺷـﻬﺮﺳـﺘـﺎن ﮐـﻬﻨــﻮج ﺑـﻪ اﺟـﺮا درآﻣــﺪه و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﯾﻦ ﭘﻮﯾﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺗﺎﺳﯿﺲ در
ﺳﺎل ١٣٧٧

ﺑ رﮔ ﺮ ﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه
ﺧﺼﻮﺻﯽ آب ﺷﯿﺮ ﻦ در اﯾﺮان

ﻣﺎﻟﮏ  ۹ﭘ وژه
ﺗﻮﻟﯿﺪ آب ﺷﯿﺮ ﻦ
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ﻧﺸﺎﻧﯽ
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