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مطرح 94ایده تشکیل مجمع خیرین آبرسان فارس در مرداد  سال -1

گردید 

هاد  موافقت هیأت نظارت بر تاسیس و فعالیت سازمان های مردم  ن-2

94استان با تأسیس مجمع پیشنهادی در تاریخ مهر سال 

95/5/18صدور پروانه فعالیت مجمع خیرین ابرسان فارس درتاریخ -3

95اغاز فعالیت رسمی مجمع مذکور از اول شهریور -4
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:ازمتشکلعمومیمجمع(1
رسمیاعضاء1-1
افتخاریاعضاء2-1
مدیرههیأت(2
بازرس(3
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.بهداشتیشربآببهنیازمندروستاهایشناسایی-1

.خیرینکمکهایوساماندهیجذبوشناسائی-2

.مرتبطومحافلسازمانهادرمجمعاهدافتبیین-3

.مجمعاهدافکیفیتارتقاءجهتعلمیمجامعباارتباطجهتدروتالشسعی-4

.کشورازخارجوداخلیخیریناطالعاتبانکایجاد-5

.تاهاروسآبرسانیدرانجامپیشازبیشمشارکتبهمستعدروستاهایمردمنظرجلب-6

.اروستاهبانفوذوافرادوخیریناسالمیشورایواعضایدهیارانباارتباطگسترش-7

هایمشارکتباروستاهادرشربآبسازیبهینهوتوسعهقانوننمودنعملیدرسعی-8

.مردمی
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(ریالمیلیون )مبلغ هزینه شده  واحد   تعداد/مقدار شرح عملیات ردیف

55,600
کیلومتر 189

توزیعوانتقالشبکهاحداثومرمت
1

28,500 حلقه 13 عمیقحفر چاه عمیق ونیمه  2

7,600 حلقه
4 به چاه هارسانیبرق 3

5 تجهیز چاه  

750 باب 4 سازی  باز موتورخانه وساخت  4

600 دستگاه 1 کنشرینبآنصبوخرید 5

550 مورد 2 زیتانکر سیار از چاه کشاورب آمین أت 6

180 مورد 4 ژئو فیزیک محل چاهمطالعات هزینه  7

93,780 *جمع 8

روستا144 بهره مند  روستاهای تعداد  9

میلیارد ریال در هیأت مدیره مجمع خیرین آبرسان فارس به تصویب 100به میزان 95بودجه مجمع خیرین آبرسان در سال *
.درصد مبلغ مصوب ، با مشارکت مردم و خیرین بزرگوار جذب گردید94رسیده بود که 

میلیارد ریال  دیگر شده اند مشروط به تأمین کمبود 91الزم به یادآوری است که خیرین، متعهد به پرداخت 
.  اعتبار جهت اتمام پروژه از محل اعتبارات دولتی
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میزان مشارکت مردمی وکمک خیرین به تفکیک شهرستانها
(میلیون ریال) مبلغ هزینه شدهنام شهرستانردیف

25,000الرستان1
23,750مهر2
13,150شیراز3
9,000اقلید4
8,200داراب5
7,500مرودشت6
3,500فراشبند7
1,120بوانات8
700المرد9
600کوار10
600گراش11
582پاسارگاد12
78اباده13

93,780جمع
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عملیات حفاری چاه روستای چغان الر به همت تعدادی از   
خیرین روستا به نمایندگی آقای وحید جعفری

حلقه چاه دیگر توسط خیرین حفر 4در همین شهرستان 
شده است 

تا با همت تعدادی از خیرین بزرگوار روس: روستای کاریان -1
تا با همت تعدادی از خیرین بزرگوار روس: روستای کهنه اوز-2
تا با همت تعدادی از خیرین بزرگوار روس: روستای بلغان-3
تا با همت تعدادی از خیرین بزرگوار روس: روستای الغران -4
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عملیات حفاری چاه روستای حسام آباد مرودشت به 
همت خیر بزرگوار آقای محمد رنجبر

عملیات حفاری چاه شهرک غدیر داراب به همت 
اهالی از محل یارانه سه ماه مردم روستا

در همین شهرستان دو حلقه چاه دیگر توسط خیرین حفر  
: شده و یک حلقه چاه در حال حفاری می باشد

:روستای فیروزی -1
روستای فتح آباد-2
با همت خیر  ( : در حال حفاری) روستای سیوند -3

بزرگوار آقای امید وار
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عملیات حفاری چاه روستای تفیهان شیراز به همت خیر 
بزرگوار آقای ظهراب منفرد

عملیات حفاری چاه روستای پهناپهن فراشبند به همت 
خیر بزرگوار آقای علی مزارعی از محل دیه مرحوم پدر 

ایشان به نمایندگی از کل اعضای خانواده

حفر چاه دستی روستای همت آباد نیز با همت مردم روستا در همین  
.شهرستان حفر و به بهره برداری رسیده است
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قبل از بازسازی  بعد از بازسازی 

شهرستان آباده 

شهرستان بوانات 
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قبل از بازسازی  در حین بازسازی
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95سال  96سال 
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.ماهه اول سال می باشد6مربوط به 96بودجه جذب شده در سال 

94سال  95سال  96سال 
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.،  تعداد روستاهای هدف می باشد96تعداد روستاها ی در نظر گرفته در سال 

94سال  95سال  96سال 
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94سال  95سال  96سال 
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شهرستان مهر

شهرستان خنج
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مجمع خیرین آبرسان 
فارس


