
شرکت تأمین و تصفیه آبین با شماره ثبت 538922  در سال 1397
به صورت سهامى خاص تأسیس گردید و فعالیت خود را براى ارائه 
خدمات در پروژه هاى عمرانى و زیستمحیطى در زمینه آب و فاضالب 
از دانش و تجربه و به کارگیرى نیروهاى متخصص،  با پشتوانهاى 
کارآمد و کارآزموده، همچنین با ارتباطات علمى، تجارى و تخصصى با 

کشورهاى پیشرو در این صنعت آغاز نموده است. 

فعالیتفعالیت
محور اصلى فعالیت شرکت عبارت است از طراحى، مشاوره، محاسبه، 
کلیه  بهره بردارى  و  احداث  تجهیزات،  و  تأمین مصالح  فنى،  نظارت 
پروژه هاى عمرانى اعم از تصفیه خانه آب و فاضالب، آب شیرین کن و 

خطوط انتقال و سایر تأسیسات آب و فاضالب.
شرکت تأمین و تصفیه آبین قابلیت انجام پروژه ها با انواع روش هاى 
E, P, C, EPC, EPCF, BOT, BOO, ROT , Buy) قراردادى از جمله

Back  و ...) را دارا مى باشد.

چشم اندازچشم انداز
شرکت تأمین و تصفیه آبین با هدف ارائه خدمات مهندسى و اجرایى 
در زمینه تأمین و تصفیه آب و فاضالب با باالترین استاندارهاى کیفى 
در جهت ارتقاء سطح پروژه هاى عمرانى و پیشرفت اقتصادى کشور و 
به طبع آن ارتقاء سطح کیفیت زندگى در کشور عزیزمان ایران، فعالیت 
خود را آغاز نموده و امید دارد در آیندهاى نزدیک به این مهم دست یابد.

دربارهدرباره
آبیـنآبیـن

حوزه فعالیتحوزه فعالیت
طراحى، ساخت کلیه تجهیزات نمک زدایى مانند اسمز معکوس 
و  فیلتراسیون  نانو  اولترافیلتراسیون،  تصفیه  پیش  واحدهاى  و 

میکرو فیلتراسیون.

(حذف  آب شرب  پیشرفته  تصفیه  پکیج هاى  و ساخت  طراحى 
فلزات سنگین، حذف بو و ترکیبات آلى) و پکیج تصفیه فاضالب

بازیافت پساب و استفاده مجدد در سیستم هاى صنعتى

بازسازى و ارتقاء تصفیه خانه هاى آب و فاضالب

و  صنعتى  و  شرب  آب  تصفیه خانه هاى  نگهدارى  و  بهره بردارى 
تصفیه خانه هاى فاضالب بهداشتى و صنعتى.

بهره بردارى و نگهدارى تأسیسات خطوط انتقال، شبکه هاى توزیع، 
ایستگاه هاى پمپاژ آب و فاضالب

تأسیسات  کنترل  و  راهبرى  پایش،  اجراى سامانه هاى  و  طراحى 
آب و فاضالب (اسکادا) و طراحى و استقرار پروژه هاى نشت یابى 

و کاهش هدررفت آب

طراحى و ساخت پکیج هاى تصفیه آب براى برج ها و ساختمان ها



�����ت آ��������ت آ���

UF د��ی�����

�� ���ان ��� ����� ا��� ����س

در ����م ا����ده ���د از ����ب

او���ا�����ا���ن  و   ���������  ����� از   ��  ����� ���را���ر 
����� ��ه ا��

������ از او���ا�����ا���ن در

���� و ��ا��، ����� ���ی و �����،  ����� آب �����، ����� 
����� دا�و��زی، ������� و  ���و���� ا����ده �� ��د.

او���ا�����ا���ن (UF) �� ��ا��� ��� ���وی ����� ���ر �� ���� �� ��در �� از ��� 
��دن ذرات ������ی، ���وس ��، �����ی �� و ��اد ���� ���� و ��ف ���رت ا��. 
����� ��ی ����� او���ا�����ا���ن (UF) ���� �� �������ی ��� ����ه ����ل، 
�� �����ً� ��اد �� ��� ۱۰ �����ن �� ��ر��� را ��ف �� ����، ���� ا�����ن �� ����� و 
ا��ازه ����� ��� آن از ۰٫۱ �� ۰٫۰۱�����ن ����� ا��. را����ن ����� آب ����� ��ی 

UF ��ود ۲۵۰ ��ا�� ����� از �������ی ��� ����ه ����ل ا��. 

��ا��ی او���ا�����ا���ن

��� ا��� ����� ����ر ���� ( ۰٫۰۱ ����و���) و �����د ���� 
�����ا���ن �� ��ر ���

��� �� ���و�� ������� و ���� د���� ���

����� و ���ی ��رد ���ز ��

���ه ��داری آ��ن

را����ن ���

او���ا�����ا���ن
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MBBR ا��ی��

��آ��� ا����دی و  ���� �����

���ز �� ���ی ��

���ه ��داری آ��ن

����� �� ��ر  ���د و ����� ��� ��

ز��ن ������ری ��� (SRT)  ����� ��ای ������������ن

���وم در ��ا�� ������ت ��ر و ��ک ���

�����د ��آ��� ����� از  ز�ل ��ز ������ ا�� 

���ر ����� �� ���� ����ک MBBR �� ��آ��� ����� ����ب ��������� ر��  رآ
را ا���م �� د��� �� ��  ��ر �����   �� �����ه ا��. ���� ����وار������ ���� 
 ��  ���� از ������ی ���� �������  ���� ���� و�� �� ����. ا�� �� آ��� 
 ��� دارای   �� ���� ا��   .��� �� ا����ده  �����ه ا��،  آن   �� ����وار������ �� 
�وی  �����ی   ��� و   ����� �����ی ��  و  ��ا  آب،   ����� ���س  ��ای  دا���  ��رگ 
آن �� ��� �� ��د. ��آ��� ����� MBBR �� ��ر ����ل در ���ن ����� ���ن 

�� ���د.  ا���م  ���ل   ��� ��ا د�� 

MBBR  د ���� ����� ����ب�����

����ب   ���� ���ا���  ����ب ��ی  ا��اع   �����
اداری،  ������ن ��ی   ،������ �����ی  و   �� �����
��� ��ی  ��د��ن ��،  ر���ران ��،  ا�����،  ��ا��  و   �� ���
��ر��ی، ��ر�����ت، ��ر��ه ��، ����� ��ی ������ و... 

����� ا��اع ����ب ��ی ����� ���� ����� ��������� 
�� ��ر آ��د�� ���

MBBR
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SWRO
ر�� ����ل TDS آب د��� ��� ۴۵،۰۰۰ppm �� ۱۲۰۰۰ppm �� ���� و از 
����ان ��ی SWRO ��ای ����� آن ا����ده �� ��د. ����� ��ی 
ا��� ����س آب د��� ��ای ���� ��� از ۹۹٪ از ��� آب ��راک 
 ����� د����ه  از   ������  �� ����� ا��  ا��.  ��ه  ��ا�� 
و ��ک ����ه ������� ��ای از ��� ��دن ����� ����، ������ی از 

����� ����� ��ن و ��� �����د ����� ����� ��ه ا��. 

BWRO
ppm ۱۰۰۰ ��� TDS .ار �� ���د�� ppm ppm و ۱۲۰۰۰ ��� TDS آب �� ��ر ��� ۱۰۰۰

ppm �� ���ان آب �� ��ر در ��� ����� �� ��د و از ����ان ��ی BWRO ��ای  ۵۰۰۰ ��
ppm �� ���ان آب �� ��ری  ۱۲،۰۰۰ �� ppm ۵۰۰۰ ��� TDS آن ا����ده �� ��د و �����
��� در ��� ����� �� ��د و از ����ان ��ی HBWRO ��ای ����� آن ا����ده �� ��د. 
) ��ای �����د   HBWRO و   BWRO   ) ����� ��ی ا��� ����س آب ��ی �� ��ر 
psi ��ا�� ��ه ا�� و �� ���ر ����ی ���� �� ����� ���� ����ل RO آب  ��� از ۲۰۰
د��� ��ر �� ����. از ����� ��ی ����� آب ا��� ����س ��ای ��ارد �����، ���ری 
�� ���ی ����� ��ب �� آ���ری ا����ده �� ��د و �� ��ا��� ��ای ا��اف ������ از 

���� ��ف ���ات �����، ��اد ������� �� ��اد ����� ��رد ا����ده ��ار �����.
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(RO) ا��� ����س 

��ا��ی ��آ��� ا��� ����س

���� ا����ده ��ای ����� آب �� �� ��� از ���ان ��ری، از آب 
��ه �� آب د���

��م ���ز �� د�� �����ت ������� ����� ��ه �� از ��آ���

����� ���ه ��داری ����  ���� �� ����� ��ی ���� ����� در  
آب �� ��ری ����ر ���

������ ��ده و ��م ���ز �� ��ز��زی د�ره ای ����ف ����� ��ی 
�����  ����

�����د ا��� ����س

��آ�ری ��اد ��ا�� 

����� ����ب و ا����ده ���د از آب

����� ر�� و دام و ���ر

����� دا���� و آرا���

����� آب ���� و آب ��ان و ����� ��زی آب د���

آب ��ای ����� د�� �� و ����� ���ر

����ر���ن �� و آز������ه ��

��ل  در   �� ا��  آب   ����� ��ای  ���ن  ��آ���ی  ������ژی   (RO) ����س  ا��� 
���� ��� از ا����دی ���� و �������� ��آ����� ��ای ��� زدا�� آب در ������ �� 
�وش ����� و ا����ود����� ����ب �� ��د. در �وش ا��� ����س آب ��ر ��� 
���وی ����� ���ر ����� ��ه ���� ��� ���ر ���، از ��� (����ان) ���� ��اوا �� 
��� ����� �� ���ر آب از ��د را دارد، ���ر داده �� ��د. آب وارد ��ه �� دا�� 
و   (���  �����  ��) ��ه   ����� آب  ا�ل  ����ن  �� ��دد،   ����� ����ن  دو   ��  ���
����ن دوم آب ����� ��ه. ���� �� TDS آب ��م ��ودی  �� د����ه RO، ���ر 
 ����� ���� TDS �� رد ���ز ��� ���ر آب از ����ان �� ۱۰ ��ر ��ای آب ����� ��ه��
�� ۷۰ ��ر ��ای آب د��� ����� �� ����. �� 
 ،RO TDS آب ��ودی �� د����ه  ا��ا�� 
��وه �� ا���� ���ر ������� ��� �� �ود، 
 ��� د����ه  در  ا����ده  ��رد  �����ات 

������ �� آن ����� �� ���.
در��  ����س  ا���   ���� �����  �� در 
 ��  ،���  �����  ���� آب  از   �����

���م آن. 



شرکت مهندسى مشاور طوس آب با شماره ثبت 3115 با هدف توسعه 
صنعت آب کشور در سال 1363 تاسیس گردید. این مهندسى مشاور 
با سابقه ى بالغ بر 35 سال در صنعت آب و فاضالب است و انجام 
بیش از 500 طرح مطالعاتى در داخل کشور و 14 طرح خارجى را، با 

رضایتمندى کارفرمایان در کارنامه خود ثبت کرده است.

حوزه هاى فعالیت

آبرسانى، ذخیره سازى، انتقال، تصفیه و توزیع آب

جمع آورى فاضالب، تصفیه و استفاده مجدد از فاضالب
تصفیه شده

شبکه آبیارى و زهکشى سد و سازه هاى هیدرولیک

مهندسى رودخانه

سامانه هاى تله مترى، اسکادا، دیسپاچینگ و مخابرات نیرو

راه سازى

بهره بردارى، نگهدارى و مدیریت طرح هاى آب و فاضالب

نقشه بردارى

مطالعات ژئوتکنیک و مکانیک خاك، مقاوم سازى سازه ها

توانمندى

طوس  مشاور  مهندسى  شرکت  توانمدى هاى  گستردگى  توجه  با 
آب، در حال حاضر با توجه به نیاز کشور مبنى بر تأمین آب شرب و 
صنعتى مورد نیاز از دریاى عمان و خلیج فارس و به پشتوانه سوابق 
درخشان شرکت طوس آب، این شرکت مسئولیت طراحى بزرگ ترین 
پروژه هاى نمک زدایى آب دریا و انتقال آن را از جمله آبرسانى از دریاى 
عمان به استان هاى شرق کشور (کریدور توسعه شرق کشور) و آبرسانى 
از خلیج فارس به صنایع فالت مرکزى(پروژه خلیج فارس) و نمک زدایى 
و انتقال آب از دریاى عمان و خلیج فارس به استان یزد را بر عهده دارد. 
این مشاور در چارچوب منشور اخالق مهندسی و تکیه بر تجربه و 
سرلوحه  را  کارفرمایان  رضایت مندي  انسانی،  سرمایه هاي  خالقیت 

فعالیت هاى خود قرار داده است.

چشم انداز

این شرکت با پشتوانه سال ها کار در پروژه هاى بزرگ داخلى و بین المللى 
و با اعتقاد به توانمندى هاى سازمانى خود به سمت گسترش محدوده 
جغرافیایى پروژه ها و تبدیل شدن به مشاور بین المللى شاخص در 
منطقه MENA و کشورهاى همجوار، در حرکت است. و در کنار این 
مهم، ارتقاى بهره ورى، توسعه سرمایه انسانى و افزایش سود آورى از 

اهداف راهبردى شرکت مى باشد.

دربارهدرباره
شرکت هاىشرکت هاى
همکارهمکار

JA t¼ö

شرکـت مهنـدسی مشـاور



طوس  مشاور  مهندسین  شرکت  مشاوره  سوابق  مهمترین  جمله  از 
مى توان به موارد ذیل اشاره نمود:

تجارب ملىتجارب ملى

حوزه آب

طرح تامین آب و تاسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله مس سونگون

طرح تأمین و انتقال آب شرب و صنعت استان هاى شرق کشور از 
دریاى عمان

مطالعه اصالح و توسعه شبکه توزیع آب شرب شهر مشهد و همچنین 
13 شهر استان خراسان رضوى

انتقال آب از سد دوستى به شهر مشهد

انتقال آب خلیج فارس به صنایع جنوب کشور

تصفیه خانه پنجم آب شرب شهر تهران

تصفیه خانه آب شهرهاى سیستان 

تصفیه خانه آب شرب شهر بیرجند با روش هاى نوین تصفیه پلت 
راکتور و اسمز معکوس

تصفیه خانه هاى آب شماره 1 و 2 و 3 مشهد

سـد و نیروگاه پیر تقی در حوضه قزل اوزن

طراحى، تهیه، نصب، اجرا و بهره بردارى سد و قفل کشتى رانى مارد 
آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیر صنعتى)

حوزه فاضالب

شبکه جمع آورى و خطوط انتقال فاضالب شهر مشهد

توسعه و تکمیل تصفیه خانه فاضالب شهر بجنورد

تصفیه خانه فاضالب شهر کاشان

تصفیه خانه فاضالب شهر تبریز، مدول دوم

تصفیه خانه فاضالب غرب تهران

تصفیه خانه فاضالب شهر رشت

تجارب بین المللىتجارب بین المللى

حوزه آب

سد مشترك دوستى بر روى رودخانه هریرود

شبکه آبیارى و نیروگاه برقابى گمبیرى افغانستان

تصفیه خانه آب شهر مرو ترکمنستان

طراحى سد ودى و آرارات ارمنستان

آب رسانى به جزیره فازا (کنیا)

حوزه فاضالب

خط انتقال فاضالب از محل ایستگاه پمپاژ به تصفیه خانه فاضالب 
شهر خارطوم سودان

توسعه (بازسازى و ارتقا) تصفیه خانه فاضالب شهر حلب سوریه

دربارهدرباره
شرکت هاىشرکت هاى
همکارهمکار
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سوابق اجرایى



گروه فن آورى آب ثمین از سال 1377 با بهره گیرى از ارتباطات علمى خود 
با کشورهاى پیشرو در صنعت تصفیه آب و پشتیبانى متخصصین 
داخلى بیشترین توان خود را معطوف به مشاوره طراحى، ساخت، نصب 
و راه اندازى انواع سیستم هاى تصفیه و پکیج هاى گندزدایى آب نموده 
است. در حال حاضر این شرکت یکى از بزرگ ترین واحدهاى صنعتى در 
زمینه تصفیه آب در ایران است که در زمینى به مساحت 7000 متر مربع 

در کرج، منطقه صنعتى زیبادشت واقع شده است.

توانمندى ها

شرکت فن آورى آب ثمین از جمله شرکت هاى پیشتاز در زمینه مشاوره 
پکیج هاى  و  تصفیه  سیستم هاى  راه اندازى  و  نصب  ساخت،  طراحى، 
گندزدایى از جمله اولترافیلتراسیون (UF)، نانوفیلتراسیون (NF)، اسمز 
معکوس (RO) و ... مى باشد. این شرکت در بسیارى از نقاط داخل و خارج 
از کشور اقدام به نصب و راه اندازى پکیج هاى فوق در زمینه هاى مختلف 
RO نموده است و تا به امروز بالغ  بر 65000 مترمکعب در شبانه روز سیستم

و 7300 مترمکعب در شبانه روز سیستم UF را راه اندازى و به بهره بردارى 
رسانده است و در طى این طریق، توسعه سیستم هاى مدیریت کیفیت را 
انتخاب کرده، استقرار داده، نگهدارى نموده،  ارتقاء توان خود  در جهت 
بهبود مستمر و اثربخشى آن را مورد پایش و اندازه گیرى قرار مى دهد تا 
رضایتمندى مشتریان خود را به دست آورده و درنهایت کیفیت محصوالت 

خود را ارتقاء بخشد. 

تاریخچه

1378 آغاز به کار
1379 اولین دستگاه RO بومى توسط آب ثمین ساخته شده و 

به بهره بردارى رسید

1381 جایگزینى اولترافیلتراسیون توسط شرکت فناورى آب ثمین 
به جاى فیلترهاى ابسلوت در صنعت آب هاى معدنى

1384 تولید تخصصى دستگاه هاى اسمزمعکوس
1388 انقالبى در صنعت اسمزمعکوس در ایران توسط شرکت 
فناورى آب ثمین با استفاده از نرم افزارهاى طراحى صنعتى سه 

بعدى و ساخت دستگاه هاى خود با متد جدید

1388 شروع صادرات محصوالت به کشورهاى همسایه
1390 شروع به تولید ماشین آالت بسته بندى 20 لیترى بصورت 

اتومات به همراه دستگاه هاى تصفیه آب

1391 ساخت اولین دستگاه اسمز معکوس با ریکاورى بیش از ٪87
1395 افزایش فضاى کارى و تولیدى شرکت فناورى آب ثمین از 

1000 متر مربع به 7000 متر مربع

96-98 اخذ نمایندگى از شرکت هاى اروپایى و شروع به کار 
MBBR & MBR تخصصى تصفیه فاضالب به روش هاى
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همکارهمکار



PVC- CH and Cepex Spain اتصاالت:

Ferro Plast- Spain :لوله ها

LG - Korea ممبران:

First Line and Aqua Line- China and USA فیلترهاى میکرونى:

نمایندگى و عاملیت هاى مجاز کشور هاى اروپایى و آسیایى

DP and Etech- Netherland and Italy :الکتروپمپ

FWT- Italy دوزینگ پمپ:

  TDS: Create- China دستگاه اندازه گیرى

FRP: FRP JM- China مخازن

 ،6500 m3/day به ظرفیت (RO) ساخت دستگاه اسمز معکوس
مزرعه شقایق دشت (باغ پسته)

2500، شرکت سان استار  m3/day به ظرفیت RO ساخت دستگاه
تولید آب میوه 

2500، شرکت زرین برگ  m3/day به ظرفیت RO ساخت دستگاه
پرشیا تولید مواد اولیه پوشک و دستمال کاغذى 

2500،  شرکت عالیس  m3/day به ظرفیت RO ساخت دستگاه
تولید لبنیات و نوشیدنى ها

کویر  نساجى    ،2000 m3/day ظرفیت  به   RO دستگاه  ساخت 
سمنان - ریسندگى نخ

1000، شرکت اکتیو تولید  m3/day به ظرفیت RO ساخت دستگاه
مواد شوینده

سیوان  شرکت   ،1000 m3/day ظرفیت  به   RO دستگاه  ساخت 
تولید آب آشامیدنى بسته بندى 

افسانه اى  500، شهر  m3/day RO به ظرفیت  ساخت دستگاه 
پدیده تولید بتن توسط بچینگ و آب مصرفى شهر

گلنوش  شرکت   ،500 m3/day ظرفیت  به   RO دستگاه  ساخت 
تولید رب گوجه فرنگى 

کوکاکوال  500، شرکت  m3/day به ظرفیت   RO ساخت دستگاه 
تولید نوشابه 

500، فوالد اسفراین تولید  m3/day به ظرفیت RO ساخت دستگاه
ورق فوالد

150، بهجت میگو تولید  m3/day به ظرفیت RO ساخت دستگاه
بچه میگو و خود میگو

 ،500 m3/day به ظرفیت (UF) ساخت دستگاه الترافیلتراسیون
شرکت پرسم تولید آب معدنى 

500، شرکت سپیدار دنا  m3/day به ظرفیت UF ساخت دستگاه
تولید آب معدنى 

500، شرکت جهان سو  m3/day ساخت دستگاه UF به ظرفیت
تولید آب معدنى
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از جمله مهم ترین سوابق اجرایى شرکت فن آورى آب ثمین 

سوابق اجرایى
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شرکت توسعه خط لولۀ هامون (هپیکو) در سال 1385 با شماره ثبت 
278802 و با همت جمعی از متخصصان و مدیران ارشد صنعت کشور 

تاسیس شده است.
این شرکت با هدف انجام امور مهندسی، طراحی، نظارت و مدیریت 
پروژه هاي گوناگون عمرانی و صنعتی، به ویژه در زمینه خطوط لوله 

(آب و فاضالب، نفت و گاز) فعالیت خود را آغاز نموده است. 
پیشبرد  براي  محکم  پشتوانهاي  نخبه،  کارشناسان  از  بهره مندي 

نماید. می  ترسیم  را  آن  فعالیت  افق  و  بوده  اهداف شرکت 

چشم انداز 

هپیکو با ارائۀ  خدمات مهندسی و مدیریتی در حوزه توانمندى هاى 
منطقه اى  و  ملى  بازارهاى  در  پیشتاز  رقابتى،  شرایط  در  شرکت 

بود. خواهد 

ماموریت 

مدیریت  مشاوره،  مهندسى،  خدمات  انجام  شرکت  فعالیت  موضوع 
تعمیر  راهبرى،  اندازى،  راه  اجرا، تست،  تأمین، ساخت،  و  تهیه  طرح، 
و نگهدارى و پیمانکارى براى انواع طرح ها و پروژه ها على الخصوص 
پروژه هاى خطوط انتقال آب، خطوط انتقال و شبکه جمع آورى فاضالب 
پتروشیمى،  و  گاز  و  نفت  خطوط  شیرین کن،  آب  تصفیه خانه،  و 
ساختمان ها و تأسیسات جنبى مربوط به خطوط انتقال و خرید و 

و جاده هاى دسترسى. راه  احداث  بازرگانى)،  (خدمات  فروش 
MC، EPC، :این شرکت مصمم است با روش هاي نوین قراردادى نظیر

EPCF، Turkey، BOT، Boo، Buyback و ... ارائه خدمات نماید.

توانمندى ها 

اجراى خطوط انتقال آب و تاسیسات وابسته 

اجراى خطوط فاضالب  و تاسیسات وابسته 

اجراى پروژه هاى ساختمانى و صنعتى 

اجراى پایپ جکینگ و میکروتونلینگ

سهامداران

شرکت توسعه خط لوله هامون (هپیکو)  شرکت خصوصى، با ساختار 
سهامدارى ذیل مى باشد.

1. شرکت بهار ریوکان 80٪ سهم 

2. شرکت لوله و ماشین سازى ایران با 17٪ سهم 

(تولیدکننده انواع لوله ها و اتصاالت چدن داکتیل از قطر 100 الى 
2000 میلیمتر) 

3. اشخاص حقیقى 3٪ سهم 



شرکت توسعه خط لوله هامون سابقه اجراى پروژه هاى متعددى را 
در کارنامه خود به ثبت رسانده است که از آن جمله مى توان به موارد 

ذیل اشاره نمود.

بخش آب

تأمین مصالح و اجراى خط انتقال آب از سد زیردان به چابهار به 
طول 88 کیلومتر، به اقطار 1000 و 1200 میلیمتر و با جنس چدن 

داکتیل

انتقال آب از سد محمدآباد به سد  تأمین مصالح و اجراى خط 
مخزنى کوثر محمدآباد به طول 30 کیلومتر، به قطر 1000 میلیمتر 

و جنس چدن داکتیل

تأمین مصالح و اجراى خط انتقال آب از آب شیرین کن یکصد هزار 
مترمکعبى به مخازن داماهى بندرعباس به طول 33 کیلومتر، به 

قطر 1200 میلیمتر و با لوله هاى فوالدى

تأمین مصالح و اجراى خط انتقال آب نابر به کاشان به طول 23
کیلومتر، به قطر 400 میلیمتر  و جنس چدن داکتیل

و  ذخیره  مخزن  به  رفت  انتقال  اجراى خطوط  و  مصالح  تأمین 
به  کیلومتر،  به طول 10  چاه هاى شهر جم  تأسیسات  تعویض 

اقطار 100 تا 300 میلیمتر و جنس چدن داکتیل

تأمین مصالح و احداث خط انتقال آب به کارخانه فوالد سیرجان 
PC به روش

BOT طرح آبرسانى به شهر بوکان به روش

تأمین  شامل  دهدشت   پتروشیمى  صنایع  به  آب  انتقال  طرح 
مصالح و احداث ایستگاه پمپاژ آبگیر و تحت فشار و خط انتقال 

آب به طول 15 کیلومتر به قطر 350 میلیمتر با جنس فوالدى

بخش فاضالب

اجراى خط اصلى 1400 میلیمتر فاضالب خیابان میرداماد (قطعه 
اول و دوم)

اجراى بخشى از شبکه جمع آورى فاضالب شهرهاى نیاسر، قمصر 
و بلوار مطهرى کاشان

اجراى شبکه فاضالب در منطقه 1، 4 و 14 شهردارى تهران

بخش ابنیه و تأسیسات

احداث کارخانه تولید لوله هاى چدن نشکن متعلق به شرکت هامون 
نایزه در قالب قرارداد مدیریت پیمان

آلیاژگستر  شرکت  به  متعلق  فروسیلیس  تولید  کارخانه  احداث 
هامون در قالب قرارداد مدیریت پیمان

احداث کارخانه نوآوران سبزاحیاء در شهرك صنعتى شمس آباد در 
قالب قرارداد مدیریت پیمان

احداث فاز یک ساختمان مسکن مهر  واقع در قمصر کاشان
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