پروفايل شركت
شرکت بام راه در سال  5511تاسیس و تبدیل به مجموعه ای خوش نام در صنعت ساختمان ایران گردید .این شررکرت برا کرمر
مدیریتي منسجم ،رهبری مبتکرانه ،مدیران وفادار و مجرب و کارکنان کارآمد که به آخرین تکنولوژیهای اجرایي و سیستم هرای نررم
افزاری روز دسترسي دارند خود را در جایگاه یکي از پیمانکاران مطرح کشور تثبیت کرده است.
پس از گذشت  53سال بام راه همچنان به عنوان مجموعه ای پویا به فعالیت های خود با رویکرد باال بردن کیفیت ،تعرالري سرازمران،
افزایش خالقیت و استفاده از آخرین فن آوریها ادامه میدهد و مفتخر است که یکي از خوش آوازه ترین شرکتها در صنعت ساختمان و
شریکي مطلوب در ارائه خدمات به بخشهای دولتي و خصوصي مي باشد.
بام راه با داشتن تجربیات بسیار در انجام پروژه ها بصورت مستقل یا در قالب مشارکت و انجام سرمایه گذاریهای مشترک ،پروژه هرای
ملي عظیمي را در شاخه های متعددی به اجرا درآورده است و در کلیه پروژه ها همواره در جهت ارائه کیفیتي برتر در کوتاهترین زمان
ممکن و با بودجه مناسب ،به جلب رضایت کارفرمایان و کسب اعتماد ایشان از طریق ارائه خدمات در تطابق با انرترظرارات و رفر
همکاری و روابط کاری دراز مدت اهتمام ورزیده است.
بام راه از بدو تاسیس تا سال  5531طر ها مختلف و متنوعي را در کشور اجرا نموده است .از اواخر سال  5531همزمان با تصرمریرم
دولت محترم جمهوری اسالمي ایران در زمنیه ارجاع طر های بسیار بزرگ عمراني به کنسرسیوم های توانمند داخلي ،این شرکت برا
مشارکت دو شرکت ساختماني دیگر اقدام به تاسیس شرکتي بنام ”ساب“ نمود و عمده فعالیتهای خود را به عنوان سهامداری عمده در
مجموعه ساب متمرکز گردانید .شرکت ساب در سالهای بین  5531تا  5535اجرای طر های بسیار بزرگ و ملي را در امرور سرد،
نیروگاه ،تونل و سازه های پیچیده صنعتي عهده دار بوده است .شرکت بام راه پس از سال  5535نیز فعالیتهای خود را بصورت مستقل
از کنسرسیوم ساب ،پیگیری نموده است.
طي  53سال فعالیت ،با وجود موانع اقتصادی همواره بام راه در جهت نیل به تعالي در اجرا و مدیریت طیف وسیعي از پرروژه هرای
عظیم صنعتي و زیربنایي کوشا بوده و با توفیق در ارائه خدمات مدیریت پروژه ،فني مهندسي ،تدارکات و تامین تجهیزات و ساخت و
اجرا در طرح های پیچیده عمراني ،در سال  5531فعالیتهای خود را به اجرای قراردادهای مهندسي ،تدارکات و سراخرت )(EPC
گسترش و همچنان با افتخار ضمن دریافت رتبه ی

صال یت پیمانکاری از سازمان برنامه ریزی و مدیریت راهبردی ریاست جمهوری

فعالیت خود را در رشته های آب ،مل و نقل ،صنعت و معدن و سازه های زیربنایي و شهری ادامه مي دهد.
بام راه شرکتي است مشتری مدار که به اصولي همچون ایمني ،کار گروهي و نام نی

در کلیه سطوح سازماني معتقد است و ضرمرن

ارائه روشهایي برای اجرای پروژه ها در داقل زمان ،با بودجه در نظر گرفته شده ،با کیفیت مطلوب و در فضایي ایمن ،در عین ال در
تالش برای ف محیط زیست کوشا مي باشد .بام راه بر آن است تا مشتریانش وی را به عنوان شریکي قابل اعتماد و کارآمد در وزه
های تخصصي شرکت به رسمیت بشناسند و در سطح بین المللي به عنوان پیمانکاری منتخب شناخته شود که به فرهنگ و اصول بین
المللي پایبند است .با توجه به دستاوردهای گذشته ،در ال اضر شرکت به دنبال گسترش وزه فعالیتهایش به اشیه خلیج فارس،
کشورهای مستقل مشترک المنافع ،خاورمیانه ،آفریقا و سایر نقاط جهان است .وزه اصلي فعالیتهای شرکت به شرح زیر خالصه مري
شود:
مجتمع های صنعتي :کارخانجات تغلی سنگ آهن ،مجتمع های بزرگ تولیدی و صنعتي  ،کارخانجات تولید فوالد ،نیروگاههای برر،،
تاسیسات عمل آوری گاز ،پاالیشگاه میعانات گازی ،کارخانه جداسازی اکسیژن و کارخانه ذوب مس
منابع آب :سد ،نیروگاه های آبي ،تصفیه خانه های آب و فاضالب ،تصفیه خانه های آب ،انواع تونلهای آب بر ،تلمبه خانه ها و مرخرازن
آب
تاسیسات زیربنایي :پلهای بزرگراهي ،قطارهای شهری (مترو) ،استحصال زمین از دریا

چارت سازماني

آگهي تاسيس شركت

گواهينامه صالحيت پيمانكاري

Company Profile

خط مشي كيفيت

گواهينامه كيفيت ISO 9001: 2008
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گواهينامه هاي عضويت

حوزه هاي فعاليت
بام راه شرکتي است مشتری مدار که به اصولي همچون ایمني ،کار گروهي و نام نی

در کرلریره سرطروح

سازماني معتقد است و ضمن ارائه روشهایي برای اجرای پروژه ها در داقل زمان ،با بودجه در نظر گرفرتره
شده ،با کیفیت مطلوب و در فضایي ایمن ،در عین ال در تالش برای ف محیط زیست کوشا مي باشرد.
بام راه بر آن است تا مشتریانش وی را به عنوان شریکي قابل اعتماد و کارآمد در وزه هرای ترخرصرصري
شرکت به رسمیت بشناسند و در سطح بین المللي به عنوان پیمانکاری منتخب شناخرتره شرود کره بره
فرهنگ و اصول بین المللي پایبند است .با توجه به دستاوردهای گذشته ،در ال اضر شرکت به دنربرال
گسترش وزه فعالیتهایش به اشیه خلیج فارس ،کشورهای مستقل مشترک المنافع ،خاورمیانه ،آفریقا و
سایر نقاط جهان است.

وزه اصلي فعالیتهای شرکت به شرح زیر خالصه مي شود:



مجتمع های صنعتي :کارخانجات تغلی سنگ آهن ،مجتمع های بزرگ ترولریردی و صرنرعرتري ،
کارخانجات تولید فوالد ،نیروگاههای بر ،،تاسیسات عمل آوری گاز ،پاالیشگراه مریرعرانرات گرازی،
کارخانه جداسازی اکسیژن و کارخانه ذوب مس



منابع آب :سد ،نیروگاه های آبي ،تصفیه خانه های آب و فاضالب ،تصفیه خانه های آب ،انواع تونلهای
آب بر ،تلمبه خانه ها و مخازن آب



تاسیسات زیربنایي :پلهای بزرگراهي ،قطارهای شهری (مترو) ،استحصال زمین از دریا

نقشه پروژه ها

شرکت ساختماني بام راه بیش از  14پروژه در سراسر کشور را با موفقیت به پایان رسانیده است .نمونه ای از پرروژه هرای اخریر برام راه در
زمینههای آبرساني و سازه های آبي  ،عملیات فاری و ساخت تونل ،کارخانجات و مجتمع های صرنعتي ،تسسیرسات زیربنرایي ،نفرت ،گراز و
پتروشیمي در صفحات زیر ارائه شده است.

سد و تاسيسات وابسته

بعنوان پیمانکار پایه ی

رشته آب  ،بام راه سابقه قابل توجهي از اجرای موفق پروژه های ساخت( )Cو طررح و

ساخت(  ، ) EPCاز جمله ساخت سد  ،سازه های آبي و هیدرولیکي ،نیروگاه های آبي ،تصفیه خانه های آب و
فاضالب ،ایستگاه های پمپاژ ،مخازن آب  ،تونل های انتقال و انحراف آب ،خطوط لوله و تامین شبکه های آب و
فاضالب از خود نشان داه است .نمونه ای از پروژه های شرکت به شرح ذیل تقدیم میگردد.

نام پروژه

سد مخزني دامغان

تونلهای انحراف سد سیمره

پوشش فلزی تونل های آبرسان گتوند

نیروگاه برقابي سد کرخه

سد خاکي سهند

استحصال زمین پتروشیمي عسلویه

سد باسره

آیتم

5

2

5

1

1

3

3

سد و تاسيسات وابسته
)(m3

فاری

)(m3

بتن ریزی

)(m2

قالب بندی

1,727,000

1,260,000

48,000

2,296,000

2,980,000

-

900,000

)(Ton

21,775

20,050

41,000

344,120

24,320

-

340,000

آرماتوربندی

چالزني
17,878

32,450

7,900

110,500

30,120

-

80,000

تزریق

سنگ ریزی
752

1,953

500

11,400

1,785

-

6,500

)(m3

340,996

95,000

-

10,000

70,000

-

-

)(Hour

-

-

115,850

-

-

-

1,100
ton

)(m3

-

-

-

-

-

1,198,000

450000
filling

سد ”باسره“

اطالعات عمومي:


نام پروژه  :ساخت سد باسره



كارفرما :وزارت منابع آب و کشاورزی اقلیم کردستان عرا،



قيمت قرارداد 31،444،444 :دالر



محل پروژه :روستای باسره در  24کیلومتری شهر سلیمانیه



مشاور :مهندسین مشاور اشتوکي -سوئیس



تاريخ عقد قرارداد 55 :جوالی 2455

اطالعات فني:
ساخت سد ترکیبي سنگریزهای به طول  33متر و بتن غلطکي ( )RCCبه طول  51393مترو ارتفاع  3393متر با دیافراگرم برترنري
شامل:








ساخت بدنه سد
فرازبند ،نشیب بند
تونل انحراف آب
سرریز
وضچه آرامش
برج آبگیر
ساختمان های نیروگاه ،اداری و کنترل

سد مخزني دامغان

اطالعات عمومي:


نام پروژه  :سد مخزني دامغان



كارفرما :سازمان آب منطقه ای تهران



قيمت قرارداد 3391419155 :دالر



محل پروژه :دامغان ،ایران



مشاور :مهندسین مشاور الر



وضعيت پروژه :تکمیل شده

اطالعات فني:
این سد مخزني برای تامین آب مورد نیاز کشاورزی و کنترل سیل در دامغان مي باشد .عملیات اصلي پروژه شرامرل مروارد زیرر
میباشد:
 انحراف رودخانه شامل فرازبند و کالورت
 اجرای گالری تزریق و پرده آب بند
 بدنه اصلي سد
 آبگیر کشاورزی و تخلیه کننده تحتاني
 سرریز و تاسیسات استهالک انرژی آب
 تهیه و نصب تاسیسات هیدرومکانیکال
 تهیه و نصب تجهیزات ابزار دقیق
 ا داث راههای دسترسي دائم و موقت

سد مخزني دامغان
موضوع

توضيحات

نام پروژه

سد مخزني دامغان

اهداف

تامین آب کشاورزی و کنترل سیالب دامغان

سطح حوزه ي آبگير

مرکزی /بیابان مرکزی

رودخانه

رودخانه دامغان/چشمه علي

نوع سد

سد خاکي با هسته رسي

ارتفاع از سطح فونداسيون

54.5

طول تاج

445

حداكثر عرض تاج

10

حداكثر عرض فونداسيون

240

حجم بدنه

1,300,000

حجم موثر مخزن

12,800,000

ظرفيت سرريز

744

انجراف رودخانه بوسیله کالورت  ،ا داث بدنه اصلي سد ،
حيطه كاري بام راه

گالری تزریق سازه آبگیر و خروجي تحتاني سرریز ،تجهیزات
هیدرومکانیکال  ،ابزار دقیق و جاده های موقت و دایمي

سد مخزني دامغان

سد مخزني دامغان

سد مخزني دامغان

نيروگاه برقابي سد كرخه

اطالعات عمومي:


نام پروژه  :نیروگاه برقابي سد کرخه



كارفرما :شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران



قيمت قرارداد 3295329514 :دالر



محل پروژه :ایران ،استان خوزستان ،شهر اندیمش



مشاور :مهندسین مشاور مهاب قدس



وضعيت پروژه :تکمیل شده

اطالعات فني:
نیروگاه برقابي سد مخزني کرخه جهت تولید نیروی بر 144 ،مگاوات طرا ي شده است .شرح عملیات شامل موارد زیر میباشد:








جم خاکبرداری :بالغ بر  295449444مترمکعب
جم خاکبرداری زیر سطح آب تا  24متر پایین تر از تراز آّب :بالغ بر 59449444مترمکعب
تحکیم دیوار خاکبرداری شده
زهکشي آب با دبي بیشتر از  344لیتر بر ثانیه
بتن ریزی ساختمان اصلي نیروگاه به جم 5119444متر مکعب
اجرای کالورت پایاب
ا داث  144متر تونل سیستم زهکشي

نيروگاه برقابي سد كرخه
موضوع

توضيحات

نام پروژه

سد مخزني کرخه

اهداف

مشخصات ويژه

تولید نیروی برقابي،تامین آب کشاورزی ،کنترل سیالب در
استان خوزستان

بزرگترین سد ایران بر اساس جم بدنه و طول تاج،
بزرگترین دریاچه پشت سد

سطح حوزه ي آبگير

کرخه

رودخانه

رودخانه کرخه

نوع سد

سد خاکي با هسته ی رسي

ارتفاع از سطح فونداسيون

127

طول تاج

3,030

حداكثر عرض تاج

12

حداكثر عرض فونداسيون

1,100

حجم موثر مخزن

5,300,000,000

ظرفيت سرريز

18,260

حيطه كاري بام راه

کارهای سیویل نیروگاه برقابي  144مگاواتي

نيروگاه برقابي سد كرخه

نيروگاه برقابي سد كرخه

نيروگاه برقابي سد كرخه

پوشش فلزي تونلهاي آبرسان گتوند

اطالعات عمومي:


نام پروژه  :تونلهای آبرسان نیروگاه گتوند علیا



كارفرما :شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران



قيمت قرارداد 2393339543 :دالر



محل پروژه :شهر گتوند ،شوشتر ،استان خوزستان ،ایران



مشاور :شرکت مهندسي مشاور مهاب قدس



وضعيت پروژه :تکمیل شده

اطالعات فني:
موضوع طرح عبارت است از طرا ي ،تهیه ،ساخت و نصب پوشش فلزی و بتن ریزی تونلهای آبرسان نیروگاه شامل:
 بتن ریزی بین پوشش فلزی و دیواره تونلها  /شفتهای قائم
 اجرای تزریق تماسي و تحکیمي تونل
 خاکریزی اطراف خم باالیي تونل
اجرای عملیات در  1رشته تونل با مشخصات زیر:
 قطر تونلها 3 :متر
 طول تونلها 534 :متر
 ارتفاع شفتها 34 :متر
 ضخامتهای پوشش فلزی دیوارها 54 ،21 ،22 :و  51میلیمتر
 شعاع انحنای خمهای باالئي 24 :متر
 وزن کل پوشش فلزی 1 144 :تن
جم بتن ریزی 15 444 :مترمکعب


پوشش فلزي تونلهاي آبرسان گتوند
موضوع

توضيحات

نام پروژه

سد گتوند

اهداف

مشخصات ويژه

تولید نیروی برقابي،تامین آب کشاورزی ،کنترل سیالب در وزه
ی آبریز کارون و جذب توریست

بلندترین سد خاکي ایران ،بزرگترین سیستم انحراف و تونل انتقال
آب (براساس طول و قطر تونل ها)

سطح حوزه ي آبگير

کارون

رودخانه

رودخانه کارون

نوع سد

سد خاکي با هسته ی رسي

ارتفاع از سطح فونداسيون

182

طول تاج

760

حداكثر عرض تاج

17

حجم موثر مخزن

4,500,000

ظرفيت سرريز

17,500

حيطه كاري بام راه

طرا ي ،تامین  ،اجرا و نصب پوشش فلزی و بتن ریزی پشت آن

پوشش فلزي تونلهاي آبرسان گتوند

پوشش فلزي تونلهاي آبرسان گتوند

تونلهاي انحراف سد سيمره

اطالعات عمومي:


نام پروژه  :تونلهای انحرافي سد سیمره



كارفرما :شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران



قيمت قرارداد 2392159143 :دالر



محل پروژه :رودخانه سیمره ،سلسله جبال زاگرس ،استان ایالم ،ایران



مشاور :مهندسین مشاور مهاب قدس



وضعيت پروژه :تکمیل شده

اطالعات فني:
پروژه مشتمل بر موارد زیر میباشد:
 ا داث  2رشته تونل انحراف به قطر داخلي 1/54 :متر و طول 351 :متر
 ا داث فرازبند به ارتفاع 25 :متر
 ا داث نشیب بند به ارتفاع 3 :متر
 ا داث جاده دسترسي به طول 3 :کیلومتر

تونلهاي انحراف سد سيمره
موضوع

توضيحات

نام پروژه

سد سیمره

اهداف

تامین آب کشاورزی

مشخصات ويژه

بلندترین پروژه عمراني

سطح حوزه ي آبگير

کرخه

رودخانه

رودخانه سیمره

نوع سد

سد بتني دوقوسي

ارتفاع از سطح فونداسيون

180

طول تاج

202

حداكثر عرض تاج

6

حداكثر عرض فونداسيون

28

حجم بدنه

559,000

حجم موثر مخزن

810,000,000

ظرفيت سرريز

8,500

حيطه كاري بام راه
مدير پروژه

ا داث تونل انحراف
کاظم نی

فر

تونلهاي انحراف سد سيمره

تونلهاي انحراف سد سيمره

سد خاكي سهند (گورچينلو)

اطالعات عمومي:


نام پروژه  :سد خاکي سهند (گورچینلو)



كارفرما :شرکت سهامي آب منطقه ای آذربایجان شرقي و اردبیل



قيمت قرارداد 195339153 :دالر



محل پروژه :ایران  54 ،کیلومتری از شهر هشترود ،استان آذربایجان شرقي



مشاور :مهندسین مشاور بندآب



وضعيت پروژه :تکمیل شده

اطالعات فني:
ا داث این سد خاکي غیر همگن به ارتفاع  11متر با طول تاج دود  144متر و عرض 54متر بر روی رودخانه قرنقو انجام شرده
است که مشتمل بر موارد ذیل ميباشد:







خاکبرداری 514 444 :مترمکعب
خاکریزی 2 544 444 :مترمکعب
 2رشته تونل انحرافي با مقطع دایره ای شکل هرکدام به مسا ت  52مترمربع و طول  151متر
سایر کارهای مرتبط شامل 15 444 :مترمکعب عملیات خاکي و  3 444مترمکعب عملیات بتني در فضراهرای براز و
داخل تونل
راههای دسترسي و سرویس جمعاً بطول  191کیلومتر
ساختمانهای بهره برداری به مسا ت  5 514مترمربع و محوطه سازیهای مربوطه

سد خاكي سهند (گورچينلو)
موضوع

توضيحات

نام پروژه

سد سهند

اهداف

تامین آب کشاورزی و کشاورزی

سطح حوزه ي آبگير

دریای خزر /سپیدرود

رودخانه

رودخانه قرنقو

نوع سد

سد خاکي با هسته ی رسي

ارتفاع از سطح فونداسيون

59

طول تاج

450

حداكثر عرض تاج

10

حداكثر عرض فونداسيون

24

حجم بدنه

3,100,000

حجم موثر مخزن

135,000,000

ظرفيت سرريز

1,510

حيطه كاري بام راه
مدير پروژه

ا داث تونل انحراف ،جاده های دسترسي و سرویس،
ساختمان های جانبي
سن مهدی

سد خاكي سهند (گورچينلو)

تصفيه خانه آب قم

اطالعات عمومي:


نام پروژه :تصفیهخانه آب قم



كارفرما :شرکت آب منطقهای قم



قيمت قرارداد 1591449425 :یورو



محل پروژه :شهر قم ،ایران



مشاور :شرکت مهندسي مشاور مهاب قدس



وضعيت پروژه :در ال اجرا

اطالعات فني:
محدوده عملیات این پروژه شامل طرا ي ،تهیه مصالح و تجهیزات ،ساخت ،نصب ،آزمایش عملکردی ،راه اندازی و بهره بررداری
آزمایشي از تصفیه خانه آب با ظرفیت  3/3متر مکعب در ثانیه مي باشد.این پروژه مشتمل بر اجرای موارد ذیل است:






طرا ي اولیه و تفصیلي پروژه
تهیه و تدارک داخلي و خارجي تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز
طرا ي و اجرای سازهها و سیستم زهکشي سایت
طرا ي و اجرای تجهیزات برقي ،مکانیکي ،کنترل و ابزار دقیق محوطه سازی
راهاندازی و بهرهبرداری آزمایشي تصفیه خانه بمدت یکسال

تصفيه خانه فاضالب همدان

اطالعات عمومي:


نام پروژه  :تصفیهخانه فاضالب همدان



كارفرما :سازمان آب و فاضالب استان همدان



قيمت قرارداد 5293159433 :دالر



محل پروژه :شهر همدان ،ایران



مشاور :شرکت مهندسي مشاور مهاب قدس



وضعيت پروژه :تکمیل شده

اطالعات فني:
پروژه تصفیهخانه فاضالب همدان جمعیت  144،444نفر را تحت پوشش دارد .این پروژه  EPCشامل طرا ي تفصیلي ،ساخرت،
تهیه مصالح و تجهیزات ،نصب ،آزمایش و راه اندازی دو مدول کامل تصفیه خانه فاضالب شهر همدان با ظرفیت متروسرط 314
لیتر بر ثانیه برای هر مدول بوده و آیتمهای اصلي پروژه به شرح زیر میباشد:



طرا ي اولیه و تفصیلي پروژه
تهیه و تدارک داخلي و خارجي تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز ا داث تصفیه خانه مشتمل بر:



اجرای بخش سیویل شامل اجرای دو وا د هاضم بي هوازی هری



طرا ي و اجرای تجهیزات برقي ،مکانیکي ،کنترل و ابزار دقیق



طرا ي و اجرای سازهها و سیستم زهکشي سایت



محوطه سازی

به ظرفیت  3144مترمکعب

تصفيه خانه فاضالب همدان

آبرساني تبريز

اطالعات عمومي:


نام پروژه  :آبرساني تبریز



كارفرما :شرکت سهامي آب منطقهای آذربایجان شرقي و اردبیل



قيمت قرارداد 5393119415 :دالر



محل پروژه :ایران ،استان آذربایجان شرقي ،تبریز



مشاور :مهندسین مشاور مهاب قدس



وضعيت پروژه :تکمیل شده

اطالعات فني:
هدف طرح ،تامین آب شرب به میزان  1مترمکعب در ثانیه شهر تبریز از شهرستان میاندوآب به واسطه  534کیلومتر خط لرورلره
مشتمل بر اجرای موارد ذیل:



ساخت  2باب مخزن بتني زیرزمیني هر ی

به ظرفیت  31 444مترمکعب

ساخت  5باب مخزن بتني زیرزمیني به ظرفیت  24 444مترمکعب



ساخت  52باب مخزن بتني زیرزمیني هر ی



ساخت  1باب تلمبه خانه بتني در طول مسیر هر ی به ظرفیت پمپاژ  1مترمکعب آب در ثانیه محروطره سرازی 55
سایت مختلف ،ساختمانهای جنبي ،ساختمان شیرخانهها و سایر سازههای مرتبط

به ظرفیت  54 444مترمکعب

آبرساني تبريز

تونل و سازه هاي زيرزميني

رشد جمعیت ،تقاضا برای آب آشامیدني و مل و نقل را افزایش میدهد .ساخت تونل های آبیاری و زه کشي ،تونل های جاده ای
و ریلي تنها راه ل برای برآورده کردن اینگونه نیاز های روزافزون مي باشد .با سابقه قابل توجه در پروژه های تونل و سازه هرای
زیرزمیني  ،بام راه بعنوان یکي از پیشگامان صنعت فاری تونل مترو در ایران به شمار مي رود.
تواناییها و ظرفیتهای اصلي بام راه  :فاری تونل به روش انفجاری ،فاری مکانیزه با استفاده دستگاه  ، TBMرفراری شرفرت و
فاری مغار مي باشد .بام راه خدمات  EPCرا برای پروژه های تونل های آبیاری و آب آشامیدني  ،تونل های انحراف آب ،شربرکره
های راه آهن زیرزمیني (مترو) ،تونل های ترافیکي و سازه های زیرزمیني ارائه میدهد.نمونه ای از پروژه های شرکت به شرح ذیرل
تقدیم میگردد.

نام پروژه

قطار شهری شیراز

تونلهای انحراف سد سیمره

تونل های آبرساني سمنان

پوشش فلزی تونل های آبرسان گتوند

نیروگاه برقابي سد کرخه

سد خاکي سهند

پروژه چند منظوره اوما اویا

آیتم

5

2

5

1

1

3

3

توضیحات

چالزني

آرماتوربندی

پروژه اي تونل و سازه هاي زير زميني
طول تونل
)(m

قالب زني

بتن ریزی

خاکبرداری

قطر داخلي
تونل
)(m

روش
فاری

25,000

835

3,300

1,080

)(Hour

2*12500

-

U shape

)(Ton

6

8.30
&10.5
3.2 * 3

7

1,513,000

)(m2

TBM
EPB
TYPE
& Drill
Blast
& Drill
Blast
& Drill
Blast

11,400

110,500

344,120

2,296,000

)(m3

-

95,000

53,357

-

400

435

)(m3

1,953

705

500

-

-

29,400

32,450

19,224

7,900

4

4

190,000

20,050

13,200

410,000

& Drill
Blast
& Drill
Blast

880,000

1,260,000

182,800

48,000

4 X 180m
horizontal
+
4 X 90m
Vertical
10,000

7,000

1,785

30,120

24,320

2,950,000

پروژه چند منظوره اوما اويا  -عمليات احداث تونل پاياب نيروگاه

اطالعات عمومي:


نام پروژه  :عملیات ا داث تونل پایاب نیروگاه اوما اویا



كارفرما :شرکت فراب



قيمت قرارداد 5391149444 :دالر



محل پروژه :سریالنکا



مشاور :شرکت مهاب قدس و مهندسین مشاور پویری



وضعيت پروژه :تکمیل شده

اطالعات فني:


اجرای تونل پایاب از سمت دهانه خروجي مشتمل بر فاری ،با دستگاه فار با سپر دوبل در سنگ گنرایس اجررای
تحکیمات موقت و دائم ،الینینگ و عملیات تکمیلي به طول دود  5344متر از خروجي تونل .-ا داث سرازه هرای
خروجي وابسته شامل کانال ،تونل کند و پوش و سایر سازه های خروجي تونل پایاب نیروگاه



اجرای سایر سازه ها و تسسیسات وابسته به تونل پایاب نیرو گاه



عملیات تجهیز و برچیدن کارگاه

پروژه چند منظوره اوما اويا  -عمليات احداث تونل پاياب نيروگاه

قطار شهري شيراز

اطالعات عمومي:


نام پروژه  :قطار شهری شیراز



كارفرما :سازمان قطار شهری شیراز



قيمت قرارداد 1593319514 :دالر



محل پروژه :شهر شیراز ،استان فارس ،ایران



مشاور :مهندسین مشاور عمران محیط زیست



وضعيت پروژه :تکمیل شده

اطالعات فني:
موضوع طرح عبارت است از اجرای سازههای ایستگاه مترو و تونلهای شبکه راهآهن شهری شیراز شامل:


اجرای دیوار سازه فاظت موقت و خاکبرداری  54ایستگاه



(ابعاد تقریبي هر ایستگاه :طول544 :متر ،عرض  24متر و ارتفاع  53متر)




اجرای دو خط تونل موازی هرکدام به طول  1/52کیلومتر با قطر داخلي  3متر با استفاده از دو دستگاه ماشین فاری
تونل ()TBMاز نوع . EPB
ساخت و بهره برداری از ساختمانهای پشتیباني شامل کارخانه تولید سگمنت بتني پیش ساخته

قطار شهري شيراز

قطار شهري شيراز

تونل آبرساني سمنان

اطالعات عمومي:


نام پروژه  :تونل آبرساني سمنان



كارفرما :سازمان آب منطقه ای تهران



قيمت قرارداد 2193319112 :دالر



محل پروژه :کوه بشم در استان سمنان ،ایران



مشاور :مهندسین مشاور مهاب قدس



وضعيت پروژه :تکمیل شده

اطالعات فني:
پروژه تونل آبرساني سمنان به صورت قرارداد  EPCاعطا شده است .محدوده عملیات شامل طرا ي ،تردارک و سراخرت ترونرل
آبرساني سمنان با هدف تامین آب شرب شهر سمنان از چشمه روزیه است .پروژه مذکور مشتمل بر اجرای موارد ذیل است:






طرا ي و اجرای  5/5کیلومتر تونل با قطر داخلي  1/1متر با داکثر سرباره روی آن در دود  344متر
طرا ي ،ساخت و نصب  pipe slipperپیش ساخته
اجرای فونداسیونهای لوله و نگهدارنده لوله در طول تونل
نصب خط لوله  GRPبه قطر  5444میلیمتر در داخل تونل
ساخت ی عدد مخزن بتني  544مترمکعبي در خروجي تونل

تونل آبرساني سمنان

كارخانجات صنعتي و ابنيه سنگين

بام راه بعنوان پیمانکار پایه ی

رشته ”صنعت و معدن“ و ”ساختمان و ابنیه“ سابقه قابل توجهي از اجرای مروفرق پرروژه هرای

ساخت( )Cو طرح و ساخت(  ) EPCاز خود نشان داده است ،از جمله اجرای کارخانه های تولیدی ،ساختمان و ابنیه ،موسسرات
آموزشي ،بیمارستان ها ،کارخانه های ذوب آهن ،کارخانه های نورد فوالد ،نیروگاه های آبي ،نیروگاه های گازی  ،کارخانره هرای
تولید اکسیژن و کارخانه های ذوب مس .نمونه ای از پروژه های شرکت به شرح ذیل تقدیم میگردد.

احداث كارخانه فلش مس سرچشمه

اطالعات عمومي:


نام پروژه  :ا داث کارخانه فلش مس سرچشمه



كارفرما :شرکت ملي صنایع مس ایران



قيمت قرارداد 191449151 :دالر  55292439244 +یورو



محل پروژه :مجتمع مس سرچشمه ،کرمان ،ایران



مشاور(NIPEC+H.A.K.) :



وضعيت پروژه :در ال اجرا

اطالعات فني:
پروژه کارخانه فلش مس سرچشمه ی

قرارداد  EPCبا هدف نهائي تغییر تکنولوژی ذوب مس از فرآینرد ریرورب بره فرلرش،

مشتمل بر ا داث وا دها و قسمتهای مختلف مورد نیاز ،کلیه بخشهای داخلي مرتبط (بین بخشي) و تاسیسرات عرمرومري برا
ظرفیت تولید پایدار  331تن در روز مس کاتدی اصل از کنسانتره مس میباشد که شامل موارد زیر است:




طرا ي پایه و طرا ي و مهندسي تفصیلي
ساخت و تامین مواد و تجهیزات داخلي و خارجي
ا داث ساختمانهای صنعتي و غیر صنعتي ،نصب تجهیزات ،پیش راه اندازی ،راه اندازی و آزمایشات عملکردی کارخانه
و آموزش پرسنل کارفرما.

كارخانه جداسازي گاز اكسيژن در مجتمع ذوب مس خاتون آباد

اطالعات عمومي:


نام پروژه  :کارخانه جداسازی گاز اکسیژن در مجتمع ذوب مس خاتون آباد



كارفرما :شرکت ملي صنایع مس ایران



قيمت قرارداد 5491159131 :دالر  2493449444 +یورو



محل پروژه :مجتمع ذوب مس خاتون آباد ،کرمان ،ایران



مشاور :شرکت کاهنربا



وضعيت پروژه :در ال اجرا

اطالعات فني:
پروژه ا داث کارخانه جداسازی گاز اکسیژن در مجتمع ذوب مس خاتون آباد بصورت قرارداد  EPCميبراشرد.مروضروع قررارداد
عبارت است از طرا ي ،تدارک و ساخت ی

کارخانه تولید اکسیژن مشتمل بر وا دها و قسمتهای مختلف ،کلیه بخشهای داخلي

مرتبط (بین بخشي) و تسسیسات عمومي با ظرفیت تولید پایدار  314تن متری

در روز گاز اکسیژن با خلوص داقل  %11در سه

سطح فشار و جریان مختلف با ذخیره اکسیژن مایع عالوهبر گاز اکسیژن و ذخیره نیتروژن مایع .بخشهای اصلي بره شررح زیرر
ميباشد:









بازنگری و بهینه سازی بسته های طرا ي پایه
اجرای طرا ي و مهندسي تفصیلي
مهندسي کارگاهي
تامین مواد و تجهیزات خارجي و داخلي از جمله قطعات یدکي برای راه اندازی و دوسال بهره برداری ،همچنیرن مرواد
مصرفي اولیه و دوره راه اندازی و ی سال بهره برداری
ابزارهای ویژه دوره نصب و بهره برداری
بازرسي ،بسته بندی ،بارگیری ،مل ،تخلیه و بیمه مواد و تجهیزات
ا داث ساختمانهای صنعتي و غیر صنعتي و ساختمانهای اداری
نصب تجهیزات کارخانه،پیش راه اندازی،راه اندازی و آزمایشات عملکرد و آموزش.

كارخانه جداسازي گاز اكسيژن در مجتمع ذوب مس خاتون آباد

كارخانه ترانسفورماتورسازي

اطالعات عمومي:


نام پروژه  :کارخانه ترانسفورماتورسازی ایران ترانسفو ری



كارفرما :شرکت ایران ترانسفو ری



قيمت قرارداد 5393139325 :دالر



محل پروژه :شهرک صنعتي پرند ،استان تهران ،ایران



مشاور :شرکت ایران ترانسفو ری



وضعيت پروژه :تکمیل شده

اطالعات فني:
پروژه شامل انجام خدمات مهندسي طرا ي تفصیلي ،تهیه و تامین مواد ،مصالح ساختماني و تاسیساتي ،اجرا و تحویل سالنرهرای
صنعتي و ساختمانهای جنبي ،محوطه سازی اطراف ساختمانها و تاسیسات مکانیکي و الکتریکي کارخانه ترانسرفرورمراترورسرازی
(بصورت  )EPCمیباشد .مسا ت ساختمانها دود  119444مترمربع و مسا ت انبار و مخازن روغن دود  39444مرتررمرربرع
میباشد.

كارخانه ترانسفورماتورسازي

پروژه ساخت و توسعه بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي دنا

اطالعات عمومي:


نام پروژه  :پروژه ساخت و توسعه بیمارستان تخصصي و فو ،تخصصي دنا



كارفرما :بیمارستان دنا



قيمت قرارداد 53،444،444 :دالر



محل پروژه :شیراز  ،ایران



مشاور :مهندسین مشاور اردام



وضعيت پروژه :تکمیل شده

اطالعات فني:
فاز اول:
فاز اول بیمارستان شامل  3طبقه مي باشد که در مجموع  52444متر مربع مسا ت دارد و شامل قسمتهای مختلفي از جرملره
اتا ،های عمل  ،بخش های مراقبت های ویژه  ،جرا ي  ،داخلي  ،اطفال  ،زایمان  ،آنژیوگرافي  ،سونروگررافري  ،رادیرولروژی ،
آزمایشگاه  ،اورژانس  ،فیزیوتراپي  ،استریل  ،سالن غذاخوری  ،سالن کنفرانس و موتورخانه است .
فاز دوم:
بیمارستان با هدف توسعه در مجموع شامل  311تن آرماتوربندی  51254 ،متر مربع قالب بندی و  1333متر مکعب بتن ریرزی
بوده است  .مسا ت ساختمان طرح توسعه  1344متر مربع است که از  3طبقه تشکیل شده است که روی سقف طبقه فوقاني ،
باند هلي کوپتر جهت اورژانس های هوایي ا داث شده است .ساختمان طرح توسعه شامل قسمت های مختلفي از جمله برخرش
های بستری بزرگساالن  ،بخش زنان و زایمان  ،اتا ،عمل زایمان  ،اتا ،زایمان در آب  ،بخش اطفال  ICU ،نروزادان  ،برخرش
مراقبت های ویژه بزرگساالن  ICUو  ، CCUالندری  ،استریل  ،بخش تصویربرداری ( سي تي اسکن )  ،بخش  ، MRIسرالرن
همایش ها  ،رستوران  ،هلي پد  53 ،دهانه پارکینگ مسقف و موتورخانه مرکزی مي باشد  .تعداد اتا ،های بستری ی نرفرره (
 ) VIPآن  12عدد است و در مجموع ظرفیت  15تخت را داراست .

پروژه ساخت و توسعه بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي دنا
فاز سوم:
پروژه شامل ا داث پارکینگ طبقاتي با مسا ت  53123متر مربع در  3طبقه و مجموع  323دهانه پارکینگ مري براشرد کره
مطالعات اولیه آن انجام شده و شرکت ساختماني کارگستر نیز به عنوان مجری آن انتخاب شده است و در آینده نرزدیر
خواهد شد .

آغراز

پروژه ساخت و توسعه بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي دنا

پروژه ساخت و توسعه بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي دنا

چاپخانه شماره  2موسسه اطالعات و شركت ايرانچاپ

اطالعات عمومي:


نام پروژه  :چاپخانه شماره  IIموسسه اطالعات و شرکت ایرانچاپ



كارفرما :موسسه اطالعات و شرکت ایرانچاپ



قيمت قرارداد 25،444،444 :دالر



محل پروژه :ایران ،تهران



مشاور :مهندسین مشاور صدرصنعت



وضعيت پروژه :تکمیل شده

اطالعات فني:
هدف از اجرای طرح ،ا داث ی مجموعه چاپخانه شرکت ایرانچاپ است .این پروژه مشتمل بر اجرای موارد ذیل است:
 عملیات خاکبرداری محوطه در دود  544 444مترمکعب
 فونداسیونهای بتني ساختمان انبار و چاپخانه به مسا ت تقریبي  23 444مترمربع
 اسکلت فلزی ساختمان انبار متفرقه به مسا ت  544مترمربع
 برج اداری مجموعه در  53طبقه به مسا ت تقریبي  53 444مترمربع
 ساختمانهای مجله و ترانسفورماتور
 محوطهسازی سایت

چاپخانه شماره  2موسسه اطالعات و شركت ايرانچاپ

سالنهاي كنفرانس وزارت كشور

اطالعات عمومي:


نام پروژه  :سالنهای کنفرانس وزارت کشور



كارفرما :سازمان مهندسي و عمران شهر تهران



قيمت قرارداد 5،351،111 :دالر



محل پروژه :تهران ،ایران



مشاور :مهندسین مشاور پنام و مهندسین مشاور انرژی



وضعيت پروژه :تکمیل شده

اطالعات فني:
پروژه شامل کلیه کارهای ساختماني ،تاسیسات مکانیکي و الکتریکي ی

ساختمان  3طبقه بتني در محوطهای به مسا ت تقریبي

 54 444مترمربع ميباشد.این پروژه در مرکز تهران قرار دارد .این بنا بصورت ی

ساختمان الحاقي در مجاورت ساختمان اصرلري

وزارت کشور ا داث مي گردد و به علت بسته بودن محیط اطراف آن از سه طرف دارای شرایطي خاص بوده و صرعروبرت اجررای
عملیات آن زیاد مي باشد.

سالنهاي كنفرانس وزارت كشور

مجتمع صنعتي و معدني سنگ آهن چادرملو

اطالعات عمومي:


نام پروژه  :مجتمع صنعتي و معدني سنگ آهن چادرملو



كارفرما :صنعتي معدني سنگ آهن چادرملو



قيمت قرارداد 5194449311 :دالر



محل پروژه :یزد ،ایران



مشاور :مهندسین مشاور ( E.B.Eآلماني)



وضعيت پروژه :تکمیل شده

اطالعات فني:
هدف پروژه سنگ آهن چادرملو استخراج و تغلی سنگ آهن ميباشد .این پروژه مشتمل بر اجرای موارد ذیل است:
 ا داث سه وا د سازه  + BENEFICIATIONسه وا د سازه  STOCKYARDبه مسا ت تقریربري 14 444
مترمربع شامل  1 444تن سازه فلزی
 ا داث ساختمانهای آزمایشگاه ،کانتین و اداری و تعمیرگاه به مسا ت تقریبي  3 444مترمربع
 ا داث تونل تسسیسات

مجتمع صنعتي و معدني سنگ آهن چادرملو

عمليات ساختماني نيروگاه گازي اروميه

اطالعات عمومي:


نام پروژه  :عملیات ساختماني نیروگاه گازی ارومیه



كارفرما :مدیریت پروژه های نیروگاهي ایران (مپنا)



قيمت قرارداد 5393359315 :دالر



محل پروژه 54 :کیلومتری جنوب شهر ارومیه ،ایران



مشاور :مهندسین مشاور قدس نیرو



وضعيت پروژه :تکمیل شده

اطالعات فني:
موضوع طرح عبارت است از تهیه مصالح و اجرای عملیات ساختماني نیروگاه گازی ارومیه مشتمل بر  1وا د . V GTG 2/11
پروژه مشتمل بر اجرای موارد ذیل است:
 اجرای ساختمانهای نیروگاه دود  24 444متر مربع ،شامل کلیه تاسیسات الکتریکي و مکانیکي
 ساخت  3کیلومتر جاده سایت
 محوطه سازی

عمليات ساختماني نيروگاه گازي اروميه

كارخانجات فوالد آلياژي يزد

اطالعات عمومي:


نام پروژه  :کارخانجات فوالد آلیاژی یزد



كارفرما :شرکت فوالد آلیاژی ایران



قيمت قرارداد 5193539223 :دالر



محل پروژه 14 :کیلومتری جنوب شهر یزد ،ایران



مشاور :مهندسین مشاور اینکوتکنی



وضعيت پروژه :تکمیل شده

اطالعات فني:
هدف از اجرای طررررح ،ا داث بخش نورد سب





کارخانجات فوالد آلیاژی یزد است که مشتمل بر موارد زیر میباشد:

 5 144تن اسکلت و سازههای فلزی که با ورقهای ساندویچي پوشش ميشوند
ا داث فونداسیونهای تجهیزات خط تولید
 5 444متر تونلهای زیرزمیني تسسیسات
وا د آبرساني

نفت،گاز و پتروشيمي

بام راه با سابقه قابل توجه در انجام پروژه های مختلف در زمینه های نفت  ،گاز و پتروشیمي  ،از طریق انطبا ،مروفرق و برومري
سازی تکنولوژی های پیش ساخته به ساخت و ساز پروژه های مختلف در مقیاس بزرگ پرداخته است که شامل نریرروگراه هرای
گازی ،پاالیشگاه میعانات گازی ،تصفیه خانه های گازی ،سازه های بتني سنگین و  pipe-rackها در پاالیشگاهها و مرجرترمرع
های پتروشیمي مي باشد.
بام راه بعنوان یکي از پیشگامان تکنولوژی پیش ساخته برای ساخت تیرها وستون ها برای اجرای  pipe-rackها از طریق کوپلر
در کشور بوده و نقش اصلي در معرفي و بومي سازی چنین تکنولوژی را در صنعت کشور بازی کرده است .نمونه ای از پروژه های
شرکت به شرح ذیل تقدیم میگردد.

پااليشگاه ميعانات گازي بندرعباس

اطالعات عمومي:


نام پروژه :پاالیشگاه میعانات گازی بندرعباس



كارفرما :شرکت ستاره خلیج فارس



قيمت قرارداد 3593519433 :دالر



محل پروژه :استان هرمزگان ،سایت پاالیشگاه میعانات گازی بندرعباس ،ایران



مشاور ،Snamprogetti S.P.A :شرکت تهران جنوب ،مهندسین مشاور بینا



موقعيت پروژه :تکمیل شده

اطالعات فني:
پروژه اضر شامل تهیه مصالح و تجهیزات جهت تولید و تحویل دود  5349444متر مکعب انواع بتن آماده و ساخت 349444
مترمکعب قطعات بتني پیش ساخته شامل پایپ راکها ،اسلیپرها ،تونلهای آدمرو ،گارد پستها ،جداول پیاده رو و  ...میباشد.

پااليشگاه ميعانات گازي بندرعباس

مجتمع پتروشيمي زاگرس

اطالعات عمومي:


نام پروژه  :مجتمع پتروشیمي زاگرس



كارفرما :شرکت پتروشیمي زاگرس



قيمت قرارداد 594329312 :دالر



محل پروژه :سایت مجتمع پتروشیمي عسلویه ،استان بوشهر ،ایران



مشاور :شرکت پتروشیمي زاگرس



وضعيت پروژه :تکمیل شده

اطالعات فني:
پروژه شامل اجرای فونداسیونهای  Pipe Racksو  Air Coolerدر مسا تي معادل دود  14 444مترمربع ميباشد.

پااليشگاه گازي پارس جنوبي فاز  2و 3

اطالعات عمومي:


نام پروژه  :پروژه فاز  2و  5پارس جنوبي



كارفرما :شرکت ساختماني و مهندسي هیوندائي (کره جنوبي)



قيمت قرارداد 5،523،154 :دالر



محل پروژه :عسلویه ،استان بوشهر ،ایران



مشاور :شرکت ساختماني و مهندسي هیوندائي (کره جنوبي)



وضعيت پروژه :تکمیل شده

اطالعات فني:
هدف از اجرای طرح پاالیشگاه گاز پارس جنوبي انتقال گاز از دریا به خشکي و نهایت ًا تصفیه و انتقال گاز و از طررفري
محصوالتي برای صادرات و مصارف داخلي ميباشد.موارد ذیل در این پروژه توسط این شرکت اجرا گردیدهاست:



ساخت  1دستگاه پست بر ،به مسا ت  1144مترمربع با اسکلت بتني و درب و بدنه ضد انفجار
ساخت  21عدد سایهبان تجهیزات مکانیکي و برقي از قبیل توربینها ،کندانسورها ،کمپرسورها ،پمپها و غیره .شامل
اسکلت فلزی ،پوشش و نصب جرثقیل سقفي در برخي از سایهبانها

زير ساخت هاي شهري

بعنوان پیمانکار پایه ی

رشته ”صنعت و معدن“ ” ،ساختمان و ابنیه“  ،بام راه سابقه قابل توجهي از اجرای مروفرق پرروژه هرای

ساخت( )Cو طرح و ساخت(  ) EPCاز خود در پروژه های زیرساختي نشان داه است از جمله پل های بزرگراهي ،شبکه راه آهن
زیرزمیني (مترو) ،استحصال زمین از دریا و کارهای خاکي .نمونه ای از پروژه های شرکت به شرح ذیل تقدیم میگردد.

استحصال زمين مجتمع پتروشيمي عسلويه

اطالعات عمومي:


نام پروژه  :استحصال زمین مجتمع پتروشیمي عسلویه



كارفرما :شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمي



قيمت قرارداد 55391339321 :دالر



محل پروژه :مجتمع پتروشیمي عسلویه ،ایران



مشاور :مهندسین مشاور سازه پردازی ایران



وضعيت پروژه :تکمیل شده

اطالعات فني:
بخشهای اصلي اجرای پروژه مشتمل بر موارد زیر است:
انفجار ،خاکبرداری ،مل و خاکریزی مصالح سنگي برای ساخت آب شکن (جتي) بطول  5214متر برای استحصال مسرا رت
 114 444مترمربع از دریا شامل ساخت پنج آب شکن در کنار سا ل به فاصله دود  544متر از یکدیگر و خاکریزی مابریرن
آب شکنها.

استحصال زمين مجتمع پتروشيمي عسلويه

پل هاي كمربندي شهرري

اطالعات عمومي:


نام پروژه  :پل های کمربندی شهرری



كارفرما :سازمان مهندسي و عمران شهر تهران



قيمت قرارداد 593129143 :دالر



محل پروژه :جنوب تهران ،ایران



مشاور :مهندسین مشاور فربر



وضعيت پروژه :تکمیل شده

اطالعات فني:
پروژه شامل ا داث  5فقره پل با بتن پیش ساخته بر روی یکي از جادههای اصلي شهرری ميباشد.بعلت وضعیت خراص زمریرن
منطقه ،شمعهای بتني در زیر پایه پلها بکار رفته است.

پل هاي كمربندي شهرري

Every day we work hard to earn your business ,
blending the talents of our people with the quality
of our services to meet your expectations.
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