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اعضای هیئت مدیره 

عادل فامیل روحانی

:سمت
مدیرههیئترئیسنایب

:تحصیالت
افزارنرم-کامپیوترکارشناسی

a.rohani@taragc.com:مستقیمارتباط

:سمت
مدیرههیئترئیسوعاملمدیر

:تحصیالت
سیاالتوحرارتـمکانیکمهندسیکارشناسی

i.tehranizadeh@taragc.com:مستقیمارتباط

ایرج طهرانی زاده

:سمت
مدیرههیئتعضو

:تحصیالت
عمرانـعمرانمهندسیکارشناسی
ساختمدیریتمهندسیـعمرانارشدکارشناسی

d.imanshoar@taragc.com:مستقیمارتباط

داریوش ایمان شعار

mailto:a.tehranizadeh@taragc.com
mailto:a.tehranizadeh@taragc.com
mailto:i.tehranizadeh@taragc.com
mailto:d.imanshoar@taragc.com
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نظام سازمانی
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ماشین آالت و تجهیزات

تعدادشرحردیف

12انواع لودر1

5انواع بولدوزر2

5انواع گریدر3

10(چرخ زنجیری و الستیکی)انواع بیل مکانیکی 4

6(صاف و پاچه فیلی)انواع غلطک بزرگ 5

4تن25تا 5جرثقیل 6

55انواع کامیون7

4تانکر آب پاش 8

5جت کوترنچر حفار و لوله گذار،9

1تریلر10

6بچینگ پالنت11

8انواع تراک میکسر12

4سنگ شکن و ماسه شور13

10(کیلو ولت آمپر)630تا 100دیزل ژنراتور از 14

10انواع تراکتور15

15انواع غلتک کوچک و کمپکتور16

12انواع کمپرسور17

15انواع کاتر آسفالت بر18

15انواع بتنیر19

30انواع دیزل ژنراتور و رکتیفایر20

20انواع دستگاه جوش پلی اتیلن21

4دامپر22

20انواع موتور برق23

20انواع پمپ آب24

40...(تویوتا، نیسان و)انواع وانت 25

60(تک و دو دیفرانسیل)انواع سواری 26

مترمربع65،000و تجهیزات الحاقی انواع قالب بتن27

دستگاه2تن بر ساعت160کارخانه آسفالت 28
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نظام های مدیریتی و اطالعاتی

. طرح ریزی شده استBusiness Processنظام های مدیریتی شرکت مهندسی تارا با نگرش فرآیندهای تجاری 

Best Practiceها بر اساس استانداردهای برگزیده شده در طرح ریزی فرآیندها و سیستمISO 9001:2008, PMBOK:2008  لحاظ

.شده است

ح ذیل های اطالعاتی طرح ریزی و استقرار یافته و بخش دیگر نیز در حال استقرار می باشد که به شرها، فرآیندها و نظامبخشی از سیستم

:معرفی می گردند 

.گذارهدفمدیریتوسیستماستراتژیمدیریت❖

.شرکتتجاریفرآیندهایریزیطرحوتعریف❖

:شاملپشتیبانیهایسیستم❖

.سازماندهیوپرسنلیآالت، ماشینمدیریتانبارها، وهاموجودیکنترلخرید،ریزیبرنامهوخریدمالی،

ICT)توسعههایطرحاساسبرمکانیزههایسیستم❖ Master Plan) ITشامل:

،آالتماشینمدیریتوتعمیراتونگهداریپرسنلی،مالی، انبار،مرکزی، دفتروهاپروژهبینمکانیزهMISاداری،اتوماسیون

.مدیریتداشبوردهایوهادادهتحلیلگزارشاتپروژه،کنترل

.کیفیتتضمینسیستم❖

.هاپروژهاجراییعملیاتدر(QC)کیفیتکنترلسیستم❖

.(HSE)محیطیزیستوبهداشتیایمنی،سیستم❖

.هاپروژهAuditوکیفیارزیابیسیستم❖

.پروژهمدیریتسیستمفرآیندهایریزیطرحوتعریف❖

.شدهریزیطرحWBSبامطابقشدهتمامقیمتمدیریتسیستم❖

.منابعریزیبرنامهوپروژهکنترلوریزیبرنامهسیستم❖

.پیمانکارانوکنندگانتامینمدیریتسیستم❖

.پروژهکیفیتهایطرحتدوینوهاپروژهریزیطرحسیستم❖

.پروژهبندیبودجهسیستم❖

.انگیزشیهایسیستموانسانیمنابعمدیریتسیستم❖

.وریبهرهارزیابیوسنجشهایسیستم❖



10

تقدیرنامه ها و تشویق نامه ها
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پروژه ها

وضعیتپروژهموضوعردیف

(پساب معدنی، پساب صنعتی، پساب نفتی، آب و فاضالب)پروژه های تصفیه خانه 

در حال کاراحداث تصفیه خانه های پساب کارخانجات اسید سولفوریک مس سرچشمه و خاتون آباد1

تحویل شدهاحداث تصفیه خانه آب شرب مجتمع عمران آباد اردبیل2

تحویل شدهاجرای تصفیه خانه، مخزن و ایستگاه پمپاژ شهر ملکشاهی 3

تحویل شدهاحداث تصفیه خانه آب شرب شهر ازنا4

تحویل شدهپارس جنوبی عسلویه19احداث تصفیه خانه پساب صنعتی و بهداشتی پاالیشگاه فاز 5

تحویل شدهاحداث مدول دوم تصفیه خانه فاضالب ساری6

در حال کارBOTتصفیه خانه فاضالب اراضی منطقه ازاد چابهار  به روش 3طراحی ساخت بهره برداری و انتقال تعداد 7

شدهتحویلتصفیه خانه آب شهرهای گروه الف مازندران8

تحویل شدهتصفیه خانه فاضالب شهرک صنعتی دارویی برکت 9

تحویل شدهمترمکعبی در منطقه مکران چابهار5000همراه مخازن ذخیره بتنی احداث آب شیرین کن به10

تحویل شدهاحداث آب شیرین کن به روش نانوفیلتراسیون در مجتمع روستایی شهر ری11

وضعیتپروژهموضوعردیف

پروژه های ساختمانی، تاسیساتی و صنعتی

تحویل شدهعملیات اجرایی تاسیسات مکانیکی و برقی سالن بدنه سایپا کاشان1

2
یویل احداث کارخانه سازه های فلزی و قطعات فوالدی صفادشت مربوط به شرکت صنایع فلزی تارا دریا سازه، شامل عملیات س

ساختمانی و تاسیسات برق و مکانیک
تحویل شده

تحویل شدهکل محوطه، شامل سوله، محوطه سازی و آسفالت، برق و روشنایی(ورامین)احداث انبار مرکزی آبفای جنوب شرق تهران 3

تحویل شدهد خانههای صنعتی، اداری، مسکونی و تاسیسات مکانیکی، برق، ابزار دقیق و سراحداث دامداری به گل خوروینکلیه ساختمان4

تحویل شده220و3808مشارکت در احداث ساختمان مسکونی پالک ثبتی  5

تحویل شده2352مشارکت در احداث ساختمان مسکونی پالک ثبتی  6
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پروژه ها

وضعیتپروژهموضوعردیف

(کانال–مخزن –سد ) پروژه های سازه های آبی 

1
متر مکعبی شهر برازجان و ساختمان های تلمبه خانه و ساختمان های اداری و نگهبانی و محوطه سازی ، 15000مخزن 

و ابزار دقیقتاسیسات مکانیکی، برق
تحویل شده

تحویل شدهمخازن فوالدی هوایی آزاد شهر، شهر قدس تهران و جوادیه ورامین2

تحویل شدهاحداث تصفیه خانه آب شرب مجتمع عمران آباد اردبیل3

تحویل شدهاحمدعملیات اجرایی سد خاکی بابا4

تحویل شدهاحداث تصفیه خانه آب شرب شهر ازنا5

تحویل شدهپارس جنوبی عسلویه19احداث تصفیه خانه پساب صنعتی و بهداشتی پاالیشگاه فاز 6

تحویل شدهاحداث مدول دوم تصفیه خانه فاضالب ساری7

در حال کارBOTتصفیه خانه فاضالب اراضی منطقه ازاد چابهار  به روش 3طراحی ساخت بهره برداری و انتقال تعداد 8

تحویل شدهتصفیه خانه آب شهرهای گروه الف مازندران9

تحویل شدهتصفیه خانه فاضالب شهرک صنعتی دارویی برکت 10

تحویل شدهمترمکعبی در منطقه مکران چابهار5000همراه مخازن ذخیره بتنی احداث آب شیرین کن به11

در حال کارتکمیل عملیات اجرایی احداث ایستگاه های پمپاژ و شبکه اصلی آبیاری و زهکشی نواحی عمرانی اول و دوم خداآفرین12

13
، ایستگاه 3000اجرای ایستگاه پمپاژ و مخزن تعدیل فشار طرح انتقال آب از سد صفارود به شهر کرمان و تصفیه خانه، مخزن 

پمپاژ و خط انتقال آب از سد صفارود به شهر رابر
تحویل شده

تحویل شدهاجرای تصفیه خانه، مخزن و ایستگاه پمپاژ شهر ملکشاهی 14

تحویل شدهاجرای کف بند تثبیت بستر رودخانه تاالر محدوده شهر شیرگاه 15

تحویل شدههدایت سیالب اراضی غرب بندر شهید رجایی 16
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وضعیتپروژهموضوعردیف

آماده سازی اراضی/ شهرسازی/پروژه های راه سازی 

تحویل شده(قطعه سوم) بوئین زهرا –اشتهارد –شهریار عملیات راهسازی1

تحویل شدهآماده سازی شهرک نشتارود خیابان ها و قطعات و ساختمان های اداری و تاسیسات برق، آب، گاز و فاضالب2

تحویل شدهاجرای روکش آسفالت از مسیر داخل شهر کرند به طرف سرپل ذهاب3

تحویل شدهاحداث کنار گذرهای کرند و سرپل ذهاب4

تحویل شدهاجرای روکش آسفالت محوطه پایانه مرزی خسروی5

تحویل شدهاجرای روکش آسفالت مسیرهای داخل شهر کرند6

تحویل شدهاجرای بیس و آسفالت راههای روستایی و آسفالت راه روستایی چغابورها شهرستان داالهو7

شدهتحویلاجرای فاز اول عملیات محوطه سازی و تاسیسات زیربنایی بندر خلیج فارس8

شدهتحویلسومار-پروژه بهسازی و روکش آسفالت مسیر گیالنغرب9

شدهتحویلبهسازی راه های روستایی استان گلستان10

تحویل شدهاحداث پل بزرگ و راه های روستای باالدست روستاهای باالدست سد گلورد11

پروژه ها

وضعیتپروژهموضوعردیف

پروژه های شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضالب

تحویل شدهخط انتقال فاضالب و داکت بتنی زیر خط مترو کرج1

تحویل شدهمیلیمتری اتوبان تند گویان تهران1200خط انتقال فاضالب 2

تحویل شدهشبکه جمع آوری فاضالب مسعودیه تهران3

تحویل شدهکلکتورهای اصلی و فرعی شبکه جمع آوری فاضالب شهر مالیر4

تحویل شدهشهر خمینشبکه جمع آوری فاضالب5

تحویل شدهآبادشبکه جمع آوری فاضالب شهر اسد6

تحویل شدهو شبکه جمع آوری فاضالب شهر اراکخطوط انتقال7

تحویل شدهمسیل سرخه حصار( A)تونل کانال شریانی –شبکه جمع آوری آبهای سطحی تهران 8

تحویل شده(قسمت اول)اروند شبکه جمع آوری آبهای سطحی ناحیه صنعتی منطقه آزاد9

تحویل شدهتهران3اجرایی شبکه جمع آوری فاضالب منطقه عملیات10

تحویل شده3منطقه -از شبکه فاضالب و تصفیه خانه های جنوب غرب ایران ( DBO)خرید، ساخت و بهره برداری طراحی،11

تحویل شدهاجرای شبکه فاضالب شهرهای شازند و آستانه12

تحویل شدهاجرای شبکه جمع آوری فاضالب زرند13
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پروژه ها

وضعیتموضوع پروژهردیف

پروژه های آبیاری و زهکشی

تحویل شده(B4ناحیه )گاوشان سدعملیات اجرایی ایستگاه پمپاژ و شبکه آبیاری اراضی پایین دست1

تحویل شدهاجرای زهکش زیرزمینی و سطحی اراضی رعد2

شدهتحویلعملیات اجرایی شبکه آبیاری و زهکشی ناحیه عمرانی شفارود گیالن3

شدهتحویلگیالنF4عملیات اجرایی شبکه آبیاری و زهکشی ناحیه عمرانی4

در حال کارهکتار6500عملیات اجرایی شبکه زهکشی اولویت دوم استان گلستان در سطح 5

وضعیتپروژهموضوعردیف

خطوط و شبکه های توزیع آبپروژه های ایستگاههای پمپاژ،

تحویل شدهتاسیسات سر چاهی و  ایستگاههای پمپاژ: به شهریار، شهرک قدس و تهرانسر آبفای شهرکهای غرب تهران شاملآبرسانی1

تحویل شدهآبفای جنوب شرقی تهرانبازسازی و توسعه شبکه توزیع آب شهر ورامین،2

تحویل شدهمیلیمتر لوله داکتیل شهر پیشوا، آبفای جنوب شرقی تهران500خط انتقال آب 3

تحویل شدهتوسعه، اصالح و بازسازی خطوط انتقال و شبکه توزیع آب بافت قدیم تهران، آبفای منطقه دو4

تحویل شدهتوسعه ، اصالح و بازسازی خطوط انتقال و شبکه توزیع آب بافت قدیم تهران، آبفای منطقه چهار5

تحویل شدهتوسعه، اصالح و بازسازی خطوط انتقال و شبکه توزیع آب بافت قدیم تهران، آبفای منطقه پنج6

تحویل شدهطرح مقابله با خشکسالی شهرستان محالت و آشتیانخط انتقال آب7

شدهتحویل(ذوب آهن اصفهان –طرح توازن ) خط انتقال آبرسانی از سد آب بند به تصفیه خانه فیزیکی 8

تحویل شدهخط انتقال آب و ایستگاه پمپاژ و تاسیسات برق و ابزار دقیق پروژه آبیاری فضای سبز شرکت فوالد خوزستان9

تحویل شدهاژانتقال و شبکه توزیع آب شرب و آتش نشانی، ایستگاه پمپخطوط: خرید و اجرای تاسیسات آبرسانی بندر امام شامل10

تحویل شدهطراحی، تهیه، اجرا، نصب و راه اندازی تجهیزات ایستگاه پمپاژ آب شهر سراوان 11

تحویل شدهطرح آبرسانی مجتمع روستایی خروسلو 12

تحویل شدهو سیاه منصور با لوله فوالدی و احداث ساختمانهای سرچاهی شهرستان دزفول3اجرای خطوط انتقال تامین آب ناحیه 13

تحویل شدهطرح آبرسانی نمین و عنبران شامل خطوط آبرسانی، تلمبه خانه ها و تاسیسات جنبی14

در حال کارطراحی، ساخت، خرید، نصب و بهره برداری ایستگاه های پمپاژ طرح سامانه انتقال آب از سد ژاوه15

تحویل شدهاحداث خط انتقال آب و جاده دسترسی از تصفیه خانه پرند تا اراضی شرکت سرمایه گذاری ری16

تحویل شدهبازسازی بخشهای اسیب دیده و تکمیل ایستگاه پمپاژ چم مهر 17

18
احداث سیستم اطفاء حریق بندر شهید کالنتری و سیستم های آبیاری قطره ای فضای سبز بنادر شهید بهشتی، شهید کالنتری و

کوی مسکونی بندر چابهار
در حال کار

در حال کارایستگاه پمپاژ اسکله آبگیر سد جگین19

تحویل شدهاحداث ایستگاه پمپاژ غازیان 20



:طرحمشخصات

،تفصیلیمهندسیپایه،مهندسیگذاریصحهوبازنگریخدماتانجام
ر،کشوخارجیاوداخلدرتجهیزاتساختومتریالتامینخرید،مهندسی
خارجوداخلدرتجهیزاتومتریالنهاییوساختحینفنیبازرسی
انبارداری،گمرکی،خدماتنقل،وحملکارگاهی،نظارتومهندسیکشور،
وتاسیساتابنیه،زیست،محیطوایمنیپروژه،کنترلوریزیبرنامه

بدوناندازیراهاندازی،راهپیشتجهیزات،تستونصباجرا،ها،یوتیلیتی
موقتتحویلوآزمایشیبرداریبهرهآموزش،وراهبریبار،بایاوبار

دورهمصرفیموادوقطعاتتامینماهه،6برداریبهرهبرنظارتکارخانه،
راهواندازیراهپیشدورهیدکیقطعاتتامینبرداری،بهرهسالهیک

Specialاندازی، Tools،هاینواقصرفعودوساالنهیدکیقطعاتتامین
پیمانکارتوسطEPCصورتبهکهکارهاییوخدماتکلیهواحتمالی

دواحداثبرایآنهایپیوستوقراردادایندرمندرجشرایطمطابق
.آبادخاتونوسرچشمهمسمجتمعدرپسابتصفیهکارخانه

15

موضوع پروژه
د احداث تصفیه خانه های پساب کارخانجات اسی

سولفوریک مس سرچشمه و خاتون آباد

کارفرما شرکت ملی صنایع مس ایران

سال ابالغ 1400

وضعیت پروژه در حال کار

مدت زمان
اجرای پروژه

ماه24

احداث تصفیه خانه های پساب کارخانجات اسید سولفوریک مس سرچشمه و خاتون آباد
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EPCC، توسعه میدان گازی پارس جنوبی به صورت 19تصفیه خانه فاضالب، بخش خشکی، فاز 

موضوع پروژه عسلویه19تصفیه خانه فاضالب فاز 

کارفرما پتروپارس ایرانشرکت

سال و وضعیت 

اجرا
(تحویل قطعی) 1390

(ماه)مدت اجرا  16

:مشخصات طرح 
شامل طراحی، خرید، اجرا، پیش راه اندازی و راه اندازی ( EPCC)این پروژه 

:عسلویه در بخش های ذیل می باشد19فاز تصفیه خانه فاضالب

➢ Sanitary Water Package

➢ Neutralization Package

➢ Oily Water Treatment

➢ Storm Basin  

➢ Waste Caustic Soda Tank
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اجرای عملیات ساختمان، تامین و ساخت تجهیزات، حمل، نصب و بهره برداری از تصفیه خانه 
فاضالب شهرک دارویی برکت

موضوع پروژه
اجرای عملیات ساختمان، تامین و ساخت 
ه تجهیزات، حمل، نصب و بهره برداری از تصفی

خانه فاضالب شهرک دارویی برکت

کارفرما شرکت شهرک صنعتی دارویی برکت

سال 1394

وضعیت اجرا تحویل موقت

مدت اجرا 
(ماه) ماه21

:مشخصات طرح 
نعتیصوشهریفاضالبتصفیهمنظوربهبرکتفاضالبخانهتصفیه

A2Oنوعاساسبرتصفیه.استشدهطراحیروزدرمکعبمتر12.000
.باشدمی

:شاملپروژهکلیدیهایفعالیت
قطر/اینچ2000:لولهخطاندازیراهنصبواجرا-
مکعبمتر8000:خاکریزی-
مکعبمتر4000:بتنیکارهای-
تن300:فوالدیکارهای-



میمعتدلهوایوآبدارایکهاستشدهواقعمازندراناستانمرکزدرساریشهر

روشوبودهروزدرمترمکعب50،000ظرفیتدارایشهراینفاضالبخانهتصفیه.باشد

.باشدمیمغذیموادوآلیموادحذفجهتMLEآندرتصفیه

:طرحمشخصات❖

خانهتصفیهفرایندیواحدهایوهاساختماناحداث-1

مربوطهتاسیساتاجرایباهمراهجنبیهایساختماناحداث-2

مصالحکلیهازمایشواندازیتهیه،ساخت،حمل،نگهداری،نصب،راه-3

مکانیکالوالکتریکالتجهیزاتو

سایتدیوارکشیوسازیمحوطه-4

آزمایشگاهنیازموردشیمیاییتجهیزاتتحویلوتهیه-5

ماه12مدتبهآزمایشیبرداریبهره-6

18

موضوع پروژه
احداث ساختمان، طراحی، تهیه، ساخت ، حمل ، نصب و 

قیق راه اندازی تجهیزات مکانیکی برقی، کنترل و ابزارد
مدول دوم تصفیه خانه فاضالب ساری

کارفرما شرکت آب و فاضالب مازندران

سال و وضعیت 

اجرا
(تحویل موقت) 1392

(ماه)مدت اجرا  30

احداث ساختمان، طراحی، تهیه، ساخت ، حمل ، نصب و راه اندازی تجهیزات مکانیکی، برقی، 
کنترل و ابزاردقیق مدول دوم تصفیه خانه فاضالب ساری
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:طرحمشخصات

:شاملزونهرکهشدهتقسیماجراییزونششبهپروژهاین

هوا،ویهته،کانالنشانی،آتشاستیلکربنپایپینگانواعاجرای

.باشدمییصوتوروشناییسیستمنصبوکشیتابلو،کابلنصب

موضوع پروژه
سالن اجرایی تاسیسات مکانیکی و الکتریکیعملیات

بدنه سایپا کاشان

کارفرما SEECOمهندسی توسعه سایپا شرکت

وضعیتسال و

اجرا
(تحویل قطعی)1387

(ماه)مدت اجرا  5

عملیات اجرایی تاسیسات مکانیکی و برقی سالن بدنه سایپا کاشان
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موضوع پروژه
ایی عملیات محوطه سازی و تاسیسات زیربناجرای

بندر خلیج فارس

کارفرما اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان 

سال و وضعیت اجرا (تحویل قطعی) 1392

(ماه)مدت اجرا  24

اجرای عملیات محوطه سازی و تاسیسات زیربنایی بندر خلیج فارس

:مشخصات طرح 

واپ بندر خلیج فارس به عنوان بندر نفتی جهت صادرات، ترانزیت و س

شروع 85فرآورده های نفتی و بانکرینگ فعالیت خود را از اوایل سال 

:اهم فعالیت های انجام شده عبارتند از. نموده است

تسطیح اراضی-1

احداث خیابانها، جاده های ارتباطی داخل مجموعه و محوطه سازی-2

شبکه آب سرویس-3

شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی-4

شبکه جمع آوری فاضالب-5

شبکه آب آتش نشانی-6

ITشبکه برق، مخابرات و -7

شبکه آبیاری فضای سبز-8
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:طرحمشخصات

لیتر80مجموعدبیبافازدودرآبادعمرانخانهتصفیه
وانعقادسیستمبصورتآبخانهتصفیهروشباثانیهبر

4/2تمساحبهزمینیدرایماسهکندفیلتروسازلخته
.استگرفتهقراربرداریبهرهموردواحداثهکتار

متر مکعب45000: حجم عملیات خاکی ✓
متر مربع6000: قالب بندی ✓
تن400: حجم آرماتور بندی ✓
متر مکعب 5000: بتن ریزی ✓

موضوع پروژه آباداحداث تصفیه خانه آب عمران

کارفرما آب و فاضالب روستایی اردبیلشرکت

سال و وضعیت اجرا (تحویل قطعی ) 1387

(ماه)مدت اجرا  12

احداث تصفیه خانه عمران آباد اردبیل



:طرحمشخصات

خط این پروژه شامل اجرای ایستگاه پمپاژ، احداث استخر بتنی حوضچه مکش، اجرای

انتقال آب، اجرای عملیات خط انتقال برق، جاده سازی و محوطه سازی به شرح ذیل 

:است

زات شامل لوله های پمپ خانه و اتاق برق با کلیه تجهی:اجرای ایستگاه پمپاژ ✓

.سقفیپمپ ها، ترانسفورماتور و تابلوهای تقسیم و کنترل و ابزار دقیق و جرثقیل

10میلیمتر بطول حدود  630لوله های پلی اتیلن سایز :اجرای خط انتقال آب✓

.کیلو متر به همراه اتصاالت، شیر آالت و حوضچه های بتنی مربوطه

احداث استخر و حوضچه مکش بتنی و :احداث استخر حوضچه مکش ✓

.متر250اینچ بطول تقریبی 24کلکتورهای مربوطه و خط لوله فوالدی 

پمپاژ  بین پست صحرایی و اتاق برق ایستگاه:اجرای عملیات خط انتقال برق ✓

.و باکس بتنی و اجرای منهول های بتنیPVCلوله های 

کیلومتر در جنب خط انتقال آب 10بطول حدود :اجرای عملیات جاده سازی ✓

.شامل زیرسازی و روسازی

و محوطه سازی ایستگاه پمپاژ شامل عملیات خاکی جدول گذاری:محوطه سازی ✓

.آسفالت

22

موضوع پروژه
والد طرح آبرسانی فضای سبز اراضی ضلع شرقی مجتمع ف

خوزستان

کارفرما شرکت فوالد خوزستان

سال و وضعیت 

اجرا
(قطعی تحویل) 1386

(ماه)مدت اجرا  12

د خط انتقال آب و ایستگاه پمپاژ و تاسیسات برق و ابزار دقیق پروژه آبیاری فضای سبز شرکت فوال
خوزستان



:طرحمشخصات

نایدر.گرددمیتامینکمندانآبگیرتوسطازناشهرخانهتصفیهآب

رایبخانهتصفیهاین.استشدهاستفادهمتعارفتصفیهروشازطراحی

.استشدهطراحیثانیهبرلیتر500تاظرفیت

بهرهسال1واندازیراهپیشماه1اجراماه23کهماه36قراردادمدت

.باشدمیبرداری

پیمانموضوع❖

خانهتصفیهفرایندیواحدهایهاوساختماناحداث-1

مربوطهتاسیساتاجرایباهمراهجنبیهایساختماناحداث-2

مصالحکلیهآزمایشواندازیتهیه،ساخت،حمل،نگهداری،نصب،راه-3

مکانیکالوالکتریکالتجهیزاتو

سایتدیوارکشیوسازیمحوطه-4

کیلومتر2طولبهخانهتصفیهبهدسترسیجادهاجرای-5

آزمایشگاهنیازموردشیمیاییتجهیزاتتحویلوتهیه-6

سال1مدتبهاندازیراهپیشوبرداریبهره-7 23

موضوع پروژه احداث تصفیه خانه آب شهر ازنا

کارفرما شرکت آب منطقه ای لرستان

سال و وضعیت 

اجرا
(تحویل موقت)1390

(ماه)مدت اجرا  36

احداث تصفیه خانه آب شهر ازنا
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:طرحمشخصات

.مترمکعب60140خاکبرداری✓

.مترمربع15000بندیقالب✓

.مترمکعب6000ریزیبتن✓

.تن700آرماتوربندی✓

:توضیحات

دیوارهایهمراهبهمتر6ارتفاعبه48×67ابعادبامدفونمخزن

وکشیدیوارسازی،محوطهآالت،شیروپمپاژاتاقگیر،موج

.استبودهمحوطهتاسیسات

موضوع پروژه
ه متر مکعبی بتنی شهر برازجان و ساختمانهای تلمب15000مخزن 

خانه و اداری و نگهبانی و محوطه سازی و عملیات تکمیلی

کارفرما شرکت آب و فاضالب استان بوشهر

سال و وضعیت 

اجرا
(تحویل قطعی ) 1381

(ماه)مدت اجرا  24

متر مکعبی شهر برازجان و ساختمان های تلمبه خانه و ساختمان های اداری و 15000مخزن 
نگهبانی و محوطه سازی ، تاسیسات مکانیکی، برق و ابزار دقیق
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:طرحمشخصات
اجرای این پروژه شامل احداث شبکه های توزیع آب شرب و آتشنشانی اسکله بندر، طراحی، خرید و

:آبگیر دریا و تلمبه خانه آب و بهسازی مخازن قدیمی موجود به شرح ذیل می باشد

:شبکه های توزیع آب
امل شبکه های توزیع آب بندر قدیم امام که از تاسیسات مرکزی آبرسانی تغذیه می شوند ش

وله شبکه ها از جنس ل. کیلومتر شبکه آب آتشنشانی است35کیلومتر شبکه آب شرب و 40حدود 
کلیه اتصاالت از جنس چدن داکتیل یا. میلیمتر است400تا 75اتمسفر در اقطار 10پلی اتیلن 

.پلی اتیلن بوده و کلیه شیر آالت در داخل حوضچه های بتنی قرار می گیرند

:آبگیر دریا
نگهبان آبگیر دریا شامل سازه و تلمبه خانه آبگیر و لوله های ارتباطی با دریا شامل احداث سازه

ری زیر اسکله و تلمبه خانه آبگیر با سپرکوبی و مهار بندی، انجام عملیات لوله رانی به دریا و لوله گذا
.ساخت ابنیه تلمبه خانه و تجهیزات برقی و مکانیکی و ابزار دقیق است

:بهسازی تلمبه خانه ها و مخازن موجود
.  مترمکعبی و تلمبه خانه مربوطه شامل طراحی، خرید و ساخت1200بهسازی دو واحد مخزن 

و جهت بهسازی مخازن ابتدا ترمیم های موضعی داخلی و خارجی با بتن و مواد آب بند انجام شده
.سپس پوشش پی ـ وی ـ سی در داخل مخازن اجرا گردیده است

:  طول، سایز و جنس لوله ها
.متر لوله های اسلیو برق23000متر لوله های آب و آتش نشانی و 75000طول لوله گذاری ✓
.میلیمتر مربوط به شبکه توزیع آب400الی 75لوله های پلی اتیلن سایز ✓
میلیمتر مربوط به 500میلیمتر و لوله آبگیر فایبر گالس به قطر 600لوله غالف فوالدی سایز ✓

.آبگیر دریا

موضوع پروژه
مع خرید و اجرای تاسیسات آبرسانی و ایستگاه پمپاژ مجت

قدیمی بندر امام و اسکله

کارفرما اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان

سال و وضعیت 

اجرا
(تحویل قطعی)1386

(ماه)مدت اجرا  24

خطوط انتقال و شبکه توزیع آب شرب و : خرید و اجرای تاسیسات زیربنائی بندر امام شامل
ع آتشفشانی، ایستگاه پمپاژ و تاسیسات برق و ابزار دقیق مخازن، تلمبه خانه ها و آبگیر دریا مجتم

قدیمی بندر و اسکله
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:طرحمشخصات

.باشدمیشبکهوپمپاژایستگاهبخشدوشاملپروژهاین

:پمپاژایستگاه

واتکیلو250الکتروموتورباساعتبرمکعبمتر460ظرفیتبهیکهرپمپ4شامل

واتکیلو350الکتروموتورباساعتبرمکعبمتر675ظرفیتبهیکهرپمپ3و

.ساعتبرمکعبمتر5900ظرفیتبهجمعا

:شبکه

خروجینقطهدرشبکهدبیوباشد،میهالترالوفرعیخطوطاصلی،خطوطشامل

.باشدمیهکتار1200پوششتحتاراضیکل.باشدمیساعتبرمکعبمتر4.6

:شاملگذاریلوله

کیلومتر400:میلیمتر50-75سایزاتیلنپلیلوله✓

کیلومتر100:میلیمتر90-200سایزاتیلنپلیلوله✓

کیلومتر110:میلیمتر250-355سایزاتیلنپلیلوله✓

کیلومتر10:میلیمتر400-600سایزGRPلوله✓

موضوع پروژه
ه اجرایی ایستگاه پمپاژ و شبکعملیات

B4آبیاری ناحیه عمرانی گاوشان 

کارفرما آب منطقه ای کرمانشاهشرکت

سال و وضعیت

اجرا
(تحویل  قطعی)1388

(ماه)مدت اجرا  24

(B4ناحیه )عملیات اجرایی ایستگاه پمپاژ و شبکه آبیاری اراضی پایین دست سد گاوشان 



:طرحمشخصات
.متر280تاجطول.مترمکعبمیلیون1مخزنمفیدحجم✓
.مترمکعب150،000خاکبرداریحجم.متر34رودخانهبسترازارتفاع✓
.مترمکعب450،000خاکریزیحجم.مترمکعبمیلیون378ورودیآبحجم✓

:سدتاسیساتوبدنهمشخصات
شیب.باشدمیمتر7آنتاجعرضومتر280تاجدرومتر105حدودپائیندرسدمحورباشد، طولمیرسیهستهباخاکینوعازسدبدنه:سدبدنه

.استشدهتعیین2/5آندستپائینشیبو3آنباالدست
لولهدیفردوشاملکهاستشدهبینیپیشکالورتازاستفادهباآبانحرافساخت،دورهدرسدایمنیتامینمنظوربه:آبگیروانحرافسیستم

1200هایلولهانتهایتبدیلباسدبدنهساختاتمامازپسومتر167آالتشیرحوضچهمحلتاکالورتطول.باشدمیمیلیمتر1200قطربافوالدی
ساختدورهطولدرانحرافجهتکالورتظرفیت.شدخواهداستفادهآبگیریتاسیساتمنظوربهساختدورانکالورتازمیلیمتری800لولهبهمیلیمتری

.باشدمیثانیهدرمترمکعب25
96طولداراییابدکهمیاتصالشوتیمقطعبهسرریزازعبوریجریان.باشدمیمتر5عرضباOgeeسرریزطرحایندرنظرموردسرریز:سرریز

.کندمیهدایتدستپائینآرامشحوضچهبهسرریزازراسیالبهاجریانکانالشوت.گرددمیمتر5عرضبهآرامشحوضچهواردسپسواستمتر
.استشدهتشکیلبخش2ازکهاستمتر96سرریزشوتافقیطول

بهنهایت.ودربودهمتر5آنعرضکهمتر24طولبهمقعریقائمقوسازاستعبارتدومبخشو(4H:1V)شیبومتر72طولدارایاولبخش
.رسدمیآرامشحوضچه

27

موضوع پروژه عملیات اجرایی سد خاکی بابا احمد

کارفرما شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی

سال و وضعیت

اجرا
(تحویل قطعی)1387

(ماه)مدت اجرا  24

عملیات اجرایی سد خاکی بابا احمد
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آب اجرای عملیات ساختمان، تامین و ساخت تجهیزات، حمل، نصب و بهره برداری از تصفیه خانه
شهرهای گروه الف 

موضوع پروژه

اجرای عملیات ساختمان، تامین و ساخت 
تجهیزات، حمل، نصب و بهره برداری از تصفیه

خانه آب شهرهای گروه الف 

کارفرما شرکت آب منطقه ای مازندران

سال 1393

وضعیت اجرا (در حال اجرا ) 

(ماه)مدت اجرا  ماه39

وابلسربکال،امیربابل،شهرهایشاملکهمازندرانالفگروهشهرهایآبخانهتصفیه
باربشآبانتقالوتصفیهمنظوربهباشد،میآناطرافروستاهایوکنارفریدون
مینتاالبرزسدازآننیازموردآبکهشدهطراحـــــیثانیهبرلیتر3000ظرفیت

:ازعبارتندفرآیندیاصلیواحدهای.گرددمی
جریانکنترلشیرحوضچه-
شناتاق-
استرینرمیکروواحد-
هوادهیواحد-
ساززالل-
فیلتراسیونواحد-
آبذخیرهمخازن-
لجنتغلیظواحد-
لجنآبگیریواحد-
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:مشخصات طرح 
خشببارندگیازناشیسطحیآبهایانتقالمنظوربهپروژهاین

حجرخیاباندرتهرانشهرشرقیشمالآبریزحوضهازایعمده

پرازییککهتهرانپارسچهارمفلکهتااولفلکهفاصلحدعدیبن

روشلدلیهمینبهگردیدهاجرااستشهرخیابانهایترینترافیک

ویافتیرتغیبتنیهایلولهنصبوتونلحفربهترانشهحفرازاجرا

11تا6هایعمقدرمتر5/3تاارتفاعو4عرضبه،تونلحفاری

ونل،تداخلدربتنیهایلولهنصبوانتقالسپسوانجام،متر

تنبباتونلماندهباقیفضایکردنپروهالولهساپورتاجرای

.استگرفتهانجام

ایزسمسلحبتنیهایلولهباومترکیلو5حدودبطولپروژهاین

شدهاجرابتنیروآدمعدد100تعدادومیلیمتر2000تا1000

.است

موضوع پروژه
تونل جمع آوری آبهای سطحی تهران 

مسیل سرخه حصار( A)کانال شریانی 

کارفرما شرکت خاکریز آب

و ضعیت سال و

اجرا
(تحویل موقت ) 1383ـ 1387

(ماه)مدت اجرا  24

مسیل سرخه حصار( A)تونل کانال شریانی –شبکه جمع آوری آبهای سطحی تهران 
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:  طول، سایز و جنس لوله ها

.متر10180طول کل لوله گذاری ✓

600الی 315لوله های پلی اتیلن دو جداره از سایز ✓

.میلیمتر

:تعداد و نوع آدم روها

.عدد آدم رو بتنی و آجری260تعداد ✓

:روش اجرا

عملیات حفاری و لوله گذاری به روش ترانشه کنی و 

.لنبسترسازی با مصالح سنگی و نصب لوله های پلی اتی

موضوع پروژه
اجرای شبکه جمع آوری آبهای سطحی ناحیه صنعتی منطقه

آزاد اروند

کارفرما (آبادان و خرمشهر)سازمان مناطق آزاد اروند 

سال و وضعیت اجرا (تحویل قطعی)1386ـ 1387

(ماه)مدت اجرا  12

(قسمت اول)شبکه جمع آوری آبهای سطحی ناحیه صنعتی منطقه آزاد اروند 



تاسیسات سر چاهی و تلمبه : آبرسانی به مناطق تحت پوشش آبفای شهرکهای غرب تهران شامل
(شهریار، شهرک قدس و تهرانسر) خانه ها و ایستگاههای پمپاژ 
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:مشخصات طرح 
ه خانه ها این پروژه شامل شبکه توزیع و خطوط انتقال آب و تاسیسات تلمب

و سر چاهی در بخشهای برق و مکانیک و ابزار دقیق بوده و در بافتهای
.شهری جدید و بافت های قدیمی و روستایی اجرا شده است

:                                                        طول، سایز و جنس لوله ها
: انشعابات

رشته انشعاب فرسوده جمع آوری و نوسازی گردیده 7000تعداد حدود 
.است
.کیلومتر150طول کل لوله گذاری  بالغ بر ✓
.میلیمتر200الی 63لوله های پلی اتیلن سایز ✓
.میلیمتر400الی 150لوله های داکتیل سایز ✓
.میلیمتر300الی 150لوله های فوالدی جوشی سایز ✓
میلیمتر300الی 200لوله های آزبست سایز ✓

موضوع پروژه

آبرسانی به مناطق تحت پوشش آبفای 

تاسیسات سر : شهرکهای غرب تهران شامل

چاهی و تلمبه خانه ها و ایستگاههای پمپاژ       

(شهریار، شهرک قدس و تهرانسر) 

کارفرما شرکت آب و فاضالب شهرک های غرب تهران

سال و وضعیت 

اجرا
(تحویل قطعی ) 1377ـ 1379



آبفای توسعه ، اصالح و بازسازی خطوط انتقال و شبکه های توزیع آب بافت قدیم تهران،
(طی چند قرارداد)مناطق دو، چهار،پنج 

:مشخصات طرح 
هر توسعه، اصالح و بازسازی شبکه های توزیع آب بافت قدیمی ش

ای تهران، شامل برش آسفالت، حفاری و جمع آوری شبکه قدیم و اجر
.شبکه جدید و ترمیم مسیرهای حفاری

: سایز و جنس لوله ها
.کیلومتر100طول کل لوله گذاری بالغ بر ✓
.میلیمتر110الی 63لوله های پلی اتیلن سایز ✓
.میلیمتر400الی 150لوله های داکتیل سایز ✓

:انشعابات
ه رشته انشعاب فرسوده جمع آوری و نوسازی گردید10000تعداد ✓

.است

موضوع پروژه
توسعه، اصالح و بازسازی خطوط انتقال و

شبکه توزیع آب

کارفرما
شرکت آب و فاصالب مناطق دو، چهار، پنج 

تهران

وضعیت سال و

اجرا
(تحویل قطعی ) 1377-1378
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:مشخصات طرح 

میلیمتر 300متر خط لوله باالی 21000دارای حدود کل شبکه فاضالب مالیر ❑
جرای بوده و با توجه به شرایط محلی شهر و تراکم و ترافیک بخش های مختلف ا
سنتی و کلکتور به روش ترانشه کنی و در بعضی مناطق به روش اجرا و حفر تونل

.نصب لوله های پلی اتیلن و بتنی انجام شده است

میلیمتر و با توجه به 500متر خط لوله تا 20000دارای حدود شهر اسد آباد ❑
ه دو بافت تاریخی و کوهستانی بودن شهر دارای حساسیت های خاصی بوده که ب

اطق جنس زمین در من. روش ترانشه کنی و حفر تونل های سنتی اجراء شده است
.مختلف متفاوت بوده و شامل سنگی، لجنی، خاکی و ریزشی بوده است

متر خط لوله 24750عملیات لوله گذاری در حدود کل شبکه فاضالب خمین ❑
کیلومتر و 20بیش از 500الی 250با لوله پلی اتیلن فاضالبی از سایزهای 

مترمکعب بوده 2500تن و عملیات بتنی بیش از 120عملیات فوالدی بیش از 
.است

: سایز و جنس لوله ها

.متر65750طول کل لوله گذاری حدود ✓
میلیمتر 400الی 315لوله های پلی اتیلن سایز ✓
میلیمتر 400الی 315لوله های پلی اتیلن سایز ✓
میلیمتر 1000الی 500لوله های بتنی سایز ✓
میلیمتر1000الی 500لوله های بتنی سایز ✓

:تعداد و نوع آدم روها

.نیعدد آدم رو بتنی و پیش ساخته و درجا و نیز ترکیبی آجری بت2357تعداد ✓

موضوع پروژه

اجرای کلکتورهای اصلی شبکه جمع آوری 
فاضالب مالیر و

شبکه جمع آوری فاضالب شهر اسدآباد
شبکه جمع آوری فاضالب خمین

کارفرما
آبفای استان-شرکت آب و فاضالب استان همدان

مرکزی

سال و وضعیت

اجرا

-(1387-1382)اسدآباد -(1381ـ 1383)مالیر

(تحویل قطعی ( )1383-1382)خمین 

مدت اجرا 

(ماه)
(9)خمین -(36)اسد آباد -(24)مالیر

کلکتورهای اصلی و فرعی شبکه جمع آوری فاضالب شهر مالیر
شبکه جمع آوری فاضالب شهر اسد آباد
شبکه جمع آوری فاضالب شهر خمین



(ذوب آهن اصفهان–طرح توازن )خط انتقال آبرسانی از سد آب بند به تصفیه خانه فیزیکی 
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:مشخصات طرح 

اجرای لوله گذاری در مناطق سنگی به روش حفاری با چکش های 

دستگاه بیل 13مترمکعب، با 20000هیدرولیکی به حجم تقریبی 

.مکانیکی دارای چکش هیدرولیکی

اجرای جاده ارتباطی از سد آب بند به میدان دفاع مقدس چمگردان✓

.کیلو متر2به طول حدود 

طول لوله گذاری حدود هفت : طول، سایز و جنس لوله ها✓

.کیلومتر

.میلیمتر900سایز GRPلوله های ✓

.میلیمتر1200و 1000لوله های فوالدی سایز ✓

موضوع پروژه

انه خط انتقال آب از سد آب بند به تصفیه خ

فیزیکی و احداث راه ارتباطی ذوب آهن 

اصفهان 

کارفرما شرکت ذوب آهن اصفهان

سال و وضعیت 

اجرا
(تحویل قطعی)1386ـ 1387

(ماه)مدت اجرا  18
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:طرحمشخصات

تحتاصلیشبکهدرF4عمرانیواحدشالیزاراراضینیازموردآبتامینمنظوربهپروژه

برمترمکعب5.8دبیباکیلومتردهحدودطولبهبتنیالینینگباکانالاحداثعنوان

35حدودطولبهفرعیشبکهاجرایواصلیشبکهدرفنیابنیه82تعدادوثانیه

.مربوطهفنیابنیهوساختهپیشکانالهایازکیلومتر

مکعبمتر70000:خاکیعملیاتحجم✓

تن1000:بندیآرماتورحجم✓

مربعمتر70000:بندیقالب✓

مکعبمتر40000:ریزیبتن✓

موضوع پروژه
اجرایی شبکه آبیاری و زهکشی عملیات

F4ناحیه عمرانی 

کارفرما آب منطقه ای گیالنشرکت

سال و وضعیت 

اجرا
(در حال اجرا ) 1388

(ماه)مدت اجرا  36

F4عملیات اجرایی شبکه آبیاری و زهکشی ناحیه عمرانی گیالن 
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کیلو متر17احداث کانالت به طول حدود ✓

میلیمتر به طول 1200و 1000به قطرهای GRPاحداث خط لوله با لوله✓

کیلومتر5حدود  

کیلو متر3احداث زهکشهای داخل دشت و زهکشهای انحرافی به طول حدود ✓

تن 150متر و به وزن حدود 40احداث پل فلزی برای عبور لوله به طول ✓

سازه مختلف در طول خطوط300✓

مترمکعب600000: حجم عملیات خاکی ✓

تن700: حجم آرماتور بندی ✓

متر مربع35000: قالب بندی ✓

متر مکعب 15000: بتن ریزی ✓

:مشخصات طرح

ان این طرح به منظور انتقال آب از سد شفارود به زمینهای زراعی دشت های شهرست

رح رضوانشهر در منطقه شفارود طرح ریزی شده است که شامل عملیات اجرایی به ش

:ذیل می باشد 

احداث کانال اصلی به طول حدود دو کیلومتر✓

میلیمتر به طول حدود دو 2200احداث خط لوله اصلی با لوله فوالدی به قطر ✓

کیلومتر

متر 1030میلیمتر به طول 2000احداث سیفون با لوله فوالدی به قطر ✓

متر150میلیمتر به طول 2000اجرای پایپ جکینگ با لوله فوالدی به قطر ✓

اجرای سازه های تقسیم کننده آب در خروجی تونل سه شفارود✓

موضوع پروژه
ی اجرایی شبکه آبیاری و زهکشعملیات

ناحیه عمرانی شفارود

کارفرما آب منطقه ای گیالنشرکت

سال و وضعیت 

اجرا
(موقتتحویل)1388

(ماه)مدت اجرا  30

عملیات اجرایی شبکه آبیاری و زهکشی ناحیه عمرانی شفارود گیالن
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:طرحمشخصات

زهکش354شاملهکتار2500سطحدررعدزیرزمینیزهکششبکه
.باشدمیزمینساختاربهبودمنظوربهمزرعهداخل

:گذاریلترال

سایزهایبهدارسوراخPVCهایلولهگذاریکیلومترلوله600✓
میلیمتر200و125

کیلومتر50:کلکتور✓

منهولعدد1008:گذاریمنهول✓

کیلومتر4/5:روبازکانالهایتعریضوتعمیق✓

موضوع پروژه
اجرای زهکش زیرزمینی و سطحی اراضی 

رعد

کارفرما جهاد کشاورزی خوزستانشرکت

سال و وضعیت 

اجرا
(تحویل موقت)1388

(ماه)مدت اجرا  (12)رعد 

اجرای زهکش زیرزمینی و سطحی اراضی رعد
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موضوع پروژه احداث کنارگذرهای کرند و سرپل ذهاب

کارفرما اداره کل راه و ترابری استان کرمانشاه

سال و وضعیت اجرا (تحویل قطعی)1386

(ماه)مدت اجرا  18

:مشخصات طرح

:احجام اصلی عملیات اجرائی بدنه و رویه راه 
.مترمکعب400000خاکبرداری ✓
.مترمکعب60000خاکبرداری سنگی ✓
.مترمکعب ـ کیلومتر8400000بارگیری و حمل خاک و مصالح سنگی ✓
.مترمکعب70000خاکریزی ✓
.مترمکعب60000تهیه مصالح اساس و زیر اساس کوهی ✓
.تن80000تهیه و اجرای آسفالت ✓

دستگاههای سنگ: جهت اجرای پروژه فوق سایت تولید مصالح سنگی  شامل
احداث TPH160شکن و ماسه شور و نیز کارخانه تولید آسفالت به ظرفیت 

.  گردیده است

:احجام اصلی ابنیه فنی و پلها
.مترمکعب10200بنائی سنگی ✓
.مترمکعب4700بتن ریزی ✓
.مترمربع8600قالب بندی ✓
.تن248آرماتوربندی ✓

:ایمنی
.تن500احداث گاردریل و پایه فلزی ✓
.تن3احداث تابلوهای ایمنی ✓

احداث کنار گذرهای کرند و سرپل ذهاب



اجرای لکه گیری و روکش آسفالت محوطه پایانه مرزی خسروی

اجرای روکش آسفالت از مسیر داخل شهر کرند به طرف سرپل ذهاب

39

موضوع پروژه

نه لکه گیری و روکش آسفالت محوطه پایااجرای
مرزی خسروی

ه اجرای روکش آسفالت از مسیر داخل شهر کرند ب
طرف سرپل ذهاب

کارفرما
اداره کل حمل و نقل  و پایانه های استان 

شهرداری-کرمانشاه

سال و وضعیت 

اجرا
(تحویل قطعی)1389

(ماه)مدت اجرا  2



:طرحمشخصات
تاورکاصلیزهکشتکمیلاجرائیعملیاتکلیهازاستعبارتپیمانموضوع
نبیواقعمحدودهگلستاناستانداراولویتاراضیدرکیلومتر16طولبهحاجی

8طولهبانجیرآبکانالالینینگ،سیجوالبندانآبتوسعه،گرگانرودتاسوقره
وداحداث،بصیرآبادزهکشوسوقرهساحلیپمپاژایستگاهاحداث،کیلومتر
ایستگاه،آبانجیرآشغالگیرتکمیلوزیارتآشغالگیراحداث،ساحلیدایککیلومتر

جادهنظیروابستهکارهایسایروحاجیاورکتوTR1رابطوسازهسیجوالپمپاژ
:استزیرمواردشاملکلیطوربهومخزن،کالورت،پل،سازی

.کیلومتر16طولبهحاجیاورکتاصلیهایزهکشتکمیلوالیروبی•
.جانبیهایسازهوهیدرولیکیابنیهمحلدرکنیپیوخاکبرداری•
ابعمنازهاقسمتکلیهدربتنوهاجادهاحداثدرنیازموردمصالحکلیهتهیه•

.قرضه
.همگنصورتبهخاکیهایدایکبدنهاجرایوتراکموخاکریزی•
.سرویسهایجادهتراکموخاکریزی•
.بتنیتاسیساتوهاسازهاجرای•
.اجرائیهاینقشهوفنیمشخصاتمطابقمتعلقاتسایروشیرآالتاجرای•
.پمپاژایستگاهتاسیساتوهاساختماناحداث•
ساحلیژپمپاایستگاهبرقیومکانیکیتجهیزاتاندازیراهونصب،حمل،تهیه•
.مورددو
برقیومکانیکیتجهیزاتنصبوحمل،تهیهوسیجوالپمپاژایستگاهتکمیل•

.آناندازیراهوبرقیایستگاه
.کیلومتر2طولبهساحلیدایکاحداث•
.حاجیاورکتوTR1رابطسازهاحداث•
.انجیرآبکانالابتدایسرریزاحداثوکیلومتر8طولبهانجیرآبکانالالینینگ•
.سوقرهرودخانهرویبرپیادهعابرپلفقره3احداث•
.زیارترودخانهرسوبگیروآشغالگیراحداث•
.انجیرآبکانالرسوبگیروآشغالگیرتکمیل•
سیجوالبندانآبتوسعه•
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هکتار6500عملیات اجرایی شبکه زهکشی اولویت دوم استان گلستان در سطح 

موضوع پروژه
پروژه عملیات زهکشی و اصالح اراضی اولویت

هکتار6500در سطح دار استان گلستان

کارفرما شرکت آب منطقه ای استان گلستان

سال ابالغ 1396

وضعیت پروژه درحال کار

مدت زمان
اجرای پروژه
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