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تاریخچه و زمینه فعالیت

.گردیدثبتوتاسیس2641شمارهتحت1359سالدرفالرشرکت
:باشدمیمعطوفذیلپروژه هاياجرايوطراحیبهآنمدیرانوفالرشرکتاصلیفعالیت هاي

،آبانتقالهايکانال،زهکشیوآبیاريهايشبکه،وابستهتاسیساتوآبیهايسازهوسدسازي•
واضالبفوآبهايخانهتصفیه،وابستهتاسیساتوآبمخازن،فاضالبوآبتوزیعوانتقالهايشبکه

.وابستهتاسیسات
زیرزمینیتاسیساتوهاسازههمراهبهگوناگونابعاددر)TBM(مکانیزهوNATMروشهايبهسازيتونل•

حی،سطآبهايهدایتوآوريجمعآب،انتقالشهري،قطارومتروهايکاربريانواعباوابستهروزمینیو
.پلوآهنراه،راه،برقانتقالوفاضالب،

.مرتبهبلنداداريوتجاري،مسکونی،هايمجتمع•
.اقامتیومسکونیهايشهرك•
.تفریحیوورزشیوفرهنگیهايمجتمع•
.کارخانجاتوصنعتیهايمجتمعوهاشهرك•

:میباشدذیلهايروشبهومزبورهايزمینهدرمرزيبرونوداخلیهايپروژهاجرايبهقادرفالرشرکت
)هايروشبهساختوکاال،تامین،طراحیومهندسی• EPC - EPC Turn Key - EPCF ).
)انتقال_برداريبهره_احداث• BOT ).
.ساختدرمشارکت•

توانوه،پیشرفتساختمانیتجهیزاتوآالتماشینروز،دانش بهمجهزومجربفنیکادرتجربه،بامدیریت
باهمگامتواناونوینمجموعه ايکهآوردهفراهمراامکاناینکیفیوکمیکنترلابزارهايومناسبمالی

ینهبهاجرايجهتمحترمکارفرمایانبهره برداريموردواختیاردرفالرشرکتطریقازروزمدرنتکنولوژي
.گیردقرارمرزيبرونوکشورعمرانیپروژه هاي

وساختمانیهايپروژهساختوخریدمهندسی،هايزمینهدراتکاءخودايمجموعهعنوانبهفالرشرکت
ونولوژيتکازاستفادهومجربوبرگزیدهمهندسینهمکاريباترابري،وراهوابسته،تاسیساتوآبابنیه،

ومناقصاتدرشرکتآمادگیونموده،ارائهرامهندسیوفنیخدماتازوسیعیدامنهجهانی،روزتفکرات
فنیابنیهبتنی،وخاکیسدهايزیرزمینی،سازه هايوتونلویژهبهپروژه ها،انواعاجرايوطرحدرمشارکت

.باشدمیدارامقررزماندرومطلوبکیفیتبارامرتبهبلندهايمجتمعوسازي،شهرك،خاص
عنوانبههمچناندهه3ازبیشگذشتازپسمختلف،هايجنبهدرخودبالفعلهايتواناییبافالرشرکت

ادامهودخهايفعالیتبهآوري،فنوخالقیت-سازمانیتعالی-کیفیتترکیبیرویکردباپویاايمجموعه
ورانعمراهدرخصوصی،ودولتیبخشهايبهخدماتارائهدرمطلوبشریکیعنوانبهاستمفتخرومیدهد،
.نمایدتالشکشورآبادانی
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راهبرد

اهداف
عنوانبهکارفرمایانرضایتجلبراستايدرشرکتاجراییهايفعالیتومهندسیخدماتمستمربهبود•

.آناعتبارونامماندگاريوشرکت،هدفمهمترین
درکشورتوسعهجهتدرشرکتفعالیتموضوععمرانیپروژه هايدربیشترچههرمشارکتوفعالحضور•

.خودتخصصیحوزه هاي
بهانشدوتجاربانتقالمنظورهبآالتیماشینوتجهیزاتیفنی،توانافزایشوشرکتهايتوانمنديتوسعه•

.آیندهنسلهاي
وبیآسازه هايویژهبهشرکت،تخصصیفعالیت هايزمینهدردنیاروزتکنولوژيآخرینازاستفادهوانتقال•

.راه سازيعملیاتو،ابنیهوسازهزمینی،زیرهايسازهو، تونلمربوطهتاسیسات
.منطقهکشورهايبالقوهفرصتهايازگیريبهرهومرزي،برونهايپروژهقالبدرفعالیتهاتوسعه•
.خارجیوداخلیتخصصیشرکت هايباهمکاريبسطوتوسعه•
.شرکتهايسرمایهمهمترینعنوانبهکارکنان،آموزشیسطحافزایشواجرائیوفنیدانشارتقاء•
.زیستمحیطازحفاظتوشهرونديرفاهبرايزمینه سازيراستايدرشرکتسهمتوسعه•

مأموریت
هايسازهوتونل ها،فنیهايسازهوخاکیهايسدساختوطراحیویژهبهتخصصیپروژه هاياجرايوجذب•

.لپوآهنراه،راه،مرتبهبلندابنیه،وابستهتاسیساتوفاضالبوآبهايکانالوهاشبکهزیرزمینی،
.شرکتتخصصیواقتصاديظرفیتافزایش•
وفنیتباطاربرقراريبانوینتکنولوژي هايوروش هاکاربردباکشورساختمانصنعتتخصصیدانشعملیارتقاء•

.جهاننوینهايتکنولوژيصاحبانباتجاري

ارزش ها
.کارفرمایاننیازهايوخواست هاباهمگامی•
کاروکسبعرصهدرپایدارحضورمنظوربهسازمان، توسطشدهتولیدنهاییمحصولکیفیتافزایشبهالزام•

.شرکتفعالیتموضوع
.شرکتهايسرمایهمهمترینعنوانبهکارکنان،حفظ•
.سازماندرشدهایجاددانشمدیریتوتجربه ها،انتقالمداوم،یادآوري•
.شرکتانسانیسرمایه هايتواناییوقابلیتارتقاءوکاريروابطوتعامالتدرانسانیکرامتحفظ•
طباقانهمچنینوساز،وساختوطراحیدرمهندسیوفنیمعیارهايوبین المللیوملیقوانینرعایتبهتعهد•

.محیطیزیستمعیارهايباشرکتفعالیت هاي
.سازمانفعالیت هايحوزهدربودنالگووپیشگامی•

شرکت فـالر
)سهامی خاص(



اطالعات کلی شرکت

فالرشرکت:نام

1359:تاسیسسالخاصسهامی:نوع

تهران:ثبتمحل106212:ثبتشماره

:شامل،پیمانکاري:فعالیتنوع

اداريوتجاريومسکونیهايمجتمع،پلوآهنراهوراهتونل،آبی،پروژه هايانواعاجرايوطراحی
وهاشهركتفریحی،وورزشیوفرهنگیهايمجتمعاقامتی،ومسکونیهايشهرك،مرتبهبلند

.کارخانجاتوصنعتیهايمجتمع
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اعضاء هیئت مدیره و  مدیر عامل

عمرانمهندسیکارشناسی-1368سالالتحصیلفارغمدیرههیاتعضوومدیرعاملمسعوديسیامک

ساختمانوراهمهندسیکارشناسی-1361سالالتحصیلفارغمدیرههیئترئیسمسعوديساعد

کامپیوترمهندسیارشدکارشناسی-1359سالالتحصیلفارغمدیرههیئترئیسنایبمسعوديرضاحمید

ساختمانوراهمهندسیکارشناسی-1355سالالتحصیلفارغمدیرههیئتعضوآریافرحسین

عمرانمهندسیکارشناسی-1368سالالتحصیلفارغمدیرههیئتعضوداوديمهدي



شرکت فــالر
)سهامی خاص(

نديگواهینامه تشخیص صالحیت و رتبه ب



نديگواهینامه تشخیص صالحیت و رتبه ب
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1طبق  گواهینامه صالحیت پیمانکاري صادره توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور، شرکت فالر در پایه 
.رشته تاسیسات و تجهیزات تائید صالحیت شده است 4رشته آب ،  و پایه 1رشته ساختمان و ابنیه ، پایه  
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شرکت فـالر
)سهامی خاص(

گواهینامه هاي استاندارد 

را اخذ نموده  ISO 9001، گواهینامه استاندارد شرکت فالر ضمن برقراري سیستــم مدیریت کیفیت در سازمان شرکت
.است 
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گواهینامه هاي استاندارد 

، گواهینامه هاي شرکت فالر ضمن برقراري سیستــم هاي مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست در سازمان شرکت
.اخذ نموده است را OHSAS 18001و  ISO 14001استاندارد 



گواهینامه هاي استاندارد 
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، گواهینامه استاندارددر سازمان شرکت) IMS(یکپارچه مدیریت کیفیت و ایمنیشرکت فالر  ضمن برقراري سیستــم
HSE  را نیز اخذ نموده است.



منیگواهینامه تایید صالحیت ای
، گواهینامه تایید صالحیت ایمنی را اخذ شرکت فالر ضمن پایبندي و رعایت اصول ایمنی در محیط هاي کاري پیمانکاري

.نموده است 

شرکت فـالر
)سهامی خاص(



پروانه بهره برداري کارخانه ها
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صنفیمجامعدرعضویت

سندیکاي شرکتهاي ساختمانی ایران

کاي شرکت فالر ، بعنوان یک شرکت پیمانکاري فعال ، در جوامع صنفی معتبر مهندسی ایران از جمله  سندی
.شرکت هاي ساختمانی عضو می باشد

شرکت فـالر
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صنفیمجامعدرعضویت
انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران

شرکت فالر ، بعنوان یک شرکت پیمانکاري مشتاق به اجراي پروژه ها در خارج از کشور، عضو انجمن 
.صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران می باشد

شرکت فـالر
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بازرگانی،اتاقدرعضویت

تهرانکشاورزيومعادنصنایع،

انیبازرگاتاقدرعضویت

چینوایرانصنایعو
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شرکت فـالر
)سهامی خاص(

رانایبتنانجمندرعضویت

ایرانتونلانجمندرعضویت



فـالرشرکت
)سهامی خاص(

هاتقدیرنامه



شرکت فــالر
)سهامی خاص(

تقدیرنامه ها



ت ماشین آالت و تجهیزا
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تجهیزاتوماشین آالت

تعداد مشخصات شرح ردیف

1 Wirth T2-11 Road-Headerدستگاه 1
5 Komatsu & Caterpillar & Hepco لودر 2
4 Komatsu &Hyundai & Hepco )کیالستی-زنجیري(مکانیکیبیل 3
7 Volvo &  Benz محوردوکمپرسیکامیون 4
1 Benz محورتککمپرسیکامیون 5
1 New Holland گریدر 6
2 Hepco غلطک 7
1 Leyland – Super Comet 410 آب پاشتانکر 8
1 Volvo )تریلی (کامیون کشنده  9

21 ( 125  → 1030 KVA) )برقمولد(ژنراتور 10
2 Tamrock واگندریل 11
2 3 Ton )جک هامر(چکش هیدرولیک  12

11 Zitron &  Korfmann( 75  → 100 KW ) فنجت 13
8 Tadano &  Benz   ( 3  → 25 Ton) تلسکوپیموبایلجرثقیل 14
3 Demag & Telfer 40 Ton ايدروازهجرثقیل 15
6 Potain ( 8  → 10 Ton) کرینتاور 16
1 سنگیمصالحتولیدتاسیسات 17
9 Elba & Liebherr ( 30 → 40 m3/ Hr) پالنتبچینگ 18
7 6 to 8 m3-Volvo &  Benz میکسرتراك 19
4 Hr  /m355–Putzmeister&Schwing ثابتبتنپمپ 20
8 Aliva&Elprom &Switzerl&Tajhiztunnel شاتکریتپمپ 21
5 MAI -M400NT تزریقپمپ 22
2 Komatsu & Sahand ( 3 → 10  Ton) تراكلیفت 23

12 Ingersoll Rand & Atlas Copco (160 → 940 cfm) کمپرسور 24

شرکت فــالر
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تتجهیزاوماشین آالت

تعداد مشخصات شرح ردیف

3 TBM Rolling Stock -Doites لوکوموتیو 25
3 Muhlheiuser کارگروت 26

13 TBM Rolling Stock -Bottom Discharger کارماك 27
3 TBM Rolling Stock- Passenger& Material کارفلت 28
3 Inerpack -50 Ton هیدرولیکجک 29
8 به ظرفیت هاي مختلف ترانسفورماتور 30
8 )مجهز به بیل ، کمپرسور و کفی(انواع مختلف  تراکتور 31
3 2/5 TON دامپر 32
1 - سندبالستدستگاه 33

27 - وانتوسواري 34
4 - موتورسیکلت 35

m24500 - )ملحقاتو(مدوالرقالب 36
m33000 - ملحقاتومدوالرداربست 37

3 - توتال استیشن 38
2 - دیستومات 39
6 - نیوووتئودولیتوربیند 40
2 - GPS 41
6 موتوروال ، کن وود بی سیم 42
6 در اوزان مختلف پرفراتورچکش 43

10 در اوزان مختلف چکش پنوماتیک 45
20 در اوزان مختلف چکش کمپرسور  46

25 )با اقطار مختلف(بادي ، بنزینی و دیزل  )ویبرهو شیلنگ(ویبراتور  47
15 با ظرفیت هاي مختلف–تکفاز و سه فاز  پمپ آب  48
6 در سایزهاي مختلف قیچی  و خم کن برقی 49
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زاتتجهیوماشین آالت

تعداد مشخصات شرح ردیف

10 با ظرفیت هاي مختلف–تکفاز و سه فاز دستگاه جوش  50

6 با ظرفیت هاي مختلف کمپکتور دستی  51

4 تن3تا 1با ظرفیت هاي  )دستی(جرثقیل سقفی  52

10 تن5تا 3با ظرفیت هاي  جرثقیل زنجیري 53

4 فلزبري ، چوب بري  اره برقی  54

2 حدیده برقی 55

2 ...شامل آچار در سایزهاي مختلف ، کارواش و  تجهیزات تعمیرگاهی 56

10 بوش و هیلتی–در سایزهاي مختلف  دریل  57

8 با ظرفیت هاي مختلف سیلوي ذخیره سیمان 58

8 ثابت و متحرك با ظرفیت هاي مختلف تانکر سوخت و آب  59

35 - متري12و6کانتینر وکانکس  60

3 ...وتنی ، چکش اشمیت ، آون و میکسر آزمایشگاهی200جک  ن آزمایشگاه بتکامل تجهیزات  61
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پروژه هاي شرکت

شرکت فـالر
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پروژه هاي اجرا شده

شروع عنوان  پروژه 

1360 محوطه سازي شهرك خانه اصفهانساختمان ها و 

1366 ساختمان مخابرات خوراسگان

1367 اداره انشعاب آب اصفهان

1369 ساختمان اداري و منبع آب زیرزمینی و محوطه سازي کارخانه نیروکلر اصفهان

1370 کتابخانه مرکزي و سلف سرویس دانشگاه اصفهان

1372 مخازن سی هزار متر مکعبی شهر زاهدان

1374 فرودگاه یاسوج 

1378 تصفیه خانه پساب صنعتی و معیشتی کارخانه اکریلیک جدید

1380 مخازن بتنی معادن سنگ آهن سنگان 

1380 پلهاي مسیر جنگل گلستان

1381 ساختمان مهمانسراي پتروشیمی مارون

1382 سیستم انحراف سد کالن مالیر

1382 تصفیه خانه متمرکز طرح آبرسانی به کاشان

1384 عملیات تکمیلی تصفیه خانه متمرکز طرح آبرسانی به کاشان

1387 عملیات تکمیلی تصفیه خانه متمرکز طرح آبرسانی به کاشان

1384 پیالف-مخازن آب اصفهان

1387 ساختمان اداري سازمان جهاد کشاورزي قم

1388 عملیات تکمیلی ساختمان اداري سازمان جهاد کشاورزي قم
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پروژه هاي اجرا شده

شروع عنوان  پروژه 

1389 عملیات تکمیلی  ساختمان اداري سازمان جهاد کشاورزي قم

1387 رشت-سالن هاي کارخانه زربال 

1387 طرح عالج بخشی سد انحرافی دز

1388 عملیات تکمیلی طرح عالج بخشی سد انحرافی دز

1388 مخازن پنجاه هزار مترمکعبی شهر یزد

1388 مجتمع مسکونی شهرك آزادگان مشهد

1389 ساختمان مجتمع اداري مشهد

1389 تا خروجی15کیلومتر -آبرسانی به اصفهان بزرگ طرح–تونل گالب 

1390 سرتاسر کشور سالن هاي ورزشی چند منظوره دانشگاه پیام نور  در

1391 همدان-پل هاي آزاد راه ساوه 

1391 سالن تعمیراتی مگا مدول گل گهر سیرجان

1393 کرجنفري 6000سالن ورزشی سرپوشیده ورزشی  

1396 )  1Aسایت (مجتمع جهان مال مشهد 

شرکت فـالر
)سهامی خاص(



شرکت فــالر
)سهامی خاص(

پروژه هاي در دست اجرا

شروع عنوان  پروژه 

1401 )  2Aسایت (مجتمع جهان مال مشهد 

1401 احداث ساختمان ها و محوطه سازي بندر تجاري خورسیف بندر ماهشهر 

1396 )فالر-مشارکت اویول(ماشکید سفلی) RCC(سد مخزنی بتن غلطکی

1399 احداث  ساختمان قانون تردد زاهدان



شرکت فــالر  
)   سهامی خاص(

A2مجتمع جهان مال مشهد سایت 

توسهشتمدرخشانخورشیدشرکت:کارفرما
رضويقدسمشاورمهندسین:مشاور
1401:شروع
اجرادستدر:پایان

مربعمترهزار13بربالغمساحتیاجرايمشهد،مالجهانتجاري-اداريپروژهA2سایتدر
.باشدمیشرکتاینقرارداددرکروالورمپستون،وسقفاجرايشامل



احداث ساختمان ها و محوطه سازي بندر خورسیف بندر ماهشهر 

شهرداري ماهشهر:  کارفرما 
مهندسین مشاور تدبیر ساحل پارس:  نظارت 
1401:   شروع 
در دست اجرا : پایان 

شرکت فـالر
)سهامی خاص(

آتشاداري،ساختمانجملهازساختماندستگاه9احداثشاملخورسیفتجاريبندرپروژه
شبکهمربع،متر10000میزانبهسازيمحوطهمربع،متر2500متراژبهغیرهوگمركنشانی،
.شودمیدسترسیهايجادهمتر4000وآبروکانالمتر،3000طولبهآبتوزیع



ماشکید سفلی) RCC(سد مخزنی بتن غلطکی

شرکت سهامی آب منطقه اي سیستان و بلوچستان:  کارفرما 
شرکت مهندسی آب آرا سازه:  مشاور   
1396:   شروع  
)در دست اجرا ( -:       پایان   

تظرفیبهبلوچستانوسیستاناستاندرواقعسراوانشهرستانازکیلومتري65فاصلهدرسفلیماشکیدمخزنیسد

.شودمیساختهفصلیهايبارشازناشیآبذخیرهوهاسیالبکنترلبرايمکعبمتر160،000،000

450طولبهآزادپلکانیسرریزبامتر38ارتفاعومتر1443تاجطولبا)RCC(غلطکیبتننوعازسفلیماشکیدمخزنیسد

.شودمیاحداثمربوطههايسازهبابتنمترمکعب750،000کلحجمومتر

شرکت فـالر
)سهامی خاص(



ساختمان قانون تردد زاهدان

بلوچستانوسیستاناستانجاده اينقلوحملوراهداريکلاداره:کارفرما
بناشهرمشاورمهندسین:مشاور
1399:شروع
اجرادستدر:پایان

مترمربع 10000طبقه و زیربناي حدود 8ساختمان اداري با سازه بتنی و معماري فاخر در 
شامل عملیات اجراي سازه، سفت کاري، نازك کاري و تأسیسات برقی و مکانیکی

شرکت فـالر
)سهامی خاص(



) A1سایت(مجتمع جهان مال مشهد

شرکت خورشید درخشان هشتم طوس:  کارفرما 
مهندسین مشاور شورا:  نظارت   

1396:   شروع  
1400:   پایان   

تجاري،نآکاربريواستشدهواقعاستانمرکزيصادراتبانکبرججنبمشهد،جانبازمیداندرمشهدمالجهانمجتمع

.باشدمیرفاهیواداري

کلیمساحتبهوبناهاسایرهمراهبهطبقه9دروطبقههردرمربعمتر55،000حدودبنايزیربابتنیسازهازمشهدمالجهانمجتمع

.رددگمیاحداثنیززمینجنوبیوشمالیهايقسمتدراداريبرجیکوهتلبرجیک.شدخواهداحداثمترمربع652،000

شرکت فـالر
)سهامی خاص(



نفري کرج6000سالن ورزشی سرپوشیده 

شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشی کشور:  کارفرما 
مهندسین مشاور موژدا و همکاران:  مشاور   
1393:   شروع  
1399:   پایان   

ومدرنطراحیو،بودهالبرزاستانورزشیسالنبزرگترین،رجشهرکانقالبورزشگاهنفري6000ورزشیرپوشیدهسسالن

.بخشدمیبدانايویژهجلوه،خاصهايسازه

.باشدمیآلومنیومجنسازآننهاییپوششو،بودهبیضیگنبديشکلبهفوالديسقفو،بتنیسنگینسازهدارايپروژه

.باشدمیفالزیپتیپازسازهنهاییپوششو،متر110سقفقوسیتیرهايدهانه

شرکت فـالر
)سهامی خاص(



شرکت فـالر
)سهامی خاص(



)دو پیمان(دانشگاه اصفهانو سلف سرویس کتابخانه مرکزي 
اصفهاندانشگاه:کارفرما
پارامادانمشاورمهندسین:مشاور
1370:شروع
1376:پایان

شرکت فــالر
)سهامی خاص(



و ساختمانهاي جنبیمخازن سی هزار متر مکعبی زاهدان 

بلوچستانوسیستانايمنطقهآبشرکت:کارفرما
آببندمشاورمهندسین:مشاور
1372:شروع
1376:پایان

شرکت فـالر
)سهامی خاص(



)چهار پیمان(و ساختمانهاي وابسته فرودگاه یاسوجترمینال و برج مراقبتسالن 

ترابريوراهوزارت:کارفرما
راهایمنمشاورمهندسین:مشاور
1374:شروع
1379:پایان

شرکت فــالر
)سهامی خاص(



مهمانسراي پتروشیمی مارون

شرکت پتروشیمی مارون:  کارفرما 
مهندسین مشاور ایستا گویا:  مشاور   
1381:   شروع  
1382:   پایان   

شرکت فـالر
)سهامی خاص(



گالري انحراف آب و ساختمانهاي پشتیبانی سد کالن مالیر

شرکت آب منطقه اي همدان:  کارفرما 
مهندسین مشاور بندآب:  مشاور   
1382:   شروع  
1384:   پایان   

شرکت فــالر
)سهامی خاص(



مخازن آب پیالف و ساختمان ها و تاسیسات جنبی 

شرکت آب منطقه اي اصفهان :  کارفرما 
مهندسین مشاور زایند آّب:  مشاور    
1384:   شروع   
1388:   پایان    

اراضیدرواصفهانغربیشمالدرمربعکیلومتر60مساحتبهزمینیقطعهدرپیالفمجموعه

دوومکعبیمترهزار70مخزنیکشاملپروژه.داردقرارپیالفکوهپایهدراصفهانصنعتیدانشگاه

باطیارتلولهخطوط،کلرزنیساختمان،اداريساختمان،خانهشیروبتنیمکعبیمترهزار20مخزن

.باشدمینگهبانیساختمانوحصارکشیوسازيمحوطه

شرکت فـالر
)سهامی خاص(



)سه پیمان(تصفیه خانه متمرکز طرح آبرسانی به کاشان

شرکت آب منطقه اي اصفهان :  کارفرما 
مهندسین مشاور ري آب:  مشاور    
1382:   شروع   
1387:   پایان    

ایندهزسدازمسیرطولشهرهايوکاشانشهرآبتامینمنظوربهجآبرسانیطرحمتمرکزخانهتصفیه

.استگردیدهاحداثاصفهاناستانکرونوتیرانشهرستاندررود

تصفیهسایتبهدسترسیجادهوجنبیهايساختمانوخانهتصفیهساختمانیعملیاتکلیهاول،فازدر

.شداجرافالرشرکتتوسطخانه

:ازعبارتندشدهاجراتاسیساتوهاساختمان

خروجیووروديهايحوضچهومکعبیمتر20000خامآببتنیمخزن-

مربوطههايمنهولساختولجنهايحوضچهوپولساتورواحد4-

مکعبیمتر10000پاكآببتنیمخزن-

فیلترساختمان-

کلرورفریکوکلرزنیوشیمیاییهايساختمان-

بازیافتساختمان-

مجموعهپارکینگواداري،انبار،تعمیرگاههايساختمان-

)الگون(کنخشکلجنبستر-

مربوطهجذبیچاهوهامنهولساختفاضالب،آوريجمعشبکه-

انشعاباتومتر900حدودطولبه1000لولهشاملمحوطهکاملشستشويوسرریزآوريجمعشبکه-

نیازموردهايمنهولوفرعی

مستحدثاتوساختمانهابرقیومکانیکیتاسیسات-

سازيمحوطه-

شرکت فــالر
)سهامی خاص(



شرکت فـالر
)سهامی خاص(



)دو پیمان(طرح عالج بخشی سد انحرافی دز

سازمان آب و برق خوزستان:  کارفرما 
مهندسین مشاور آبکاوش سرزمین:  مشاور  
1387:   شروع  
1389:   پایان   

حدودطولبهدزانحرافیسددررادیاليهادریچهنصبواساسیتعمیراتوبازسازي،پروژهاجرايازهدف
آزادسرریزنوعازانحرافیسدبرمشتملدزآبیاريشبکهآبگیريتاسیسات.استبودهدزرودخانهدرمتر500
راستلساحدرغربیکانالآبگیريظرفیت.باشندمیرودخانهبسترازمتر2.5ارتفاعومتر394طولبهبتنی
.استثانیهدرمکعبمتر92چپساحلدرشرقیکانالآبگیرو،ثانیهدرمکعبمتر157

شرکت فـالر
)سهامی خاص(



)سه پیمان(ساختمان اداري سازمان جهاد کشاورزي قم 

جهاد کشاورزي قم :  کارفرما 
مهندسین مشاور توسعه و عمران:  مشاور   
1387:   شروع  
1390:   پایان   

شرکت فــالر
)سهامی خاص(



)دو پیمان(مشهدمجتمع مسکونی شهرك آزادگان 

شرکت عمارت هشتم-صندوق بازنشستگی کشوري :  کارفرما 
مهندسین مشاور رهداد:  مشاور  
1388:   شروع  
1389:   پایان   

شرکت فــالر
)سهامی خاص(



هزار متر مکعبی یزد50زن امخ

شرکت آب منطقه اي یزد:  کارفرما 
مهندسین مشاور مهاب قدس :  مشاور   
1388:   شروع  
1391:   پایان   

شرکت فـالر
)سهامی خاص(



)سه پیمان(تا خروجی 15کیلومتر –2تونل گالب 

شرکت آب منطقه اي اصفهان  :  کارفرما 
مهندسین مشاور زایندآب:  مشاور   
1389:   شروع  
1392:   پایان   

شاملو،تیرانشهرجنوبدرواقع17+020الی15+000کیلومتراز،رودزایندهسدازبزرگاصفهانآبرسانیتونل
17+020الی15+000کیلومترازنهاییالینینگو16+569الی15+000کیلومترازتونلموفتحفاظتوحفاري

شرکت فــالر
)سهامی خاص(



همدان–راه ساوه پل آزاد

هاي ایرانسازمان توسعه راه:  کارفرما 
1391:   شروع   
1392:   پایان    

شرکت فـالر
)سهامی خاص(



)دو پیمان(واحدي مسکن نفت اهواز2000مجتمع 

شرکت توسعه مسکن مهر نوین:  کارفرما 
1391:   شروع  
1393:   پایان   

.تن2000وزنبهاهوازدامغهمنطقهدرواقعنفتمسکنپروژهازبلوك14ايمهرهوپیچفلزياسکلتنصبوساخت

شرکت فــالر
)سهامی خاص(



سالن هاي ورزشـی چند منظوره 
دانشگاه پیام نور

در چندین استان کشور

سالن هاي کارخانه زربال
رشت

مخازن سی هزار متر مکعبی
زاهـدان

شرکت فـالر
)سهامی خاص(



سایر پروژه هاي اجرا شده تحت مدیریت مدیران شرکت فالر 

)تبریزواصفهانتهران،(شهريقطارهايومتروهايایستگاهوتونلها•

)ورزقان(لرحاجیو،)کوهدشت(هاله،)دهگالن(سورالمخزنیهايسد•

)زاهدان(الدیزايتغذیه–تاخیريسدهاي•

)تهران(ولنجکومدرس،هايسرشاخهخیام،بهمنیار،سطحیآبهايجمع آوريهايتونل•

)ريشهر(سطحیآبهايوفاضالبسیستم•

)تهران(کریمرباطدشتبهتهرانجنوبازآبانتقالتونل•

)تهران(قورخانه–مصلیمسیرKv230برقکابلانتقالتونل•

)دورود(سیالخورزهکشیوآبیاريشبکه•

)رامهرمز(اعالءرودخانهساماندهی•

)تهران(آبادهاشموشهرزاد،مدرس،ابوذر،آببتنیهايکانال•

)اهواز(گرگرپمپاژایستگاه•

)ساوهجاده(بتنیحائلهايدیواروهاپل•

)آبادمحمود(نارنجبهارو)علمده(ترنجمسکونیهايشهرك•

)انزلیبندر(کشاورزيبانکآموزشیوتفریحیمجتمع•

)تهران(شهرانفرهنگیمرکز،ومعلمفرهنگسراي•

)الیگودرز(نورپیامدانشگاه•

)شیراز(کشورجنوبکشاورزيبانکآموزشیمرکز•

)تهران(نوابنوسازيطرحM3وM1مسکونیبلوکهاي•

)تهران(پاکسانشرکتمرکزيساختمانو،5منطقهشهردارياداريساختمان•

)تهران(کمپوستبازیافتکارخانه•

)هرانت(پاکسانشرکتوایرانبنديبستهصنایعکارخانجاتبازسازيوانبارسازي•

شرکت فــالر
)سهامی خاص(



اناصفهشهريقطارمیانیقطعهپروژه

شرکت فــالر
)سهامی خاص(



هريشقطارجنوبیقطعهپروژه
اصفهان

خیامتونلپروژه
تهران

مترو4خطتونلپروژه
تهران

شرکت فـالر
)سهامی خاص(



زتبریشهريقطار1خطپروژه

فهاناصشهريقطارجنوبیقطعهپروژه

شرکت فــالر
)سهامی خاص(



بندر انزلی–آموزشی بانک کشاورزي و مجتمع تفریحی 

آذربایجان شرقی-سد حاجی لر

شرکت فـالر
)سهامی خاص(



زالدیايتغذیهوتاخیريسدهاي
بلوچستانوسیستان

انکردست-سورالسدمخزنی

لرستان-هالهمخزنیسد

شرکت فــالر
)سهامی خاص(



انمازندر-نارنجبهارشهرك

شرکت فـالر
)سهامی خاص(



وچستانبلوسیستان-الدیزايوتغذیهتاخیريسدهاي

اعالءرودخانهساماندهی
خوزستان

شرکت فــالر
)سهامی خاص(



یرازش–کشاورزيبانکآموزشمرکز

شرکت فـالر
)سهامی خاص(



Flar Company  
(p.j.s)

No.34 ,Padidar St. , Africa Ave. , Tehran  - IRAN
Postal Code : 1518844114
Tel :   (+9821)  88191260
Fax :  (+9821)  88777605

Email :        info@flar.ir
Website :       www.flar.ir
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