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  ماموريت

  

همزمان با رشـد جمعيـت در جهـان و ايجـاد توسـعه در صـنايع مختلـف، آلـودگي آب صـنعتي و آشـاميدني           

جهـان شـده اسـت. مسـئله تـامين آب در صـنعت، در آينـده اي نـه         تبديل به يكي از اساسي ترين مشـكالت  

چندان دور يكي از اصلي ترين چـالش هـاي جهانيـان خواهـد شـد. تحقيقـات نشـان مـي دهـد كـه امـروزه            

سفره هاي آب زير زمينـي خصوصـا در شـهر هـاي بـزرگ و پرجمعيـت دنيـا داراي مشـكالت فراوانـي اسـت           

صـنعتي، وجـود چـاه هـاي جـذبي دفـع فاضـالب هـاي انسـاني،           كه دليل اين معضالت، نفـوذ فاضـالب هـاي   

ـ           اق استفاده بي رويه از مواد شوينده و پـاك كننـده شـيميايي، نفـوذ كـود هـاي شـيميايي و حيـواني بـه اعم

زمين است. آب رودخانـه هـا، چـاه هـا، درياچـه هـا و حتـي آب ناشـي از ذوب شـدن يـخ و بـرف هـا داراي             

 ه خود مـا انسـان هـا باعـث آن شـديم.از ايـن رو امـروزه صـنعت تصـفيه         آالينده هاي صنعتي بسياري است ك

آب از جمله صنايع مهم و مطـرح دنياسـت و توليـد آب سـالم كـه بـراي مصـارف صـنعتي و خـانگي يكـي از           

ــت       ــاخته اســ ــر ســ ــود را ميســ ــوب ميشــ ــراد محســ ــاي افــ ــه هــ ــرين دغدغــ  .بزرگتــ

 شـيرين سـازي آب و فاضـالب، انتقـال و     شركت ميهن تصفيه با بيش از يك دهـه تجربـه در زمينـه تصـفيه و    

ذخيره سازي آب، با رويكرد مثبت به خدمات قبـل از فـروش، حـين فـروش و پـس از فـروش و برنامـه ريـزي         

بـا   مستمر در زمينه مديريت منابع انساني و سـرمايه گـذاري در زمينـه تحقيـق و توسـعه و مـديريت ارتبـاط       

 .ينه هاي مختلف اين صنعت داشته باشدمشتري توانسته حركت پويا و رو به رشدي در زم
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  زمينه ها و گستره فعاليت ها

  

 .ر دانش فني و نرم افزارهاي طراحيبهاي اسمز معكوس با تكيه  كن شيرينمشاوره، طراحي، ساخت، اجراء آب          - 

 .هاي فني و اقتصادي براي طراحي و ساختارائه پروپوزال         - 

 .سازيهاي شبيه انجام مطالعات امكان سنجي، پروژه          - 

 :كوس شاملهاي اسمز معكن  شيرين برداران آببررسي و خدمات مشاوره براي بهره          - 

 (Computerized Maintenance Management System) استقرار سيستم هاي تعميرات و نگهداري •

 .كن ها شيرينپيشنهادات جهت رفع مشكالت آببررسي و ارزيابي اشكاالت موجود و ارائه  •

 .نواع غشاءآناليز و تست ارزيابي آنتي اسكالنت به منظور تعيين كيفيت و قدرت بازدازندگي و سازگاري آن با ا •

 .هاي پيش تصفيه آبسازي و نظارت بر سيستم بررسي، ارزيابي، بهينه •

  نعتيشاوره، طراحي و ساخت انواع سيستم هاي تصفيه آب صم - 

 شاوره و طراحي انواع بوستر پمپ هاي آبرساني و آتشنشانيم - 

 )اسكاالنتكن(آنتي  شيرينهاي آبكننده مواد جلوگيري از رسوب در سيستم تأمين - 

 )هاهاي بطري شده(معدني،آشاميدني، ساير نوشيدنيهاي تصفيه خطوط توليد آبمشاوره، طراحي، ساخت سيستم - 

وجـود در بـازار   از معروف ترين برنـد رزيـن م   .يون هاي تبادلگيري از آب توسط رزينهاي سختيدستگاهطراحي و ساخت   -

Purolite 

  ... و Watersafe, Watertekهمچون  يونهاي تبادل هاي ديونايزر مبتني بر رزينطراحي و ساخت دستگاه  - 

  ,Wavecyber, Matrin .هاي شني و كربنيطراحي و ساخت فيلتر   -

  ... و Ozomax, Trojan, Philips, Wyckomarمانند  . UVهاي كلرزني، تزريق ازن، كننده سيستم تأمين  - 

هـاي رسـوب و خـوردگي، مـواد     زدا، بازدارنـده  كننده مواد شيميايي در صنعت آب و فاضالب (انـواع رسـوب    توليد و تأمين - 

 ,Flocon 260, Avista, Genesysاز برنـدهاي معتبـري همچـون     و ...) اسـمزمعكوس شـو و پـاك كننـده ممبـران     شست

Dequest ... و  
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 ,Filmtec, Toray, CSMاز معروف ترين برند هاي دنيا ماننـد    هاي آب و فاضالبتامين كليه تجهيزات مورد نياز طرح - 

Hydranautics, codline, wavecyber, HM, ROPV, Fedco, Lowara, Ebara, Grundfos,    ... و 

شـي و  اي تفريحـي، ورز هـ هاي فني در امور پااليش انواع آبهاي آشاميدني، آب مورد استفاده درمكانمشاوره و تهيه پروپوزال - 

  .هاي مورد استفاده جهت موارد خاصصنعتي، آب

  

  

در زمينه ساخت انواع ليست برخي از مجموعه هاي كه ميهن تصفيه افتخار همكاري با آنان 

  را داشته است: بوستر پمپ

 سيستمنوع  مجموعهنام  رديف

 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی  ساختمان جديد شهرداري استان قم 1

 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی  ساختمان جديد استانداري 2

 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی  اتحاديه كارگري 3

 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی  اتحاديه مخابرات 4

 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی  اتحاديه خرازان 5

 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی  اتحاديه فرش 6

 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی  اتحاديه صافكاران و نقاشان 7

 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی  اتحاديه پوشاك و تريكو 8

 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی  اتحاديه مسكن فرهنگيان ( پروژه پيامبر اعظم (ص) ) 9

 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی  21پروژه مسكن مهر  10

 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی  19پروژه مسكن مهر  11

 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی  42مهر پروژه مسكن  12

 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی  41پروژه مسكن مهر  13

 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی  32پروژه مسكن مهر  14

 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی  1پروژه مسكن مهر  15

 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی  20پروژه مسكن مهر  16

 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی  40پروژه مسكن مهر  17

 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی  پروژه مسكن مهر بسيجيان سپاه 18
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 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی  پروژه پيام نصر قم 19

 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی  واحدي 91و  104پروژه  20

 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی  نهم )موسسه عمران نور گستر ( هزاره  21

 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی  زائرسراي دادگستري 22

 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی  صنايع گستر كوير طالئي 23

 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی  تعاوني مسكن جهاد كشاورزي 24

 آتش نشانیبوستر پمپ آبرسانی يا  پروژه مسكن مهر مخابرات 25

 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی پروژه شكيل  سازان جاويد 26

 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی  پروژه پيشگامان فن انديش 27

 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی پروژه نشاط 28

 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی پروژه والفجر 29

 آبرسانی يا آتش نشانی بوستر پمپ پروژه مسكن مهر انصار 30

 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی 21پروژه مسكن مهر  31

 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی  19پروژه مسكن مهر  32

 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی  42پروژه مسكن مهر  33

 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی  41پروژه مسكن مهر  34

 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی شركت دخان صنعت نيل 35

 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی شركت كيان الياف 36

 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی شركت جهان تاب 37

 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی شركت نور لوله قائم 38

 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی شركت نوين تصفيه 39

 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی طبيعتشركت باران  40

 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی شركت ارمغان خوش خدمت 41

 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی شركت پااليش آب 42

 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی شركت انبوه سازان كبير 43

 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی شركت كيميا پلي استر 44

 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی شركت مهتاب نوش 45

 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی آب سان تصفيه 46

 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی آسمان تصفيه آويژه 47
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 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی صنايع گستر كوير طالئي 48

 نشانیبوستر پمپ آبرسانی يا آتش  حوزه علميه خواهران 49

 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی مهندسي برق صنايع 50

 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی پارس لطيف 51

 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی خانه تاسيسات شهر 52

 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی الكترو پمپ اسحقي 53

 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی آقاي عباسي 54

 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی مهندس نصرتي 55

 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی آقاي آدينه 56

 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی آقاي طالبي 57

 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی آقاي آشتياني 58

 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی آقاي مال مسلم 59

 پمپ آبرسانی يا آتش نشانی بوستر آقاي رستم وند 60

 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی آقاي جواد شايگان 61

 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی سليماني 62

 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی ذيه فروشانغاتحاديه ا 63

 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی عطرين نخ 64

 آتش نشانیبوستر پمپ آبرسانی يا  مير جانی 65

 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی پارسا 66

 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی لنگرود –ميرزايی  67

 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی لنگرود –ميرزايی  68

 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی (اکبری) 3کوثر  69

 نشانیبوستر پمپ آبرسانی يا آتش  پروژه آرين (عباسی) 70

 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی مھندس شريف 71

 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی سراجی 72

 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی سراجی 73

 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی مھندس برقراری 74

 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی مھندس برقراری 75

 آبرسانی يا آتش نشانیبوستر پمپ  سلطانی 76
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 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی فرخ پی 78

 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی سعادتی فردويی 79

 بوستر پمپ آبرسانی يا آتش نشانی شھرداری منطقه يک 80
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 پمپ آبرسانی يا آتش نشانیبوستر  معارف وند 87
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