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  يكبخش 



  

  شركت كلياطالعات 

  تبريز : محل ثبت                                 كوهسه ساختماني و حفاري : شركتنام شركت

                                             ٠٤/٠٦/١٣٦١ : تاريخ ثبت                                                          ٢٠٩٣/٢٣٨٣: ثبت ةشمار

  ميليون ريال   ١٢٠,١٥ : پرداخت شده ةسرماي                                        ميليون ريال ١٢٠,١٥: ثبت شده ةسرماي

و  »فاضالب و آبي هاشبكه و آب انتقال خطوط« و »مربوطه ساتيسأت وي سدساز« يهارشته ريز در »آب« ةرشت كي هيپا كاري: ةگروه رشت

  ساختمان و ابنيهچهار  ةسه تأسيسات و تجهيزات و پاي ةپاي

  ١٠٢٠٠٠٨٥٢٠٢:ملي شركت ةشناس ةشمار                  ٤١١١-٦٥٥١-٧٤٦٥:  اقتصادي شركت ةشمار

فعاليت در امور مطالعاتي ـ طراحي، محاسبه، مشاوره، نظارت و پيمانكاري (اجرا) در داخل و خارج  فعاليت شركت (طبق اساسنامه):موضوع 

ها و فروشندگان و كارخانجات داخلي و شركت ةامور بازرگاني، خريد و فروش، صادرات و واردات و اخذ نمايندگي از كلي ةاز كشور و نيز كلي

  ازم يدكي مربوط به: آالت و لوخارجي مصالح و تجهيزات و ماشين

كشي، اجراي هاي كوچك، ديوارهاي ساختماني، محوطهعمومي اعم از چوبي، آجري، سنگي، بتني و فلزي، سازه ةها و ابنيساخت ساختمان الف ـ

  پياده رو و نظاير آن.

توزيع آب، تاسيسأت و تجهيزات  هايهاي آب، مخازن آب و شبكههاي هيدروليكي و تونلهاي آبي، سازهسدها و ساختمان نيروگاه ـب

هاي آوري و انتقال فاضالب، كانالهاي جمعهاي پمپاژ آب و فاضالب بزرگ، شبكهايستگاه هاي آب و فاضالب بزرگ خطوط انتقال آب،خانهتصفيه

تكثير آبزيان و عمليات ساختماني ها و استخرهاي پرورش و هاي دريايي و ساحلي، احداث حوضچههاي آبياري و زهكشي، سازهانتقال آب و شبكه

  اير آن.هاي آب و فاضالب و نظخانه(سيويل) تصفيه

ها ـ تونل ها ـدار، فرودگاههاي انتقال هوايي پايهباند فرودگاه، سيستمهاي ريلي، ها، راههاي اصلي و فرعي، بزرگراهها نظير جادهساخت راه پ ـ

  .و راهداري و عمليات آسفالتي و نظاير آن حمل و نقل (تهيه، نصب، نگهداري و تعمير تجهيزات) هايهاي زيرزميني و سيستمها ـ راهپل

آرايي، استخراج، فرآوري، متالورژي تأسيسات و تجهيزات صنايع غذايي، صنايع تبديلي، نساجي، پوشاك، چرم، چوب، شيشه، سلولزي، كانه ـت

صنايع پتروشيمي، شيميايي، كاني غيرفلزي ـ صنايع سنگين، معدني، صنايع فلزي (آهن و فوالد،  خام و توليد در استخراجي، ذخيره، تبديل مواد

  هاي فلزي).غيرآهني و فرآورده

  ٢٦/٠٦/١٣٩٤ - ١٣٧٠٦٢: شماره و تاريخ آخرين گواهي احراز صالحيت

   :نشاني قانوني شركت

 واحد جنوبي –طبقه اول  – ١٤٢پالك -خيابان بيست و ششم-شهرآرا-تهران دفتر مركزي:

 ٠٢١-٨٨٢٤٩٠٢١تلفاكس: 

 Bواحد  ١٧طبقه  -برج بلور - فلكه دانشگاه -تبريز : تبريزشعبة 

  ٠٤١-٣٣٣٥٣٤٣٥تلفاكس: 



 نمودار سازماني -١-١

  هاشركت و كارگاه







  اساسنامة شركت -١-٢















 

  آگهي تاسيس شركت -١-٣





 هاي رسميروزنامه -١-٤

  تغييراتآخرين 
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  دوبخش 



سمت، سوابق تحصيلي و  -٢-١

  كاري اعضاي هيات مديره



  سمت، سوابق تحصيلي و كاري اعضاي هيات مديره شركت -٢-١

  تحصيلي  ةمدرك و رشت  سمت   نام و نام خانوادگي  رديف
تجربه كار 

  (سال)

  زادگانيوسف معصوم  ١
  و  مدير عامل

  مديره هياتعضو 
  ٣١ DBAاي ي حرفهادكتر -مكانيك  يكارشناس

  ٢٧  عمران يكارشناس  مديره هياترئيس   رسول باغبان اورندي  ٢

  ٢٢  عمران  يكارشناس  مديره هيات نايب رئيس  فريد نظري  ٣

  ٣٦  عمران  يكارشناس مديره هياتعضو   عليرضا باغبان اورندي  ٤

  ١٨  حسابداري يكارشناس مديره هياتعضو   سولماز يقيني  ٥

  ١٦  صنايع يكارشناس مديره هياتعضو   امير باغبان اورندي  ٦

  ٣  مرمت و بازسازي يكارشناس مديره هياتعضو   عماد باغبان اورندي  ٧

  



تصوير مدارك تحصيلي  -٢-٢

  اعضاي هيات مديرة شركت

















اي از سوابق اجرايي خالصه -٢-٣

  و مديريتي اعضاي هيات مديره



  اعضاي هيأت مديرهاجرايي و مديريتي  سوابق اي از خالصه -٢-٢
             )زادگانيوسف معصوم(:  مديرعامل الف

  نام كارفرما  نوع و فعاليت كاري  سمت  تاريخ خاتمه  تاريخ شروع  رديف

  مديره و رئيس كارگاه هياتعضو   ١٥/٠٦/٧٢  ٠١/١٠/٦٦  ١

  ،آذربايجان غربيي دشت شيبلو ـ هاكانال ةشبك پروژة

  ،انيهثمتر مكعب بر  ٥/٢به ظرفيت  –هكتار  ٤٠٠٠به وسعت  - آذربايجان غربيايستگاه پمپاژ شيبلو ـ  پروژة

  ،آذربايجان غربيپلدشت سد ارس ـ  ةجاد پروژة

  ،آذربايجان غربيرود و فسندوز ـ  سازي زرينهكناره پروژة

  ،آذربايجان غربيي دشت مدرن مهاباد ـ هاكانالپوشش بتني و سنگي  پروژة

  ،آذربايجان غربيو زهكش ساحل چپ گدار نقده ـ  شبكة آبياري پروژة

  شركت دالغا

  كارگاه مديره و رئيس هياتعضو   ١٥/٠٥/٧٨  ٣٠/٠٦/٧٢  ٢

  ،آذربايجان غربيي دشت مهاباد ـ هاكانالپوشش بتني  پروژة

  ،غربيآذربايجان تني گوگ تپه ـ  ٢٥٠٠انبار  پروژة

  ،هكتار ٢٨٠٠به وسعت  ـ آذربايجان غربيايستگاه هاي پمپاژ و خط انتقال آب هوالسو ـ  پروژة

  ،آذربايجان غربيسد انحرافي و كانال انتقال آب سد حسنلوي نقده ـ  پروژة

  شركت روان رود

  شركت سنگ و كوه  ،باهو كالت ـ سيستان و بلوچستاندشت  ٤و  ٣ي درجه هاكانالسطحي  شبكة آبياري پروژة پيمان مديريت  ٢٧/٠٦/٨٠  ٢٤/٠٥/٧٨  ٣

  شركت تكنيكان  ،پتروشيمي تبريز Eاجراي خط  پروژة رئيس كارگاه  ٣٠/٠٧/٨١  ٢٨/٠٦/٨٠  ٤

  شركت آذر ايستاب  ،احداث كانال آب ديزج تكيه و ساماندهي مسيل روستاي داش آغل اروميه پروژة  مديرعامل  ٢٠/٠٤/٨٢  ١٠/٠٨/٨١  ٥

  نظارت سرپرست  ٢٠/٠٧/٨٦  ٢١/٠٤/٨٢  ٦
تحت  شبكة آبياريهاي آبياري و زهكشي و ي پمپاژ و شبكههاايستگاههاي طرح سد حسنلوي نقده شامل پروژه

  ،هكتار ٥٥٠٠فشار به وسعت 
  مهندسين مشاور پوياب

 مديره هياتو عضو  مدير عامل  تاكنون  ١٩/١١/٨٥  ٧

  ،٢٥+٩٠٠تا  ١٣+٥٠٠سد خداآفرين از كيلومتر  پاياب ياراضابنية فني و  ياحداث كانال اصل پروژة

  اراضي پاياب سد سبالن، US6تا  US1نواحي عمراني  شبكة فرعيي يعمليات اجرا پروژة

  دشت نكا، ٥و  ٤آبياري و زهكشي نواحي عمراني  شبكةاجراي  پروژة

  ،باقيماندة سد مخزني اشنويه اتيعمل يو اجرا ليتكم پروژة

  ،٤و٣،٢واحدهاي  نيدوم خداآفرناحية عمراني  ياريآبشبكة اصلي احداث  پروژة

  ،عمليات اجرايي سيفون جنوب به شمال و اجراي قسمتي از كانال اصلي اراضي پاياب سد  سبالن پروژة

  ،٦٥+٠٠٠تا  ٥٥+٠٠٠مربوطه از كيلومتر ابنية فني احداث كانال اصلي خداآفرين و  پروژة

  ،٢و  ١واحد عمراني بادين  شبكة آبيارياحداث  پروژة

  شركت سه كوه

  
  
  
  
 

  



  اعضاي هيأت مديرهاجرايي و مديريتي  سوابق اي از خالصه -٢-٢
  )رسول باغبان اورندي(مديره  هيات:  رئيس ب

  نام كارفرما  نوع و فعاليت كاري  سمت  تاريخ خاتمه  تاريخ شروع  رديف

٠٣/١٠/٧١  ٢٠/٠٦/٧٠  ١  
  مديره هياتعضو 

  ،اجراي اسكلت مقاوم مجتمع مسكوني جانبازان تبريز پروژة

  ،واحد آپارتمان مسكوني سيمان صوفيان شهرك ارم تبريز ٧٢احداث  پروژة
  شركت روند

١٥/٠١/٧٥  ٢٨/٠٦/٧٢  ٢  

١٦/٠٧/٧٦  ١٥/٠١/٧٥  ٣  
  مديرعامل

  ،اجراي تأسيسات برقي و مكانيكي مركز بهداشت شهر جديد سهند پروژة

  ،شهر جديد سهند ٣ي كريدور پياده محله عمليات اجراي پروژة
  شركت اقليم آرا

٢٤/٠٩/٧٦  ٢٠/٠٧/٧٥  ٤  

٠٣/٠٩/٨٠  ١٤/٠٥/٧٦  ٥  

  كاركنان

  ،مقاوم هتل شهريار تبريز ة، حصاركشي و اجراي سازخاكبرداري پروژة

  شركت سه كوه
  ،بازار سليمان تبريز  Gاجراي اسكلت مقاوم بلوك پروژة  ٠٦/٠٣/٨١  ٢٠/١٠/٧٩  ٦

  ،خام درياي خزركارهاي سيويل طرح فرآورش نفت  پروژة  ٣١/٠٦/٨٢  ٠٦/٠٥/٨١  ٧

  ،آذربايجان غربيدشت نقده ـ  NSP3ي آبرساني هاكانالاجراي  پروژة  ٣٠/٠٣/٨٤  ٠٨/٠٥/٨١  ٨

 مديره هياترئيس   تاكنون  ١٩/١١/٨٥  ٩

  ،٢٥+٩٠٠تا  ١٣+٥٠٠پاياب سد خداآفرين از كيلومتر  ياراضابنية فني و  ياحداث كانال اصل پروژة

  اراضي پاياب سد سبالن، US6تا  US1نواحي عمراني  شبكة فرعي اجراييعمليات  پروژة

  دشت نكا، ٥و  ٤آبياري و زهكشي نواحي عمراني  شبكةاجراي  پروژة

  ،باقيماندة سد مخزني اشنويه اتيعمل يو اجرا ليتكم پروژة

  ،٤و٣،٢واحدهاي  نيدوم خداآفرناحية عمراني  ياريآبشبكة اصلي احداث  پروژة

  ،عمليات اجرايي سيفون جنوب به شمال و اجراي قسمتي از كانال اصلي اراضي پاياب سد  سبالن پروژة

  ،٦٥+٠٠٠تا  ٥٥+٠٠٠مربوطه از كيلومتر ابنية فني احداث كانال اصلي خداآفرين و  پروژة

  ،٢و  ١واحد عمراني بادين  شبكة آبيارياحداث  پروژة

  شركت سه كوه

  

   



  اعضاي هيأت مديرهاجرايي و مديريتي  سوابق اي از خالصه -٢-٢
  

  فريد نظري)(مديره هيات نائب رئيس   :ج 

  نام كارفرما  نوع و فعاليت كاري  سمت  تاريخ خاتمه  تاريخ شروع  رديف

  سازمان عمران تبريز  ،پروژة احداث پاساژ و پاركينگ طبقاطي تربيت تبريز  مترور و تكنسين  ٢٩/١٢/٧٥  ١٣/٠٥/٧٥  ١

  سازمان عمران تبريز  ،پروژة احداث مركز خريد ترمينال تبريز  مترور و تكنسين  ٣١/٠٤/٧٧  ٠١/٠١/٧٦  ٢

  سازمان عمران تبريز  ،راه تبريزپروژة احداث پل روگذر بتني نصف  مترور و تكنسين  ٣١/٠٤/٧٨  ٠١/٠٥/٧٧  ٣

  ،بازار مشروطه تبريز A-B-C-D-Eهاي پروژة احداث بلوك  مترور و تكنسين  ٣٠/١٠/٧٩  ٠١/٠٥/٧٨  ٤
ي شركت عمران و توسعه

  آذربايجان

  شركت سه كوه  ،بازار سليمان تبريز  Gاجراي اسكلت مقاوم بلوكپروژة   مهندس اجرا  ٣١/٠٤/٨١  ٠١/١١/٧٩  ٥

  شركت سه كوه  ،كارهاي سيويل طرح فرآورش نفت خام درياي خزرپروژة  رئيس كارگاه  ٣١/٠٦/٨٢  ٠١/٠٥/٨١  ٦

  شركت سه كوه  ،دفتر فني دفتر مركزي مدير دفتر فني  ٢٩/١٢/٨٢  ٠١/٠٧/٨٢  ٧

  شركت سه كوه  ،غربي دشت نقده ـ آذربايجان NSP3ي آبرساني هاكانالاجراي پروژة  رئيس كارگاه  ٣١/٠٦/٨٤  ٠١/٠١/٨٣  ٨

  شركت سه كوه  ،دفتر فني دفتر مركزي مدير دفتر فني  ٢٩/١٢/٨٤  ٠١/٠٧/٨٤  ٩

 مدير عامل  ٣٠/٠٧/٨٧  ٠١/٠١/٨٥  ١٠

  ،آوج CNGپروژة احداث جايگاه 

  ،خواجه به نوردوز ٨كشي فيبر نوري قطعة پروژة حفاري و كابل

  ،متر مكعبي ترك ميانه ١٠ ٠٠٠پروژة احداث مخزن 

  ،باالي آبيك متر مكعبي تپه ٥ ٠٠٠پروژة احداث مخزن 

  مهندسين نيك پي طرح

 رئيس كارگاه  ١٧/٠٣/٩٤  ٠١/٠٨/٨٧  ١١

  ،٢٥+٩٠٠تا  ١٣+٥٠٠پاياب سد خداآفرين از كيلومتر  ياراضابنية فني و  ياحداث كانال اصلپروژة 

  اراضي پاياب سد سبالن، US6تا  US1نواحي عمراني  شبكة فرعي اجراييعمليات پروژة 

  دشت نكا، ٥و  ٤آبياري و زهكشي نواحي عمراني  شبكةاجراي  پروژة

  شركت سه كوه

  رهيمدهيات  سيرئنائب   ٣٠/٠٤/٩٦  ١٨/٠٣/٩٤  ١٢

  دشت نكا، ٥و  ٤آبياري و زهكشي نواحي عمراني  شبكةاجراي  پروژة

  ،باقيماندة سد مخزني اشنويه اتيعمل يو اجرا ليتكمپروژة 

  ،٤و٣،٢واحدهاي  نيدوم خداآفرناحية عمراني  ياريآبشبكة اصلي احداث پروژة 

  ،پروژة عمليات اجرايي سيفون جنوب به شمال و اجراي قسمتي از كانال اصلي اراضي پاياب سد  سبالن

  ،٦٥+٠٠٠تا  ٥٥+٠٠٠فني مربوطه از كيلومتر پروژة احداث كانال اصلي خداآفرين و ابنية 

  ٢و  ١پروژة احداث شبكة آبياري واحد عمراني بادين 

  شركت سه كوه

    



  اعضاي هيأت مديرهاجرايي و مديريتي  سوابق اي از خالصه -٢-٢
 

  فحه يكص                                                                                                                                                                                          )عليرضا باغبان اورندي(مديره  هياتعضو   :د

  نام كارفرما  نوع و فعاليت كاري  سمت  تاريخ خاتمه  تاريخ شروع  رديف

  شركت باستان  ،سازي تبريزهاي سازماني ماشيناحداث خانه پروژة  كاركنان  ١٠/٠٨/٥١  ٠١/٠٤/٥١  ١

  گُردان مهندسي ارتش  ،احداث بيمارستان ارتش پروژة كاركنان  ١٠/٠٨/٥٣ ١٠/٠٨/٥١  ٢

  شركت مثلث  ،گمرگ جلفا ةطرح توسع پروژة كاركنان  ٣١/٠٣/٥٤  ٠٣/٠٩/٥٣  ٣

  شركت بنيان  ،گمرگ جلفا ةطرح توسع پروژة كاركنان  ١٠/٠٨/٥٤  ٠١/٠٤/٥٤  ٤

  شركت كتيبه  ،تبريزسازي ماشينهاي نوآموزان خوابگاه پروژة كاركنان  ٢٩/١٢/٥٤  ١٢/٠٨/٥٤  ٥

  شركت بنيان  ،مجموعه ورزشي تراكتورسازي تبريز پروژة كاركنان  ١٥/٠٨/٥٦  ٠١/٠٢/٥٥  ٦

  شركت زرين پي  ،تبريزسازي ماشينهاي نوآموزان خوابگاه پروژة كاركنان  ١٩/١٢/٦٠  ١٦/٠٨/٥٦  ٧

١٩/٠٣/٦٢  ٢٨/٠٤/٦١  ٨  

  مديره هياتعضو 

  ،متر مكعبي آب مشروب مياندوآب ـ آذربايجان غربي ٥٦٠٠منبع  پروژة

  ،متر مكعبي نيروگاه حرارتي تبريز ١٠٠٠٠منبع  پروژة  ١١/٠٩/٦٣  ٠١/٠٥/٦١  ٩  شركت المينار

  ،متر مكعبي پشت كشتارگاه تبريز ١٠٠٠٠منبع  پروژة  ٣٠/١٠/٦٤  ١٢/٠٩/٦٣  ١٠

٣٠/١٠/٦٥  ٢١/١١/٦٤  ١١  
  مديره هياتعضو 

  ،ساختمان سرپرستي بانك كشاورزي تبريز پروژة
  شركت سه كوه

  ،ساختمان مركز تلفن ابوريحان تبريز پروژة  ١٧/١٠/٦٧  ٠٩/١٢/٦٥  ١٢

٢٠/١٢/٧٠  ٢٥/٠٦/٦٦  ١٣  
  مديرعامل

  ،احداث مجتمع قضائي استان ـ تبريز پروژة
  شركت سه كوه

  ،عمليات ساختماني نيروگاه برق آبي مغان ـ آذربايجان شرقي پروژة  ٠٨/٠٩/٧١  ٢٢/٠٧/٧٠  ١٤

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  



  اعضاي هيأت مديرهاجرايي و مديريتي  سوابق اي از خالصه -٢-٢

  فحه دوص                                                                                                                                                             عليرضا باغبان اورندي)                             (مديره  هياتعضو   : د

  نام كارفرما  نوع و فعاليت كاري  سمت  تاريخ خاتمه  تاريخ شروع  رديف

  كوهشركت سه   ،برج خنك كننده بتني آب پااليشگاه تبريز پروژة  مديرعامل  ١٧/١١/٧٣  ٠١/٠٣/٧٠  ١٥

  شركت سه كوه  ،آذربايجان شرقيالحاقيه عمليات تكميلي نيروگاه برق آبي مغان ـ  پروژة  مديرعامل  ١٧/١١/٧٣  ١٥/٠٩/٧٣  ١٦

  شركت سه كوه  ،خاكبرداري، حصاركشي و اجراي سازه مقاوم هتل شهريار تبريز پروژة  مديرعامل  ٠٣/٠٩/٨٠  ١٤/٠٥/٧٦  ١٧

  شركت سه كوه  ،بازار سليمان تبريز  Gاجراي اسكلت مقاوم بلوك پروژة  مديرعامل  ٠٦/٠٣/٨١  ٢٠/١٠/٧٩  ١٨

  شركت سه كوه  ،كارهاي سيويل طرح فرآورش نفت خام درياي خزر پروژة  مديرعامل  ٣١/٠٦/٨٢  ٠٦/٠٥/٨١  ١٩

  شركت سه كوه  ،آذربايجان غربيدشت نقده ـ  NSP3ي آبرساني هاكانالاجراي  پروژة  مديرعامل  ٣٠/٠٣/٨٤  ٠٨/٠٥/٨١  ٢٠

  مديره هياتنائب رئيس   ١٧/٠٣/٩٤  ١٩/١١/٨٥  ٢١

  ،٩٠٠+٢٥الي  ١٣+٥٠٠كيلومتر  خداآفريناراضي پاياب سد ابنية فني احداث كانال اصلي و  پروژة

  ،اراضي پاياب سد سبالن US6تا  US1نواحي عمراني  شبكة فرعي اجراييعمليات  پروژة

  دشت نكا، ٥و  ٤آبياري و زهكشي نواحي عمراني  شبكةاجراي  پروژة

  ،باقيماندة سد مخزني اشنويهتكميل و اجراي عمليات  پروژة

  ،٤و٣،٢واحدهاي دوم خداآفرين ناحية عمراني اصلي آبياري  ةاحداث شبك پروژة

  شركت سه كوه

  رهيمد هيات عضو  ٣٠/٠٤/٩٦  ١٨/٠٣/٩٤  ٢٢

  ،مخزني اشنويه باقيماندة سد اتيعمل يو اجرا ليتكم پروژة

  ،٤و٣،٢واحدهاي  نيدوم خداآفرناحية عمراني  ياريآب ياصل ةاحداث شبك پروژة

  ،عمليات اجرايي سيفون جنوب به شمال و اجراي قسمتي از كانال اصلي اراضي پاياب سد  سبالن پروژة

  ،٦٥+٠٠٠تا  ٥٥+٠٠٠مربوطه از كيلومتر ابنية فني احداث كانال اصلي خداآفرين و  پروژة

  ،٢و  ١واحد عمراني بادين  شبكة آبيارياحداث  پروژة

  شركت سه كوه

  

  

  

  

  

  

  

  



  اعضاي هيأت مديرهاجرايي و مديريتي  سوابق اي از خالصه -٢-٢

  )سولماز يقيني(مديره  هياتعضو   :هـ 

  نام كارفرما  نوع و فعاليت كاري  سمت  تاريخ خاتمه  تاريخ شروع  رديف

  شركت سه كوه  ،بازار سليمان تبريز (دفتر مركزي) Gحسابداري قرارداد اسكلت مقاوم بلوك  كاركنان  ٠٦/٠٣/٨١  ٢٠/١٠/٧٩  ١

  شركت سه كوه  ،حسابداري كارهاي سيويل طرح فرآورش نفت خام درياي خزر (دفتر مركزي) كاركنان  ٣١/٠٦/٨٢  ٠٦/٠٥/٨١  ٢

  شركت سه كوه  ،(دفتر مركزي) آذربايجان غربيدشت نقده ـ  NSP3ي آبرساني هاكانالحسابداري قرارداد  كاركنان  ٣٠/٠٣/٨٤  ٠٨/٠٥/٨١  ٣

 مديره هيات عضو  ١٧/٠٣/٩٤  ١٩/١١/٨٥  ٤

  ،٢٥+٩٠٠تا  ١٣+٥٠٠پاياب سد خداآفرين از كيلومتر  ياراضابنية فني و  ياحداث كانال اصل پروژة

  ،اراضي پاياب سد سبالن US6تا  US1نواحي عمراني  شبكة فرعي اجراييعمليات  پروژة

  دشت نكا، ٥و  ٤آبياري و زهكشي نواحي عمراني  شبكةاجراي  پروژة

  ،باقيماندة سد مخزني اشنويه اتيعمل يو اجرا ليتكم پروژة

  ،٤و٣،٢واحدهاي  نيدوم خداآفرناحية عمراني  ياريآبشبكة اصلي احداث  پروژة

  شركت سه كوه

  رهيمد هيات عضو  ٣٠/٠٤/٩٦  ١٨/٠٣/٩٤  ٥

  ،مخزني اشنويهباقيماندة سد  اتيعمل يو اجرا ليتكم پروژة

  ،٤و٣،٢واحدهاي  نيدوم خداآفرناحية عمراني  ياريآبشبكة اصلي احداث  پروژة

  ،عمليات اجرايي سيفون جنوب به شمال و اجراي قسمتي از كانال اصلي اراضي پاياب سد  سبالن پروژة

  ،٦٥+٠٠٠تا  ٥٥+٠٠٠مربوطه از كيلومتر ابنية فني احداث كانال اصلي خداآفرين و  پروژة

  ،٢و  ١واحد عمراني بادين  شبكة آبيارياحداث  پروژة

  شركت سه كوه

  

  
    



  اعضاي هيأت مديرهاجرايي و مديريتي  سوابق اي از خالصه -٢-٢

  مديره (امير باغبان اورندي) هياتعضو   :و

  نام كارفرما  نوع و فعاليت كاري  سمت  تاريخ خاتمه  تاريخ شروع  رديف

  شركت سه كوه  ،قرارداد كارهاي سيويل طرح فرآورش نفت خام درياي خزر پروژة مترور كاركنان  ٣١/٠٦/٨٢  ٠٦/٠٥/٨١  ١

  شركت سه كوه  ،آذربايجان غربيدشت نقده ـ  NSP3ي آبرساني هاكانالقرارداد  پروژة مترور  كاركنان  ٣٠/٠٣/٨٤  ٠٨/٠٥/٨١  ٢

 مديره هيات عضو  ١٧/٠٣/٩٤  ١٩/١١/٨٥  ٣

  ،٢٥+٩٠٠تا  ١٣+٥٠٠پاياب سد خداآفرين از كيلومتر  ياراضابنية فني و  ياحداث كانال اصل پروژة

  ،اراضي پاياب سد سبالن US6تا  US1نواحي عمراني  شبكة فرعي اجراييعمليات  پروژة

  دشت نكا، ٥و  ٤آبياري و زهكشي نواحي عمراني  شبكةاجراي  پروژة

  ،باقيماندة سد مخزني اشنويه اتيعمل يو اجرا ليتكم پروژة

  ،٤و٣،٢واحدهاي  نيدوم خداآفرناحية عمراني  ياريآبشبكة اصلي احداث  پروژة

  شركت سه كوه

  رهيمد هيات عضو  ٣٠/٠٤/٩٦  ١٨/٠٣/٩٤  ٤

  ،باقيماندة سد مخزني اشنويه اتيعمل يو اجرا ليتكم پروژة

  ،٤و٣،٢واحدهاي  نيدوم خداآفرناحية عمراني  ياريآبشبكة اصلي احداث  پروژة

  ،جنوب به شمال و اجراي قسمتي از كانال اصلي اراضي پاياب سد  سبالنعمليات اجرايي سيفون  پروژة

  ،٦٥+٠٠٠تا  ٥٥+٠٠٠مربوطه از كيلومتر ابنية فني احداث كانال اصلي خداآفرين و  پروژة

  ،٢و  ١واحد عمراني بادين  شبكة آبيارياحداث  پروژة

  شركت سه كوه

  
   

  



  اعضاي هيأت مديرهاجرايي و مديريتي  سوابق اي از خالصه -٢-٢

  مديره (عماد باغبان اورندي) هياتعضو   :ز

  نام كارفرما  نوع و فعاليت كاري  سمت  تاريخ خاتمه  تاريخ شروع  رديف

  رهيمد هيات عضو  ٣٠/٠٤/٩٦  ١٨/٠٣/٩٤  ١

  ،باقيماندة سد مخزني اشنويه اتيعمل يو اجرا ليتكم پروژة

  ،٤و٣،٢واحدهاي  نيدوم خداآفرناحية عمراني  ياريآبشبكة اصلي احداث  پروژة

  ،و اجراي قسمتي از كانال اصلي اراضي پاياب سد  سبالن عمليات اجرايي سيفون جنوب به شمال پروژة

  ،٦٥+٠٠٠تا  ٥٥+٠٠٠مربوطه از كيلومتر ابنية فني احداث كانال اصلي خداآفرين و  پروژة

  ،٢و  ١واحد عمراني بادين  شبكة آبيارياحداث  پروژة

  شركت سه كوه

  



  سهبخش 



 هاي انجام گرفتهپروژه -٣-١

  ١٣٨٥قبل از سال 



  ١٣٨٥سال  قبل ازانجام گرفته  هايپروژه -١-٣

  محل اجرا  شرح پروژه  رديف
  اوليهمبلغ 

  (ميليون ريال)
  نام دستگاه

  طرف قرارداد
  مشاورنام 

تاريخ 
  آغاز

تحويل تاريخ 
يا  موقت

  پيشرفتدرصد

١  
انجام عمليات ساختماني 
نيروگاه برق  آبي مغان با 

  الحاقيه

كشت و 
صنعت 

  مغان
١ ,٤٦٤  

برق شركت 
اي منطقه

  آذربايجان

مهندسين مشاور 
 آشناب ا . سي . اي

١٤/٠٥/٧٠  
١٧/١١/٧٣  

  (تحويل موقت)

ساخت برج خنك كننده   ٢
  بتوني پااليشگاه تبريز

  ٧٨٠  تبريز
شركت ملي 

  نفت ايران
شركت ملي نفت 

  ايران
٢٢/٠٧/٧٠  

٠٨/٠٩/٧١  
  (تحويل موقت)

٣  
خاكبرداري وحصاركشي و 
اجراي سازه مقاوم هتل 

  شهريار تبريز
  ٧ ,١٤٨  تبريز

هتل بين 
الملي شهريار 

  تبريز

مهندسين مشاور 
 ساختمان پرلين

١٤/٠٥/٧٦  
٠٣/٠٩/٨٠  

  (تحويل موقت)

٤  
احداث مخزن زميني بتني 

شهر  ٢مترمكعبي فاز  ١٥٠٠٠
  جديد سهند

  ٣ ,٨٤٨  سهند
واحد نظارت 
  شركت عمران

شركت عمران شهر 
 جديد سهند

٢٠/٠٢/٧٧  
٢٠/٠٧/٧٩  

  موقت)(تحويل 

اجراي اسكلت مقاوم بلوك   ٥
G بازار سليمان  

  ٠٤٠,١٢  تبريز
شركت عمران 

و توسعه 
  آذربايجان

دفتر فني شركت 
توسعه و عمران 

 آذربايجان
٢٠/١٠/٧٨  

٠٦/٠٣/٨١  
  (تحويل موقت)

٦  
كارهاي سيويل طرح 
فرآورش نفت خام درياي 

  خزر
 ٦ ,٧٩٠  تبريز

شركت ملي 
  نفت ايران

شركت مهندسي 
چينسينوپك   

٠٦/٠٥/٨١  
٣١/٠٦/٨٢  

  (تحويل موقت)

عمليات اجرائي كانالهاي   ٧
  دشت نقده NSP3آبرساني 

  ٦ ,٧١٧  نقده

  شركت
اي منطقهآب 

آذربايجان 
  غربي

  ٠٨/٠٥/٨١ مشاور پوياب
٣٠/٠٣/٨٤  

  (تحويل موقت)

 

   



  هاي انجام گرفتهپروژه -٣-٢

  ١٣٨٥بعد از سال 



  ١٣٨٥سال  بعد ازانجام گرفته  هايپروژه -٢-٣

  محل اجرا  شرح پروژه  رديف
  اوليهمبلغ 

  (ميليون ريال)
  نام دستگاه

  طرف قرارداد
  مشاورنام 

تاريخ 
  آغاز

تحويل تاريخ 
يا  موقت

  پيشرفتدرصد

١  

و ابنية  ياحداث كانال اصل
پاياب سد  يفني اراض

خداآفرين از كيلومتر 
  ،٢٥+٩٠٠تا  ١٣+٥٠٠

  ١٠٤ ,٩٨٤  خداآفرين
  شركت 

اي منطقه آب
  اردبيل

 شركت
 مهندسين مشاور

  توان آب
٠٩/١٢/٨٥  

١٧/٠٧/٩٠  
  (تحويل موقت)

٢  
ي شبكة فرعي يعمليات اجرا

 US6تا  US1نواحي عمراني 
 اراضي پاياب سد سبالن،

  ٦٧ ,٨٥١  شهرمشكين
  شركت 

اي منطقه آب
  اردبيل

شركت مهندسي 
  مشاور آشناب

  

مهندسان  شركت
مهار آب  مشاور

  عمران گستر

٢٢/١٠/٨٧  
٢٩/٠٢/٩٤  

  (تحويل موقت)

٣  
اجراي شبكة آبياري و 

و  ٤زهكشي نواحي عمراني 
  دشت نكا، ٥

  ١٨٢ ,٦٧٨  بهشهر
  شركت 

اي منطقه آب
  مازندران

مهندسي شركت 
  آب و خاك منابع

٠٣/٠٥/٩٠  
٢٦/٠٦/٩٦  

  (تحويل موقت)

٤  
 اتيعمل يو اجرا ليتكم

باقيماندة سد مخزني 
  اشنويه،

  ٢٥٢ ,٣٣٩  اشنويه
  شركت 

اي منطقهآب 
  آذربايجان غربي

 شركت
 مهندسين مشاور

  پوياب
٩٨  ٢٠/٠٦/٩٠ %  

٥  
 يارياحداث شبكة اصلي آب

ناحية عمراني دوم 
  ،٤و٣،٢واحدهاي  نيخداآفر

  ٩٨ ,٧٣٢  خداآفرين
  شركت 

اي منطقهآب 
  اردبيل

شركت 
مهندسين مشاور 

  سامان آبراه
٠٨/١٢/٩٠  

٠٧/٠٧/٩٥  
  (تحويل موقت)

٦  

عمليات اجرايي سيفون 
جنوب به شمال و اجراي 
قسمتي از كانال اصلي 

  ،اراضي پاياب سد  سبالن

  ٢٦ ,٣٢١  شهرمشكين
  شركت 

اي منطقه آب
  اردبيل

شركت 
مهندسين مشاور 

  فرازآب
١٧/٠٩/٩٤  

١٧/٠٧/٩٦  
  (تحويل موقت)

٧  
احداث كانال اصلي و ابنيه 

 از فني كانال خداآفرين
  ٦٥+٠٠٠تا  ٥٥+٠٠٠ كيلومتر

  ٣١٥ ,٦٧٦  خداآفرين
  شركت 

اي منطقه آب
  اردبيل

 شركت
 مهندسين مشاور

  توان آب
٢١/١٠/٩٤  

٢٣/٠٥/٩٧  
  (تحويل موقت)

اصلي  ةعمليات احداث شبك  ٨
  ٢آبياري واحد عمراني بادين 

  ٤٦٨ ,٨٠٠  پيرانشهر
  شركت 

اي منطقهآب 
  آذربايجان غربي

مهندسان  شركت
  آبگير مشاور

٩٩  ٢٤/٠٦/٩٥ %  

اصلي  ةعمليات احداث شبك  ٩
  ١آبياري واحد عمراني بادين 

  ٤٤٨ ,٩٠٠  پيرانشهر
  شركت 

اي منطقهآب 
  آذربايجان غربي

مهندسان  شركت
  آبگير مشاور

٩٨  ١٨/١١/٩٥ %  

 



  چهاربخش 



آالت و فهرست ماشين -٤-١

  تجهيزات شركت



  آالت و تجهيزات شركت (صفحة يك)فهرست ماشين -١-٤

  توضيحات  تعداد  سال ساخت  مدل  كارخانه سازنده  آالت و تجهيزاتنوع ماشين  رديف

 - ١ CD705A4  2004  كوماتسو گريدر  ١

 - ١ -  G 14  كاترپيالر گريدر  ٢

 - ١ -  M 100  فيات آليس گريدر  ٣

 - ١ D155  1983  كوماتسو بولدوزر  ٤

 - ١ -  D85  كوماتسو  بولدوزر  ٥

 - ١ D85E-18  1362  كوماتسو  بولدوزر  ٦

 چرخ زنجيري ١ LC 200-7 2000  كوماتسو بيل مكانيكي كوماتسو  ٧

 چرخ زنجيري ٢ PC228-2  2000  كوماتسو  بيل مكانيكي كوماتسو  ٨

 چرخ زنجيري ١ 2X240-3  1997  هيتاچي  بيل مكانيكي هيتاچي  ٩

 چرخ زنجيري ١ LC -7H  2011 210  هيوندا  بيل مكانيكي هيوندا  ١٠

  چرخ الستيكي ١ R 200 W 2008  هيوندا  بيل مكانيكي هيوندا  ١١

  چرخ الستيكي ١ 1373  912  هپكو  بيل مكانيكي هپكو  ١٢

 چرخ الستيكي ٢ 1992  350  كوماتسو  لودر  ١٣

 چرخ الستيكي ١ C  2001 821  كيس  لودر  ١٤

 الستيكيچرخ  ١ 1373 645  آليس فيات  لودر  ١٥

 چرخ الستيكي ١ 1998 950  كاترپيالر  لودر  ١٦

 تن ٢٦ ٦  1389  2624  بنز چرخ ١٠كاميون كمپرسي   ١٧

 تن ٢٦ ١ 1368  2624  بنز  چرخ ١٠كاميون كمپرسي   ١٨

 تن ٢٦ ١ 1975  2624  بنز  چرخ ١٠كاميون كمپرسي   ١٩

 تن ٢٦ ١ 1977  2624  بنز  چرخ ١٠كاميون كمپرسي   ٢٠

 تن ٢٦ ١ 1977  2624  بنز  چرخ ١٠كاميون كمپرسي   ٢١

 تن ٤٠ ١ 1983 دو كابين  بنز  كاميون كشنده   ٢٢

  ليتري ١٩٠٠٠ ١ R611STK  1977  ماك كاميون تانكردار  ٢٣

  ليتري ١٩٠٠٠ ١ 1976  015284  ماك كاميون تانكردار  ٢٤

  ليتري ١٩٠٠٠ ١ 1976  13973  ماك كاميون تانكردار  ٢٥

  ليتري ٦٠٠٠ ١ 1975  911  بنز كاميون تانكردار  ٢٦

  ليتري ٦٠٠٠ ١ 1969  911  بنز كاميون تانكردار  ٢٧

 تن ٢٦  ١ 1385 2624  بنز  يمتر ٣٢ دكل نگيپمپ شوئكاميون پمپ انتقال بتن و   ٢٨

  تن ١٠ ١  B10 1371 ماك كفي جرثقيل  ٢٩

  تن ٣ ١  1971  911  بنز كفي ليجرثق  ٣٠

 - ٢ - D10  -  سايدبوم  ٣١



  آالت و تجهيزات شركت (صفحة دو)فهرست ماشين -١-٤

  توضيحات  تعداد  سال ساخت  مدل  كارخانه سازنده  آالت و تجهيزاتنوع ماشين  رديف

 ليتري ٣٠٠٠٠تا  ٢٠٠٠ ٢٠  -  -  -  فلزي و گالوانيزهثابت  تانكر  ٣٢

 متر مكعب ٧ ٤ -  2624  بنز كاميون ميكسردار  ٣٣

 -  ١ -  SD150F  اينگرسولرند  بزي غلطك پاچه  ٣٤

 -  ١ - SD150F  اينگرسولرند  بزي غلطك پاچه  ٣٥

 -  ٢ - CA25P  ايران  غلطك خودور پاچه فيلي  ٣٦

 -  ١ - CA25P  ايران  غلطك خودور صاف  ٣٧

 - ٣ -  -  كيس  غلطك خودور صاف  ٣٨

 - ٢  -  -  سرندكار  دستگاه شن و ماسه  ٣٩

 بچينگ پالنت  ٤١
و  آراكليان

  ماشينراه
-  - ٤ - 

 - ١ - MF  توران تو  بابكت  ٤٢

 - ١٥ - KVA 5-500  - ژنراتور  ٤٣

 - ١٠ - -  - ترانس جوش و ركتي فاير  ٤٤

 - ١٥ - 400  روتنگران پارسه روليكاتيلن  تمام هيددستگاه جوش پلي  ٤٥

 - ٢٥ - - -  هاي مختلفدر ظرفيتپمپ آب   ٤٦

 -  ٢ - - -  تريلر كفي و كمرشكن  ٤٧

 -  ١٠ - - -  كشالكترو پمپ لجن  ٤٨

 تن ١٦٥٠ ٣ - - كره  پيكور سوسان  ٤٩

 



  پنجبخش 



جدول اطالعات مربوط به  -٥-١

  توان مالي شركت



  مالي شركتتوان جدول اطالعات مربوط به  -١-٥

ف
دي

ر
  

  شرح
  سال

  متوسط
  ١٣٩٢  )ميليون ريال(

  (ميليون ريال)
١٣٩٣  

  (ميليون ريال)
١٣٩٤  

  (ميليون ريال)
١٣٩٥  

  (ميليون ريال)
١٣٩٦  

  (ميليون ريال)

  ٦،٣٣٤  ٤،٧١٩ ٧،٤٦٠ ٧،١٠٣ ٨،٤٦٨ ٣،٩٢١  مالياتي) ةادار تأييدماليات ساليانه (  ١

  ١١،١٩٧  ١٥،٤٦٧  ٩،١٧٤  ٩،٥٢٢  ١٦،٠٤٦  ٥،٧٧٥  اجتماعي)تأمين سازمان  تأييداجتماعي (تأمين  ةبيم  ٢

  ٤١٥،٦٧٣  ٩٦٦،٧٠٦ ٤١٩،٣٩٠ ٢٦٣،٢٩٣ ٢٨٢،٢٥٨ ١٤٦،٧١٨  كارفرما) تأييددرآمد ناخالص (صورت وضعيت مورد   ٣

  ٤٤،٦٦٤  ٧٥،٠٠٤ ٥١،٦٩٠ ٣٥،٣٤٤ ٣٢،٤٥٨ ٢٨،٨٢٤  )هاي ثابت شركت (مستنددارايي  ٤

٥  
ي شده از سوي بانك يا موسسات مال تأييدميزان اعتبار 

  و اعتباري معتبر
٢،٠٠٠،٠٠٠  

  ٤٧٧،٨٦٨  ١،٠٦١،٨٩٦  ٤٨٧،٧١٤  ٣١٥،٢٦٢  ٣٣٩،٢٣٠  ١٨٥،٢٣٨  جمع كل (ميليون ريال)

  
 

 

ماليات
( ريال) 

پنجاه برابر ماليات
( ريال) 

بيمه 
(  ريال ) 

هفتاد برابر بيمــه
(  ريال ) 

درآمد
( ريال) 

سه برابر درآمــد
( ريال) 

داراييهاي ثابــت
( ريال) 

پنج برابر داراييهــاي ثابــت
( ريال) 

9٢٣,9٢١,676,٥٣٣١96,08٣,8٢6,6٥0٥,77٥,00١,٥0٣٤0٤,٢٥0,١0٥,٢١0١٤6,7١8,٣97,٣7١٤٤0,١٥٥,١9٢,١١٣٢8,8٢٤,٣79,٤77١٤٤,١٢١,897,٣8٥

9٣8,٤68,000,07٥٤٢٣,٤00,00٣,7٥0١6,0٤6,٤٥١,١6٣١,١٢٣,٢٥١,٥8١,٤١0٢8٢,٢٥8,870,٥١٢8٤6,776,6١١,٥٣6٣٢,٤٥8,٢٥0,٤٥7١6٢,٢9١,٢٥٢,٢8٥

9٤7,١0٣,١07,076٣٥٥,١٥٥,٣٥٣,8009,٥٢٢,6٤7,٢٥٢666,٥8٥,٣07,6٤0٢6٣,٢9٣,١77,٥66789,879,٥٣٢,698٣٥,٣٤٤,6٥8,09١١76,7٢٣,٢90,٤٥٥

9٥7,٤60,٤٣٥,٥88٣7٣,0٢١,779,٤009,١7٤,٥7٥,00٢6٤٢,٢٢0,٢٥0,١٤0٤١9,٣90,86١,789١,٢٥8,١7٢,٥8٥,٣67٥١,690,9١9,١٤٤٢٥8,٤٥٤,٥9٥,7٢0

96٤,7١9,٤68,709٢٣٥,97٣,٤٣٥,٤٥0١٥,٤67,٢97,8١٢١,08٢,7١0,8٤6,8٤0966,706,١١٣,٢٣٤٢,900,١١8,٣٣9,70٢7٥,00٤,67٥,٤6٢٣7٥,0٢٣,٣77,٣١0

6,٣٣٤,٥٣7,٥96٣١6,7٢6,879,8١0١١,١97,١9٤,٥٤678٣,80٣,6١8,٢٤8٤١٥,67٣,٤8٤,09٤١,٢٤7,0٢0,٤٥٢,٢8٣٤٤,66٤,٥76,٥٢6٢٢٣,٣٢٢,88٢,6٣١متوسط

٣١,67٢,687,98١١,٥8٣,6٣٤,٣99,0٥0٥٥,98٥,97٢,7٣٢٣,9١9,0١8,09١,٢٤0٢,078,٣67,٤٢0,٤7٢6,٢٣٥,١0٢,٢6١,٤١6٢٢٣,٣٢٢,88٢,6٣١١,١١6,6١٤,٤١٣,١٥٥جمع



شركت تأييد اعتبار تصوير  -٥-٢

  ،توسط بانك





  ششبخش 

در شركت حسن سابقه 

  كارهاي قبلي



تصوير فرم نظرسنجي از  -٦-١

  (كارفرمايان)كارهاي شركت 





















تصوير فرم نظرسنجي از  -٦-٢

  كارهاي شركت (مشاوران)



















هاي تصوير تقديرنامه -٦-٣

  دريافتي شركت









  هفتبخش 



  شركت كاركنان كليدي -٧-١
  

  مدرك و رشته  تحصيلي  سمت و مسئوليت  نام و نام خانوادگي  رديف
تجربه كار 

  (سال)

  ٢٨  كارشناس عمران  مدير پروژه  احمد عمرانيسيد   ١

  ٢٧  كارشناس عمران  مدير پروژه  عليرضا بناي باهر  ٢

  ٣٣  كارشناس عمران  مدير پروژه  حميد جعفري  ٣

  ٢٢  بآ -كارشناس عمران   پروژهمدير   فريد نظري  ٤

  ٢١  كارشناس عمران  كارگاهسرپرست   جعفر آهنگر  ٥

  ١٦  كارشناس عمران  كارگاهسرپرست   جواد سليماني  ٦

  ٣٥  كارشناس عمران  اجراسرپرست   عبدالحميد هياتي  ٧

  ٢٠  كارشناس عمران  اجرا سرپرست  سليمان سكاكي  ٨

  ١٠  بردارينقشهكارشناس   برداريسرپرست امور نقشه  علي قاسمي  ٩

  ٣٠  بردارينقشهكارشناس   برداريسرپرست امور نقشه  لوالدينمحمد شمس  ١٠

  ٢٢  كارشناس عمران  امور قراردادهافني و  دفترمدير   ميرصياد مختاريفر  ١١

  ١٦  كارشناس عمران  سرپرست دفتر فني  مهدي يوسفي  ١٢

  ١٦  آب -عمران كارشناس ارشد   سرپرست دفتر فني بهروز خورشيدي  ١٣

  ١٠  كارشناس عمران  سرپرست دفتر فني  مهدي پاكدل  ١٤

  ١٦  كارشناس عمران  سرپرست دفتر فني  عليرضا آستانه  ١٥

  ١٤  كارشناس عمران  سرپرست دفتر فني سخاوت احمدي  ١٦

  ٨  لزلهز -كارشناس ارشد عمران   تره و برآوردم  -نقشه و محاسبات    مهرزاد معصوم زادگان  ١٧

  ١٩  استراتژيككارشناس ارشد مديريت   ريزي و كنترل پروژهمدير امور برنامه  پورعباس نادر  ١٨

  ٣٥  كارشناس حسابداري  مدير امور مالي و اداري  پورناصر حسين  ١٩

  ١٠  كارشناس ايمني و بهداشت HSEمسئول   زادهاسالم عالي  ٢٠

  



  هشتبخش 



  تصوير گواهينامة -٨-١

  صالحيت پيمانكاري





  تصوير گواهينامة -٨-٢

  ايمنيتاييد صالحيت 





هاي تصوير گواهينامه -٨-٣

  هاي مديريتي شركتسيستم













  هاتصوير عضويت در انجمن -٨-٥





  نهبخش 



و  ياحداث كانال اصلتصاوير پروژة  -٩-١

پاياب سد خداآفرين از  يابنية فني اراض

  ،٢٥+٩٠٠تا  ١٣+٥٠٠كيلومتر 

  



٢٥+٩٠٠تا  ١٣+٥٠٠پاياب سد خداآفرين از كيلومتر  يو ابنية فني اراض ياحداث كانال اصلپروژة   – ١ – ٩  

 

 نمايي از محل تجهيز كارگاه

 
 نمايي از محل تجهيز كارگاه 



٢٥+٩٠٠تا  ١٣+٥٠٠پاياب سد خداآفرين از كيلومتر  يو ابنية فني اراض ياحداث كانال اصلپروژة   – ١ – ٩  

 
 برداري آزمايشيجهت بهره كانال اندازيآبنمايي از 

 
برداري آزمايشياندازي جهت بهرهپس از آب نمايي از كانال اجرا شده  



٢٥+٩٠٠تا  ١٣+٥٠٠پاياب سد خداآفرين از كيلومتر  يو ابنية فني اراض ياحداث كانال اصلپروژة   – ١ – ٩  

 
 مترميلي ٣٠٠٠ ة فلزي به قطربا لولقوري چاي اجراي سيفون 

 
 چاي (تبديل مقطع دايره به باكس)قوري ترانزيشن خروجي سيفون سازة نمايي از محل



٢٥+٩٠٠تا  ١٣+٥٠٠پاياب سد خداآفرين از كيلومتر  يو ابنية فني اراض ياحداث كانال اصلپروژة   – ١ – ٩  

 
  قوري چايگذاري سيفون لولهمراحل اجراي عمليات 

 
رونمايي از سازه دو منظوره تنظيمي آميل و پل ماشين   



٢٥+٩٠٠تا  ١٣+٥٠٠پاياب سد خداآفرين از كيلومتر  يو ابنية فني اراض ياحداث كانال اصلپروژة   – ١ – ٩  

 
  موقت خط غرقاب ايستگاه پمپاژ

  
  پروژه احداث كانال اصلي خداآفرين

 



ي شبكة فرعي يعمليات اجراپروژة  -٩-٢

اراضي پاياب  US6تا  US1نواحي عمراني 

  سد سبالن،

  



  اراضي پاياب سد سبالن US6تا  US1ي شبكة فرعي نواحي عمراني يعمليات اجراپروژة   – ٢ – ٩

 
  (مزرعة نمونه)برداري از شبكة فرعي اراضي پاياب سد سبالنبهره

 
  (مزرعة نمونه)برداري از شبكة فرعي اراضي پاياب سد سبالنبهره



  اراضي پاياب سد سبالن US6تا  US1ي شبكة فرعي نواحي عمراني يعمليات اجراپروژة   – ٢ – ٩

 
 نمايي از ايستگاه پمپاژ اجرا شده

 
پمپاژاجراي سازه ايستگاه   



  اراضي پاياب سد سبالن US6تا  US1ي شبكة فرعي نواحي عمراني يعمليات اجراپروژة   – ٢ – ٩

 
در محل حوضچة شير نصب اتصاالت و متعلقات  

 
 شهرينكساختمان امور آب مشنمايي از 

 



پروژة اجراي شبكة آبياري و زهكشي  -٩-٣

  دشت نكا، ٥و  ٤نواحي عمراني 

  



  دشت نكا ٥و  ٤هكشي نواحي عمراني پروژة اجراي شبكة آبياري و ز  – ٣ – ٩

 
 نمايي از كانال و محل تجهيز كارگاه

 
 بر روي بستر فيلترريزي شده BMCكانال  الينيگنمايي از اجراي 



  دشت نكا ٥و  ٤هكشي نواحي عمراني پروژة اجراي شبكة آبياري و ز  – ٣ – ٩

 
 نمايي از كالورت اجرا شده

 
 برداري آزمايشيجهت بهرهBMC كانال  اندازيآبنمايي از 

 



 اتيعمل يو اجرا ليتكمپروژة  -٩-٤

  باقيماندة سد مخزني اشنويه،

  



  باقيماندة سد مخزني اشنويه اتيعمل يو اجرا ليتكمپروژة   – ٤ – ٩

 نمايي از محل تجهيز كارگاه

 
سد اشنويهنمايي از محل اجراي   



  باقيماندة سد مخزني اشنويه اتيعمل يو اجرا ليتكمپروژة   – ٤ – ٩

 
دستدر پايين نمايي از بدنه سد  

 
باالدست نمايي از عمليات ريپ رپ  



  باقيماندة سد مخزني اشنويه اتيعمل يو اجرا ليتكمپروژة   – ٤ – ٩

 
 سرريز ةنمايي از ساز

  
  سازة تونلنمايي از 



  باقيماندة سد مخزني اشنويه اتيعمل يو اجرا ليتكمپروژة   – ٤ – ٩

 
 ورودي تونلسازة نمايي از 



  باقيماندة سد مخزني اشنويه اتيعمل يو اجرا ليتكمپروژة   – ٤ – ٩

  
  سد عمليات خاكريزي بدنة

 عمليات حفاري و تزريق بدنه سد

 



ناحية  يارياحداث شبكة اصلي آبپروژة  -٩-٥

  ،٤و٣،٢واحدهاي  نيعمراني دوم خداآفر

  



  ٤و٣،٢واحدهاي  نيناحية عمراني دوم خداآفر يارياحداث شبكة اصلي آبپروژة   – ٥ – ٩
 

 GRPگذاري با لوله نمايي از لوله

 
  شيرآالت ةاز حوضچ نمايي



  ٤و٣،٢واحدهاي  نيناحية عمراني دوم خداآفر يارياحداث شبكة اصلي آبپروژة   – ٥ – ٩

 
 شيرآالت ةنمايي از حوضچ

 
 بندي شدهاي دانهبا استفاده از مصالح رودخانه GRPدور لوله  فيلترريزينمايي از 



  ٤و٣،٢واحدهاي  نيناحية عمراني دوم خداآفر يارياحداث شبكة اصلي آبپروژة   – ٥ – ٩

  
  اتيلنگذاري پليعمليات لولهنمايي از 

  
 اتيلنپلي ةگذاري با لولمسير لولهاز نمايي 

 



عمليات اجرايي سيفون جنوب به پروژة  -٩-٦

شمال و اجراي قسمتي از كانال اصلي اراضي 

  ،پاياب سد  سبالن

  

  



پروژة عمليات اجرايي سيفون جنوب به شمال و اجراي قسمتي از كانال اصلي اراضي پاياب سد  سبالن  – ٦ – ٩  

 
 سودر رودخانة قره هاي بتنيمتر روي پايهميلي ٢٠٠٠ به قطر فوالدي ةگذاري با لولنمايي از لوله

 
  به فلوم روباز مترميلي ٢٠٠٠ به قطر فوالدي ةتبديل خط لول ةنمايي از اجراي ساز



پروژة عمليات اجرايي سيفون جنوب به شمال و اجراي قسمتي از كانال اصلي اراضي پاياب سد  سبالن  – ٦ – ٩  

 
از اجراي فلوم به صورت روبازنمايي   

 

 اي با پوشش بتنينمايي از اجراي كانال ذوزنقه

 



پروژة احداث كانال اصلي خداآفرين و  -٩-٧

تا  ٥٥+٠٠٠ابنية فني مربوطه از كيلومتر 

٠٠٠+٦٥،  

  

  

  



  ٦٥+٠٠٠تا  ٥٥+٠٠٠پروژة احداث كانال اصلي خداآفرين و ابنية فني مربوطه از كيلومتر   – ٧ – ٩

 
 عمليات زيرسازي الينينگ كانال

 
آميل ترانزيشن ورودي سازةعمليات آرماتوربندي كف   



  ٦٥+٠٠٠تا  ٥٥+٠٠٠پروژة احداث كانال اصلي خداآفرين و ابنية فني مربوطه از كيلومتر   – ٧ – ٩

 
 ريزي الينينگگذاري كف كانال جهت اجراي بتنعمليات شابلون

 
 

 نمايي از كانال با پوشش الينينگ بتني



  ٦٥+٠٠٠تا  ٥٥+٠٠٠پروژة احداث كانال اصلي خداآفرين و ابنية فني مربوطه از كيلومتر   – ٧ – ٩

 
 رو يننمايي از پل ماش

 
 كالورت اجرا شده ةنمايي از ساز



  ٦٥+٠٠٠تا  ٥٥+٠٠٠پروژة احداث كانال اصلي خداآفرين و ابنية فني مربوطه از كيلومتر   – ٧ – ٩

 
برداري آزمايشي(قبل از تحويل موقت)جهت بهره اندازينمايي از كانال بعد از آب  

 
برداري آزمايشي(قبل از تحويل موقت)جهت بهره اندازينمايي از كانال بعد از آب  

 



پروژة احداث شبكة آبياري واحد  -٩-٨

  ،٢و  ١عمراني بادين 

  

  



  ٢و  ١پروژة احداث شبكة آبياري واحد عمراني بادين   – ٨ – ٩
 

 مايي از تجهيز كارگاهن

 رزروار ايستگاه پمپاژ ةحوضچنمايي از 



  ٢و  ١پروژة احداث شبكة آبياري واحد عمراني بادين   – ٨ – ٩

 
حوضچة رزروار ايستگاه پمپاژنمايي از   

 
گذاري فوالدينمايي از عمليات لوله  



  ٢و  ١پروژة احداث شبكة آبياري واحد عمراني بادين   – ٨ – ٩
 

يفوالد يگذارلوله اتيعمل ياجرا  

 
يفوالد يگذارلوله اتيعمل ياجرا  



  ٢و  ١پروژة احداث شبكة آبياري واحد عمراني بادين   – ٨ – ٩

 
 بادين فونيدر محل احداث س يفوالد يگذارلوله يليتكم اتيعمل ياز اجرا يينما

  
  بادين نفويس رياز مس يقسمت جهت كيسينگ ريزيبتن اتيعملاجراي 



  ٢و  ١پروژة احداث شبكة آبياري واحد عمراني بادين   – ٨ – ٩
 

 ردشتس -جاده پيرانشهر خطوط لوله و در تقاطع مترميلي ٢٠٠٠ ة فلزي به قطربا لول رانيلولهنمايي از اجراي عمليات 

 
فوالدي ةنمايي از عمليات جوشكاري لول  
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