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مـعــرفـــی گــــروه توســعــه کــسـب و کار آذرســــــتان
پیـــام مــــوســــس
تاریخــچه
معرفـی عــمــــران آذرســتـــان
عــمـــران آذرســــتــان در یــــک نــگاه
خط مــشــی سیــستـــم مدیریت یکــپارچه شــرکـــت
بهداشت  ،ایمنی و محیط زیست
گواهینامه ها و عضویت ها
کارفرمایان و مشاوران
پروژه ها
پروژه های صـنــعــتـــی
پروژه های ساختمانی
توان تجهیزاتی و ماشین آالت شرکت عمران آذرستان
انبار مرکزی شرکت عمران آذرستان
مسئولیــت اجتماعــی

با گذشت بیش از سه دهه از فعالیت و ارائه خدمات به
کارفرمایان در صنعت احداث  ،سهامداران و مدیران مجموعه
عمران آذرستان به منظور سازماندهی ،ایجاد تمرکز مدیریتی
و امکان توسعه در راستای اهداف استراتژیک سازمان،
تصمیم به تأسیس گروه توسعه کسب و کار آذرستان
گرفتند  .مجموعه شرکت های این گروه به صورت سهامی
خاص بوده و دفتر مرکزی آن در تهران واقع است .این گروه
شامل پنج شرکت زیر مجموعه به نام های عمران آذرستــان،
سازور سازه آذرستــان  ،بسپـار پــی ایرانیـان  ،روجــا تــجارت
آذرستــان و عمارت پیشگام آذرسـتـان می باشد.
www.azarestan.com
azarestan.business.development
azarestan-business-development

شــرکت عمــران آذرســتان در ســال  1367بــا اتــکا بــه تجــارب طوالنــی و ارزشــمند
مؤسســین خــود و بــا هــدف فعالیــت در صنعــت ســاختمان و احــداث پروژههــای
بــزرگ عمرانــی آغــاز بــه کار نمــود  .اکنــون بــا گذشــت بیــش از ســه دهــه از شــروع
فعالیــت خــود توانســته بــا بهــره منــدی از تــوان نیــروی انســانی کارآزمــوده و اســتفاده
از بروزتریــن تجهیــزات و ماشــین آالت ،بــه تعهــد خــود در قبــال کارفرمایــان متعهــد و
یکــی از قابــل اعتمــاد تریــن و خوشــنام تریــن شــرکت هــای حــوزه فعالیــت پیــش گفتــه
بــه شــمار آیــد .

شــرکت ســازور ســازه آذرســتان در ســال  1389بــا هــدف تولیــد مکانیــزه ســازه هــای
بروزتریــن تجهیــزات و ابــزارآالت روز
درـازی
ـادهوسـ
ـﺎلبــا پیـ
ـاختمانیـ )
آذرﺳـسـ
(صنعتــی و
ـوالدی
زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ
1389
ـﺘﺎن در ﺳ
ـﺎزور ﺳــﺎزه
ﺷــﺮﮐﺖفـﺳـ
ـیس گردیــد  .اکنــون بــا گذشــت
ـع تاسـ
مترمربـ
مســاحت
دو بــه
زمینــی
ﻣﺴــﺎﺣﺖــا در
دنی
ﭘﺴــﺖ
ﺑــﻮدن
42،000دارا
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑــﻊ و ﺑــﺎ
ﻫــﺰار
ﭼﻬــﻞ و
توانســتهوبــا تولیــد ســاالنه  40،000تــن
،
خــود
فعالیــت
شــروع
از
ســال
ده
از
بیــش
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮق  2ﻣﮕﺎواﺗﯽ درﺷﻬﺮک ﺷﻤﺲآﺑﺎد اﺣﺪاث ﮔﺮدﯾﺪ
مربـوـع ســوله مســقف و شــش خــط
ﮐﺎرﮐﻨــﺎنمتــر
ـودنو22،000
ﻫﻤــﺖ دارا بـ
ﺑــﺎـوالدی و
ـای فـ
زﻣــﺎنـازه هـ
ﻣــﺪتـواع سـ
انـ
ﺧــﻮد
ﻣﺪﯾــﺮان
اﻧــﺪک
در
اﺧــﺬایــن صنعــت بــه شــمار آیــد .
ﺑــﻪـدگان
تولیدکننـ
ـن
ـ
معتبرتری
ـزو
ـ
ج
،
ـزه
ـ
مکانی
ـا
ـ
کام
ـد
ـ
تولی
ﻓﺮاﻫــﻢ آوردن ﺑﻬﺘﺮﯾــﻦ ﺗﺠﻬﯿــﺰات روز دﻧﯿــﺎ ﻣﻮﻓــﻖ

ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﻤﯽ  40،000ﺗﻦ در ﺳﺎل
از وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﮔﺮدﯾﺪ.
در ﺣــﺎل ﺣﺎﺿــﺮ ،ﺑــﻪ ﻫﻤــﺖ ﭘﺮﺳــﻨﻞ ﺗﻮاﻧﻤﻨــﺪ و ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ ﮐﺎرآﻣﺪ،
ﺳــﺎزور ﺳــﺎزه آذرﺳــﺘﺎن ﺑــﻪ رﮐــﻮرد ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﺑﯿﺸــﺘﺮ از 42،000
ﺗﻦ اﻧﻮاع ﺳﺎزهﻫﺎی ﻓﻠﺰی در ﺳﺎل دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﯿﺪوارﯾــﻢ ﺑﺘﻮاﻧﯿــﻢ ﺑــﺎ ﺗــﻼش ﺑﯽوﻗﻔــﻪ و ﺑــﺎ ﻫﻤــﮑﺎری ﻫﻤــﻪ
شــرکت بســپارپی ايرانيــان در ســال  1386بــا درک لــزوم شــکل گيــری مجموعــه ای
ﭘﺮﺳــﻨﻞ ﻣﺘﻌﻬــﺪ ﺷــﺮﮐﺖ ،ﻗﺪمﻫــﺎی ﻣﺜﺒﺘــﯽ را در اﯾــﻦ ﺻﻨﻌــﺖ
بــه عنــوان پيمانــکار تخصصــی بهســازی خــاک  ،توســط جمعــی از دانــش آموختــگان
ﺑﺮداﺷﺘﻪ و اﻓﺘﺨﺎر اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
دانشــکده فنــی دانشــگاه تهــران شــکل گرفــت .ايــن مجموعــه بــا در اختيــار گرفتــن
دانــش فنــی روز دنيــا و تکيــه بــر فنــاوری هــای نويــن مهندســی در زمينــه طراحــی،
تاميــن مصالــح ،مديريــت و اجــرای پــروژه هــای مهندســی ژئوتکنيــک فعاليــت مینمايــد.
ISOـال  1400بــا گــروه توســعه کســب و کار آذرســتان  ،گام
ISOـرکت در سـ
ـارکت ایــن شـ
 ISOبــا مشـOHSAS
14001-2008
3834-2
9001-2008
18001:2007
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بهداشــتی تاســیس گردیــد  .اکنــون بــا گذشــت بیــش از ده ســال از شــروع فعالیــت
خــود توانســته بــا گردهــم آوردن معتبرتریــن برنــد هــا در حــوزه اشــاره شــده و ایجــاد
شــبکه گســترده ای از معمــاران  ،طراحــان داخلــی و پیمانــکاران حرفــه ای و انجــام
بیــش از  100پــروژه موفــق در کارنامــه ی خــود جــزو پیشــگامان ایــن حــوزه بــه شــمار آیــد .

شــرکت عمــارت پیشــگام آذرســتان در ســال  1398بــا هــدف حضــور در بــازار احــداث
ســاختمانهای لوکــس و بــا تکیــه بــر بیــش از  30ســال تجربــه موفــق مؤسســین خــود
تاســیس گردیــد .اکنــون بــا احــداث نخســتین ســاختمان خــود در منطقــه زعفرانیــه تهران
بــا برنــد عمــارت ،حضــور خــود را در ایــن عرصــه اعــام نمــوده اســت.
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پیام بنیانگذار
باعث افتخار است که گروه توسعه کسب و کار آذرستان با فعالیت در بیش از سیصد
پروژه طی سه دهه گذشته  ،در آبادانی میهن عزیزمان ایران  ،سهیم بوده است .ما
معتقدیم که صداقت در کار و ایجاد تعامل مناسب با کارفرمایان ،ضامن پایداری و
پیشرفت یک شرکت خواهد بود .بنابراین ،تالش ما بر این است که نیاز های کارفرمایان
خود را کامال شناخته و آن ها را در دستیابی به اهداف و موفقیت در کارهایشان یاری
دهیم .ما همچنین به هدف ایجاد ارزشی فراتر از انتظارات کارفرمایان  ،از طریق تالش
کردن مضاعف و داشتن رویکردی صادقانه ،منطبق با باورهایمان ،پایبندیم.
در بیش تر این پروژه ها نقش پیمانکار را داشته ایم و از نظر من کسی که برای انجام
کاری پیمان می بندد ،مهم ترین جنبه ای که باید به آن توجه کند ،صداقت و تعهد در
انجام کار است .پیمان با صداقت و تعهد  ،پایدار می ماند و تجربه کاری ما نشان می
دهد که با برگرفتن از این تعهد  ،در سخت ترین روزها هم پیش رفتیم.
شعار ما همواره این بوده است:
« یا راهی خواهیم یافت یا راهی خواهیم ساخت»
اصل دیگری که در سازمان خود باور کردهایم ،انجام تعهد اجتماعی است .تعهد اجتماعی
به توسعه و پیشرفت جامعه از نگاه ما پرورش نسل آینده است .کودکانی که فردا
چرخ های جامعه را خواهند گرداند ،اگر امروز فرصت رشد و بالیدن نداشته باشند،
نمیتوان آیندهای روشن برای جامعه پنداشت .برای ساختن چنین آیندهای نیاز به
مشارکت همگان است .هرکسی به سهم خود .زیرا باور داریم ،افروختن یک شمع،
کاراتر است از نفرین به تاریکی!
در همین راستا افزون بر مشارکت در فعالیت های اجتماعی و فرهنگی  ،به طور مشخص
از دو نهاد «بنیاد کودک» و «موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان» برای توسعه و
رشد آموزشی و فرهنگی کودکان پشتیبانی میکنیم.
توحید زورچنگ
رئیس هیئت مدیره گروه توسعه کسبوکار آذرستان

مدیر عامل گروه توسعه کسب و کار آذرستان

نـایـــب رئـــیـــس هــیـــئــــت مـــدیـــره گـــــــروه
تــوســـعــــه کــــســـب و کـــــار آذرســـــتــــــان

پروژه سنگ بست مشهد

پروژه ترمینال ترانزیتی توانا قشم

 1381-1382کک سازی زرند کرمان بخش غیر صنعتی
ساختمان کنترل شرکت پتروشیمی رازی

تاسیس شرکت عمران آذرستان

1367
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 1382-1386کک ســازی زرند کرمان بخش صنعتی

نیروگاه ذغالسوز طبس

1385-1386کک ســازی ،طرح توازن ذوب آهن اصفهان

)اولین نیروگاه ذغالسوز در ایران(

ورود به ســاخــت پـــروژه های صــــنــعــتــــی

ورود به ساخت پروژه های نیروگاهی

 1382دستیـابی به پایه یک رشته ساختمان

1390

1381
دستیابی به رتبه هشت ابنیه

ساختمان اداری شرکت خدمات انفورماتیک

1386
دستیابی به پایه یک رشته تاسیسات و تجهیزات

مجتمع تجاری اداری مترو امام خمینی

برج های اداری سامان فراز

ورود به پروژه های معدن

ورود به ســاخـت پـــروژه های بلنـــد مرتـــبه
افزایش سرمایه به بیش از  500میلیارد ریال

دریافــت نــشــان تــعــالـی HSE

معدن ذغال سنگ مزینوی طبس

1396

1398

1400

1395
شــروع پروژه های تحکیم بـــستـــر

1399

واردات ماشین آالت تحکیم بـــستـــر

تعداد پرســنل  2400نفر

پروژه تحکیم بستر بوشهر
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ﺷــﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان آذرﺳــﺘﺎن در ﺳــﺎل  ،1367ﺑﺎﻫﺪف ﻣﺸــﺎرﮐﺖ در
ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﮐﺸــﻮرﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﺗﺎﺳــﯿﺲ ﺷــﺪ  .ﻣــﺎ ﻣﺼﻤــﻢ ﻫﺴــﺘﯿﻢ ﮐــﻪ
ﺑــﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿــﺮی ﺑﻬﯿﻨــﻪ ﻧﯿــﺮوی اﻧﺴــﺎﻧﯽ ،ﻣﺼﺎﻟــﺢ و ﻣﺎﺷــﯿﻦ آﻻت
ﺑﺘﻮاﻧﯿــﻢ ﭘــﺮوژه ﻫــﺎی ﭘﯿﭽﯿــﺪه و ﺷــﺎﺧﺺ ﺑﯿﺸــﺘﺮی را در زﻣــﺎن
ﻣﻌﯿــﻦ ،ﺑــﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾــﻦ ﮐﯿﻔﯿــﺖ و ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺗﺮﯾــﻦ ﻫﺰﯾﻨــﻪ ﺑــﻪ اﻧﺠــﺎم
رﺳــﺎﻧﯿﻢ .ﺗــﻼش ﻣــﺎ ﺑــﺮای ارﺗﻘــﺎء داﻧــﺶ و ﺳــﻄﺢ ﺧﺪﻣﺎﺗﻤــﺎن،
ﺟﻬــﺖ ﺗﺒﺪﯾــﻞ ﺷــﺪن ﺑــﻪ ﺷــﺮﮐﺘﯽ ﮐــﻪ ﺑــﺮای ﻫــﺮ ﻣﺮﺣﻠــﻪ از ﭼﺮﺧــﻪ
ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎز راه ﺣــﻠﯽ دارد  ،ﭘــﺎﯾــﺎن ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

18001:2007
Certificate No.
IR81897C

14001:2015
Certificate No.
IR81897B

9001:2015
Certificate No.
IR81897A

ﻃــــﯽ اﯾــﻦ ﺳـــﺎل ﻫــﺎ  ،ﺷــــﺮﮐﺖ ﻋــﻤـــــﺮان آذرﺳــــﺘﺎن ﻣــﻮﻓـــﻖ ﺑــﻪ
ﮐـﺴـﺐ رﺗـﺒﻪﻫﺎی زﯾﺮ ﺷـﺪه اﺳﺖ:
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ
رﺗﺒﻪ  - 1رﺷﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﺑﻨﯿﻪ
رﺗﺒﻪ  - 1رﺷﺘﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات
رﺗﺒﻪ  - 2رﺷﺘﻪ آب
رﺗﺒﻪ  - 2رﺷﺘﻪ راه و ﺗﺮاﺑﺮی
رﺗﺒﻪ  - 3رﺷﺘﻪ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن

اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ اﻧﺒﻮه ﺳﺎزان ﻣﺴﮑﻦ
رﺗﺒــﻪ - 1ﻣـــﺪﯾـــﺮﯾــــــﺖ اﻧــــﺒــــــﻮه ﺳـــــــﺎزی
رﺗﺒﻪ - 1ﺻــﻼﺣــﯿــــﺖ ﻣﻀﺎﻋــــﻒ اﺟﺮاﯾــــﯽ

ﻣـﺮﮐـﺰ ﻣـﻠﯽ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی اﺗﺎق اﯾﺮان
رﺗــﺒــﻪ **B

ﻣﺎﻟﯽ1398
8
 500ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ اﯾﺮان در ﺳﺎل
159از ﺑﯿﻦ0
ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ9
WWW.OMRAN.AZARESTAN.COM
OMRAN.AZARESTAN
Omran Azarestan Co.

ساختمان مرکزی گروه توسعه کسب و کار آذرستان

14

ﻋـــﻤـــﺮان آذرﺳـــﺘﺎن در ﯾـــﮏ ﻧــــﮕﺎه
ﭼﺎرت ﺳــﺎزﻣﺎﻧـــﯽ
ﻣـﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣــﻞ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار
ﻣﺸﺎوران ﺣﻘﻮﻗﯽ

دﻓﺎﺗﺮ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎن

ﻣــﺎﻟـــﯽ

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﻨﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ

ﺑــﺮﻧﺎﻣــﻪرﯾـــﺰیو
ﮐـــﻨﺘــــــﺮلﭘﺮوژه

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘــﺸﺘﯿــﺒﺎﻧﯽ

ﻓـﻨــﯽ و ﭘﯿﻤﺎن

ﺑـــــﺎزرﮔﺎﻧـــــﯽ
ﮐـﻨﺘـﺮل ﻣﻮﺟﻮدی

ﺑﻬﺪاﺷﺖ،اﯾﻤﻨﯽ
ﻣﺤﯿــﻂ زﯾﺴﺖ

ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و
ﺳﯿــﺴﺘــــﻢ ﻫﺎ

اﻣــﻮر ﻗـﺮاردادﻫﺎ
اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت

ﭘــــــﺮوژه ﻫـــﺎ
ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت
و ﺗﺠــﻬــﯿــﺰات

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و اداری

ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه و ...

WWW. OMRAN.AZARESTAN.COM

ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت
و ارﺗـــــﺒــــﺎﻃــــــﺎت

ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﭘﺮوژه ﻫﺎ

 ١ﭘﺮوژه
ﺳﻤﻨﺎن

 ٢ﭘﺮوژه
ﻣﺎزﻧﺪران

 ٢١ﭘﺮوژه
ﺗﻬﺮان

 ٢ﭘﺮوژه
اﻟﺒﺮز

 ١ﭘﺮوژه
ﻗﺰوﯾﻦ

 ١ﭘﺮوژه

ﮔﯿﻼن

 ١ﭘﺮوژه
ﻗﻢ

 ٢ﭘﺮوژه
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی

 ٣ﭘﺮوژه
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
 ٢ﭘﺮوژه
ﻟﺮﺳﺘﺎن
 ١ﭘﺮوژه
اﯾﻼم

 ٢ﭘﺮوژه
اﺻﻔﻬﺎن

 ٣ﭘﺮوژه
ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ

 ١ﭘﺮوژه
ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری

 ٣ﭘﺮوژه
ﮐﺮﻣﺎن

 ١٣ﭘﺮوژه
ﺧﻮزﺳﺘﺎن

 ٢ﭘﺮوژه
ﺳﯿﺴﺘﺎن و
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن

 ٣ﭘﺮوژه
ﻓﺎرس
 ١٠ﭘﺮوژه
ﺑﻮﺷﻬﺮ

 ١٤ﭘﺮوژه
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳــﻨﻞ
٢٤٠٠ﻧﻔﺮ

ﺑﻪ رواﯾــــﺖ ارﻗـــﺎم

ﻣﺘــﺮاژ ﭘــﺮوژه ﻫــﺎی در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم
 ٤٠٠,٠٠٠ﻣﺘــﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﻣﺘــﺮاژ ﭘــﺮوژه ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷــﺪه
 ١,٥٠٠,٠٠٠ﻣﺘــﺮ ﻣﺮﺑﻊ

ﯾﺎ راﻫﯽ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﯾـــﺎﻓـــــﺖ
ﯾﺎ راﻫﯽ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﺳــﺎ ﺧﺖ
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ﺷــﺮﮐﺖ ﻋﻤــﺮان آذرﺳــﺘﺎن ﺑــﺎ ﺑﯿــﺶ از  32ﺳــﺎل ﺳــﺎﺑﻘﻪ
درﺧﺸــﺎن در اﺟــﺮا و ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ ﭘــﺮوژه ﻫــﺎی ﻋﻤﺮاﻧــﯽ،
ﺻﻨﻌﺘــﯽ و زﯾــﺮ ﺳــﺎﺧﺘﯽ ،ﺑــﺎ ﺑﺮﺧــﻮرداری از ﻧﯿــﺮوی اﻧﺴــﺎﻧﯽ
ﻣﺘﺨﺼــﺺ و اﺳــﺘﻔﺎده از داﻧــﺶ روز دﻧﯿــﺎ ،ﺿﻤــﻦ رﻋﺎﯾــﺖ
اﺻــﻮل ﻓﻨــﯽ ،ﮐﯿﻔــﯽ ،اﯾﻤﻨــﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷــﺘﯽ و ﻣﺤﯿــﻂ زﯾﺴــﺖ
ﻣﻄﺎﺑــﻖ ﺑــﺎ اﺳــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی :
ISO 9001:2015 , ISO/TS 29001:2010, ISO45001:2018, ISO14001:2015

و ﺑــﺎ ﺑﻬــﺮه ﮔﯿــﺮی از داﻧــﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ ﭘــﺮوژه ﺑﺮاﺳــﺎس
اﺳــﺘﺎﻧﺪارد  ISO:21500:2012ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان اﻟﮕــﻮی ﻧﻈــﺎم
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘــﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼــﻪ ﺧــﻮد ،اﻗــﺪام ﺑــﻪ ﻃــﺮح رﯾــﺰی،
اﺳــﺘﻘﺮار ،ﻧﮕﻬــﺪاری و ﺑﻬﺒــﻮد ﻣﺴــﺘﻤﺮ اﯾــﻦ ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﻫــﺎ
ﻧﻤــﻮده ﺗــﺎ در راﺳــﺘﺎی آﺑﺎداﻧــﯽ و اﻋﺘــﻼی ﻣﯿﻬــﻦ ﻋﺰﯾﺰﻣــﺎن
اﯾــﺮان ،ﺣﻀــﻮری ﮔﺴــﺘﺮده و اﺛــﺮ ﺑﺨــﺶ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ .در
اﯾــﻦ راﺳــﺘﺎ )رﺋــﻮس ﺧــﻂ ﻣﺸــﯽ( ﺧــﻮد ﺑــﻪ ﺷــﺮح ذﯾــﻞ را
اﻋــﻼم ﻣﯿﺪارد :

جلب اعتماد و افزایش رضایت مندی کارفرمایان و ذینفعان
در اجرای پروژه ها.
ارتقا سازمان به یک پیمانکار عمومی ( )GCمعتبر در عرصه
ملی و بین المللی و کسب سهم بیشتر بازار از طریق
بکارگیری فن آوریها و دانش روز دنیا ،توسعه ارتباطات
و زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری و تالش در
جهت برآورده کردن الزامات استانداردهای بین المللی.
توسعه و ارتقاء توانمندی منابع انسانی به عنوان اصلی
ترین سرمایه های سازمان از طریق آموزش ،توسعه و
ارتقاء فرهنگ کار گروهی و افزایش مشارکت کارکنان در
تصمیم گیری ها ،رعایت اصول زیست محیطی ،ایمنی،
بهداشتی و مشارکت در پیشگیری از حوادث و اثرات سوء
زیست محیطی.
بهبود مستمر عملکرد فرآیندها و اثر بخشی سیستم
مدیریت یکپارچه از طریق طرح ریزی ،اجرا و کنترل
فرآیندها ،تعیین اهداف و برنامه ها ،ارزیابی مستمر
اثربخشی ،اجرای منظم فرآیند بازنگری مدیریت و طرح
ریزی و پیاده سازی سیستم مدیریت پروژه در پروژه های
جدید.
رعایت قوانین ،مقررات و الزامات مرتبط با کیفیت ،ایمنی،
بهداشت شغلی و محیط زیست از طریق شناسایی قوانین
و مقررات و پاسخگویی صحیح در مقابل آنها.
حذف و یا کاهش مخاطرات ایمنی ،بهداشتی ،آلودگی
های زیست محیطی ،فعالیت ها و رفتارهای ناایمن از
طریق شناسایی ،ارزیابی و کنترل ریسک های شناسایی
شده به منظور پیشگیری از حوادث.
توجه به مسئولیت اجتماعی سازمان و کارکنان در قبال
جامعه و محدوده فعالیت و محل اجرای پروژه های شرکت.

این خط مشی بیانگر تعهد مدیریت شرکت به اجرای
سیستم های مدیریت کیفیت  ،محیط زیست  ،ایمنی
 ،بهداشت شغلی و مدیریت پروژه بوده و از تمامی
همکاران و تصمیم گیران در شرکت عمران آذرستان
انتظار میرود که کلیه مفاد این خط مشی را درک
نموده و آن را سر لوحه فعالیت های خود قرار دهند
و درجهت رسیدن به اهداف آن مشارکت نمایند .
رعایت و اجرای این خط مشی توسط نماینده مدیریت
مورد پایش قرار خواهد گرفت و نتایج آن جهت اتخاذ
تصمیمات به مدیریت گزارش میگردد  .این خط مشی
به صورت ساالنه در جلسات بازنگری مدیریت مورد
بررسی قرار گرفته و در صورت لزوم بازنگری خواهد شد.
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HSE

بهداشت  ،ایـمنی و محیط زیست
HEALTH, SAFETY, AND ENVIRONMENT

ما باور داریم که انسان سالم عامل توسعه ی پایدار است و با اعتقاد و ایمان به بیانیه اجالس زمین،
به کارکنان و خانواده آنها و به جامعه اطمینان می دهیم که شرکت عمران آذرستان از طریق اقدامات
خود تالش دارد تا محیط کاری فارغ از ریسک حاصل از کار ناایمن ،تخریب محیط زیست و الگوهای
توسعه ناپایدار را برای آنان و آیندگان تامین نماید.

در تمام فعالیت ها و پروژه های شرکت عمران آذرستان  ،ما مسئول بهداشت  ،ایمنی و محیط زیست
هستیم  .بسیار افتخار می کنیم که فرهنگ بهداشت،ایمنی و محیط زیست در شرکت عمران آذرستان
در بین تمامی همکاران فراگیر شده است و امروزه در کلیه پروژه های عمرانی و صنعتی شرکت به
خوبی رعایت گردیده و به دقت روند بهبود مستمر آن رصد می شود.

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻫﺪاف  ،HSEﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ،اﯾﻤﻨﯽ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ) (HSE – MSو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﯾﮑﭙﺎرﭼــﻪ ) (IMSﺑــﻪ ﻃــﻮر ﻣــﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ ﻫــﺎی  HSEﻣﻤﯿــﺰی ﺷــﺪه ﺗــﺎ ﺑﺘــﻮان ﺑــﺮای ﭘﯿﺸــﮕﯿﺮی از ﺿــﺮر و زﯾــﺎن وارده ﺑــﻪ اﻓــﺮاد  ،ﻣﺤﯿــﻂ زﯾﺴــﺖ و
اﻣــﻮال ﺣﻤﺎﯾــﺖ ﭘﺎﯾــﺪاری اﻧﺠــﺎم ﭘﺬﯾــﺮد  ،ﻟــﺬا ﻣــﺎ ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﯾﮑــﯽ از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎی ﭘﯿــــﻤﺎﻧﮑﺎری در ﺻﻨــﻌـــﺖ ﺳـــﺎﺧﺖ و ﺳـــﺎز ﻣــﯽ ﮐﻮﺷــﯿﻢ ﺗــﺎ در راه
ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﻨﻮی و ﻣﺎدی ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن اﯾﺮان و در راه ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از" ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ" ﺳﻬﻤﯽ اﻧﺪک داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .
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گواهینامه ها  ،عضویت ها و تقدیرنامه ها

ﻫﺎی اﯾﺮان
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
اﻧﺠﻤﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﯾﺮان
ﻫﺎیﺷﺮﮐﺖ
اﻧﺠﻤﻦ
اﯾﺮان
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت
اﻧﺠﻤﻦ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان
ﻓﻨﯽ و
ﻓﻨﯽ وﺧﺪﻣﺎت
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
اﻧﺠﻤﻦ
ﻣﺴﮑﻦ
اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ
ﺳﺎزان ﻣﺴﮑﻦ
ﺳﺎزاناﻧﺒﻮه
اﻧﺒﻮهﺻﻨﻔﯽ
اﻧﺠﻤﻦ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽاﺳﺘﺎن
ﻧﻈﺎمﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم
ﺗﻬﺮاناﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺳﺎزﻣﺎن
اﻧﺠﻤﻦﺳﺎزه اﯾﺮان
اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎزه اﯾﺮان
اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺘﻦ اﯾﺮان
اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺘﻦ اﯾﺮان
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮا
ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮا
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
اﻧﺠﻤﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎیو ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و
ﻫﺎیﺷﺮﮐﺖ
اﻧﺠﻤﻦ
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری ﻧﻔﺖ  ،ﮔﺎز
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽو ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری وﻧﻔﺖ  ،ﮔﺎز
ﺻﻨﻔﯽﻣﺮاﮐﺰ
ﻣﺪﯾﺮان و
اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ
ﺑﻨﯿﺎنداﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن
داﻧﺶﻣﺮاﮐﺰ
ﻣﺪﯾﺮان و
اﻧﺠﻤﻦ
ISO 2015 : 9001

ـﺪیـ ﺧﻠﯿـ
ـﺮوژه160
ـﮑﻮﻧﯽ
ﻣﺴ
ﺗﻘﺪﯾﺮﻧﺎﻣــﻪ ﭘــﺮوژه ﻣﺠﺘﻤــﻊ
ﮐﮏﮐﻨﺘﺮل
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺳﺎزی و
ﺗـﻘـﺪﯾــﺮﻧـﺎﻣﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻃﺮح
ﻏﺪﯾﺮ ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻘﺪﯾﺮﻧﺎﻣﻪاداری
ﭘﺮوژه ﺑﺮج ﺗﺠﺎری -
ﺗﻘﺪﯾﺮﻧﺎﻣﻪ
ـﺞ 160واﺣــﺪی ﺧﻠﯿــﺞ
ـﮑﻮﻧﯽ
واﺣـﻣﺴ
ﻣﺠﺘﻤــﻊ
ـﻪـ ﭘـ
ﺗﻘﺪﯾﺮﻧﺎﻣـ
ﮐﻨﺘﺮل
ﺳﺎزی و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻫﺎی ﻃﺮح
ﮐﮏﭘﺮوژه
ﺗـﻘـﺪﯾــﺮﻧـﺎﻣﻪ
ﺻﺎدراتﻏﺪﯾﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات
ﺗﺠﺎری  -اداری
ﭘﺮوژه ﺑﺮج
آﻫﻦ
ﺗﻮازن
ﻃﺮح
ﮐﻮره ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻤﺎره )(3
ﻓﺎرس  -ﺟﺰﯾﺮه ﺳﯿﺮی
اﺻﻔﻬﺎنذوب آﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن
ﻃﺮح ﺗﻮازن
ذوب)(3
ﺷﻤﺎره
ﺑﻠﻨﺪ
ﮐﻮره
ﻓﺎرس  -ﺟﺰﯾﺮه ﺳﯿﺮی

ﮔﺮدد.
ﺻﻔﺤﻪﻧﻈﺮ
ﭘﺮوژه ﻣﻮرد
ﺻﻔﺤﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪهﻫﺮ ﭘﺮوژه ﺑﻪ
ﺗﻘﺪﯾـﺮﻧــﺎﻣﻪ
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮔﺮدد.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻈﺮ
ﭘﺮوژه ﻣﻮرد
ﭘﺮوژه ﺑﻪ
ﺗﻘﺪﯾـﺮﻧــﺎﻣﻪ ﻫﺮ
ﺑﺮای

ن

ن

ﺷــﺮﮐﺖ ﻋﻤــﺮان آذرﺳــــﺘﺎن ﺑــﺎ اﺳــﺘﻘﺮار اﺳــﺘﺎﻧﺪارد ﻫــﺎی زﯾــﺮ در ﮐﻠﯿــــﻪ ﺳــﻄﻮح ﺳــﺎزﻣﺎن
ـﺪ.
ﺳـ داﻧــ
ـﻄﻮحﻣــﯽ
ﻣﺘﻌﻬــﺪ
ـﺘﻢ ﻫـ
ـﺘﺎﻧﺪاردـﯽﻫـاﯾــﻦ
ـﺮ ﺑﺨﺸـ
ـﺘﻘﺮارو اﺛـ
اﺳــﺘﻤﺮ
ـﻮدــﺎﻣﺴ
آذرﺳـــﺑﻬﺒـ
ـﺮانـﺒﺖ ﺑــﻪ
ﻋﻤـﻧﺴـ
ـﻮد را
ﺷـ ﺧـ
ـﺎزﻣﺎن
ﮐﻠﯿــــﺎـﻪ ﺳـ
ﺳﯿﺴـدر
ـﺎی زﯾــﺮ
اﺳـ
ـﺘﺎن ﺑ
ـﺮﮐﺖ
ﺧــﻮد را ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﺑﻬﺒــﻮد ﻣﺴــﺘﻤﺮ و اﺛــﺮ ﺑﺨﺸــﯽ اﯾــﻦ ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﻫــﺎ ﻣﺘﻌﻬــﺪ ﻣــﯽ داﻧـــﺪ.
ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ ﮐﯿﻔﯿــﺖ ﻣﻨﻄﺒــﻖ ﺑــﺮ اﺳــﺘﺎﻧﺪارد ISO 9001 : 2015
ISO
14001
ﻣﻨﻄﺒــﻖ ﺑـ
زﯾﺴــﺖ
ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ
ﺳﯿﺴــﺘﻢ
ISO
9001 :: 2015
ـﺘﺎﻧﺪاردـﺮ 2015
ـﯽ اﺳـ
ﻣﺤﯿﻄﺑــﺮ
ﻣﻨﻄﺒــﻖ
ﮐﯿﻔﯿــﺖ
ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ
ﺳﯿﺴــﺘﻢ
ISO 45001 : ISO
2018
اﺳـ:ـﺘﺎﻧﺪارد
ﻣﺒﺘﻨــﺮـﯽ ﺑــﺮ
ﺑﻬﺪاﺷــﺖ
ـﺖــﯽ و
اﯾﻤﻨ
ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ
ﺳﯿﺴــﺘﻢ
14001
2015
ﻣﻨﻄﺒــﻖ ﺑـ
ﻣﺤﯿﻄــﯽ
زﯾﺴـ
ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ
ﺳﯿﺴــﺘﻢ
29001
: 2010
اﺳـﮔﺎز
ـﺖ و
ﺻﻨﺎﯾــﻊ و
ﮐﯿﻔﯿـوـﺖ در
ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ
ﺳﯿﺴــﺘﻢ
ISO ISO
45001
: 2018
ـﺘﺎﻧﺪارد
ﻧﻔـﺑــﺮ
ﻣﺒﺘﻨــﯽ
ﺑﻬﺪاﺷــﺖ
اﯾﻤﻨــﯽ
ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ
ﺳﯿﺴــﺘﻢ
ISO29001
10004: 2010
ـﺘﺮﯾﺎنﮔﺎز: 2018
ﻣﺸـ
ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ
ﺳﯿﺴــﺘﻢ
ISO
ـﺖ و
رﺿﺎﯾــﻊـﺖو ﻧﻔـ
ـﻨﺠﺶ ﺻﻨﺎﯾـ
ﺳــﺖ در
ﮐﯿﻔﯿـ
ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ
ﺳﯿﺴــﺘﻢ
ISO
21500
: 2012
ـﺘﺎﻧﺪارد
اﺳـ
رﺿﺎﯾــﯽ
ـﺮوژه ﻣﺒﺘﻨـ
ﺳـ ﭘـ
ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ
ﺳﯿﺴــﺘﻢ
ISO
10004
: 2018
ـﺘﺮﯾﺎن
ـﺖﺑــﺮﻣﺸـ
ـﻨﺠﺶ
ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ
ﺳﯿﺴــﺘﻢ
HSE-MS
ـﺘﺎﻧﺪاردــﺖ
ـﺘﻢـ ﻣﺪﯾﺮﯾ
ـﺘﺎﻧﺪارد
اﺳـ
ـﺘﻢـﯽ ﺑــﺮ
ﻣﺒﺘﻨـ
ISO 21500
: 2012
ﺳﯿﺴـاﺳ
HSEـﯽ ﺑــﺮ
ـﺮوژه ﻣﺒﺘﻨـ
ـﺖ ﭘـ
ﻣﺪﯾﺮﯾـ
ﺳﯿﺴـ
IMS
ـﺖـﺘﺎﻧﺪارد
اﺳـ
ـﺘﻢـﯽ ﺑــﺮ
ﻣﺒﺘﻨـ
ﯾﮑﭙﺎرﭼــﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾـ
HSE-MS
ﻣﺪﯾﺮﯾـ
ﺳﯿﺴـ
ـﺖ HSE
ـﺘﺎﻧﺪارد
ﺳﯿﺴـــﺮـﺘﻢاﺳـ
ﻣﺒﺘﻨــﯽ ﺑ
اﯾﺮان
ﻣﺮﮐﺰ رﺗﺒﻪ
ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ
ـﯽ ﺑــﺮ اﺳــﺘﺎﻧﺪارد IMS
ﺑﻨﺪیﻣﺒﺘﻨـ
ﯾﮑﭙﺎرﭼــﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ
ﺳﯿﺴــﺘﻢ
ﻃﺮف اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ اﻧﺒﻮه ﺳﺎزان ﻣﺴﮑﻦ
ﺳﺎزی
اﻧﺒﻮه
ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ
ﺑﻨﺪیازاﯾﺮان
رﺗﺒﻪ
ﻣﺮﮐﺰ
ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ
ﺳﺎزانﮐﺸﻮر
اﻧﺒﻮهﺑﻮدﺟﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و
ﺳﺎزﻣﺎن
اﻧﺠﻤﻦﻃﺮف
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری از
ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ
ﻣﺴﮑﻦ
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ
ﺻﻨﻔﯽ
ﺻﻼﺣﯿﺖاز ﻃﺮف
اﻧﺒﻮه ﺳﺎزی
ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ
ﺑﻨﺪی ﻓﻌﺎﻻن
ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ رﺗﺒﻪ
ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان
ﺻﻨﺎﯾﻊ،
اﻗﺘﺼﺎدی از اﺗﺎق
ﮐﺸﻮر
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ،ﺑﻮدﺟﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری از ﻃﺮف
ﺻﻼﺣﯿﺖ
ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ
ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی از اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان
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کارفرمایان

شرکت مادر تخصصی
نیروی برق حرارتی تولید

پاالیشگاهستارهسبزسیراف

شـرکـت آب کـیــش

شرکت تـوسعه ساختمان پارسیان

شرکـت سرمایه گذاری
مــــســکن پــــردیـــــس

شرکتخدمات
انــفورماتیـــک

شرکت نسیم سالمت خاتم

سازمان بنادر و دریانوردی

شرکت توسعه صنعت و معدن مفید

مشاوران

مهندسین مــشاور ایـران آرک

مهندسین مشاور تهران محاسب

مـهنـدسیـن مــشـاور آتـک

مهندسین مشاور فوالد تکنیک

مهندسین مــشاور هرم پی

مهندسین مشاور پارسیـکان ایران

مهندسین مشاور صدر صنعت

مهندسین مشاور صنعتی ایران

مهندسین مـشـاور فـراطرح

مهندسین مشاور صحن بوستان

مهندسین مشاور ایتسن

مهندسین مشاورفرداد طرح پارس

مـــــهنـدســین مـــشـــاور وزنــــا

مــهــندســـیــن مــشــاور ری آب

مـــهـــندسیـــــن آبـــفـــن

مهندسین مشاور ایماء زمینه و متن

مهندسین مشاور ایستا گویا

مــهـندسین مشاور پیوند بافت

مهندسین مشاور طرح صنعت

مهندسین مشاور ناجی سازان امین

مــهــنــدســیــن مــشـــاور
تــدبــیـــر ســاحـــل پــارس

ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﭘﺮوژه ﻫﺎ

 ١ﭘﺮوژه
ﺳﻤﻨﺎن

 ٢ﭘﺮوژه
ﻣﺎزﻧﺪران

 ٢١ﭘﺮوژه
ﺗﻬﺮان

 ٢ﭘﺮوژه
اﻟﺒﺮز

 ١ﭘﺮوژه
ﻗﺰوﯾﻦ
26

30
32
36
40
42
44
46

 ٢ﭘﺮوژه
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی
 ٢ﭘﺮوژه
اﺻﻔﻬﺎن

 ٣ﭘﺮوژه
ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ
 ٣ﭘﺮوژه
ﮐﺮﻣﺎن
 ٢ﭘﺮوژه
ﺳﯿﺴﺘﺎن و
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن

50
56
60
64

ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﮐﮏ ﺳﺎزی و ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻗﻄﺮان زرﻧﺪ ) ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺘﯽ (
 ١ﭘﺮوژه
ﻗﻢ

ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﮐﮏ ﺳﺎزی و ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻗﻄﺮان زرﻧﺪ ) ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ (

ﭘﺮوژه ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ

ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻗﻄﺎرﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻻﻟﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ

ﻧﯿﺮوﮔﺎه ذﻏﺎﻟﺴﻮز ﻃﺒﺲ ) اوﻟﯿﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ذﻏﺎﻟﺴﻮز در اﯾﺮان (
ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﻓﺎﺿﻼب ﮐﯿﺶ

ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﺎﻧﺪ دوم ﻣﺤﻮر ﻻر ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﮏ ﺳﺎزی ) ﺷﺮﮐﺖ ذوب آﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن (

ﺑﺮج ﻫﺎی اداری ﺳﺎﻣﺎن ﻓﺮاز
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎری ﺗﯿﺮاژه2

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎناداری ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎتاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎری اداری ﻏﺪﯾﺮ

68
72

 ١ﭘﺮوژه
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎری اداری ﻣﺘﺮو اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ
ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری

76
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ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ،ورزﺷﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺑﻘﯿﻪ ﷲ
ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﯿﺶ

 ١٣ﭘﺮوژه
ﺧﻮزﺳﺘﺎن

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﻮی ﻧﺼﺮ

ﻓﺮوﺷﮕﺎه زﻧﺠﯿﺮه ای ﻧﺠﻢ )ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ( ٣ﭘﺮوژه
ﻓﺎرس
 156واﺣﺪی(
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺟﻢ ))156

 ١٠ﭘﺮوژه
ﺑﻮﺷﻬﺮ

ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  1000ﺗﺨﺘﺨﻮاﺑﯽ ﻗﻢ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداری ﺗﺠﺎری ﺳﺘﺎره ﺳﺮو

ﺑﺮج اداری ﺗﺠﺎری ﺣﮑﻢ آﺑﺎد

ﺳﺮدرب ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ

ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻋﻤﺮان آذرﺳﺘﺎن

ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳــﻨﻞ
٢٤٠٠ﻧﻔﺮ

ﺑﻪ رواﯾــــﺖ ارﻗـــﺎم

 ٣ﭘﺮوژه
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
 ٢ﭘﺮوژه
ﻟﺮﺳﺘﺎن
 ١ﭘﺮوژه
اﯾﻼم

ﻣﺠﺘﻤﻊﻣﺴﮑﻮﻧﯽﺗﺠﺎریﮐﻮﻫﮏ

90

 ١٤ﭘﺮوژه
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن

 ١ﭘﺮوژه

ﮔﯿﻼن

ﻣﺘــﺮاژ ﭘــﺮوژه ﻫــﺎی در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم
 ٤٠٠,٠٠٠ﻣﺘــﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﻣﺘــﺮاژ ﭘــﺮوژه ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷــﺪه
 ١,٥٠٠,٠٠٠ﻣﺘــﺮ ﻣﺮﺑﻊ

ﯾﺎ راﻫﯽ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﯾـــﺎﻓـــــﺖ
ﯾﺎ راﻫﯽ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﺳــﺎ ﺧﺖ

26

کارخانجات کک سازی و پاالیش قطران زرند ) بخش صنعتی (

28

کارخانجات کک سازی و پاالیش قطران زرند
بخش صنعتی

کارفــرما  :شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
مـــشاور  :مهندسین مشاور پارسیکان ایران
شهر  :زرند

تاریخ پایان 1386 :
نـــوع پـــیـــمان  :تــهیه و سـاخت

زیر بنا  130,000 :متر مربع
مقدار بتن  64,000:مترمکعب
مـــحوطـــه ســازی  560,000 :متر مربع

30

کارخانجات کک سازی و پاالیش قطران زرند
بخش غیر صنعتی

کارفــرما  :شــرکــت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
مـــشاور  :مهندسین مشاور پارسیکان ایران
شهر  :زرند
تاریخ پایان 1382 :
نوع پیمان  :تــهیه و سـاخت

زیر بنا  40,000 :متر مربع
محوطه سازی  350,000 :مترمربع

32

پـروژه تــــحـکـــیــم بـســـتــر بــوشــهـر

34

پـروژه تــــحـــکـــیـــــم بـــــســـتــــر بــوشــــهــر

کارفرما  :شرکت اتم استروی اکسپورت
شهر  :بوشهر
تاریخ 1395 :
نوع پیمان  :تهیه و ساخت

شركت عمران آذرستان با تكيه بر دانش فني و استفاده از ماشين آالت منحصر بفرد و به روز و پيشرفته
توانايی انجام عمليات تحكيم بستر گسترده به روش اختالط عميق ( )Deep Soil Mixingرا دارا می باشد .

حجم تحکیم بستر  1،253،000 :متر مکعب

36

پایانه قــطارهــای شـهــری الله تـبـریـــز

38

پـــایانه قطارهای شــهـری الله تــبریــز

کارفــرما  :سازمان قطار شهری تبریز
مـــشاور  :مهندسین مشاور ایتسن
شهر  :تبریز
تاریخ پایان 1394 :
نوع پیمان  :تــهیه و سـاخت

زیربنا  30,000 :متر مربع
محوطه سازی  13 :هکتار

40

نــیــروگاه ذغـــالسوز طبس ( اولین نیروگاه ذغالسوز در ایران (

کارفرما  :شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
شهر  :طبس
تاریخ شروع 1390 :
نــوع پیــمان  :طراحی  ،تهیه و ساخت
دستگاه نظارت و عالیه پروژه  :شرکت مهندسی قدس نیرو

زیربنا  60,000 :متر مربع
جاده سازی 15 :کیلومتر
مقدار بتن  57,000 :متر مکعب
اسکلت فلزی  9,000 :تن
میلگرد  15,000:تن

42

شبـــکه جــمــع آوری فــاضـالب کــیــش

کارفــرما  :شرکت آب کیش
مـــشاور  :مهندسین مشاور ری آب
شهر  :کیش
تاریخ پایان 1386 :
نوع پیمان  :تــهیه و سـاخت

مسیر لوله گذاری 42 :کیلومــتــر

44

تـکمیـل باند دوم محور الر بندرعـباس

کارفرما  :اداره کل راه و شهرسازی الرستان
مــشاور  :مــهــندسین مــشاور فــراشار آســیا
شهر  :الر
تاریخ شروع 1398 :
طول مسیر  19 :کیلومتر
نوع پیمان  :تهیه و ساخت

46

ساختمان کک سازی (شرکت ذوب آهن اصفهان (

کارفــرما  :شرکت ذوب آهن اصفهان
مـــشاور  :شرکت مهندسی بین المللی فوالد تکنیک
شهر  :اصفهان

تاریخ پایان 1386 :
نـــوع پـــیـــمان  :تــهیه و سـاخت

زیر بنا  35,000 :متر مربع
اسکلت فــلــزی  8,000:تن

کارخانجات کک سازی و پاالیش قطران زرند
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50

بــــرج هــای اداری ســـامــان فــــراز

کارفرما  :شرکت توسعه و عمران بهنادبنا
مشاور  :مهندسین مشاور ایران آرک  ،تدبیر ساحل پارس  ،انرژی و گرانطین
شهر  :تهران
تاریخ شروع 1396 :
نوع پیمان  :تهیه و ساخت

زیر بنا  167،000 :متر مربع
تعداد طبقات 49 :

52

بــــرج هــای اداری ســـامــان فــــراز
تولید بتن خود تراکم با عملکرد باال
) ( Self-Compact Concrete

ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﺑﺘــﻦ ﺧــﻮد ﻣﺘﺮاﮐــﻢ ) (sccﺑــﺎ رده
ﻣــﻘــﺎوﻣــــﺘﯽ  c50و در ﺣــﺠــــﻢ 130،000
ﻣﺘــﺮ ﻣﮑﻌــﺐ ﮐــﻪ ﺗﺤــﺖ اﺛــﺮ وزن ﺧــﻮد در
ﻗﺎﻟــﺐ ﺟــﺎری ﺷــﺪه و ﺑــﺪون ﻧﯿــﺎز ﺑــﻪ
ﻫﯿﭽﮕﻮﻧــﻪ ﻟﺮزاﻧــﺪن داﺧﻠــﯽ و ﺧﺎرﺟــﯽ ،
ﻓﺎﮐﺘــﻮر ﻫــﺎی ﺳــﺎزه ای و ﻣﻘﺎوﻣﺘــﯽ ﻣــﻮرد
ﻧﻈﺮ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .

ﺑــﺮای اوﻟﯿــﻦ ﺑــﺎر ﺑــﺎ ﻧﺼــﺐ دﺳــﺘﮕﺎه
ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﺑﺘــﻦ ) ﺑﭽﯿﻨــﮓ ﭘﻼﻧــﺖ ﺑﺮﺟــﯽ ( در
داﺧﻞ ﮔﻮد ﭘﺮوژه ) در ﻋﻤﻖ  30ﻣﺘﺮی ﺳﻄﺢ
زﻣﯿــﻦ ( و اﺧﺘﺼــﺎص ﯾﺎﻓﺘــﻦ ﻣﺨــﺎزن
ﻋﻤــﻮدی ذﺧﯿــﺮه ﻣﺼﺎﻟــﺢ ﺳــﻨﮕﯽ و
ﺳﯿﻤﺎن ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ  120ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﺘﻦ
ﻓــﻮق را در ﯾــﮏ ﺳــﺎﻋﺖ دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷــﺪ.

ﺑﺘــﻦ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﺷــﺪه  ،ﺑﺘــﻦ ﺧــﻮد ﻣﺘﺮاﮐــﻢ ﺑــﺎ رده  C50ﺑــﻮده ﮐــﻪ از ﮐﻞ  130ﻫــﺰار ﻣﺘــﺮ
ﻣﮑﻌــﺐ ﻻزم ﺑــﺮای اﺗﻤــﺎم ﭘــﺮوژه ﺗــﺎ ﺑــﻪ اﻣــﺮوز  50ﻫــﺰار ﻣﺘــﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ.

بزرگراه حکیم

برج های اداری سامان فراز

بزرگراه حکیم

برج های اداری سامان فراز

56

مجتمع تجاری تیراژه 2

کارفرما  :شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه
مشاور  :مهـندسین مشاور آمود
شهر  :تهران
تاریخ پایان 1391 :
نوع پیمان  :تهیه و ساخت
زیربنا  52,000 :متر مربع
تعداد طبقات 11 :
مقدار بتن  30,000 :متر مکعب
اسکلت فلزی  2,350 :تن

58

مجتمع تجاری تیراژه 2

کارفرما  :شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه
مشاور  :مهـندسین مشاور آمود
شهر  :تهران
تاریخ پایان 1391 :
نــوع پیــمان  :تهیه و ساخت

زیربنا  52,000 :متر مربع
تعداد طبقات 11 :
مقدار بتن  30,000 :متر مکعب
اسکلت فلزی  2,350 :تن

60

ســـاختمان اداری شرکت خدمات انـفورماتیـک

کارفــرما  :شــرکــت خدمــات انــفورماتــیــک
مـــشاور  :مهندسین مشاور صنعتی ایران
شهر  :تهران
تاریخ پایان 1397 :
نوع پیمان  :تــهیه و سـاخت

زیر بنا  20,000 :متر مربع
تعداد طبقات 15 :
مقدار بتن  12,000 :متر مربع
اسکلت فلزی  3,500 :تن

62

فضای داخلی ساختمان اداری
شـــرکت خدمات انفــورماتیـــک

64

مجتمع تجاری اداری غدیر

کارفــرما  :بانک صادرات ایران
مـــشاور  :مهندسین مشاور وزنا
شهر  :تهران

تاریخ پایان 1396 :
نوع پیمان  :تــهیه و سـاخت

زیر بنا  26,000 :متر مربع
تعداد طبقات 20:
اسکلت فلزی  3,200 :تن

66

مجتمع تجاری اداری غدیر

68

مجتمع مسکونی تجاری کوهک

کارفرما  :موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه
مشاور  :مهندسین مشاور پل میر
شهر  :تهران
تاریخ پایان 1397 :
نوع پیمان  :تهیه و ساخت
زیربنا  54,000 :متر مربع
تعداد طبقات 24 :

70

مجتمع مسکونی تجاری کوهک
1397

72

مــجـتـمع فـرهنـگی  ،ورزشـی و تـوانـبـخشــی بــقـیـه هللا

کارفــرما  :بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ
مـــشاور  :مهندسین مشاور نوی
شهر  :تهران
تاریخ پایان 1397 :
نوع پیمان  :تــهیه و سـاخت

زیر بنا  28,800 :متر مربع
محوطه سازی  24,000 :متر مربع

74

مــجـتـمع فـرهنـگی  ،ورزشـی و تـوانـبـخشــی بــقـیـه هللا

کارفــرما  :بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ
مـــشاور  :مهندسین مشاور نوی
شهر  :تهران
تاریخ پایان 1397 :
نوع پیمان  :تــهیه و سـاخت

زیر بنا  28,800 :متر مربع
محوطه سازی  24,000 :متر مربع

76

مــجـتـمـع تـجـاری اداری مــتـرو امام خـمـیـنــی

کارفــرما  :شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه
مـــشاور  :مهندسین مشاور آمود
شهر  :تهران
تاریخ پایان 1391 :
نوع پیمان  :تــهیه و سـاخت

زیر بنا  17,000 :متر مربع

78

مرکز همایش های بین المللی کیش

کارفرما  :سازمان منطقه آزاد کیش
مشاور  :مهندسین مشاور فراطرح
شهر  :کیش
تاریخ پایان 1386 :
نوع پیمان  :تهیه و ساخت
زیربنا  13,000 :متر مربع

80

مرکز همایش های بین المللی کیش

82

مرکز همایش های بین المللی کیش

84

ساختمان های مسکونی کوی نصر

کارفرما  :شرکت نفت فالت قاره ایران
شهر  :جزیره سیری
تاریخ پایان 1395 :
نوع پیمان  :طراحی  ،تهیه و ساخت
زیربنا  7,000 :متر مربع
محوطه سازی  22,000 :متر مربع

86

فـروشـــگاه زنــجــیــره ای نــجــم ( خــیابان فدائیان اســالم (

کارفــرما  :شــرکــت فروشگاه های زنجیره ای نجم خاورمیانه
مـــشاور  :مهندسین ناجی سازان امین
شهر  :تهران
تاریخ پایان 1390 :
نوع پیمان  :تــهیه و سـاخت (عملیات اجرایی سازه و تأسیسات)

زیر بنا  36,000 :متر مربع

88

مـجتــمــع مــســکونــی جـــم (  156واحـدی (

کارفــرما  :شــرکــت نفت و گاز پارس
مـــشاور  :مهندسین مشاور آتک
شهر  :بوشهر
تاریخ پایان 1390 :
نوع پیمان  :تــهیه و سـاخت

زیر بنا  26,000 :متر مربع
محوطه سازی  16,000 :متر مربع

90

بــیــمارســتــان  1000تـــختـــخوابـی قـــم

کارفــرما  :شرکت نسیم سالمت خاتم
مشاور  :مهندسین مشاور لیمان
شهر  :قم
تاریخ شروع 1398 :
نوع پیمان  :تــهیه و سـاخت

اسکلت فلزی  3500 :تن
زیر بنا  24000 :متر مربع

92

ســاخـتــمــان اداری تـــجاری ســـتاره ســــرو

کارفــرما  :شــرکــت ستاره عمران زمین
مـــشاور  :شرکت مهندسین مشاور ایماء زمینه و متن
شهر  :تهران
تاریخ شروع 1397 :
نوع پیمان  :تــهیه و سـاخت

زیر بنا  21,000 :متر مربع

94

برج اداری  -تجاری حکم آباد

کارفرما  :شهرداری قزوین
مشاور  :مهندسین مشاور گروه ایجاد
شهر  :قزوین
تاریخ شروع 1396 :
نوع پیمان  :تهیه و ساخت
زیربنا  42,000 :متر مربع
تعداد طبقات 19 :

96

ســـردرب غـــربی بندر شـهــید رجــایـــی

کارفرما  :سازمان بنادر و کشتیرانی استان هرمزگان
شهر  :بندرعباس
مشاور  :مهندسین مشاور فراطرح
تاریخ پایان 1384 :
نــوع پیــمان  :تهیه و ساخت

زیربنا  5,000 :متر مربع
محوطه سازی  37,000 :مترمربع

98

توان تجهیزاتی و ماشین آالت شرکت عمران آذرستان

ﭘﺮوژه ﻫﺎی در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ

HSE

NEWS

HR

HSE
HSE

NEWS
NEWS

HRHR

ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات

ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺑﺴﺘﺮ
ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز
ﻫﺎی و ﮔﺎز
ﭘﺮوژه ﻧﻔﺖ
ﭘﺮوژه ﻫﺎی

ﺳﺎﺧﺖ
در ﺣﺎل
ﭘﺮوژه ﻫﺎی
ﺳﺎﺧﺖ
ﻫﺎی
ﭘﺮوژه
ﺣﺎل ﺷﺪه
درﺗﻤﺎم
ﻫﺎی
ﭘﺮوژه

ﺗﻤﺎم ﺷﺪه
ﻫﺎی ﺷﺪه
ﭘﺮوژهﺗﻤﺎم
ﭘﺮوژه ﻫﺎی

ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﻌﺪن
ﻣﻨﺎﺑﻊﻣﻨﺎﺑﻊ
اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ وﺗﺠﻬﯿﺰات
ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و
ﺻﻨﻌﺘﯽ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﺮوژه ﻫﺎی
اﻧﺒﺎرﻣﺮﮐﺰی
ﺑﺴﺘﺮﺑﺴﺘﺮ
ﺗﺤﮑﯿﻢ
ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﺗﺤﮑﯿﻢ
ﻋﻤﻠﯿﺎت

 19دستگاه کمپرسی  10چرخ
 18دستگاه انواع تاورکرین  6تا  25تن
 12دستگاه انواع جرثقیل  10تا  50تن
 9دستگاه تراک میکسر  8و  9مترمکعبی
مترمکعبی در ساعت
120
ﭘﺮوژهتا
 8دستگاه انواع بچینگ پالنت 60
ﻣﻌﺪن
ﭘﺮوژه ﻫﺎی
ﻣﻌﺪن
ﻫﺎی
ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﭘﺮوژهﭘﺮوژه ﻫﺎی
ﻣﺮﮐﺰیﻣﺮﮐﺰی
اﻧﺒﺎر اﻧﺒﺎر
ﺻﻨﻌﺘﯽزمینی
ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ وبتن
انواعﻫﺎیپمپ
دستگاه
6
 5دستگاه پمپ بتن موبایل  26متر تا  52متری
 6دستگاه حفاری عمودی DSM Soilmec Sr95
 6دستگاه پمپ تزریق گروت فشار باال
 6دستگاه میکسر گروت
 4دستگاه غلتک Ca25
 5دستگاه انواع بیل مکانیکی
 4دستگاه انواع لودر
 3دستگاه مینی لودر
 2دستگاه گریدر
 5دستگاه تراکتور

 33دستگاه انواع وانت بار
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺨﺮﯾﺐ
 32دستگاه
ژنراتور  Kva100تا Kva 450
 26دستگاه موتورسیکلت
 4دستگاه خم و برش اتوماتیک میلگرد
 4دستگاه دامپر
 3دستگاه آمبوالنس
 3دستگاه باسکول جاده ای  100تنی
ﺗﺨﺮﯾﺐ
ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﺗﺨﺮﯾﺐ
ﻋﻤﻠﯿﺎت
پلیسینگ بوم  36متری
 3دستگاه
 3دستگاه تریلر کفی
 3دستگاه چکش هیدرولیک
 2دستگاه حفاری جت گروت
 2دستگاه حفاری کرگیر
 11دستگاه انواع کمپرسور برقی و دیزلی
 9دستگاه انواع آسانسور کارگاهی  1.5تا  2.5تن
 8دستگاه انواع غلتک ویبره
 5دستگاه مینی بوس و اتوبوس
 48دستگاه انواع سواری

ردﯾﻒ ﮔﺮوه ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت

ﺗﻌﺪاد

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﻬﻢ ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﻢ ارزش

١

آﺳﻔﺎﻟﺖ و ﺑﺘﻦ

٢١

٨٢٪

٧٪

١٢٪

٢

ﺑﺎرﺑﺮی و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد

٤٣

٧٥٪

١٤٪

١٥٪

٣

ﺗﺠﻬﯿﺰات

٥٩

٨٥٪

١٩٪

٥٪

٤

ﺣﻔﺎری و ﺗﺰرﯾﻖ

٢٢

٨٥٪

٧٪

٥١٪

٥

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

٢١

٧٤٪

٧٪

٣٪

٦

راه و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

٣٥

٦٩٪

١١٪

٥٪

٧

ﺳﺒﮏ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ

١٠٨

٧٩٪

٣٥٪

٩٪

٣٠٩

٨٠٪

١٠٠٪

١٠٠٪

ﻣــﺠــﻤــــــﻮ ع
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انبار مرکزی شرکت عمران آذرستان

شهر  :تهران
مساحت کل زمین  33850 :مترمربع

مساحت انبارهای مسقف  13480 :مترمربع

ﻧــﺎم ﭘــــﺮوژه

102

پروژه ها

ﻧﻮع ﭘﯿﻤﺎن

ﻣﺪت ﻗﺮارداد)ﻣﺎه(

ﺗﻬﯿﻪ و اﺟﺮای ﻓﻮﻧﺪاﺳﯿﻮن و اﺳﮑﻠﺖ
ﺑﺘﻨﯽ ﭘﺮوژه ﺳﺎﻣﺎن ﻓﺮاز

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ

٣١

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ آﺟﻮداﻧﯿﻪ

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ

١٨

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداری وزرا

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ

٥

اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت آﻣﺎده ﺳﺎزی  ،ﺣﻔﺎری  ،اﻧﻔﺠﺎر  ،ﺑﺎرﮔﯿﺮی
 ،ﺑﺎﻃﻠﻪ ﺑﺮداری  ،اﺳﺘﺨــﺮاج  ،ﺟﺎده ﺳـﺎزی و ﮔﺮﯾﺪرزﻧﯽ ،
آﺑﭙﺎﺷــﯽ و ﺣـﻤــﻞ ﺑﺎﻃــﻠﻪ و ﻣﺎده ﻣــﻌﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻣـﺤــﻞ ﻫﺎی
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﻣﻌﺪن ﻣﺰﯾﻨﻮی ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻃﺒﺲ

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ

اﺣﺪاث اﺳﮑﻠﺖ ﻓﺎز اول ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺮوژه ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻨﺮی ﺳﻤﻨﺎن

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﺷﺎﻣﻞ  :ﺧﺎﮐﺒﺮداری و ﺣﻤﻞ ﺧﺎک ﺣﺎﺻﻞ
ﺑﻪ ﻣــﺤــﻞ ﻣﻨﺎﺳـــﺐ ) ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﺎرﻓـﺮﻣﺎ ﺑﺮای اﺟـــــﺮای
ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎزی  -راه ﺳﺎزی  ،ﻣﺤﻮﻃﻪ ﮐﻤﭗ و ﻧﯿـــﺮوﮔﺎه ﺗﺎ
ﺗﺮاز ﭘﺮوژه در ﺳﺎﯾﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺣﺮارﺗﯽ ﺳﯿﺮﯾﮏ (

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ

٩

ﺗﮑﻤﯿﻞ و اﺟﺮای اﺑﻨﯿﻪ  ،ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و
ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎزی ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎری و ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ آدﯾﻨﻪ رﺷﺖ

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ

١٢

ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ و اﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﻓﻮﻧﺪاﺳﯿﻮن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮرس ﮐﺎﻻی اﯾﺮان

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ

٣

ﻫﺘﻞ دارﯾﻮش ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺷﯿﺮاز

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ

٢٤

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ

١٨

ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺑﺴﺘﺮ و ﺑﻬﺴﺎزی ﺧﺎک ﭘﺮوژه آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻦ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ

١٢

اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ و اﺣﺪاث ﻓﻮﻧﺪاﺳﯿﻮن و اﺳﮑﻠﺖ
ﺑﺘﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ٣٥٠ﺗﺨﺖ ﺧﻮاﺑﯽ ﻣﻬﺎﺑﺎد

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ

١٨

ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺑﺎﻧﺪ دوم ﻣﺤﻮر ﻻر-ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ

١٨

ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﻮﻗﺖ ﺳﯿﺮﯾﮏ

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ

٢

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ اﺟﺮای دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ و ﺳﻘﻒ ﻫﺎ و اﺟﺮای
ﭘﻮﺷﺶ ﺿﺪ ﺣﺮﯾﻖ اﺳﮑﻠﺖ ﻓﻠﺰی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداری-ﺗﺠﺎری ﺳﺮو

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ

٩

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ اداری ﺗﺠﺎری ﻏﺪﯾﺮ ﺻﺎدرات

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ

٢٠

اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ٣
و ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎزی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ

٤٢

اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداری ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ

٢٤

اﺣﺪاث ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺗﺠﺎری ﮐﻮﻫﮏ

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ

٢٤

ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺼﺎﻟﺢ و اﺟﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﭘﺮوژه ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺳﺘﺎره ﺳﺒﺰ ﺳﯿﺮاف

٢٤

٢٤

ﻧــﺎم ﭘــــﺮوژه

ﻧﻮع ﭘﯿﻤﺎن

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺳﺪ و اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﭘﻤﭙﺎژ
و ﺷﺒﮑﻪ آﺑﯿﺎری ﺧﺎن آﺑﺎد

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ

ﻃﺮاﺣﯽ  ،ﺗﺪارک و اﺟﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﻮی ﻧﺼﺮ ﺳﯿﺮی )  ١٦٠ﺧﻮاﺑﻪ (

ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ

ﻣﺪت ﻗﺮارداد)ﻣﺎه(

٢٤

٢٤

اﺣﺪاث ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ورزﺷﯽ و
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺑﻘﯿﻪ ﷲ ﺗﻬﺮان

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ

٢٤

اﺟﺮای اﺳﮑﻠﺖ ﺑﺮج ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺗﺠﺎری و
ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﭘﺮدﯾﺲ اﻟﻤﭙﺒﮏ

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ

١٤

ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
ﻧﯿﺮوﮔﺎه ذﻏﺎﻟﺴﻮز ﻃﺒﺲ ) (٢*٥٢٣ﻣﮕﺎوات

ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ

٤٢

ﻋﻤﻠــﯿــﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزه و ﺗﺎﺳﯿـﺴﺎت
ﻫﺎﯾﭙﺮ ﻣﺎرﮐﺖ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ

٥

ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎزی و اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی
ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻻﻟﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ-ﺧﻂ  ١ﻣﺘﺮو

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ

٣٦

اﺣﺪاث ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎری-اداری ﻣﺘﺮو اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ

١٦

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ

١٨

اﺣﺪاث ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎری-اداری ﻧﮕﯿﻦ ﺷﺮق )ﺗﯿﺮاژه (٢

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ

٣٠

اﺟﺮای ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﮐﯿﺶ

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ

١٤

اﻧﺒﺎر ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﻮﮔﺎ

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ

٢٠

اﺣﺪاث ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﻣﺮﮐﺰی ﺧﺎرک

ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ

٢٤

اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﮏ ﺳﺎزی ،
ﻃﺮح ﺗﻮازن ذوب آﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ

١٢

اﺣﺪاث  ١٥٦واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺟﻢ-ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ

٢٤

ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ١٠٠٠ﺗﺨﺘﺨﻮاﺑﯽ ﻗﻢ

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ

١٠

اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن-ﺑﺮج ﭘﺎرﺳﯿﺎن

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ

١٢

اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻠﻨﺪر ﺳﺎﯾﭙﺎCNG-
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ﻧــﺎم ﭘــــﺮوژه
ﻧــﺎم ﭘــــﺮوژه

ﻧﻮع ﭘﯿﻤﺎنﻧﻮع ﭘﯿﻤﺎن

ﭘﺮوژهﺑﻮﺷﻬﺮ
ﭘﺮوژه ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺑﺴﺘﺮ
ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖﺗﺠﻬﯿﺰات و ١٤
ﺳﺎﺧﺖ

١٤

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
١٨
ﺗﺠﺎری
ﯾﮏ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎری
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﺎز
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻓﺎز ﯾﮏﻋﻤﻠﯿﺎت
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن-ﺷﯿﺮازﻫﺮﻣﺰﮔﺎن-ﺷﯿﺮاز ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ

١٨

ﻣﺪت ﻗﺮارداد)ﻣﺎه(ﻣﺪت ﻗﺮارداد)ﻣﺎه(

ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻒ و
ﺟﺎﻧﺒﯽدﯾﻮارﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ
دﯾﻮارﻫﺎیﮐﻒ و
ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن رﺳﺘﻮران
رازیﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ رازی
رﺳﺘﻮران
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

٣
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ

آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ
اﺣﺪاث رﺳﺘﻮران و
ﺧﺎرکآﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرک
رﺳﺘﻮران و
اﺣﺪاث

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖﺗﺠﻬﯿﺰات و ٢٠
ﺳﺎﺧﺖ

٢٠

ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﭙﻨﺎ
ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﭙﻨﺎ
اﺣﺪاث ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓاﺣﺪاث

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
١٥
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ

١٥

ﮐﯿﺶ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎناﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﯿﺶ
ﻫﻤﺎﯾﺶ
ﺗﮑﻤﯿﻞ

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
٣٫٥
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ

٣٫٥

ﻣﻨﻈﻮره
اﺣﺪاث ﺳﻮﻟﻪ ﻫﺎی
ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره
ﭼﻨﺪﺳﻮﻟﻪ
اﺣﺪاث

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
٣
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ

٣

ﺗﺮﻣﯿﻨﺎلﻗﺸﻢ
ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺎ
ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺎ ﻗﺸﻢ
اﺣﺪاث ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل اﺣﺪاث

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺳﺎﺧﺖ
ﺗﺠﻬﯿﺰات و
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ

١٢

ﺧﺮﻣﺎ اﻫﻮاز
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﺮﻣﺎ اﻫﻮاز
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺮﮐﺰ
اﺣﺪاث ﻣﺮﮐﺰ اﺣﺪاث

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
١٨
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ

١٨

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺑﺴﺖ
ﮔﺎز ﻣﺎﯾﻊ
ﺟﺎﻧﺒﯽ اﻧﺒﺎر
اﺣﺪاث ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت
١٥
ﻣﺎﯾﻊ ﺳﻨﮓ ﺑﺴﺖ
ﺳﻨﮓ ﮔﺎز
ﺟﺎﻧﺒﯽ اﻧﺒﺎر
ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت
اﺣﺪاث
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ
ﻣﺸﻬﺪ

١٥

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
١٠
ﮐﻼرآﺑﺎد
اﺣﺪاث  ٣٠واﺣﺪ
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ
آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻼرآﺑﺎد
آﻣﻮزﺷﯽﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻣﺠﺘﻤﻊﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ واﺣﺪ
اﺣﺪاث ٣٠
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ

١٠

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ،٩
ﺳﺎﺧﺖ
ﺗﺠﻬﯿﺰات و
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ

٩

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
٨٫٥
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ

٨٫٥

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
١٢

ﻣﺸﻬﺪ

ﻫﺎی
ﮐﻨﺘﺮل واﺣﺪ
اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﮐﻨﺘﺮل واﺣﺪ ﻫﺎی
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
اﺣﺪاث
رازی
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ
اﺳﯿﺪﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏاﺳﯿﺪﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ رازی
ﺷﻬﺮک ﺷﻬﯿﺪ
ﺑﺎزﺳﺎزی اﻧﺒﺎرﻫﺎی
اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﺷﻬﺮک ﺷﻬﯿﺪ
ﺑﺎزﺳﺎزی
ﺑﻨﺪر اﻣﺎم
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﻨﺪر اﻣﺎم
ﺑﺎﻫﻨﺮ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽﺑﺎﻫﻨﺮ

٣

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽﺑﻌﺜﺖ
ﭘﺎرک ﺷﻬﺮک
ﻋﻤﻠﯿﺎتﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ،٧
ﭘﺎرک ﺷﻬﺮک ﺑﻌﺜﺖ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ
ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ
ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ

٧

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ،٤
ﺑﻨﺪر اﻣﺎم
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻪ
اﺣﺪاث ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﻨﺪر اﻣﺎم
ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻫﺎی ﭘﯿﺶ
ﭘﯿﺶﮐﺎﻧﺎل
اﺣﺪاث
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ

٤

ﭘﻠﯽ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ
ﻋﻤﻠﯿﺎتﺗﺎﺳﯿﺴﺎت
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و
ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﭘﻠﯽ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و
ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ﺑﻌﺜﺖ ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ
ﺷﻬﺮک ﺑﻌﺜﺖ ﺷﻬﺮک

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
١٠
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ

١٠

ﻣﺤﻮردوره-وﯾﺴﯿﺎن(
اﺣﺪاث ﭘﻞ ﭼﻢ دﯾﻮان
ﻣﺤﻮردوره-وﯾﺴﯿﺎن(
اﺣﺪاث)ﭘﻞ ﭼﻢ دﯾﻮان )

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
١٨
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ

١٨

ﻧــﺎم ﭘــــﺮوژه

ﻧﻮع ﭘﯿﻤﺎن

اﻣﮑﺎﻧﺎت اداری و ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ ﮐﯿﺶ

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ

١٨

ﮐﮏ ﺳﺎزی و ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻗﻄﺮان زرﻧﺪ

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ

١٦

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداری و رﻓﺎﻫﯽ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺨﺎر ﺗﻮﮔﺎ

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ

١٠

اﺣﺪاث ﺳﺮدرب ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ

٢٠

اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ  VIPﺧﺎرک

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ

١٨

اﺣﺪاث ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻬﺮﮔﺎن

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ

١٨

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺮون ﻣﺮزی ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﮐﮏ ﺳﺎزی و

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ

٢٤

اﺣﺪاث ﺳﯿﺴﺘﻢ زﻫﮑﺸﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺒﺎر ﻧﻔﺖ زاﺑﻞ

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ

١٥

اﺣﺪاث ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ از اﻧﺒﺎر ﻧﻔﺖ ﺗﺎ اﺳﮑﻠﻪ ﮐﯿﺶ

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ

٨

ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﻓﺮآورده از اﺳﮑﻠﻪ ﺗﺎ اﻧﺒﺎر ﻧﻔﺖ ﺑﻮﺷﻬﺮ

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ

٣

ﭘﺎﯾﭗ رک ﺑﯿﻦ دو ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ رازی و
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﻨﺪر اﻣﺎم

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ

٨

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺼﺮف ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﺳﺎری

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ

٢٤

اﺣﺪاث  ٢٤واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ وﯾﻼﯾﯽ ﻫﻮﯾﺰه
ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﻮﻻدﺷﻬﺮ

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ

١٢

اﺣﺪاث  ٣٢واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﻤﭗ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ

٨

اﺣﺪاث  ٧٥واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﻤﭗ ﺧﯿﺎم ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ

٩

اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ رازی

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ

١١

اﺣﺪاث ﮐﺎﻧﺎل  ،ﺟﺪول و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﺤﻮﻃﻪ اﻧﺒﺎر ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ

٤

اﺣﺪاث اﺳﮑﻠﺖ ﻓﻠﺰی ﺑﺮج ﺗﺠﺎری  ،اداری و ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
ﺣﮑﻢ آﺑﺎد ) ﻓﺎز ﯾﮏ (

ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ

١٢

اﺣﺪاث ﻣﺮاﮐﺰ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﮑﺸﻬﺮ ) ﻗﺼﺮﻗﻨﺪ (
ﺧﺎش)ﻧﻮک آﺑﺎد(  ،ﮐﺮﻣﺎن )ﮔﻠﺒﺎف(ﻓﺎرﯾﺎب
ﺟﺎﺳﮏ)ﻟﯿﺮدف(  ،ﻣﯿﻨﺎب)ﺗﻮﮐﻬﻮر(

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ

٧

اﺟﺮای اﺳﮑﻠﺖ ﻓﻠﺰی ﻣﺠﺘﻤﻊ اداری ﺗﺠﺎری ﻏﺪﯾﺮ ﺻﺎدرات

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ

٩

اﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت

ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻗﻄﺮان زرﻧﺪ ) ﻏﯿﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ(

ﺑﻨﺪر اﻣﺎم

ﺑﻨﺪر اﻣﺎم

ﻣﺪت ﻗﺮارداد)ﻣﺎه(

ابوالقاسم فردوسی
شاهنامه

احداث مدرسه خیریه در استان بوشهر
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مسئولیت اجتماعی

جایزه جبار باغچه بان

دبستان هفتم تیر ایرانشهر  /استان سیستان و بلوچستان

مسئولیت اجتماعی تعهدی است که سازمان ها
بایستی عالوه بر تامین منافع خود  ،اقداماتی را
جهت بهبود رفاه جامعه به انجام برسانند .
سازمان ها باید با اختصاص منابع مالی و با اقداماتی
از قبیل کمک به فرهنگ کشور و موسسات فرهنگی
 ،در بهبود رفاه اجتماعی بکوشند .بر این اساس
شرکت عمران آذرستان از ابتدای تاسیس خود
تاکنون  ،همواره کوشیده است تا از طریق حمایت از
موسسات و بنیاد های فرهنگی و تاسیس کتابخانه
و احداث مدرسه به ایفای تعهد خود عمل نماید .
کتابخانه صدر الواعظین خوانسار

حمایت از بنیاد کودک
حمایت از موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
راه اندازی موزه کودکی ایرانک
برگزاری دو دوره سمپوزیوم “با من بخوان” و اعطای
جایزه جبار باغچه بان
تاسیس کتابخانه کودک و نوجوان صدر الواعظین
کانکس های اهدایی به آموزش و پرورش جیرفت
احداث مدرسه خیریه در استان بوشهر
کمک های نقدی و غیر نقدی به مناطق زلزلهزده
کرمانشاه  ،آذربایجان شرقی و اردبیل

موزه کودکی ایرانک

حمایت از اشتغال و کارآفرینی و افزایش سطح
علمی متخصصین جوان کشور
احداث ساختمان سی تی اسکن بیمارستان شهید
ستاری قرچک
نشر منظومه حیدر بابای استاد شهریار به همراه
ترجمه فارسی سلیس در راستای اعتالی فرهنگ و
آشنایی بهتر فارسی زبانان با این منظومه زیبا.

منظومه حیدربابای استاد شهریار

iranak.org
iranak_org

راه اﻧﺪازی ﻣﻮزه ﮐﻮدﮐﯽ اﯾﺮاﻧﮏ
ﮔــﺮوه ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎر آذرﺳــﺘﺎن ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ
اﻫــﺪاف ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ ﺧــﻮد و در راﺳــﺘﺎی ﭘــﺮورش
ﻓﺮﻫﻨــﮓ ﮐﻮدﮐــﯽ و زﻧــﺪه ﻧــﮕﺎه داﺷــﺘﻦ ﺗﺎرﯾــﺦ و
ادﺑﯿــﺎت ﮐــﻮدﮐﺎن در ﺟﺎﻣﻌــﻪ و اﯾﺠــﺎد ﺗﻌﺎﻣﻠــﯽ
ﺳــﺎزﻧﺪه ﻣﯿــﺎن ﮐــﻮدﮐﺎن و ﺑﺰرﮔﺴــﺎﻻن  ،اﻗــﺪام ﺑــﻪ
ﺣﻤﺎﯾــﺖ ازراه اﻧــﺪازی ﻣــﻮزه ﮐﻮدﮐــﯽ اﯾﺮاﻧــﮏ ﮐــﺮده
اﺳﺖ.
ﻣــﻮزه ﮐﻮدﮐــﯽ اﯾﺮاﻧــﮏ  ،ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه  -ﻣــﻮزه ای در
ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن ﮔﻨﺠﯿﻨــﻪ ﺳــﺎزﻣﺎن اﺳــﻨﺎد و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧــﻪ
ﻣﻠــﯽ اﯾــﺮان اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑــﺮای آﺷــﻨﺎﯾﯽ دوﺳــﺘﺪاران
ﻓﺮﻫﻨــﮓ ﮐﻮدﮐــﯽ و ﺷــﻨﺎﺧﺖ ﻧﺴــﻞ ﺟﺪﯾــﺪ  ،از
ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﺧﻮد راه اﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻮزه ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯿﺎت
ﮐﻮدﮐﺎن و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮔﺮوه ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎر آذرﺳــﺘﺎن
راه اﻧــﺪازی ﺷــﺪه اﺳــﺖ،ﺑﻪ رواﯾــﺖ ﻧﻘــﺶ ﮐــﻮدک
در ﺷــﺎﻫﻨﺎﻣﻪ و ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮرﻫــﺎی ﺳــﺪه ی ﻣﯿﺎﻧــﯽ ،
ﻣﻌﺮﻓــﯽ ﺷــﺎﻋﺮان و ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪﮔﺎن ﭘﯿﺸــﮕﺎم ﻓﺮﻫﻨــﮓ
ﮐــﻮدک  ،وﺳــﺎﯾﻞ ﮐﻮدﮐــﯽ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﻧﻨﻮﻫــﺎ و ﮔﻬــﻮاره ﻫﺎ
 ،ﺑﺎزی اﻓﺰارﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ ﭘﺮدازد .
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احداث ساختمان سی تی اسکن بیمارستان شهید ستاری قرچک

احداث سـاختمـان ســـی تـــی اســـکـــن
بیمارسـتان شهیـــدســـــتاریقــرچــــک
شرکت عمران آذرستان با احداث ساختمان سی تی اسکن بیمارستان
برکت شهید ستاری قرچک ،کوشیده است در راستای ایفای نقش
اجتماعی خود ،به این تعهد عمل نماید .

ﺟﺎﯾــﺰه »ﺟﺒــﺎر ﺑﺎﻏﭽﻪﺑــﺎن ،ﻫﻤــﺰاد ﺳــﯿﻤﺮغ« ﮐــﻪ از
ﺳــﻮی ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﭘﮋوﻫﺸــﯽ ﺗﺎرﯾــﺦ ادﺑﯿــﺎت ﮐــﻮدﮐﺎن ،ﺑــﺎ
ﭘﺸــﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟــﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ ﮔــﺮوه ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎر
آذرﺳــﺘﺎن ﭘﺎﯾﻪﮔــﺬاری ﺷــﺪه اﺳــﺖ ،ﻫــﺮ دو ﺳــﺎل ﯾــﮏ
ﺑــﺎر ﺑــﻪ ﺗﺮوﯾﺞﮔﺮاﻧــﯽ اﻫــﺪا ﻣﯽﺷــﻮد ﮐــﻪ ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻪاﻧﺪ در
ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪی »ﺑــﺎ ﻣــﻦ ﺑﺨــﻮان« ﻧﻘــﺶ ﺑﺴــﺰاﯾﯽ در ﺗﺮوﯾــﺞ
ﮐﺘﺎﺑﺨﻮاﻧــﯽ و ﺗﻘﻮﯾــﺖ ﺑﻨﯿﺎنﻫــﺎی ﺳــﻮاد ﭘﺎﯾــﻪ از راه
ادﺑﯿﺎت در ﻣﯿﺎن ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺳــﻮﻣﯿﻦ دوره اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه در  14آﺑﺎن ﻣﺎه  1399ﺑﺮﮔﺰار
و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن اﯾﻦ دوره ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
ketabak.org
Khanak.org
Khanak_org

افق دید برج های اداری سامان فراز
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