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مهندس مهرداد حاج زوار

خانواده بزرگ مهندسین مشاور زیستاب ،افتخار می نماید که در راستای چشم انداز تبیین شده پدر بزرگوارش ،جناب

آقای مهندس محمدمهدی حاج زوار ،توانسته است با نزدیک به نیم قرن تالش همکاران ،نقشی سازنده در مدیریت پایدار
منابع آب کشور ایفا نماید و موفق به ارائه خدمات شایسته در صنعت آب و فاضالب ،در سطح ملی و بین المللی گردد.
چالش های پیش روی کشور در صنعت آب ،اعم از کمبود منابع آبی ،سیر تصاعدی مصرف آب ،باال بودن میزان

آب مجازی برای تولید محصوالت کشاورزی ،کم توجهی به منابع آب تجدید پذیرسطحی و منابع آب زیر زمینی ،وجود

آالینده های صنعتی و شیمیایی و پساب ها ،کسری مخازن و بیالن منفی منابع آب زیر زمینی ،لزوم پیاده سازی پروژه های
انتقال آب بین حوزه ای ،نیاز به تأمین آب کالن شهرها ،لزوم مدیریت منابع آبی مشترک با همسایگان کشور و بسیاری

موارد دیگر ،این شرکت را در ادامه راه بنیانگذار خود و عزم بیشتر برای ایفای نقش موثر در توسعه پایدار در صنعت آب،
مصمم تر نموده است.
شرکت مهندسين مشاور زيستاب با نگرش سيستمي و پياده سازي تمامي سيستم هاي نوين مديريتي ،مديريت

استراتژيک و تعاملي و تشکيل کميته هاي راهبردي ،توسعه و تعالي ،فني تخصصي و مديريت جامع کيفيت ،زمينه هاي

اثربخشي فرايندهاي مديريتي ،عملياتي و پشتيباني را فراهم کرده و براي ارتقاي سطح قابليت هاي فني و تخصصي و افزايش
سطح رضايتمندي ذينفعان تالش مي نمايد .

مهندس محمدمهدی حاج زوار
پدر خانواده مهندسین مشاور زیستاب

خانواده بزرگ زيستاب ،در محيطي صميمي و سالم و با همکاري تيمي و حس تعهد و مسؤلیت پذیری ،ميکوشد با

توسعه ظرفيت هاي انساني و چابکي در پاسخگويي به نيازهاي پروژه ها ،صيانت و حفظ منافع تمامي ذينفعان را با رعايت
اخالق حرفه اي فراهم نمايد .

در اين مسير با انديشه فردايي بهتر و ارتقاي زندگي انسان ها ،با تاکيد بر ايمني ،سالمت و حفظ محيط زيست و پايبندي

به تعهدات مورد توافق در قرارداد ،براي بهره برداري مطمئن پروژه ها ،باور داريم از بزرگترين سرمايه که همانا اعتماد
کارفرمايان به اين شرکت در ايفاي نقشي سازنده در توسعه پايدار کشور است ،حفاظت نماييم .
اميد است توفيق استمرار ارائه خدمات مطلوب ميسر گردد و شاهد شکوفايي و توسعه روزافزون کشور عزيزمان باشیم .

1

معرفی شرکت

بازگشت
به فهرست

سنگریزه ای

سدهای بتنی ،خاکی و

مهندسين مشاور زيستاب با قریب به  40سال سابقه فعاليت مستمر در صنعت آب و فاضالب

نیروگاه های برقآبی

كشور ،به عنوان يکی از شرکت های موثر در حوزه مهندسی آب و فاضالب ،کيفيت بااليی از خدمات
مهندسی را به کارفرمايان ارائه مي نمايد .آرمان شرکت و منابع انسانی آن ،ايفای نقش ماندگار در

معفعالیت
تاریخچه

تونل های بلند انتقال آب

صنعت آب و فاضالب کشور و بستر سازی جهت توسعه پايدار است.

تونل های تأسیسات شهری

در حال حاضر اين مهندسين مشاور ،موفق به طراحی ،مديريت و اجرای بيش از  200هزار هکتار

شبکه های آبیاری و زهکشی ثقلی و تحت فشار

شبکه آبياری و زهکشی ۲۰ ،سد مخزنی ،قريب به  ۵۰۰کيلومتر خط انتقال ،بيش از  130کيلومتر

تصفیهخانه های آب و فاضالب

تونل و بيش از  1/5ميليارد متر مکعب آب تنظيمی در سال شده است و با توجه به تجربيات ملی

شبکه های توزیع آب

و بين المللی خود در انجام پروژه های مطالعاتی ،نظارتی و محیط زیست ،بهره برداری و مديريت

شبکههای جمعآوری و هدایت آب های سطحی

طرح در رشته هاي سدسازي ،آبياري و زهکشي ،تاسيسات آب و فاضالب و سازه و مديريت طرح

شبکه های جمع آوری و دفع فاضالب

سد و شبکه ،آمادگی دارد تا در انجام کليه زمينه های تخصصی ،خدمات فنی مديريت و مهندسی

خطوط انتقال آب و ایستگاه های پمپاژ

خود را ارائه نمايد.

مطالعات زیست محیطی طرح ها

زمینه های
معفعالیت

سد مخزنی زوال

فعالیت

تأسیسات تغذیه مصنوعی
مطالعات اجتماعی و نظامهای بهره برداری و مشارکت مردمی طرح ها
مطالعات عالج بخشی طرح های موجود
مطالعه و نظارت بر بهره برداری منابع آب حوضه های آبریز و تاثیرات اقتصادی ،اجتماعی و
زیست محیطی آب
بهره برداری  ،نگهداری وکنترل ایمنی سدها
بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی
بهره برداری از تاسیسات آب و فاضالب (شامل تولید ،انتقال و توزیع آب شرب-تصفیه خانه
آب شرب-تصفیه خانه فاضالب(
مدیریت بر طرح های کالن آب و فاضالب
حضور و مشارکت در پروژه های طرح و ساخت
سامانه اطالعات جغرافیایی )(GIS

مطالعات جامع منابع آب با رویکرد مدیریت یکپارچه منابع آب و فاضالب
تأسیسات کنترل سیالب
حضور و مشارکت در طرح های  BOTو

 BOOو سرمایهگذاری )(PPP

تاسیسات آب شیرینکن
پتانسیلیابی طرحهای سرمایه گذاری بخش آب و فاضالب
مستندسازی و مدیریت دانش طرحهای بخش آب و فاضالب
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رتبه بندی  ،گواهینامهها ،عضویت ها

بازگشت
به فهرست

پایه  ١و ٢تخصص سدسازی
گواهینامه مدیریت طرح پایه  ١سدسازی
پایه  ١و ٢تخصص شبکه های آبیاری و زهکشی

عضویت ها

گواهینامه مدیریت طرح پایه  ١شبکه های آبیاری و زهکشی
پایه  ١تخصص تاسیسات آب و فاضالب

معفعالیت

پایه  3تخصص محیط زیست

رتبه بندی و
گواهینامه های
صالحیت

پایه  ٣تخصص سازه

جامعه مهندسين مشاور ايران

اتاق بازرگانی ایران و تاجیکستان

فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور

انجمن بتن ایران

كانون مشاوران اعتباري و سرمايهگذاري بانكي

انجمن مهندسي ارزش ايران

انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران

انجمن مديريت پروژه

اتاق بازرگانی ایران و چین

كميته ملي سدهاي بزرگ

اتاق بازرگانی ایران و فرانسه

انجمن ژئوتكنيك ايران

گواهینامه صالحیت بهره برداری ،نگهداری وکنترل ایمنی سدها
گواهینامه صالحیت فعالیت در زمینه بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی
گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانههای فاضالب

چشم انداز

گواهینامه صالحیت شرکتهای بهره برداری و نگهداری از تأسیساتآب شرب (تصفیه خانه
آب شرب (

ايفاي نقش ماندگار در صنعت آب و فاضالب و بسترسازي جهت توسعه پايدار

گواهینامه صالحیت شرکت های بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آب شرب (تولید،
انتقال و توزیع (
گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاران
گواهینامه خدمات مشاورکانون مشاوران اعتباری و سرمایهگذاری بانکی

ماموریت

پروانه فنی و مهندسی وزارت صنعت و معدن و تجارت

مهندسين مشاور زيستاب با اخذ گواهينامه های بين المللی زير ضمن ارتقاء سطح کيفيت
ارائه خدمات ،موفق به جلب اعتماد کارفرمايان شده و در همين راستا پروژههای متعددی در
زمينههای مختلف عمرانی به انجام رسانيده و يا در دست اقدام دارد :

گواهینامه های
بین المللی

استانداردهای سیستم مدیریتکیفیت

ISO 9001 – 2015

سیستم مدیریت محیط زیست

ISO 14001 – 2004

مجموعه ارزیابی ایمنی و بهداشت حرفه ای

ISO 45001 – 2018

استانداردهای سیستم مدیریت پروژه

ISO 21500 - 2012

سیستم مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیطزیست
سیستم مدیریت یکپارچه

HSE - MS
IMS
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فعالیت در زمینه مهندسی آب و فاضالب در سطح ملی و بین المللی با لحاظ کیفیت و بر اساس معتبرترین
استانداردهای موجود مهندسی

بازگشت
به فهرست

سد مخزنی کرمآباد

شرکت مهندسين مشاور زيستاب دارای رتبه  1و  2سدسازی
است .حوزه تخصصی سد و نيروگاه در شرکت ،متشکل از دو بخش
مجزای مطالعات و نظارت بر اجرا است.
بخش مطالعات ،وظيفه مطالعات پتانسيل يابی ،شناخت ،مرحله يک
و مرحله دو سد و نيروگاه ،مهندسی رودخانه،کنترل و مهار سیالب و جمع
آوری آب های سطحی را بر عهده داشته و متشکل از گروههای تخصصی
مطالعات پايه و منابع آب ،زمينشناسي ،ژئوتكنيك ،لرزه خيزي ،سازه هاي
هيدروليكي ،آب های سطحی و زيرزمينی ،هيدرومكانيكال و ابزار دقيق و
مطالعات اقتصادی طرح است.
از جمله طرحهاي مطالعاتي اين بخش مي توان به سدهاي مخزني
زوال ،قيقاج ،فشل ،ورزقان ،ارس  ،كرم آباد ،سيرلر ،گرگك ،سرابدوك
و قايشقورشاق ،نيروگاه برقآبي زوال ،مطالعات آسيب شناسی سدهای
استان خوزستان ،مطالعات افزايش تراز بهره برداری سد شهيد عباسپور،
مطالعات منابع و مصارف حوضه آبريز درياچه اروميه در محدوده
خروجی تونل کاني سيب ،مطالعات عملياتی کردن طرح جامع مديريت
آبهای سطحی و تهيه طرح های بهسازي انهار و كانالها در مناطق
 11 ،1و  14شهرداري تهران،طراحی تفصیلی شبکه جمع آوری آب
های سطحی در مناطق  8 ،7و  ،13مطالعات پتانسيل يابی برقابی
رودخانه های هراز و سرشاخه های مربوطه ،مطالعات استفاده از آب
های نا متعارف استان گلستان و همچنين مطالعات طرح های تغذيه
مصنوعی کشمش تپه ماکو ،دشت خوی و شربيان و پروژه های سدهاي
شه دله و قالچوقه در منطقه كردستان عراق اشاره نمود.
همچنين از جمله طرح هاي اجرايي و نظارتی اين بخش ،نظارت
بر احداث سد مخزني کرمآباد ،سد مخزني ارس ،سد مخزني قيقاج و
سد مخزنی و برج آبگير زوال و تأسيسات وابسته است .

.
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پروژههای منتخب بخش سد و نیروگاه

پروژههای منتخب بخش سد و نیروگاه

بازگشت
به فهرست

احداث سد مخزنی زوال و تاسیسات وابسته

احداث سد مخزني كرم آباد طرح توسعه منابع

آب و خاك حاشيه جنوبي رودخانه ارس در استان

آذربايجان غربي

نوع خدمت

مطالعات مرحله اول و دوم وسوم (توجیهی ،تفصیلی ،نظارت عالیه وکارگاهی (

موقعيت
جغرافيایی

آذربايجان غربی  /شهر پلدشت و شوط

کارفرما

شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

نوع خدمت

مطالعات مرحله اول و دوم وسوم (توجیهی ،تفصیلی ،نظارت عالیه وکارگاهی (

موقعيت
جغرافيایی

آذربایجان غربی /سلماس

کارفرما

اهداف
اهداف

بهره برداري بخشی از ظرفيت حقابه هاي ايران از مخزن سد ارس

شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

تنظيم آب هاي رودخانه زوال براي آبياري قسمتي از دشت سلماس و قره قاغ به ميزان  ۸۵/۳ميليون مترمکعب
تأمين آب شرب و صنعت شهرهاي سلماس و تازه شهر به ميزان  12ميليون مترمکعب
توليد برق به ميزان ۱/۲مگاوات

توسعه اراضي حاشيه جنوبي ارس از طريق ذخيره آب مازاد پمپاژ شده در داخل مخزن سد كرمآباد
تامين مصارف کشاورزی حدود  19250هکتار از اراضی پاياب

متوسط آورد سالیانه رودخانه  ۱۵۱/۳میلیون متر مکعب
بدنه سد از نوع خاکی با هسته رسی به ارتفاع  87متر از پی و  56متر از بستر با طول تاج  323متر

بدنه سد از نوع خاکی با هسته رسی شامل دو بدنه ( )1و (( )2سد مخزنی خارج از بستر) به ارتفاع  55/6متر از
پی با طول تاج  2400متر

سرریز آزاد با مقطع کنترل اوجی در تکیهگاه راست به عرض  40متر و به ظرفیت حداکثر  925متر مکعب در ثانیه

سرریز لبه پهن با شوت پلکانی به طول  53متر و عرض کف  4متر

اجزا

حجم مخزن در تراز نرمال  54میلیون متر مکعب

اجزا

تخلیهکننده تحتانی باکس کالورت دو منظوره دوقلو به ابعاد  2/8 x 3/3متر که بعد از احداث سد سلول سمت
راست جهت تخلیه کننده تحتانی ( لوله فوالدی به قطر  1/2متر) و سلول سمت چپ به عنوان سیستم آبگیری
( لوله فوالدی به قطر  1/6متر (

سیستم آبگیر شامل سه دریچه راس به ابعاد  3 x 3متر و  4عدد شیر پروانه ای به اقطار ( 1400 ،1500دو عدد)
و  700میلیمتر و  3عدد شیر هاول بانگر به اقطار ( 1200دو عدد) و  600میلیمتر
تخلیهکننده تحتانی شامل یک دریچه سرویس به ابعاد  ۱/۲ x ۱/۵متر و یک دریچه اضطراری به ابعاد ۱/۲x ۱/۶
متر به ظرفیت کل  50مترمکعب در ثانیه
برج آبگیر بتنی مایل به ابعاد  3 x 3متر و شیب  % 60در سه تراز آبگیری
مخزن سد به طول حدود 6کیلومتر و حداکثر عرض  1000متر  ،سطح دریاچه در تراز نرمال  303هکتار

میزان آب پمپاژ از رودخانه ارس به مخزن  5/3متر مکعب در ثانیه و برای  8ماه از سال

تراز نرمال  1510متر از سطح دریا و حجم مخزن در تراز نرمال  72میلیون متر مکعب

هزینه اجرای طرح  1750میلیارد ریال (سال های  1391لغایت (1397

هزینه اجرای طرح  650میلیارد ریال (سال های  1380لغایت ( 1394
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ادامه
پروژه های منتخب

پروژههای منتخب بخش سد و نیروگاه

پروژههای منتخب بخش سد و نیروگاه

مطالعات عملیاتی کردن طرح جامع مدیریت آب های

مطالعات طراحی تفصيلی آبهاي سطحي در

سطحی و تهيه طرح های بهسازي انهار و كانال ها در مناطق

مناطق  8 ،7و  13شهرداری تهران

 11 ،1و  14شهرداري تهران

نوع خدمت

مطالعات طراحي مفهومی ،پايه و تفصيلی

نوع خدمت

مطالعات مرحله دوم (تفصيلی (

موقعيت
جغرافيایی

تهران مناطق  11 ،1و  14شهرداري تهران

موقعيت
جغرافيایی

تهران /مناطق  8 ،7و  13شهرداری

کارفرما

کارفرما

شهرداري مناطق  11 ،1و  14تهران

بهسازي هيدروليكي انهار و كانال هاي درجه  3و 4

اهداف

جانمايی و تهيه طرحهاي تعمير و مرمت كانال هاي اصلي مناطق و در نهايت تهيه بانک اطالعاتی GIS

اجزا

سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران

اصالح شبکه جمعآوری ،هدایت و انتقال رواناب های منطقه

جمعآوري ،هدايت و انتقال رواناب هاي مناطق

اهداف

بازگشت
به فهرست

بهسازی هیدرولیکی انهار و کانالهای درجه  3و  4و جانمایی و تهیه طرح های تعمیر و مرمت کانال های فرعی
تعمیر و مرمت کانالهای اصلی منطقه و بروزرسانی بانک اطالعاتی GIS

مجموع مساحت مناطق :حدود  8100هکتار

طرحهای تفصیلی بهسازی ،نوسازی ،توسعه شبکه فرعی به طول حدود  95کیلومتر

مجموع طول معابر در سطح مناطق :حدود  1300کيلومتر

طرحهای تفصیلی بهبود عملکرد شبکه فرعی در  120نقطه

مجموع طول کانال های اصلی در سطح مناطق :حدود  58کيلومتر

اجزا

مجموع طول کانال ها و انهار درجه  3و  4در سطح مناطق :حدود  1200کيلومتر

طرحهای تعمیر و مرمت شبکه فرعی در  150مورد
طرحهای ترمیم و مرمت شبکه اصلی (طرح های ترمیم و مرمت نقطه ای) در  27نقطه

مجموع طول طرحهای الگوی مطلوب کانال ها و انهار درجه  3و  4در سطح مناطق :حدود  116کيلومتر

طرح اصالح و بهسازی مجرای سعدی از تقاطع خیابان های مفتح و طبرسی (در منطقه  7شهرداری تهران(

مجموع طول طرح های مرمت و بهسازی کانال ها و انهار درجه  3و  4در سطح مناطق :حدود  18کيلومتر

طرح ترمیم و مرمت مجرای پیروزی (منطقه  ۱۳شهرداری تهران(
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پروژههای منتخب بخش سد و نیروگاه

پروژههای منتخب بخش سد و نیروگاه

مطالعات مرحله اول استفاده از آبهای نامتعارف در

مطالعات پتانسیلیابی نیروگاه برقابی بر روی رودخانه

محدوده طرح زهکشی اراضی 280هزار هکتاری

هراز و شاخه نور (بلده(

نوع خدمت

مطالعات شناخت (پتانسیل یابی (

نوع خدمت

مطالعات مرحله اول (توجیهی (

موقعيت
جغرافيایی

مازندران /رودخانه هراز ( از سرشاخهها تا دریای خزر (

موقعيت
جغرافيایی

گلستان

کارفرما

شرکت آب منطقه ای مازندران

کارفرما

اهداف

شناسایی پتانسیل های نیروگاه های برقابی بر روی روخانه هراز و سرشاخه نور(بلده) و تهیه اسناد مناقصه
سرمایه گذاری به روش B.O.Oیا B.O.T

اهداف

اجزا

بازگشت
به فهرست

شرکت آب منطقه ای گلستان

شناسایی و مطالعه منابع آب های نامتعارف استان از قبیل زه آب های کشاورزی ،پساب تصفیهخانه ها ،آب های شور
و لب شور زیرزمینی
استفاده و بهره برداری از آب های نامتعارف در بخش های کشاورزی ،شیالت ،صنعت و غیره

انجام مطالعات هواشناسی ،هیدرولوژی ،هیدروانرژی ،زمین شناسی ،لرزهخیزی ،راه های دسترسی و گزارش تلفیق

جمعآوری آمار و اطالعات دفتری و صحرایی و جمع بندی و تجزيه تحليل اطالعات

غربالگری و انتخاب ساختگاه های مناسب با استفاده از تحلیل اقتصادی و مالی

تعیین کمیت و کیفیت آبهای نامتعارف در بخشهای مختلف کشاورزی ،آبهای شور و لب شور زیرزمینی ،پساب
تصفیه خانه ها و ...

با توجه به مطالعات انجام شده حدود  20نقطه مکانیابی شده است که در مجموع پتانسیل تولید انرژی برقابی این
نقاط حدود  56مگاوات است

اجزا

ارائهراهکار برای بهبودکیفیت آبهای نامتعارف و استفاده از آنها برای مصارفکشاورزیخاص ،آبزیپروری ،صنعت و ...
بررسی مالحظات زیست محیطی استفاده از آب های نامتعارف

تهیه اسناد مناقصه سرمایهگذاری به روش B.O.O

تهیه و تکميل بانک اطالعاتی GIS

برگزاری دوره آموزشی نتایج مطالعات برای کارفرمای طرح

6

بازگشت
به فهرست

تونل انتقال آب رودخانه گالس

شركت مهندسين مشاور زيستاب در زمينه فعاليت هاي مربوط به
طراحی و نظارت بر ساخت تونل فعال بوده و در حال حاضر بخش عمده
فعاليت خود را در بخش تونل به طراحی و نظارت بر تونل های بلند انتقال
آب و تونل های مشترک تاسيسات شهری معطوف نموده است .اين
شرکت کنترل طراحی ،نظارت عاليه و کارگاهی تونل بلند انتقال آب مازاد
رودخانه گالس به درياچه اروميه ،به عنوان بزرگترين تونل حجمی انتقال
آب بطول  35/6کيلومتر با حجم انتقال آب حدود 52مترمکعب بر ثانيه را
به عهده دارد .میتوان اذعان داشتکه با حضور اين پروژه ها نام مهندسين
مشاور زيستاب به عنوان پيشگامی در صنعت تونل های بلند آبرسانی در
کشور مطرح گرديده است .همچنین اين شرکت افتخار دارد که به عنوان
مشاور پيمانکار پروژه تونل بلند انتقال آب کرمان با طول  38کيلومتر به
عنوان طوالنیترين تونل انتقال آبکشور و همچنين در پروژه تونل انتقال
آب از سد گلورد به طول  5/7کيلومتر ايفای نقش نموده است.
اين شرکت در بحث تونلهاي مشترك تاسيسات شهری ،درميان معدود
شركت هاي توانا و با سابقه در اين زمينه محسوب ميگرددکه سابقه اتمام
طرح جامع شبكه تونلهاي مشتركتاسيسات شهرتهران و شبكه تونلهاي
مشترك تاسیساتی شهرك خاوران تبريز را درکارنامه خود دارد .از جمله
طرح هاي در دست مطالعه در بخش تونل مشترك تاسيسات شهری
ميتوان به شبكه تونل هاي مشترك شهر شيراز ،تونل مشترك تاسيسات
شهري پروژه بعثت -رجايي و تونل مشترك تاسيسات شهرک مرواريدشهر
اشاره نمود.

.
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پروژههای منتخب بخش تونل

پروژههای منتخب بخش تونل

بازگشت
به فهرست

طرح و ساخت تونل انتقال آب از سد صفا به
شهرکرمان

تونل انتقال آب مازاد رودخانه گالس به حوضه آبریز
دریاچه ارومیه

نوع خدمت

مطالعات مرحله سوم (نظارت عالیه وکارگاهی و کنترل طراحی (

موقعيت
جغرافيایی

استان آذربایجان غربی /نقده-پیرانشهر

کارفرما

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

نوع خدمت

مشاور همکار پیمانکار طرح و ساخت

موقعيت
جغرافيایی

جنوب شرقي شهركرمان  /شهر رابر

کارفرما

كم كردن بخشي از وابستگي آب شرب شهر كرمان به منابع آب زيرزميني

اهداف

کنترل و تنظیم آب های خروجی حوضه گالس از کشور
كنترل وجبران بخشي از برداشت هاي آب از درياچه اروميه

حفاری تونل ورودی به طول  19000متر با استفاده از يك دستگاه ) TBM (Double Shieldبا شيب مثبت از
پرتال ورودی به سمت مغار و دمنتاژ  TBMدر مغار

اجزا

حفاري يك تونل دسترسي به طول  1354متر با شيب منفي  ۱۰/۲درصد

حفاري تونل خروجی به طول حدود  18.857متر با استفاده از يك دستگاه ) TBM (Double Shieldبا شيب
مثبت از پرتال خروجی به سمت مغار و دمونتاژTBMدر مغار
حفاری یک تونل دسترسي به روش  NATMبه طول  2589متر با شيب منفي  11.5درصد

حفاري يك مغار جهت دمونتاژ دستگاه هاي حفاري TBMدر درون سنگ هاي گرانيت به طول  135متر ارتفاع
 15متر و عرض 15متر

اجزا

تامين بخشي از نياز آب شرب شهركرمان از منابع آبي مطمئن
انتقال آب مازاد بر نيازهاي كشاورزي ،شرب و صنعت

انتقال آب مازاد بر نيازهاي كشاورزي شرب وصنعتي حوضه گالس به درياچه اروميه

اهداف

شرکت آب منطقه ای کرمان

حفاري يك مغار به روش  NATMجهت دمونتاژ دستگاه هاي حفاري TBM

حفاري قطعه اول و بخش آبرفتي پر فشار تونل اصلي به طول حدود 15كيلومتر با استفاده از يك دستگاه
) Dual Mod TBM (EPB Hard Rockبا شيب منفی از پرتال ورودي به سمت مغار و دمنتاژ TBMدر مغار
حفاري قطعه دوم به طول  ۲۰/۲كيلومتر با استفاده از يك دستگاه ) TBM DS (Double shieldبا شيب مثبت
به سمت مغار دمونتاژ و خروج دستگاه TBM

حجم انتقال آب تونل گالس  646میلیون متر مکعب در سال
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بازگشت
به فهرست

ایستگاه پمپاژ طرح یاروغلی

مهندسین مشاور زیستاب با داشتن رتبه یک در حوزه تخصصي مطالعات تاسیسات
ش هاي مطالعات تصفیه خانه های آب و فاضالب،
شهری و آبرساني متشكل از بخ 
خطوط انتقال ،ايستگاه هاي پمپاژ و مخازن ذخيره است.
در این بخش مجموعه کاملی از مطالعات پتانسي ليابي ،شناخت ،مرحله اول و دوم و
سوم و بهرهبرداری از طرحهاي تامين و انتقال آب و جمعآوری فاضالب انجام میپذیرد
اين بخش دارای کارشناسان مجرب و متخصص در بخش های مطالعات سازه و
معماری ،خطوط انتقال ،فرآیند ،مکانیک ،برق و ابزار دقيق است که در حال حاضردر
طرح هاي مطالعاتي و اج رایی مشغول بهكار هستند.
از جمله طرح هاي مطالعاتي م يتوان به انتقال آب و ايستگاه هاي پمپاژ از ارس
به درياچه اروميه ،طرح آبرسانی از سد بلوبین ،طرح انتقال آب شرب از زاينده رود به
شهرهاي بن تا بروجن (شامل آبگی ر ،خطوط انتقال ،ايستگاه هاي پمپاژ و مخازن) ،طرح
انتقال آب به صنايع ميانه ،طرح آبرسانی از سد بلوبین طرح انتقال آب کرم آباد شامل
آبگی ر ،خطوط انتقال ايستگاه هاي پمپاژ و مخازن طرح انتقال آب تار ،ایستگاههای پمپاژ
و خطوط انتقال آب طرح های شیبلو ،یاراوغلی ،قنبرکندی ،زیدون ،بانه و زابل ،طرح شبکه
توزیع آب منطقه1ته ران ،طرح بازنگری شبکه توزیع آب شهر ری و شهرهای گرگان،
آق قال وگمیشان ،سیستم های تصفیه فاضالب مجتمع مس سرچشمه ،اشاره نمود.
از جمله طرحهاي اج رايي اين بخش م يتوان به نظارت بر طرح انتقال آب کرمآباد
(آبگی ر ،خطوط انتقال آب ،ایستگاه های پمپاژ و مخازن وابسته) ،طرح انتقال آب از بن به
بروجن (آبگی ر ،خطوط انتقال آب ،تصفیه خانه ،ایستگاه های پمپاژ و مخازن وابسته)،
ايستگاههاي پمپاژ طرحهاي حاشيه جنوبي ارس ،ایستگاه های پمپاژ قلی بیگلو ،زابل،
زیدون ،تصفیه خانه آب شرب تویسرکان ،تصفیه خانه فاضالب پارس اباد اردبیل،
مخازن شرکت تامین و تصفیه ته ران ،سیستم های تصفیه فاضالب مجتمع مس

سرچشمه اشاره نمود.

.
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پروژههای منتخب بخش آب و فاضالب
و تاسیسات شهری

پروژههای منتخب بخش آب و فاضالب
و تاسیسات شهری

ﻗﯿﻘﺎج

درﯾﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس
ﺷﯿﺒﻠﻮي ﻋﻠﯿﺎ

P.S.1

!
?
?!
?
?
::
:

ﺷﯿﺐ ﻟﻮي ﺳﻔﻠﯽ

P.S.2

::
:

ﺷﻬﺮك

ﮐﺮﺑﻼي ﺑﺎﻗﺮﮐﻨﺪي

P.S.3

!
?
?

ﺣﺴﻦ ﮐﻨﺪي

خطوط انتقال آب و ایستگاههای پمپاژ
طرح کرم آباد

طرح آبرساني به شهرها و روستاهاي محور بن تا بروجن

نوع خدمت

مطالعات مرحله اول ،دوم و سوم (توجیهی ،تفصیلی و نظارت عاليه و نظارت کارگاهی (

موقعيت
جغرافيایی

استان چهارمحال و بختياري ،حدفاصل بن تا بروجن

کارفرما

شركت سهامي آب منطقه اي چهارمحال و بختياري

اهداف

اﺳﻼم آﺑﺎدﯾﺎراﻏﻠﯽ

±

بازگشت
به فهرست

::
:

ﻗﻮرﺷﺎﻗﻠﻮ

راﻫﻨﻤﺎ

ﺑﯿﮏ ﺟﺎن

روﺳﺘﺎ
اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ
اﯾﻼﻧﻠﻮ

ﺟﺎده

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎل

اﯾﻨﭽﻪ دره ﺳﯽ

?

دﯾﻮاﻧﺨﺎﻧﻪ
!::
?
:

ﺳﺪ ﮐﺮم آﺑﺎد

ﻗﻮﺷﺎﻟﻮي ﮐﺮد
ﻋﺰﯾﺰﮐﻨﺪي

ﮐﺮﯾﻢ آﺑﺎد
ﻗﻮچ ﮐﻨﺪي

ﺗﭙﻪ ﺳﯽ دﻟﯿﮏ

ﭼﺨﻤﺎﻗﻠﻮي ﺳﻔﻠﯽ

نوع خدمت

مطالعات مرحله اول ،دوم و سوم (توجیهی ،تفصیلی و نظارت عاليه و نظارت کارگاهی (

موقعيت
جغرافيایی

استان آذربايجان غربي ،شهرستان ماكو ،بخش پلدشت

کارفرما

اهداف

تامين آب آشاميدني و نيازهاي صنعتي شهرها و روستاهاي استان چهارمحال و بختياري

شركت آب منطقه اي آذربايجان غربي

تأمين و انتقال آب مورد نياز كشاورزي از درياچه سد ارس به اراضي پاياب سد كرم آباد به مساحت
تقريبي  22000هكتار

ظرفيت آبگيری و پمپاژ و انتقال در مسير اصلی 5/5 :مترمکعب در ثانيه
مشخصات ايستگاه های پمپاژ در مسير اصلی :سه ايستگاه با ارتفاع پمپاژ به ترتيب  130 - 130 -25متر
مشخصات خط انتـقال اصلی :لوله فوالدی بـه طـول  21كيلومتر ،قطر  2000ميلي متر ،فشار کار  16بار،
بصورت روکار

كل جمعيت تحت پوشش طرح 456294 :نفر
ظرفيت آبگيری و پمپاژ و تصفيه ۱۷۳۵ :ليتر در ثانيه

اجزا

اجزا

مشخصات ايستگاه های پمپاژ :سه مرحله پمپاژ با ارتفاع به ترتيب  230 -140- 290متر
مشخصات خطوط انتقال آب اصلی :فوالدی به طول  125کيلومتر و قطر  1300تا  700ميلي متر

مشخصات ايستگاه های پمپاژ فرعی:
ايستگاه پمپاژ  :4ظرفيت  4/7مترمکعب در ثانيه و ارتفاع  135متر
ايستگاه پمپاژ  :5ظرفيت  1/6مترمکعب در ثانيه و ارتفاع  155متر

مشخصات خطوط انتقال آب فرعی :فوالدی و پلی اتيلن به طول  140کيلومتر و قطر  900تا  200ميلي متر

ايستگاه پمپاژ  :6ظرفيت  0/1مترمکعب در ثانيه و ارتفاع  140متر
ايستگاه پمپاژ  :7ظرفيت  1/1مترمکعب در ثانيه و ارتفاع  150متر
ايستگاه پمپاژ  :8ظرفيت  0/5مترمکعب در ثانيه و ارتفاع  160متر
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ادامه
پروژه های منتخب

پروژههای منتخب بخش آب و فاضالب

پروژههای منتخب بخش آب و فاضالب

و تاسیسات شهری

و تاسیسات شهری

مطالعات بازنگري شبكه توزيع و تاسيسات مربوط در

ساخت  ،بهرهبرداری و انتقال BOTپروژه

محدوده تحت پوششآب و فاضالب

اجرایی طرح تصفیهخانه شرب شهرتویسرکان

منطقه يك شهر تهران

نوع خدمت

مطالعات مرحله اول و دوم (توجیهی ،تفصیلی (

نوع خدمت

ساخت ،بهره برداری و انتقال

موقعيت
جغرافيایی

تهران /منطقه یک آب و فاضالب شهر تهران  -مناطق  6 ،4 ،3 ،2 ،1شهرداری تهران

موقعيت
جغرافيایی

همدان /تویسرکان

کارفرما

کارفرما

شرکت آب و فاضالب منطقه  1تهران

اهداف

مدلسازی وضع موجود آبرسانی به منطقه و تعیین نفاط ضعف شبکه موجود و رفع آنها

اهداف

شرکت آب منطقه ای استان همدان

تامین آب بهداشتی برای شهر تویسرکان

بررسی روند رشد جمعیتی و توسعه شهری و طراحی شبکه توزیع آب مناسب برای انتهای دوره طرح
مطالعات  DMAدر محدوده طرح

ظرفیت آب تحویلی 7 :میلیون مترمکعب در سال

اجزا

جمعیت موجود ( 1،277،901 :)1390نفر

اجزا

بازگشت
به فهرست

جمعیت افق طرح ( 2،237،919 :)1410نفر

ظرفیت طراحی تصفیه خانه 320 :لیتر در ثانیه (در دو مدول(

جمعیت افق طرح ( 100000 : )1410نفر
روش تصفیه :ته نشینی به روش  ،فیلتراسیون ،کلرزنی

وسعت محدوده طرح :معادل  12،432هکتار
تعداد مشترکین آب 122،000 :مشترک

ادامه
پروژه های منتخب
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پروژههای منتخب بخش آب و فاضالب

بازگشت
به فهرست

و تاسیسات شهری

±
ﺟﻠﻔﺎ

رود
ﺧ ﺎﻧ

ﻣﺨﺰن
ﺳﺪ ارس

ﻪ ار
س
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(
!
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PS4
ﻗﺮه ﺿﯿﺎ’ اﻟﺪﯾﻦ

ﺧﻮي

طرح انتقال آب مازاد ارس برای تامين نيازهاي زيست
محيطي پارك ملي درياچه اروميه

ﻓﯿﺮورق
ﺳﻠﻤﺎس

نوع خدمت

مطالعات مرحله اول (توجیهی (

موقعيت
جغرافيایی

شمال غربي استان آذربايجان حدفاصل درياچه سد ارس و درياچه اروميه

کارفرما

شركت آب منطقه اي آذربايجان غربي

کارفرما

تأمين بخشي از نياز زيست محيطي درياچه اروميه

(
!
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درﯾﺎﭼﻪ
اروﻣﯿﻪ

اﯾﻮاوﻏﻠﯽ

(
!

PS2

PS1

PS3

راﻫﻨﻤﺎ
اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ

(
!
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ﺗﻮﻧﻞ
ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل
ﻓﻠﻮم

آبگیر طرح کرمآباد

ظرفيت انتقال سامانه 348 :ميليون مترمکعب در سال

اجزا

مشخصات کلی پمپاژ 7 :مرحله پمپاژ به ارتفاع کلی  660مترمشخصات خطوط لوله انتقال آب :لوله
به قطر  3200ميلي متر ،طول  48کيلومتر
مشخصات كانال انتقال آب :عرض كف  5متر ،ارتفاع  5/4متر ،طول  74كيلومتر تونل انتقال آب:
قطر  5متر ،طول  17كيلومتر

خط انتقال اصلی طرح کرم آباد
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بازگشت
به فهرست

طرح شبکه آبیاری صالحآباد

شركت مهندسين مشاور زيستاب داراي رتبه 1و  2آبياري و زهكشي است.
بخش تخصصي شبکه آبياري و زهكشي در شركت ،متشكل از دو زيربخش
مجزاي مطالعات و نظارت است.
بخش مطالعات وظيفه مطالعات پتانسيليابي ،شناخت ،مرحله يك و مرحله دو
طرح هاي آبياري و زهكشي را برعهده دارد .اين بخش متشكل از زيربخشهاي
تخصصي مطالعاتكشاورزي ،اجتماعي ،اقتصادي ،خاکشناسی ،آبياري و زهكشي
و سازه هاي آبي است.
از جمله طرح هاي مطالعاتي اين بخش مي توان به شبكه هاي آبياري و
زهكشي ارس  2000( 1هکتار) ،کرمآباد ( 22300هکتار) ،آراز  1750( 3هکتار)،
بانه ( 21000هکتار) ،آيدوغموش ( 7500هکتار) ،اراضي حاشيه زاينده رود (بن)
( 12500هکتار) ،قيقاج ( 2600هکتار) ،فشل ( 2100هکتار) ،شيبلو (2960
هکتار) ،يارآغلي ( 2400هکتار) ،قزلداغ ( 2000هکتار) ،قرنقو ( 1000هکتار)،
گرگك ( 2760هکتار) ،بارده ( 2000هکتار) ،بيدكان ( 2000هکتار) ،صالحآباد
( 2760هکتار) ،زيدون( 2000هکتار) ،قلی بيگلو ( 700هکتار) ،بابا احمد (600
هکتار) ،اشاره نمود.
بخش نظارت ،وظيفه انجام كليه خدمات نظارت عاليه و كارگاهي طرح هاي
احداث و بهره برداري شبكه هاي آبياري و زهكشي را برعهده دارد .اين بخش
متشكل از زيربخش هاي نقشه برداري ،امور اجرايي سيويل ،امور اجرايي مكانيكال،
امور اجرايي الكتريكال ،امور قراردادها و رسيدگي پيمان ،متره و برآورد ،و مديريت
و كنترل پروژه است.
از جمله طرحهاي اجرايي اين بخش ميتوان به نظارت بر احداث و بهره برداري
از شبكه آبياري و زهكشي كرمآباد و شبكه آبياري و زهكشي آيدوغموش در چند
واحد عمراني مختلف ،شبكه صالحآباد ،شبكه قيقاج ،شبكه ياراوغلي ،شبكه آراز 3

.

اشاره نمود.
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پروژههای منتخب بخش شبکه های
آبیاری و زهکشی

پروژههای منتخب بخش شبکه های
آبیاری و زهکشی

بازگشت
به فهرست

شبکه آبیاری و زهکشی کرمآباد (شبکه اصلی (
طرح احیا اراضی ملی واقع در منطقه
مشهور به دشت زیدون

نوع خدمت

مطالعات مرحله اول و دوم وسوم (توجیهی ،تفصیلی ،نظارت عالیه وکارگاهی (

موقعيت
جغرافيایی

آذربايجان غربی /شهرستان ماکو

کارفرما

اهداف

شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی (بانک زمين (

نوع خدمت

مطالعات مرحله اول و دوم وسوم (توجیهی ،تفصیلی ،نظارت عالیه وکارگاهی (

موقعيت
جغرافيایی

آذربايجان غربی /شهر پلدشت و شوط

کارفرما

شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

اهداف

تامين آب اراضی کشاورزی در حاشيه جنوبی رودخانه ارس به مساحت  20۹0هکتار

استفاده از حدود  112میلیون متر مکعب از حقابه ایران

روش آبياری  :آبياری بارانی کالسيک ثابت با آبپاش نيمه متحرک ،سنتر پیوت و موضعی (تیپ(
طول خط انتقال  21 :کیلومتر

روش آبياری  :آبياری قطره ای و بارانی

قطر خط انتقال 2000 :میلی متر فوالدی

طول خط انتقال  ۱۲/۶ :کيلومتر

اجزا

تامين مصارف آب اراضی قابل کشاورزی  23روستا در حاشيه جنوبی رودخانه ارس به مساحت  22300هکتار ناخالص

قطر خط انتقال  1000:ميلي متر جی آر پی

اجزا

تعداد ايستگاه پمپاژ 2 :

طول خط اصلی در شبکه توزيع در واحدهای عمرانی  9گانه  260 :کيلومتر
قطر لوله :از قطر  450تا  2000ميلی متر از جنس فوالدی ،جی آر پی و پلی اتیلن
تعداد ایستگاه های پمپاژ شبکه 5 :واحد

تعداد واحد عمرانی 2:

تعداد ایستگاه های پمپاژ خط انتقال 3 :واحد

تعداد مزارع 20 :

میزان برق مصرفی ۳۵ :مگا وات
ادامه
پروژه های منتخب
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پروژههای منتخب بخش شبکه های

بازگشت
به فهرست

آبیاری و زهکشی

شبکه آیدوغموش (واحدهای اکرم آباد ،داشکسن ،آچاچی (

نوع خدمت
موقعيت
جغرافيایی
کارفرما

اهداف

مطالعات مرحله دوم وسوم (تفصیلی ،نظارت عالیه وکارگاهی (

آذربایجان شرقی /شهرستان میانه

شبکه آبیاری يارآغلي

شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی

تأمين آب اراضی بهبود و توسعه در پاياب سد آیدوغموش (واحدهای اکرم آباد ،داشکسن ،آچاچی (

مساحت تحت پوشش  7600 :هکتار
تعداد واحد عمرانی  6 :واحد
روش آبياری  :کالسيک ثابت ،قطره ای

اجزا

طول خطوط لوله اصلی  78 :کيلومتر
قطر لوله شبکه اصلی 200-1000 :میلیمتر
جنس لوله  :پلي ا تيلن ،فوالد ،فايبرگالس
تعداد ايستگاه های پمپاژ 10 :
توان مصرفی  12 :مگاوات

شبکه آبیاری قیقاج
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بازگشت
به فهرست

طرح شبکه آبیاری صالحآباد

شرکت مهندسين مشاور زيستاب دارای گواهی مديريت طرح پايه 1سدسازی و
پايه  1شبکههای آبياری و زهکشی است .مشاور مديريت طرح با بکارگيری روش های
نوين مديريت طرح های بزرگ سعی می نمايد تا اوالً هماهنگی و يکپارچگی بيشتری

ميان مراحل طراحی ،تأمين و ساخت برقرار گرديده و ثاني ًا وظايف مديريتی از وظايف
فنی اين مراحل مستقل گردد.
طرح های شاخص اين بخش نيز شامل خدمات مديريت طرح در طرح جامع
شبکه های فرعی آبياری و زهکشی رودخانه های استان ايالم ،مديريت طرح توسعه
شبکههای فرعی آبياری و زهکشی حوضه کارون ،دز و کرخه در استان های خوزستان
و ايالم و همچنين خدمات مديريت طرح پروژه های اجرايی شرکت آب منطقه ای
استان زنجان است.
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پروژههای منتخب بخش مدیریت طرح

پروژههای منتخب بخش مدیریت طرح

بازگشت
به فهرست

مدیریت طرح توسعه شبکه آبیاری و زهکشی
حوضه کارون  ،دز و کرخه از اراضی 550
هزار هکتاری استان های خوزستان و ایالم

مديريت طرح جامع و شبكههاي فرعي آبياري و زهكشي
استان ايالم

نوع خدمت

مدیریت طرح

موقعيت
جغرافيایی

ایالم

کارفرما

نوع خدمت
موقعيت
جغرافيایی

خوزستان و ايالم

کارفرما

موسسه جهاد نصر

ايجاد اشتغال و رونق اقتصادی کوتاه مدت و بلندمدت در مناطق محروم کشور

مجری طرح شبکه های فرعی آبياری و زهکشی غرب و شمال غرب کشور

افزايش توليد ناخالص ملی و بی نيازی از واردات و در مراحل بعد صادرات محصوالت

اهداف

رشد و رونق اقتصادي بخش كشاورزي و بخش هاي مرتبط

اهداف

تمركز جمعيت و رشد آن در اين مناطق با ايجاد رونق اقتصادي

مديريت صحيح آب و منابع زيرزمينی
برنامه ريزی ،کنترل و مديريت توليدات کشاورزی
رونق صنايع وابسته

كاهش حساسيت اقتصاد كشور نسبت به چالش هاي سياسي خارجي با درون زا شدن

ايجاد هسته جمعيتی در محدوده طر ح ،بيابان زدايی و تثبيت خاک و غيره

رشد اقتصادي بخش كشاورزي در اين مناطق

پروژه احداث شبکه آبیاری و زهکشی اراضی محدوده دویرج به مساحت  7585هکتار

اجزا

مدیریت طرح

اجزا

پروژه احداث شبکه آبیاری و زهکشی اراضی محدوده کنگیر به مساحت  1850هکتار

شامل پروژه هايی در نواحی فکه ،دشت عباس ،هليالن ،کنجانچم و عين خوش در استان ايالم و پروژه هايی در نواحی
آبادان و خرمشهر ،شمال شهر اهواز و اراضی رودخانه های کارون و دز در استان خوزستان ،در مجموع به مساحت
بيش از  140هزار هکتار

پروژه احداث شبکه آبیاری و زهکشی اراضی محدوده میمه به مساحت  2700هکتار
پروژه احداث شبکه آبیاری و زهکشی اراضی محدوده گرمسیری به مساحت  17559هکتار
ادامه
پروژه های منتخب
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بازگشت
به فهرست

پروژههای منتخب بخش مدیریت طرح

مديريت طرحهای اجرایی شرکت آب منطقهای
استانزنجان

نوع خدمت

مدیریت طرح

موقعيت
جغرافيایی

زنجان

کارفرما

شرکت آب منطقه ای زنجان

مديريت منابع آب استان زنجان
رشد و رونق اقتصادي بخش های شرب و صنعت استان زنجان

اهداف

تقويت معيارهاي اقتصاد مقاومتي
توسعه تامین نیاز آبی شرب و صنعت شهر زنجان تا افق طرح
توسعه تامین نیاز آبی شرب و صنعت شهرماهنشان و روستاهای اطراف تا افق طرح

شامل پروژه هاي

اجزا

سد مخزنی مشمپا و تاسیسات وابسته

شبکه آبیاری پاوه رود

سد مخزنی بلوبین و تاسیسات وابسته

انتقال آب از سد میرزاخانلو و تصفیه خانه به محل مصرف

سد تنظیمی مراش و سد مخزنی مراش

انتقال آب از سد مراش به محل های مصرف

سد مخزنی پاوه رود و تاسیسات وابسته

انتقال آب از سد مشمپا ،تصفیه خانه و تاسیسات وابسته

انتقال آب از سد مراش به محل های مصرف

آبگیری و انتقال آب از خط انتقال سد قوچم به همدان
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لیست کارفرمایان

بازگشت
به فهرست

ش کرتمدرییتمنابعآباریان

ش کرتآبم طنقهایارد بیل

ش کرتآبمنطقهایآرذبایجانرغبی

ش کرتآبمنطقهایگیالن

شهرداری منطقه 1

شهرداری منطقه6

شهرداری منطقه7

شهرداری منطقه8

ش کرتآبمنطقهایتهران

ش کرتآبمنطقهایایالم

ش کرتآبم طنقهایکرمان

ش کرتآبم طنقهایلرستان

شهرداری منطقه 11

شهرداری منطقه13

شهرداری منطقه14

شهرداری منطقه 10

ش کرتآبمنطقهایزنجان

ش کرتآبمنطقهایگلستان

ش کرتآبمنطقهایهماد ن

ش کرتآبم طنقهایسمنان

سازمانآب وربقخوزستان

ش کرتآبمنطقهایالبرز

شرکت آب و فاضالب استان اردبیل

ش کرتآبمنطقهایزید

ش کرتآبم طنقهایآرذبایجانشرقی

ش کرتآبم طنقهایچهارمحالوبختیاری

ش کرتآبمنطقهایسیستانوبلوچستان

ش کرتآبم طنقهایمازندران

وزارت
کشاورزی و
منابع آب ناحیه
کردستان عراق

شرکت آب و فاضالب منطقه  1تهران

19

معاونتآب وخاک وزارتجهادکشاورزی

شهرداریم طنقه9تبرزی

farnaz.hajzavar@gmail.com  فرناز حاج زوار:طراح و گرافيست

بازگشت
به فهرست

مهندسین مشاور زیستاب

()سهامی خاص

14186 - 35441 کد پستی

1  پالک، کوچه پروین، خیابان دکتر فاطمی غربی،تهران
No.1, Parvin Alley, West Fatemi Ave, Tehran, Iran

+۹۸-21 66 9210 30

+98-21 66 921 030
info@zistab.com

+۹۸-۲۱ ۵۴۱۴۷۰۰۰

+98-21 54 147 000

www.zistab.com

Linkedin.com/company/zistab-consulting-engineers-company
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