عنوان صفحه

#

فهرست

1

مقدمه

2

معرفی اعضای هیئت مدیره

3

انتخاب جناب آقای مهندس سیفی راد به عنوان چهره برتر منتخب همایش سالیانه موسسه بین المللی بتن آمریکا ( )ACIدر سال 4 1396
انتخاب پروژه خروجی مستقل بهره برداری مخزن چاه نیمه  4به عنوان پروژه برتر منتخب همایش سالیانه موسسه بین المللی بتن
آمریکا ( )ACIدر سال 1396

5

چارت تشکیالتی

6

گواهینامه مدیریت کیفیت و عضویت در انجمن ها

7

لیست پرسنل کلیدی شرکت

8

لیست ماشین آالت سنگین  ،نیمه سنگین وسبک

10

لیست تجهیزات

11

لیست پروژه های اجرا شده

12

لیست پروژه های در حال اجرا

13

سیل بند حفاظتی زابل.

14

کانال آبگیر سرریز زهک

15

احداث جاده حفاظتی مرزی زابل.

16

سد انحرافی شیردل .

17

شبکه آبیاری گلپایگان.

18

سد و شبکه آبیاری و زهکشی و ایستگاه پمپاژ و خط انتقال دریاچه زریوار مریوان.

19

معدن سنگ آهک کرانلو مغان.

20

طرح توسعه نیشکر واحد سلمان فارسی.

21

سد حفاظتی اطراف دریاچه هامون.

22

خطوط انتقال سیفونهای شمال و شرق شبکه سد ستارخان اهر.

23

سد انحرافی و کانالهای جانبی رودبار.

24

شبکه آبیاری اراضی علی بالغی و غرب بالخلی چای.

25

شبکه آبیاری و زهکشی سد رئیسعلی دلواری.

26

سازه کنترل مخزن سد چاه نیمه  4و عملیات اجرایی آبراهه.

27

سیستم انحراف آب سد مخزنی نهب.

28

عملیات لوله رانی از زیر کمربندی و راه آهن مربوط به کانال 7/5کیلومتری تغذیه مصنوعی تاکستان.

29

راه چهار خطه جاده لردگان به بروجن.

30

کمپ اصلی و گالری انحراف آب سد مخزنی مراش.

31

سد مخزنی و انحرافی کالپوش و ایستگاه پمپاژ و خط انتقال

32

سامانه انحراف آب سد مخزنی باراندوز چای.

33

خروجی مستقل بهره برداری چاه نیمه .4

34

راه گالیکش  -تنگراه  ،عملیات اجرایی بهسازی و چهارخطه نمودن محور.

35

راه زاهدان  -بم  ،قطعه -2الف باند دوم.

36

پروژه اجرای تونل انحراف  ،تونل تخلیه تحتانی و جاده دسترسی سد مخزنی باهوش.
تامین مالی  ،ساخت  ،بهره برداری و انتقال پروژه خط انتقال آب به شهر گرمسار به روش  B.O.Tو دو نیروگاه برقابی به روش

37
38

.B.O.O
احداث کانال انتقال آب از خروجی تونل دزدان به بند دایی

39

اجرای بخش اول سامانه انتقال آب از سد کالپوش به شاهرود

40

عملیات اجرایی سد بتنی اخند

41

عملیات اجرایی راه جایگزین  ،سیستم انحراف و بخشی از بدنه سد تراز

42

جمع آوری و هدایت آب های سطحی و بهسازی جاده و سازه های جانبی سد کالپوش

43

پروژه های ساختمانی

44

پروژه بازار بزرگ تفرش

45

1

به نام خدا
نظر به آنكه اجراي پروژههاي بزرگ عمراني از قبيل احداث راه ،سدهاي مخزني و انحرافي سيستمهاي آبرساني و آبياري و زهكشي و  ...همواره
يكي از اركان اساسي پيشرفت و توسعه دركشورهاي رو به رشد بوده و هست ،دولت محترم جمهوري اسالمي ايران ابتدا در برنامه عمراني ،تمامي
تالش خود را معطوف به تخصيص امكانات و منابع موجود در كشور در پروژههاي زيربنائي منجمله پروژههاي سد سازي و آبي و خاكي نمـوده
است كه اين روند در برنامههاي بعدي نيز ادامه پيدا كرده است .در جهت مشاركت عملي با اين اقدام ،شركت مهندسي پروژههاي آب و نيروي
ايران ( پانير ) با مشاركت تعدادي از مهندسين و كارشناسان مجرب و با سابقه در امر اجراي پروژههاي بزرگ عمراني كشور تأسيس گرديد كه
ضمن تحقق بخشيدن به آرمان و اهداف توسعه و اعتالي كشور بتواند همگام با ديگر نيروهاي متخصص گامهاي موثري در راه عمران و آباداني
هرچه بيشتر ميهن عزيزمان بردارد .اين شركت با عنايت به توان كارشناسي ،تخصصي ،نيروي انساني ،تجهيزات و ماشين آالتي باالي خود از طرف
سازمان برنامه و بودجه موفق به احراز رتبه  ، 6باالترين رتبه در رشتـه آبياري و زهكشي و سدسازي ( كه كارهاي مربوط به عمليات آب و خاكي
شامل تاسيسات آبگـيري از رودخانه ها ،كانالهاي اصلي انتقال آب ،كانالهاي فرعي زهكشي زير زميني ،تسطيح و احياء اراضي ،احداث سدهاي
انحرافي ،احداث ايستگاههاي پمپاژ و مخازن آب ،زهكشيهاي روباز و ساير تاسيسات وابسته به آنها) در ابتداي سال  27گرديده است و متعاقبا ً
پيرو تغييرات ابالغي توسط هيئت محترم وزيران به سازمان محترم مديريت و برنامه ريزي كشور مبني بر تائيد صالحيت پيمانكاران بر مبناء
ضوابط و مقررات جديد اين شركت موفق به اخذ رتبههاي زير گرديده است.
 - 1رتبه  1رشته آب كه باالترين رتبه در امور پيمانكاري مربوط به ساخت سدهاي مخزني و انحرافي و ساختمان نيروگاههاي آبي ،سازههاي
هيدروليكي و تونلهاي انتقال آب ،مخازن آب و شبكههاي توزيع آن ،شبكههاي جمع آوري و انتقال فاضالب و تصفيه خانهها و كانالهاي انتقال
آب و شبكه آبياري و زهكشي ،سازههاي دريايي و ساحلي ،احداث حوضچه و استخرهاي پرورش و تكثير آبزيان و غيره ميباشد.
 -7رتبه  1در رشته راه و ترابري كه شامل راه ،باند فرودگاه و زيرسازي راه آهن ميباشد.
 -3رتبه  7در انبوه سازي مسكن توسط انجمن انبوه سازان مسكن.
 -3رتبه  4در رشته تاسيسات و تجهيزات كه با توجه به كارهاي در دست اجرا  ،مراحل ارتقا به رتبه  7را سپري مي كند و در برگيرنده امور
پيمانكاري مربوط به خطوط انتقال آب و نفت و گاز و شبكه گازرساني ،تاسيسات مكانيكي و هيدروليكي ،سيستمهاي سرد كننده و گرم كننده
ساختمان  ،تاسيسات و تجهيزات ساختمان ايستگاههاي پمپاژ و .....مي باشد.
اميد داريم با ياري خداوند و حمايت تمامي دست اندركاران بخش عمراني كشور بتوانيم قدمهايي هر چند كوچک لكن استوار در جهت عزت و
آباداني كشور عزيزمان ايران برداريم.
2

انشاءا...

ایشان در حال حاضر دارای مدرک  DBAهستند و به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسی پانیر ،رئیس هیئت

3

انتخاب جناب آقای مهندس سیفی راد به عنوان چهره برتر
منتخب همایش سالیانه موسسه بین المللی بتن آمریکا ( )ACIدر سال 6931

4

انتخاب پروژه خروجی مستقل بهره برداری مخزن چاه نیمه  4به عنوان پروژه برتر
منتخب همایش سالیانه موسسه بین المللی بتن آمریکا ( )ACIدر سال 6931

5

6

7

لیست پرسنل کلیدی شرکت
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت در شرکت

مدرک تحصیلی

رشته

1

محمد سیفی راد

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

دکترا

مهندسی عمران و دکترای مدیریت

2

امیر شعبانی

نائیب رئیس هیئت مدیره -معاون اجرایی

لیسانس

مهندسی آبیاری و زهکشی

3

جعفر سبوخی

عضو هیئت مدیره-معاون پشتیبانی

لیسانس

مهندسی مکانیک سیاالت

4

احمد برخورداری

معاون فنی

فوق لیسانس

مهندسی عمران-سازه های هیدرولیکی

5

حجت گنجعلی

معاونت مالی اداری

لیسانس

حسابداری

6

محمد بنیان فصیح

مدیر پروژه

لیسانس

مهندسی آبیاری و زهکشی

7

رسول اسدی

مدیر پروژه

لیسانس

مهندسی عمران

8

حمید یارمحمدی

مدیر پروژه

لیسانس

مهندسی عمران

9

مهدی سیفی راد

مدیر بازرگانی

دیپلم

ریاضی

10

عین اله عبدالحسین مقدم

مشاور مالیاتی

لیسانس

حسابداری

11

داریوش حافظی پور

مشاور حقوقی

لیسانس

حقوق

12

ابراهیم براتی

مدیر مالی

لیسانس

حسابداری

13

سیدرضا اسدالهی

معاون ماشین آالت

لیسانس

مهندسی مکانیک

14

زاهدین نادری

رییس کارگاه

لیسانس

مهندسی عمران

15

مهدی فیروزان

رییس کارگاه

لیسانس

مهندسی معماری

16

علی مرتضوی

رییس کارگاه

لیسانس

مهندسی راه و ساختمان

17

مرتضی عندلیبی

رییس کارگاه

لیسانس

مهندسی عمران

18

ناصر شیریان

رئیس دفتر فنی

دکترا

دکترای عمران آب-سازه های هیدرولیکی

19

پیام ترهارودی

رئیس دفتر فنی کارگاه

لیسانس

مهندسی عمران

20

ابوالفضل نجاتی

مهندس اجرا

لیسانس

مهندسی عمران

21

مهدی شعبانی

مهندس اجرا

فوق لیسانس

مهندسی عمران-سازه

22

میالد هدایتی

مهندس اجرا

لیسانس

مهندسی عمران

23

هادی قائنی

مهندس اجرا

لیسانس

مهندسی عمران

24

سیروس رجایی چالشتری

مهندس اجرا

لیسانس

مهندسی عمران

25

حبیب اله حیدری

سرپرست نقشه بردار

لیسانس

مهندسی نقشه برداری

26

فرشاد اسدی

مهندس نقشه بردار

لیسانس

مهندسی عمران

27

رحام اسدی

نقشه بردار

فوق دیپلم

امور فنی زراعی

28

حمید مقصودی

نقشه بردار

دیپلم

ریاضی

29

محمدتقی حسنعلیزاده درخشان

نقشه بردار

فوق دیپلم

نقشه برداری

30

اسماعیل حکیمی فر

نقشه بردار

دیپلم

ریاضی

31

محمد حسین رجبی

نقشه بردار

کارشناسی ارشد

مهندسی عمران -سازه

32

مهدی الهیارپور

مسئول حسابداری کارگاه

لیسانس

ریاضی محض

33

سهراب ابراهیمی

مالی واداری کارگاه

فوق دیپلم

مدیریت اقتصاد

34

سامان سرداری

مالی واداری کارگاه

لیسانس

انفورماتیک

35

علیرضا حمیدی

سرپرست دفترفنی

لیسانس

مهندسی زمین شناسی

36

محمد نیک فروز

سرپرست دفترفنی

لیسانس

مهندسی عمران

37

محمدرضا برخورداری

مهندس دفتر فنی

لیسانس

مهندسی عمران

38

مریم شعبانی

مهندس دفتر فنی

لیسانس

مهندسی شهرسازی

39

اترینا سیفی راد

مهندس دفتر فنی

لیسانس

مهندسی نفت

40

علیرضا سبوخی

مهندس دفتر فنی

لیسانس

مهندسی مکانیک

8

لیست پرسنل کلیدی شرکت
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت در شرکت

مدرک تحصیلی

رشته

41

محمد علی سیفی راد

مهندس دفتر فنی

لیسانس

مهندسی عمران

42

یاسمن سبوخی

مهندس دفتر فنی

لیسانس

مهندسی دریا کشتی سازی

43

سمیه مازندرانی

مهندس دفتر فنی

لیسانس

مهندسی معماری

44

فرهاد شعبانی

تکنسین دفتر فنی

دیپلم

تجربی

45

سیدکیانوش قاسمی

تکنسین دفتر فنی

دیپلم

تجربی

46

امیرساالر ناصری

مسئول IT

لیسانس

مهندسی فناوری اطالعات-طراحی صفحات وب

47

علیرضا ایپکچیان عسگری

مدیر امور اداری دفتر مرکزی

دیپلم

تجربی

48

طاهره سیفی راد

امور اداری

دیپلم

تجربی

49

وجیه مقسم

منشی مدیرعامل

لیسانس

مهندسی شهرسازی

50

حسین صدیقی نیا

مسئول اداری و مالی

فوق لیسانس

اقتصاد کشاورزی

51

خلیل رحمنی

حسابدار

لیسانس

حسابداری

52

زینب بغالنی

حسابدار

فوق دیپلم

حسابداری

53

صدیقه شعبانی

حسابدار

لیسانس

علوم اقتصاد بازرگانی

54

مارال ناصری

حسابدار

فوق دیپلم

حسابداری

55

فرشید سیفی زاده

جمعدار

فوق دیپلم

حسابداری

56

شکراله رضائی سرست

تدارکات دفتر مرکزی

دیپلم

طبیعی

57

رضا محمدی

تدارکات دفتر مرکزی

دیپلم

تجربی

58

علی مهرزاد خانری

رئیس حسابداری

لیسانس

حسابداری

59

محمد مصدقیان

مامور تدارکات

دیپلم

ریاضی

60

امیر حسین نقی

تحصیلدار مالی

دیپلم

ریاضی

61

سیداحمدمحمدالحسینی

انباردار

لیسانس

حسابداری

62

ابوذر علیپور

انباردار

دیپلم

ریاضی

63

یاسر حقوقی

انباردار

لیسانس

علوم سیاسی

64

محمد عرب

انباردار

لیسانس

ریاضی

پرسنل شامل رانندگان و ترانسپورت به تعداد

 275نفر

پرسنل کارگری و فصلی به تعداد

 361نفر

تعداد کل پرسنل

 700نفر

9

81

902

10

11

-8سیل بند حفاظتی زابل.
-9کانال آبگیر سرریز زهك
-3احداث جاده حفاظتی مرزی زابل.
-4سد انحرافی شیردل .
-5شبكه آبیاری گلپایگان.
-6سد و شبكه آبیاری و زهكشی و ایستگاه پمپاژ و خط انتقال دریاچه زریوار مریوان.
-7معدن سنگ آهك کرانلو مغان.
-1طرح توسعه نیشكر واحد سلمان فارسی.
-2سد حفاظتی اطراف دریاچه هامون.
-80خطوط انتقال سیفونهای شمال و شرق شبكه سد ستارخان اهر.
-88سد انحرافی و کانالهای جانبی رودبار.
-89سازه کنترل مخزن سد چاه نیمه  4و عملیات اجرایی آبراهه.

-83سیستم انحراف آب سد مخزنی نهب.
-84شبكه آبیاری اراضی علی بالغی و غرب بالخلی چای.
-85عملیات لوله رانی از زیر کمربندی و راه آهن تاکستان
-86شبكه آبیاری و زهكشی سد رئیسعلی دلواری.
-87کمپ اصلی و گالری انحراف آب سد مخزنی مراش.
-81سامانه انحراف آب سد مخزنی باراندوز چای.
-82پروژه اجرای تونل انحراف  ،تونل تخلیه تحتانی و جاده دسترسی سد مخزنی باهوش.
-90راه زاهدان  -بم  ،قطعه -9الف باند دوم.

-98سد مخزنی و انحرافی کالپوش و ایستگاه پمپاژ و خط انتقال
-99خروجی مستقل بهره برداری چاه نیمه .4
-93راه چهار خطه جاده لردگان به بروجن.
-94احداث کانال انتقال آب از خروجی تونل دزدان به بند دایی

12

-8تامین مالی  ،ساخت  ،بهره برداری و انتقال پروژه خط انتقال آب به شهر گرمسار به روش  B.O.Tو دو
نیروگاه برقابی به روش B.O.O.
-9راه گالیكش  -تنگراه  ،عملیات اجرایی بهسازی و چهارخطه نمودن محور.

-3اجرای بخش اول سامانه انتقال آب از سد کالپوش به شاهرود
-4عملیات اجرایی سد بتنی اخند
-5عملیات اجرائی راه جایگزین  ،سیستم انحراف و بخشی از بدنه سد تراز
-6جمع آوری و هدایت آب های سطحی و بهسازی جاده و سازه های جانبی سد کالپوش
-7پروژه های ساختمانی
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نقش سد کالپوش تنظیم و مهار آب های هدر رونده
حوضه و همچنین ذخیره سازی آب انتقالی از بننند
قوشه دگرمان به منظور افزایش پتانسیل منابنع آب
سطحی و تامین آب شرب شهرستان شاهرود است.
آب استحصالی از سد توسط ایستگاه پمپاژ و منخنازن
ذخیره و خط انتقال اصلی به شهنرسنتنان شناهنرود
هدایت می شود که حدودا  01میلیون مترمکعب در
سال برآورد شده است.
محل و موقعيت جغرافيائي طرح:
سد و بند انحرافی و کانال انتقال در استان سمنننان ،
شهرستان شاهرود  ،بخش میامی در حوالی روستنای
حسین آباد کالپوش و بر روی رودخانه ای با همنینن
نام واقع شده است.

مشخصات سد
شرکت سهامی آب منطقه ای سمنان

کارفرما :

شرکت مهندسین مشاور آب نیرو

مشاور :
محل پروژه :

استان سمنان  -کالپوش

تاریخ شروع :

1387/03/01
96/12/29

تاریخ اتمام :

سد خاکی با هسته رسی

نوع سد :

 273متر

طول تاج سد :
عرض تاج سد :

 8متر

ارتفاع از بستر :

 40متر
 147متر

بیشترین عرض بستر

 4متر

عرض هسته رسی در باالی سد :

 16/7متر مکعب

حجم مخزن در ارتفاع نرمال :
رقوم تاج :

 1353متر

رقوم تراز نرمال مخزن :

 1351متر
 6متر

عرض سرریز :

 10,000,000متر مکعب

آب قابل تنظیم ساالنه :

مشخصات فنی بند انحرافی قوشه دگرمان
 1383متر

رقوم تاج بند :

 11متر

ارتفاع از بستر رودخانه :

 222متر

طول بند :
مشخصات کانال انتقال

 2/7کیلومتر

طول کانال از بند انحرافی تا پشت مخزن اصلی :
ظرفیت انتقال آب کانال :

 4/2متر مکعب بر ثانیه
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خروجي مستقل بهره برداری
مخزن چاه نيمه 4
عملیات موضوع احداث خروجی مستقل بهره برداری مخزن چاه نیمه  4به منظور
هدایت آب ذخیره شده پشت سد به رودخانه سیستان در باالدست سد انحرافنی
سیستان می باشد.
اجزاء این پروژه عبارتند از  :کانال تقرب به طول  4444متر  ،سازه تخلیه کنننننده
تحتانی سد چاه نیمه  4به طول  450متر  ،کانال خروجی به طول  3388متر  ،سازه
های روی کانال خروجی به تعداد  4عدد کالورت با طول کلی  0011متر.
محل و موقعيت جغرافيائي طرح:
این پروژه در  41کیلومتری شهر زابل و در حاشیه خلیج علنی آبناد در دلنتنای
سیستان قرار گرفته و از کیلومتر  0/3مسیر سد چاه نیمه  4تا محل رسنیندن بنه
رودخانه سیستان در باالدست سد سیستان ادامه می یابد.
کارفرما :
مشاور :

شرکت سهامی آّب منطقه ای سیستان و بلوچستان
مهندسین مشاور تهران سحاب

محل پروژه :

استان سیستان و بلوچستان

تاریخ شروع :

89/08/11

تاریخ اتمام :

97/04/31

مبلغ پیمان( میلیون ریال):

410,322

حجم خاکبرداری :

 5,000,000مترمکعب

حجم خاکریزی :

 1,100,000مترمکعب

حجم بتن :
آرماتوربندی :
قالببندی :
کارهای فلزی :
دریچه کشویی اصلی :

 245,000مترمکعب
 6,100تن
 95,000مترمربع
 50تن
 6عدد اصلی و  10عدد استاپ الگ

خشکه چینی :

 90,000مترمکعب

ژئوتکستایل :

 8,700مترمربع

دیوار آب بند :

 2,500مترمربع

زیر سازی و شفته بستر کانال :

 120,000مترمکعب
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پروژه چهار خطه نمودن محور گالیکش-تنگراه به منظور تسهیل در امر رفت و آمند
و روان شدن ترافیک موجود می باشد.این پروژه به طول  83کیلومتر و حد فناصنل
شهر گالیکش تا تنگراه(جنگل گلستان) می باشد و با عنایت به اینکه بنخنشنی از جناده
ارتباطی منطقه شمال کشور به استان خراسان رضوی می باشد یکی از منحنورهنای
اصلی کشور محسوب می گردد و بهسازی و چهارخطه نمودن محور مذکور از نظنر
مشخصات فنی و هندسی از اهمیت خاصی برخوردار است.
کارفرما :
مشاور :

مهندسین مشاور الزام

محل پروژه :

استان گلستان-شهر گالیکش

تاریخ شروع :

1391/07/26

تاریخ اتمام :

1399/12/29

طول راه:

 37کیلومتر

عرض تمام شده:

 11متر

حجم خاکبرداری:

 1,758,100مترمکعب

حجم خاکریزی:

 1,390,000مترمکعب

حجم بتن ابنیه:

 67,400مترمکعب

حجم بتن : RCC

 125,350مترمکعب

حجم اساس و زیر اساس:

 118,500مترمکعب

وزن آسفالت:
نوع روکش
تعداد ابنیه فنی
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شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

 120000تن
آسفالت
 100عدد

این پروژه شامل اجرای عملیات خاکبرداری  ،خناکریزی  ،تحکینم  ،قالنب
بندی  ،آرماتوربندی و بتن ریزی بخشی از اجنزای طنرح انتقنال آب از
سرشاخه های حوزه دز به قمرود به طول حدود  4کیلومتراست .هندف
از اجرای این طرح ،تامین آب شرب شهرهای خوانسار  ،گلپایگان  ،خمینن
 ،محالت  ،سلفچگان و قم با انتقال آب از رودخاننه هنای دره لکنو و دره
دزدان به بند دایی است.
محل و موقعيت جغرافيایي
محل اجرای این پروژه در حدود  45کیلومتری جنوب شرقی الیگودرز
واقع در استان لرستان قرار دارد.
کارفرما :

شرکت سهامی آب منطقه ای تهران

مشاور :

شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

محل پروژه :

استان لرستان

تاریخ شروع :

96/02/18

تاریخ اتمام :

97/10/18

مبلغ پیمان ≈

 180,000میلیون ریال

حجم خاکبرداری :

 141,000متر مکعب

حجم خاکریزی :

 115,000متر مکعب

حجم بتن :
آرماتوربندی :
قالب بندی :
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 25,230متر مکعب
 3,000تن
 62,225مترمربع

اجرای بخش اول سامانه انتقال
آب از سد کالپوش به شاهرود
این پروژه بخش اول سامانه انتقال آب از سد کالپوش به شهر شناهنرود
با طول  4.5کیلومتر می باشد و شامل تهیه لوله فوالدی  011میلیمتنر و

انجام پوشش داخلی و خارجی آن و اجرای حفاظت کاتدیک و تنهنینه و
نصب شیرآالت و متعلقات و احداث ابنیه فنی و راه های دسترسی منورد
نیاز و انجام مراحل تست خط انتقال است.این قرارداد مقدمه و منرحنلنه
اول انتقال حجم  5میلیون متر مکعب آب به شنهنر شناهنرود از سند
کالپوش است.
محل و موقعيت جغرافيایي
این پروژه در استان سمنان و در محدوده سد کالپوش و سود اغلن به
سمت شاهرود انجام می گردد.
کارفرما :
مشاور :

شرکت سهامی آب منطقه ای سمنان
مهندسین مشاور آب نیرو

محل پروژه :

استان سمنان

تاریخ شروع :

96/03/22

تاریخ اتمام :

97/03/21

مبلغ اولیه پیمان (میلیون ریال) :
حجم آب قابل انتقال سالیانه :
قطر لوله :
طول خط لوله :
سطوح پوشش داخلی و خارجی :
پوشش داخلی :
پوشش خارجی :

38,636
 5میلیون متر مکعب
 600میلیمتر
 4,500متر طول
 17,000متر مربع
زینک ریچ اپوکسی مایع و کلتار اپوکسی
لفاف پیچی گرم و پرایمر  60میکرون و
زینگ متال بلژیک با  40میکرون ضخامت
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تامین مالی  ،ساخت  ،بهره برداری و انتقال پروژه خط
انتقال آب به شهر گرمسار به روش  B.O.Tو دو نیروگاه
برقابی به روش B.O.O
هدف از اجرای این پروژه تامین مالی  ،طراحی  ،اجرا و بنهنره بنرداری تنوسنط
بخش خصوصی (گروه مشارکت پانیر-خزر آب،آب و عمران شمال،بناب سند و
تحت)  ،احداث تاسیسات پروژه شامل آبگیر  ،پیش تصفیه  ،خط انتقال آب از بننند
انجرافی سیمین دشت واقع بر رودخانه حبله رود به ظرفیت  381لیتر در ثانیه تنا

)Iran Water & Power Construction Co.(Panir

تصفیه خانه شهر گرمسار و احداث دو واحد نیروگاه برقابی به روش

در

محوطه مخازن فشار شکن  ، ،مدیریت راهبردی  ،تعمیر و نگهداری  ،فنروش و
عرضه آب و برشق تولیدی به خریداران است.
محل و موقعيت جغرافيائي طرح:
پروژه در اراضی بین آبگیر بند انحرافی سیمین دشت واقع در رودخانه حبله رود
در  41کیلومتری شمال شرقی شهر گرمسار تا محل تصفیه خانه شهر گرمسار بنه
فاصله حدود  45کیلومتری شهر گرمسار اجرا خواهد شد.
سرمایه گذار :
خریدار:
مشاور پروژه :
مشاور فنی:
محل پروژه:

شرکت پروژه آب رسانی سیمین دشت گرمسار
(مشارکت پانیر  -خزر آب و آب و عمران شمال  ،بناب سد و تحت)
شرکت سهامی آب منطقه ای سمنان
شرکت خزر آب و شرکت آب و عمران شمال
شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
حد فاصل بند انحرافی سیمین دشت تا تصفیه خانه گرمسار

تاریخ ابالغ:

93/12/24

تاریخ قطعیت:

94/11/20

مبلغ سرمایه گذاری :
دوره احداث :
دوره بهره برداری تجاری :
طول خط انتقال آب :
نوع و قطر لوله :
مشخصات نیروگاه ها :

 2350میلیارد ریال
 24ماه 27+ماه تمدید
 20سال از تاریخ بهره برداری تجاری
 42کیلومتر
لوله فوالدی با قطر  1000و  800میلی متر
دو واحد نیروگاه برقابی هرکدام با ظرفیت  1/2مگاوات

حجم سالیانه آب شرب :

 15میلیون مترمکعب

حجم سالیانه آب صنعت :

 6میلیون مترمکعب

میزان انرژی سالیانه تولیدی :

 18/5گیگاوات
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سد اخند بر روی رودخانه اصلی حوزه آبریز اخند در شهرستان عسلویه اجرا خواهد شد .رودخانه مذکور دارای
رواناب دائمی نبوده و تنها در هنگام وقوع رگبارهای شدید در منطقه که به دفعات کم در طی سال رخ می دهد
رواناب ناشی از سیالب در آن جاری می گردد .در برخی از سال ها وقوع این سیالب ها توام با وارد آمدن
خسارات قابل توجهی به تاسیسات زیربنایی منطقه می گردد که با احداث سد مذکور از وارد آمدن این خسارات
جلوگیری به عمل خواهد آمد.

محل و موقعيت جغرافيایي
محل پروژه در روستای اخند از توابع شهرستان عسلویه در جنوب شرقی استان واقع شده است.
روستای اخند مرکز دهستان اخند در فاصله  05کیلومتری شرق شهر عسلویه است .این دهستان
شامل روستاهای عسکری  ،دهنو و کالت بوده به طوری که از شمال به روستای دهنو ،از جنوب به
روستای عسکری ازشرق به سلسله کوه های زاگرس و از غرب به دریا محدود می گردد.
کارفرما :
مشاور :

شرکت مهندسی مشاور پارس رای آب

محل پروژه :

استان بوشهر-عسلویه

تاریخ شروع :

1397/02/05

تاریخ اتمام :

1399/02/05

نوع سد :

بتنی وزنی

ارتفاع سد از بستر رودخانه :

 32متر

ارتفاع سد از فونداسیون :

 41متر

تعداد مونولیتها :
طول مونولیتها (متر) :
عرض تاج سد :
طول تاج :

 8عدد
18 ، 15 ، 12
 4متر
 112متر

حجم بتن بدنه :

 33,550مترمکعب

حجم بتن مسلح :

 4,400مترمکعب

حجم بتن پرکننده :
حجم خاکبرداری و سنگبری :
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شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر

 500مترمکعب
 30,000مترمکعب

عملیات اجرائی راه جایگزین  ،سیستم انحراف
و بخشی از بدنه سد تراز
هدف از احداث سد تراز کنترل سیالب های سرکش  ،کاهش خسارات
ناشی از سیل به پایاب و سپس تامین آب شرب شهر اللی و نیاز آبی
اراضی کشاورزی منطقه به همراه توسعه گردشگری می باشد .سد تراز

)Iran Water & Power Construction Co.(Panir

بر روی رودخانه هرکش و قبل از تالقی شاخه رودخانه شور با آب
شیرین این رودخانه با فاصله کمتر از یک کیلومتر از محل تالقی (که در
منطقه با این کیفیت کمیاب است)  ،قرار دارد .حجم مخزن سد در تراز
نرمال  83میلیون مترمکعب بوده و بستر آن نیز کنگلومرای سخت و
مقاوم می باشد و بتن  RCCبرای ساخت بدنه آن انتخاب شده است.
محل و موقعيت جغرافيائي طرح:
رودخانه هرکش از شاخه های فرعی رودخانه شور (واقع در حوزه آبریز
رودخانه کارون) و استان خوزستان می با شد و موقعیت درنظرگرفته
شده برای ساخت سد مخزنی تراز برروی این رودخانه حدود 0

کیلومتری شمال شهر اللی در ناحیه ای به نام تنگ تراز است.
کارفرما :
مشاور :

شرکت سهامی آب و برق خوزستان
شرکت مهندسان مشاور آب نیرو

محل پروژه :

استان خوزستان-شهرستان اللی

تاریخ شروع :

1397/11/21

تاریخ اتمام :

1400/11/21

احجام خاکبرداری و خاکریزی :

 1,250,000مترمکعب

بتن ریزی :

 30,000مترمکعب

بتن : RCC

 55,000مترمکعب

زیر اساس :

 8,500مترمکعب

آسفالت :
آرماتوربندی :
چالزنی :

 5,500تن
 470تن
 28,000متر طول
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جمع آوری و زهکشی آب های سطحی چشمه های محدوده لغزش ،الیروبی بند انحرافی و کانال
انتقال آب ،اصالح سازه ها ،اصالح راه دسترسی پایین دست سد کالپوش شامل حفاری (سنگ
برداری) و بتن ریزی بدنه راه (سنگ و بتن) و رویه راه ،فنس کشی ،اصالح ویناچ های ورودی
های باالدست مخزن ،حفاری گمانه های ابزار دقیق تکمیلی و گمانه های پایش عملکرد تغییر آب
بند ،پایش وضعیت آب زیرزمینی پایین دست سد کالپوش و حفاری چهار حلقه گمانه انحراف
سنج در تکیه گاه های چپ و راست ،انجام آزمایشات ایزوتروپی پایدار و تعیین سن بر روی
نمونه های آب چشمه های محدوده لغزش ،حفر و تجهیز چاه های مشاهده ای تکمیلی پایاب
سد ،تهیه اقالم تکمیلی ابزار دقیق و ایستگاه هواشناسی،

محل و موقعيت جغرافيایي
این پروژه در  001کیلومتری شهرستان میامی در استان سمنان و در محدوده روستای حسین
آباد کالپوش و پایین دست سد مخزنی کالپوش واقع شده است.

کارفرما :
مشاور :

مهندسین مشاور آب نیرو

محل پروژه :

استان سمنان

تاریخ شروع :

1398/07/17

تاریخ اتمام :

1399/04/17

چالزنی و حفاری جهت ابزار :
عملیات خاکی و حمل :
اجرای زهکش :
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شرکت سهامی آب منطقه ای سمنان

 1,500متر طول
 42,000متر مکعب
 650متر طول

ليست پروژه های ساختماني
زیربنای کل

زیربنای مفيد

(مترمربع)

(مترمربع)
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5
5

8
12

500,000
500,000

ردیف

ارزش به روز

نام پروژه

محل اجرا

سال ساخت

1

مجتمع مسکونی گلها

تهران

1373

664

2

مجتمع مسکونی اندیشه

تهران

1377

984

741

3

مجتمع مسکونی کیکاوس

تهران

1383

2,358

1,535

7

4

مجتمع مسکونی ازگل(نوبهار)

تهران

1386

3,840

2,420

7

29

5

مجتمع مسکونی زعفرانیه

تهران

1387

2,912

1,930

7

10

700,000

6

مجتمع مسکونی جشنواره(تهران پارس)

تهران

1387

1,850

1,390

6

10

400,000

7

مجتمع مسکونی سینا (ازگل)

تهران

1388

2,080

1,450

13

9

300,000

8

ساختمان مسکونی دماوند گنبد گیتی

دماوند

1391

4,700

3,300

5

24

300,000

9

مجتممع مسکونی تهران پارس

تهران

1393

450

310

5

4

60,000

10

ساختمان مسکونی سوهانک

تهران

1393

5,700

3,850

8

26

500,000

11

ساختمان مسکونی رسالت

تهران

1394

2,100

1,400

8

15

300,000

12

ویالی فرشته

تهران

1395

2,300

2,300

5

1

3,500,000

13

پروژه بازار بزرگ تفرش

تفرش

1395

1,700

1,200

4

43

120,000

14

ویالی خیابان  9دریا کنار

بابلسر

1395

1,750

1,350

3

1

200,000

15

مجتمع مسکونی آبشار (ازگل)

تهران

1395

4,800

3,560

8

22

600,000

16

ویالی هشتگرد 1

1396

650

450

3

2

30,000

17

ویالی خیابان  14دریاکنار

بابلسر

1397

1,500

1,500

3

1

650,000

18

مجتمع مسکونی چاکسر

چاکسر

در حال ساخت

2,220

1,800

8

19

120,000

19

مجتمع مسکونی هشتگرد 2

در حال ساخت

2,000

1,450

5

8

100,000

20

مجتمع مسکونی جنت آباد

در حال ساخت

640

2,400

8

20

500,000

شهر جدید
هشتگرد

شهر جدید
هشتگرد
تهران

تعداد طبقات

تعداد واحد

4

150,000
200,000

(ميليون ریال)
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کارفرما:
مشاور :

45

شرکت پانیر
تحت نظارت نظام مهندسی تفرش

محل پروژه:

شهرستان تفرش

تاریخ شروع:

1392/04/01

تاریخ اتمام:

1396/04/01

گالری عکس
پروژه های
ساختمانی
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