شرکت ساختمانی پاوان
رزومه و شرح فعالیت شرکت

ﺷﺮﮐﺖﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﭘﺎوان

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺮﮐﺖ

اطالعات کلی شرکت

شركت ساختماني پاوان
نام شركت :شركت ساختماني پاوان

تلفن40227324 - 40227304:

نشاني :تهران  -قیطريه  -بلوار صبا  -خیابان فاطمیه  -پالک 29

فاكس 40227207 :

شماره ثبت82893 :

تاريخ ثبت1370/01/10 :

سرمايه ثبت شده  60.000.000.000 :ريال

نشاني اينترنتwww.pavanco.com :
مدير عامل

رئیس هیئت مديره

مبلغ پرداخت شده 60.000.000.000 :ريال

پست الكترونیكيinfo@pavanco.com :

نام

احمد خرازي

پايه تحصیالت :فوق لیسانس

تجربه و سابقه پیمانكاري

 42سال

در رشته هاي :راه و ساختمان

نام

فرهاد خرازي

پايه تحصیالت :لیسانس

 34سال

در رشته هاي :عمران

تجربه و سابقه پیمانكاري

اعضا هیئت مديره احمد خرازي  -فرهاد خرازي -كاوه صالح  -سامرند بابا طاهري
امضاء مجاز شركت

نام

احمد خرازي

سمت

مدير عامل

فرهاد خرازي

نام

رئیس هیئت مديره

سمت

نوع شركت :

رشته و گروههاي رتبه بندي شده در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور:

رشته راه و ترابري

پايه يك

رشته آب

پايه يك

رشته ساختمان

پايه يك

رشته تاسیسات و تجهیزات

پايه يك

رشته صنعت و معدن

پايه پنج

همكاري با شركتهاي ديگر:

سهامي عام



سهامي خاص

نوع مالكیت :
خصوصي



دولتي



سهامداران و درصد سهام آنها :
نام و نام خانوادگي :

-



درصد سهام

احمد خرازي -مديرعامل

37

فرهاد خرازي  -ريیس هیات مديره

37

سامرند بابا طاهري -عضو هیات مديره

9.20

كاوه صالح-عضو هیات مديره

1.25

شركت ساختماني پاوان
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ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﭘﺎوان

ﺳﻮاﺑﻖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ

سوابق اجرايي کارهای انجام شده شرکت

رديف

1

2

3

عنوان پروژه
 400واحد مسكن استيجاري -
سنندج
کانال اصلی پاياب قشالق  -سنندج

زير گذرهاي اراضی عباس آباد -
تهران

شرکت ساختماني پاوان
محل

تاريخ

تاريخ تحويل

وضعيت

موقت

فعلی

 75/11/20بشماره /6081ط

13,000,000,000

فروردين 78

آذر 77

تحويل قطعی

13,300,000,000

81/11/6

آذر 81

تحويل قطعی

14,500,000,000

82/1/20

اسفند 81

تحويل قطعی

نام کارفرما

نام مشاور

سازمان ملی زمين و مسكن

سازمان مسكن کردستان

سنندج

مهندسين مشاور الر

سنندج

 78/2/29بشماره 2623/100/200

سازمان مهندسی و عمران تهران

مهندسين مشاور سازيان

تهران

 80/9/16بشماره -101-1542-80س ع

دفتر استانداري کردستان

مهندس فرهادي و همكاران

سنندج

راه آهن شهري تهران و حومه

مهندسين مشاور سانو

تهران

 81/2/1بشماره / 5856ع ع م81/

سيمين

 81/2/22بشماره  2-53-72و 84/7/5

دشت

بشماره 2-53-104

شرکت سهامی آب منطقه اي
غرب

پروژه

شماره و تاريخ پيمان

* مبلغ پيمان( ريال )

خاتمه طبق
قرارداد

 78/12/25بشماره 64259و
 78/12/25بشماره  64261و
4

مجتمع فرهنگی و هنري  -سنندج

 79/12/21بشماره  60293و

15,000,000,000

78/12/25

اسفند 81

تحويل قطعی

 79/12/25بشماره  62495و
 80/7/11بشماره 37572
5

6

7

8

حفاري و سازه نگهبان ايستگاه V2
مترو تهران

کانال انتقال سيمين دشت به گرمسار

تونلهاي سيستم انحراف سد مروك -
دورود

شرکت سهامی آب منطقه اي
تهران

آب منطقه اي لرستان

واگن سازي پايانه جنوب مترو تهران راه آهن شهري تهران و حومه

مهندسين مشاور الر

مهندسين مشاور آب فن

مهندسين مشاور بعد چهارم
نوين

درود

تهران

 80/6/28بشماره  13454/100/200و
 83/12/10بشماره 16348/800

 83/6/31بشماره 83/200/20616

16,000,000,000

82/8/4

فروردين  83تحويل قطعی

30,000,000,000

82/12/12

خرداد 83

تحويل قطعی

24,000,000,000

83/5/12

تير 83

تحويل قطعی

74,340,000,000

84/12/29

دي 85

تحويل قطعی

سوابق اجرايي کارهای انجام شده شرکت

رديف

9

10

11

12

13

14

15

عنوان پروژه

نام کارفرما

شبكه آبياري و زهكشی دشت

شرکت سهامی آب منطقه اي

بيله ور  -کامياران

کرمانشاه

شرکت ساختماني پاوان
موقت

فعلی

مهندسين مشاور مهاب قدس

کامياران

 83/4/23بشماره 15720/100/470

59,451,000,000

86/3/18

اسفند 86

تحويل قطعی

مهندسين مشاور يكم

ميانه

 84/5/4بشماره 10431/310

225,991,000,000

86/12/29

آبان 88

تحويل قطعی

مهندسين مشاور پل مير

تهران

 86/3/7بشماره 10086/033

249,382,303,309

88/07/07

مرداد 91

تحويل قطعی

مهندسين مشاور قدس نيرو

تبريز

 86/9/13بشماره 19234/310

412,800,000,000

88/09/20

تير 91

تحويل قطعی

مهندسان مشاور باوند

کرج

شماره  -728س /ق  91/و 91/11/8

337,980,000,000

92/09/16

خرداد 94

تحويل قطعی

نام مشاور

کانال و تونل انتقال آب آيدوغموش  -شرکت سهامی آب منطقه اي
ميانه

آذربايجانشرقی

ايستگاه توحيد ( ) E4و تونل

راه آهن شهري تهران و حومه

مربوطه مترو تهران

( مترو )

سد شهيد مدنی (ونيار)  -تبريز

شرکت سهامی آب منطقه اي
آذربايجانشرقی

عمليات زير بنايی محوطه مرکز

شرکت سمت و سوي توسعه

مدنی البرز  -حصارك کرج

ايرانيان

زيرسازي قطعه  5راه آهن ميانه -
بستان آباد  -تبريز

محل

تاريخ

تاريخ تحويل

وضعيت

پروژه

شماره و تاريخ پيمان

* مبلغ پيمان( ريال )

خاتمه طبق
قرارداد

وزارت راه و ترابري  -شرکت
ساخت و توسعه زير بناهاي

مهندسين مشاور هراز راه

قره چمن

شماره  15/10257و 91/2/4

696,856,000,000

92/06/28

مرداد 95

تحويل موقت

حمل و نقل کشور

کانال اصلی خدا آفرين -

شرکت آب منطقه اي

آذربايجانشرقی

آذربايجانشرقی

* ارقام ذکر شده در مبلغ ستون مبلغ پيمان  ،مبلغ نهايی پيمان ميباشد .

مهندسين مشاور توان آب

خدا آفرين

شماره  27896/ 310و 91/12/09

1,493,667,000,000

96/12/25

مرداد 96

تحويل موقت

پروژه های جاری

شركت ساختماني پاوان
رديف

عنوان پروژه

نام کارفرما

1

سد قيز قلعه سی  -آذربايجانشرقی

شرکت آب منطقه اي آذربايجانشرقی

قطعه  5محور تيژتيژ  -گاران و تونل

اداره کل راه و شهرسازي استان

مهندسين مشاور راه ياب

باغان  -مريوان

کردستان

ملل

2

3

4

5

قطعه  5بزرگراه خواجه  -ورزقان  -آقابابا

زيرسازي قطعه چهارم طرح اتصال ايالم
به شبکه ريلی کشور

قطعه  4محور خرم آباد به پلدختر
(حدفاصل مورانی -پلدختر)

اداره کل راه و شهرسازي استان
آذربايجانشرقی

نام مشاور

مهندسين مشاور مهاب
قدس

مهندسين مشاور رهاب

محل پروژه

شماره و تاريخ پيمان

مبلغ پيمان( ريال ) تاريخ خاتمه وضعيت فعلی

خمارلو

شماره  11584/ 310و 95/06/10

1,712,500,000,000

1400/08/16

%98

سنندج  -مريوان

شماره  95/ 22490و 95/06/20

733,582,495,505

1400/05/31

%98

ورزقان

شماره  98/ 24235و 98/05/17

909,000,000,000

1400/07/24

%22

وزارت راه و ترابري  -شرکت ساخت
و توسعه زير بناهاي حمل و نقل

مهندسين مشاور پارس

کرمانشاه

شماره  15/98/120537و 98/07/21

1,605,000,000,000

1402/09/09

%5

کشور
وزارت راه و ترابري  -شرکت ساخت
و توسعه زير بناهاي حمل و نقل
کشور

مهندسين مشاور هگزا

خرم آباد

شماره  15/99/3725و 99/01/24

2,243,000,000,000

1402/03/31

%6

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﭘﺎوان

ﺷﺮح و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺎ

شركت ساختماني پاوان

 400واحد مسکن استیجاری -
سنندج

 400واحد مسكن استيجاري  -سنندج

شركت ساختماني پاوان
اين پروژه در زميني به وسعت  30156متر مربع در جنوب شهر سنندج در يك منطقه کوهستاني اجراشده است  .کليه مراحل طراحي
( معماری  -سازه  -تأسيسات ) و اجرای پروژه توسط اين شرکت انجام شده است  .مجموعه دارای  400واحد مسکوني در بلوك های  4طبقه
و با متراژ های مفيد  37و  45 - 48و  53و  65و  72متر مربع است .
اسکلت سازه بتني و سقفها از نوع تيرچه و بلوك ميباشد  .سيستم گرمايش بخاری و آبگرمکن و سيستم سرمايش از نوع کولر آبي است  .الزم
به ذکر است که کل زير بنای مجموعه در حدود  28000متر مربع ميباشد .
احجام عمده عمليات عبارتند از :
-1خاکبرداری

 43,235مترمکعب

-2خاکريزی

 26,300مترمکعب

-3بتن ريزی

 11,266مترمکعب

-4آرماتوربندی
 -5کارهای فوالدی سبك

 750تن
24

تن

-6لوله چدني

 16,266مترطول

 -7لوله فوالدی

 25,666مترطول

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﭘﺎوان

ﮐﺎﻧﺎل اﺻﻠﯽ ﭘﺎﯾﺎب ﻗﺸﻼق  -ﺳﻨﻨﺪج

كانال اصلي پاياب قشالق  -سنندج

شركت ساختماني پاوان
شامل تهيه نقشه هاي تفصيلي اجرايي تهيه كليه تجهيزات  ،ساخت  ،نصب  ،آزمايش و راه اندازي كانال اصلي پاياب قشالق و تجهيزات
هيدرو مكانيكال مربوط به كنترل جريان  ،آموزش پرسنل بهره بردار  ،تهيه نقشه هاي  AS - BUILTو دستور العمل هاي نگهداري و
بهره برداري مي شود .
احجام عمده عمليات عبارتند از :
 -1عمليا ت خاكبرداري و سنگ برداري

97,840

متر مكعب

 -2عمليات كانال كني

37,368

متر مكعب

 -3عمليات قالب بندي

72,469

متر مربع

 -4عمليات آرماتور بندي

1,065

 -5عمليات بتن ريزي
 -6احداث ابنيه اداري و مسكوني و پشتيباني كارگاه

تن

17,676

متر مكعب

728

متر مربع

شركت ساختماني پاوان

زیر گذر های اراضي عباس آباد -

تهران

زير گذرهاي اراضي عباس آباد  -تهران

شركت ساختماني پاوان
اجراي عمليات سيستم جمع آوري آبهاي سطحي و جداول بندي و احداث زيرگذرهاي  2و  3ديوارهاي حائل قطعه  4اراضي عباس آباد
مي باشد .
احجام عمده عمليات عبارتند از :
 -1عمليات خاكبرداري و سنگ برداري

97,648

متر مكعب

 -2عمليات خاكريزي

3,955

متر مكعب

 -3عمليات قالب بندي

19,786

متر مربع

 -4عمليات آرماتور بندي

1,380

تن

 -5عمليات فلزي سنگين

72

تن

 -6عمليات بتن ريزي

12,434

متر مكعب

شركت ساختماني پاوان

مجتمع فرهنگي و هنری  -سنندج

مجتمع فرهنگي و هنري  -سنندج

شركت ساختماني پاوان
شامل اجرای مجتمع در شهر سنندج ازنوع اسکلت فلزی با سقف تيرچه بلوك و بالغ بر  12000متر مربع زير بنا که شامل آمفي تئاتر و
کتابخانه و محوطه سازی مربوطه و تأمين و تجهيز تأسيسات و لوازم مورد نياز بطور کامل که بزرگترين و مجهز ترين مجتمع فرهنگي در غرب
کشور است .
احجام عمده عمليات عبارتند از :
-1خاکريزی

 13,482مترمکعب

-2بتن ريزی

 6,183مترمکعب

-3آرماتوربندی

 430تن

 -4کارهای فوالدی سنگين

 452تن

 -5کارهای فوالدی سبك

 71تن

-6ديوار سنگي

 12,000مترمکعب

-7لوله چدني

 2,500مترطول

 -8لوله فوالدی

 6,500مترطول

شركت ساختماني پاوان

حفاری و سازه نگهبان ایستگاه V2

مترو تهران

حفاري و سازه نگهبان ايستگاه  V2مترو تهران

شركت ساختماني پاوان
شامل اجراي  119حلقه شمع به قطر  1متر و طول متوسط  27متر جهت ايجاد تكيه گاه عرشه هاي موقت فلزي  ،ساخت و نصب تعداد 55
عدد عرشه فلزي به طول متوسط  20متر و عرض  2.5متر و وزن تقريبي  20تن  ،ساخت و نصب مهارهاي نگهدارنده شمع هاي حفر شده
در چهار تراز و به وزن تقريبي  800تن و انجام عمليات خاكبرداري در زير عرشه هاي نصب شده مي باشد .
احجام عمده عمليات عبارتند از :
 -1عمليات خاكي فضاي باز

12,000

متر مكعب

 -2عمليات خاكبرداري در فضاي بسته

35,000

متر مكعب

 -3عمليات حفاري شمع

4,000

متر طول

 -4عمليات آرماتور بندي

380

تن

 -5عمليات بتن ريزي

6,320

متر مكعب

 -6كارهاي فوالدي سنگين

1,500

تن

 -7آسفالت

15,092

مترمربع  -سانتيمتر

شركت ساختماني پاوان

كانال انتقال سیمین دشت به گرمسار

كانال انتقال سيمين دشت به گرمسار

شركت ساختماني پاوان
شامل كانال با مقطع ذوزنقه اي بطول حدود  6774متر ،دراپ مايل به تعداد  30دستگاه  ،كالورت بتني به تعداد  10دستگاه  ،پل روگذر
بصورت آكادوك بطول حدود  50متر ،ديوار حفاظتي بطول حدود  3750متر ،سيفون بتني بطول  250متر ،باكس سرپوشيده بتني بطول
 400متر  ،ساختما ن آبگير چهاردستگاه مي باشد.
احجام عمده عمليات عبارتند از :
 -1عمليا ت خاكبرداري و سنگ برداري

770,362

متر مكعب

 -2عمليات كانال كني

13,028

متر مكعب

 -3عمليات خاكريزي

621,537

متر مكعب

 -4عمليات سنگ ريزي و بنايي سنگي

24,300

متر مكعب

 -5عمليات قالب بندي

56,311

متر مربع

 -6عمليات آرماتور بندي

905

 -7عمليات بتن ريزي
 -8احداث ابنيه اداري و مسكوني و پشتيباني كارگاه

تن

28,552

متر مكعب

520

متر مربع

شركت ساختماني پاوان

تونلهای سیستم انحراف سد مروک -
دورود

تونل هاي سيستم انحراف سد مروك  -دورود

شركت ساختماني پاوان
شامل اجراي حفاري و پوشش بتني دو واحد تونل هر يك بطول حدود  500متر و دو شفت قائم و يك شفت مايل مجموعأ به طول  120متر و سازه هاي

وابسته در ابتدا و انتها و در طول مسير و احداث كمپ پيش تجهيز و محوطه سازي كامل كمپ مي باشد.
احجام عمده عمليات عبارتند از :
 -1عمليات خاكبرداري

138,754

متر مكعب

 -2عمليات خاكريزي

67,312

متر مكعب

 -3عمليات حفاري فضاي بسته ( تونل و شفت )

39,595

متر مكعب

 -4عمليات آرماتور بندي

445

تن

 -5عمليات بتن ريزي

13,694

متر مكعب

 -6احداث ابنيه اداري و مسكوني و پشتيباني كارگاه

1,926

متر مربع

شركت ساختماني پاوان

واگن سازی پایانه جنوب مترو تهران

واگن سازي پايانه جنوب مترو تهران

شركت ساختماني پاوان
شامل اجرای  6ساختمان مونتازواگن مترو فتح آباد مي باشدکه درمنطقه بزرگراه آزادگان  -جاده قديم قم  -روبروی پااليشگاه (فتح آباد ) قرار گرفته و

جزئيات ساختمانها به شرح زير مي باشد :
 -1ساختمان شماره (1کارگاه مونتاژ واگن)که شامل دو بخش کارگاه اصلي برای مونتاژ واگنهای معمولي و دو طبقه و همچنين دفاتر اداری
استقرار پرسنل وکارهای مربوطه که مجموعا مساحتي بالغ بر  19500مترمربع مي باشد و سازه اين ساختمان درقسمت کارگاه اصلي بصورت
اسکلت فلزی صنعتي و درقسمت اداری اسکلت فلزی مي باشد .
 -2ساختمان شماره  ( 2پست برق )که شامل مساحت کل  300مترمربع در دوطبقه بااسکلت بتني مي باشد .
 -3ساختمان شماره ( 3خوابگاه -رستوران -درمانگاه -نمازخانه) در دوطبقه با مساحت کل 1400مترمربع طراحي گرديده که اسکلت اين
ساختمان بتني مي باشد .
 -4ساختمان شماره ( 4نگهباني -امدادحريق)مساحتي بالغ بر300مترمربع که بصورت بتني دريك طبقه مي باشد .
 -5ساختمانهای شماره 5و 6که بعنوان موتورخانه عمل مي کند دريك طبقه بصورت اسکلت بتني مي باشد .
احجام عمده عمليات عبارتند از :
 -1عمليات خاکي

 40,000مترمکعب

 -2قالب بندی

 15,000مترمربع

-3بتن ريزی

 10,000مترمکعب

 -4آرماتوربندی

 1,200تن

 -5کارهای فوالدی سنگين

 1,700تن

 -6کارهای فوالدی سبك

 300تن

 -7ساندويچ پانل ديواری

 10,000مترمربع

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﭘﺎوان

ﺷﺒﮑﻪ آﺑﯿﺎري و زﻫﮑﺸﯽ دﺷﺖ ﺑﯿﻠﻪ ور
 -ﮐﺎﻣﯿﺎران

شبكه آبياري و زهكشي دشت بيله ور  -كامياران

شركت ساختماني پاوان
شامل احداث شبكه آبياري و زهكشي نواحي عمراني  B4,B3دشت بيله ور مي باشد  .محل اجراي كار دردشت بيله ور درحد فاصل استانهاي
كرمانشاه و كردستان و در فاصله  70كيلومتري شهركرمانشاه و در غرب شهركامياران قرارگرفته است .
حدود كلي و مشخصات قسمتهاي اصلي كار به شرح زيراست :
 -1كانال اصلي حدود  20كيلومتر
 -2زهكش سنگي حدود  30كيلومتر
 -3لوله آزبست سيمان حدود  13كيلومتر
 -4ابنيه فني كانالها و زهكشها و لوله ها
اجزاء طرح شامل احداث كانال اصلي و سيفون هاي عبوري از رودخانه و جاده هاي منطقه -لوله گذاري  -نصب شيرآالت و متعلقات  -احداث
حوضچه ها و پشت بندهاي بتني -احداث زهكشها و سازه هاي وابسته مي باشد .
احجام عمده عمليات عبارتند از :
 -1عمليا ت خاكبرداري و سنگ برداري

526,780

متر مكعب

 -2عمليات كانال كني

204,033

متر مكعب

 -3عمليات خاكريزي

479,742

متر مكعب

 -4عمليات سنگ ريزي و بنايي سنگي

50,566

متر مكعب

 -5عمليات قالب بندي

44,654

متر مربع

 -6عمليات آرماتور بندي

1,040

تن

 -7عمليات بتن ريزي

20,657

متر مكعب

 -8احداث ابنيه اداري و مسكوني و پشتيباني كارگاه

1,200

متر مربع

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﭘﺎوان

ﮐﺎﻧﺎل و ﺗﻮﻧﻞ اﻧﺘﻘﺎل آب آﯾﺪوﻏﻤﻮش -
ﻣﯿﺎﻧﻪ

ﮐﺎﻧﺎل و ﺗﻮﻧﻞ اﻧﺘﻘﺎل آب آﯾﺪوﻏﻤﻮش  -ﻣﯿﺎﻧﻪ

كانال و تونل انتقال آب آيدوغموش  -ميانه

شركت ساختماني پاوان
شامل اجراي بخش هايي ازكانال انتقال وتونل انتقال مربوط به شبكه آبياري وزهكشي آيدوغموش درمنطقه آيدوغموش واقع درجنوب
شهرستان ميانه مي باشد كه جزئيات آن به شرح زير مي باشد :
 -1احداث كانال به طول  6/7كيلومتر
 -2احداث يك تونل به طول  2/28كيلومتر
 -3احداث دو تونل هر كدام به طول  560متر
 -4احداث ابنيه فني كانال هاي فوق
 -5احداث جاده هاي سرويس كانال ها به طول مجموعا  6/7كيلومتر
احجام عمده عمليات عبارتند از :
 -1سنگ برداري

 879,000مترمكعب

 -2كانال كني درسنگ

 147,800مترمكعب

 -3حفاري تونل

 73,155مترمكعب

 -4قاب فوالدي براي حفاري تونل

 74تن

 -5بتن كانال

 22,361مترمكعب

 -6بتن تونل

 20,993مترمكعب

 -7آرماتورگذاري

 3,590تن

 -8عمليات قالب بندي كانال

 69,180مترمربع

 -9عمليات قالب بندي تونل

 15,697مترمربع

 -10شاتكريت

 80,842مترمربع  -سانتيمتر

شركت ساختماني پاوان

ایستگاه توحید )  (E4و تونل مربوطه
مترو تهران

ایستگاه توحید ( )E4و تونل مربوطه مترو تهران

ايستگاه توحيد ( ) E4و تونل مربوطه مترو تهران

شركت ساختماني پاوان
عمليات اجرائي اجراي ايستگاه توحيد ) ،(E4هواكش ميان تونلي )(E4-D4و  1280متر تونل خط  4شامل :
 -1سازه و سازه نگهبان ايستگاه
 -2معماري ايستگاه
 -3تاسيسات برقي و مكانيكي ايستگاه
 -4هواكش ميان تونلي E4D4
 1280 -5متر تونل
ايستگاه توحيد به متراژ  11550متر مربع مي باشد كه شامل موارد ذيل است .
سالن بليط  5950مترمربع  ،تراز سكو  4400مترمربع  ،تراز زير سكو  1200مترمربع و طول تونل طرفين ايستگاه  1280متر
مي باشد .
احجام عمده عمليات عبارتند از :
 -1عمليات خاكبرداري در فضاهاي بسته

 126,000متر مكعب
متر طول

 -2عمليات حفاري شمع

2534

 -3عمليات حفاري در تونل

 85,000متر مكعب

 -4عمليات آرماتور بندي

5،460

 -5عمليات قالب بندي

 33,748متر مربع

 -6عمليات قالب بندي در تونل

 30,343متر مربع

 -7عمليات بتن ريزي

 59,879متر مكعب

 -8شاتكريت

 68,000مترمربع  -سانتيمتر

 -9كارهاي فوالدي سنگين

2،130

تن

تن

شركت ساختماني پاوان

سد شهید مدني (ونیار)  -تبریز

سد شهید مدنی (ونیار)  -تبریز

سد شهيد مدني (ونيار)  -تبريز

شركت ساختماني پاوان
احداث سد شهيد مدني (ونيار ) و سازه هاي وابسته شامل :
٭ عمليات اجرايي سد ونيار و سازه هاي جنبي
٭ احداث راه دسترسي باغميشه به تاج سد به طول  6.15كيلومتر
٭ احداث راه دسترسي از سد به فرودگاه به طول  8.15كيلومتر
محدوده اجراي كار و شرح مختصري از مشخصات پروژه :

سد مخزني ونيار :
اين سد بر روي رودخانه آجي چاي در پائين دست روستاي ونيار در  5كيلومتري شمال شرقي تبريز (جاده تبريز -اهر) قرار گرفته است  .سد
از نوع سنگريزه اي با هسته رسي  ،به ارتفاع  92متر از پي و طول تاج  277/35متر و عرض تاج  10متر مي باشد .
احجام عمده عمليات عبارتند از :
 -1عمليات خاكي

1,950,000

مترمكعب

 -2اجراي پوسته از مصالح رودخانه اي

655,080

مترمكعب

 -3راكفيل

454,000

مترمكعب

 -4اجراي رس

370,000

مترمكعب

 -5صافي درشت دانه

98,000

مترمكعب

 -6صافي ريز دانه

98,000

مترمكعب

 -7اجراي ناحيه انتقالي از مصالح رودخانه اي

64,500

مترمكعب

 -8اجراي پوشش خشكه چيني ()Rip - Rap

62,500

مترمكعب

 -9عمليات آرماتور بندي

4,450

تن

 -10عمليات قالب بندي

55,500

مترمربع

 -11عمليات بتن ريزي

مكعب
 95,000متر
95,000

مترمكعب

جاده هاي دسترسي باغميشه و فرودگاه :
احجام عمده عمليات عبارتند از :
 -1عمليات خاكبرداري

360,000

مترمكعب

 -2عمليات خاكريزي

145,000

مترمكعب

 -3اجراي زير اساس

42,000

مترمكعب

 -4اجراي اساس

29,000

مترمكعب

 -5اجراي آسفالت

1,230,000

مترمربع  -سانتيمتر

شركت ساختماني پاوان

عملیات زیربنایي محوطه مركز مدني
البرز  -حصارک كرج

شركت ساختماني پاوان

عملیات زیربنایی محوطه مرکز مدنی البرز  -حصارک کرج

عمليات زير بنايي محوطه مركز مدني البرز  -حصارك كرج

شركت ساختماني پاوان
پروژه مركز مدني البرز در زميني به وسعت  15هكتار در محدوده حصارك كرج واقع شده است  .عمليات آماده سازي پروژه شامل
خاكبرداري  ،اجراي محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي شامل شبكه برق فشار قوي  ،تلفن ،تاسيسات آب و فاضالب  ،اجراي ابنيه و محوطه
پست برق اصلي پروژه و تصفيه فاضالب و منابع آب مي باشد.
احجام عمده عمليات عبارتند از:
 -1عمليات خاكبرداري

 123,280مترمكعب

 -2عمليات پي كني

 121,600مترمكعب

 -3عمليات خاكريزي

 102,840مترمكعب

 -4عمليات قالب بندي

 50,000متر مربع

 -5عمليات آرماتور بندي
 -6عمليات بتن ريزي
 -7كارهاي فوالدي
 -8لوله پلي اتيلن

 1,500تن
 13,070مترمكعب
 110تن
 3,918متر طول

شركت ساختماني پاوان

زیرسازی قطعه  5راه آهن میانه -
بستان آباد  -تبریز

زﯾﺮﺳﺎزي ﻗﻄﻌﻪ  5راه آﻫﻦ ﻣﯿﺎﻧﻪ  -ﺑﺴﺘﺎن آﺑﺎد  -ﺗﺒﺮﯾﺰ

زيرسازي قطعه  5راه آهن ميانه  -بستان آباد  -تبريز

شركت ساختماني پاوان
شرح مختصري از مشخصات پروژه :
عمليات احداث قطعه  5راه آهن ميانه  -بستان آباد  -تبريز  ،واقع در استان آذربايجانشرقي از كيلومتر  86+996الي  106+997مي باشد  .و به
طور خالصه شامل عملياتي به شرح زير است .
 -1اجراي عمليات خاكي مسير،شامل كليه كارهاي الزم براي تكميل زيرسازي راه آهن .
 -2اجراي عمليات احداث پل بزرگ حيدربابا بطول  420متر شامل  2دهانه  30متري در ابتدا و انتها و  9دهانه  40متري در وسط و با ارتفاع
پايه حداكثر  35متر  ،همچنين شامل  136عدد شمع  22تا  28متري و با عرشه فلزي به وزن  1700تن كه به روش پوشينگ نصب
شده است .
 -3اجراي عمليات احداث ابنيه فني شامل پل ها  ،آبروهاي تيپ  ،ديوارهاي حائل و ساير ابنيه فني .
 -4اجراي گالري به طول  230متر .
 -5اجراي ديوارهاي حائل به طول  150متر .
 -6اجراي پل خاص در محل تقاطع با لوله هاي نفت و گاز با دهانه  13متر شامل  18عدد شمع  35متري .
 -7اجراي ايستگاه بين راهي شهريار با  300مترمربع زيربنا و اجراي تاسيسات و محوطه سازي مربوطه .
برخي از احجام عمده كار بشرح ذيل ميباشد:
 -1عمليات خاكبرداري

2,150,220

 -2عمليات خاكريزي

750,000

 -3عمليات آرماتور بندي

3،965

متر مكعب
متر مكعب
تن

 -4عمليات قالب بندي

51,000

متر مربع

 -5عمليات بتن ريزي

42,360

متر مكعب

 -6كارهاي فوالدي سنگين
 -7اجراي شمع
 -8اجراي ايستگاه بين راهي

1،700

تن

 136عدد شمع  22الي  28متري جهت پل حيدر بابا و  18عدد شمع  35متري جهت پل نفت و گاز
يك دستگاه ساختمان تيپ  300متري با منابع آب زيرزميني و هوايي مربوطه

 -9اجراي پريدال به جاي قالب بندي عرشه بتني پل حيدر بابا

4،620

مترمربع

شركت ساختماني پاوان

كانال اصلي خدا آفرین -
آذربایجانشرقي

شركت ساختماني پاوان

کانال اصلی خداآفرین  -آذربایجانشرقی

كانال اصلي خدا آفرين  -آذربايجانشرقي

شركت ساختماني پاوان
كانال اصلي خداآفرين و ابنيه فني مربوطه در محدوده استان آذربايجانشرقي قرار دارد  .اين منطقه عمليات بعنوان بخشي از حوزه آبريز رودخانه
مرزي ارس و در شمالي ترين عرضهاي جغرافيايي كشور واقع شده است  .طول كانال اصلي حدود  14,89كيلومتر است  ،كه شامل قسمتهاي
زيرين مي باشد :
 -1احداث كانال اصلي با مقطع ذوزنقه اي

11,840

متر

 -2احداث كانال با مقطع مستطيلي با بتن مسلح

1,540

متر

 -3احداث سازه هاي كالورت زير مسير كانال اصلي با بتن مسلح

53

 - 4اجراي  2دستگاه سيفون با  5رشته لوله فوالدي بقطر  3000ميليمتر

3,480

دستگاه
متر

 -5احداث سازه هاي آبگير

10

دستگاه

 -6احداث سازه هاي پل ماشين رو

8

دستگاه

 -7احداث سازه هاي سرريز جانبي

2

دستگاه

 -8احداث سوپر پاساژ

4

دستگاه

احجام عمده عمليات عبارتند از:
 -1عمليات خاكبرداري

4,083,515

مترمكعب

 -2عمليات خاكريزي

1,701,865

مترمكعب

 -3عمليات كانال كني

657,145

مترمكعب

 -4عمليات قالب بندي

96,475

متر مربع

 -5عمليات آرماتور بندي

5,490

تن

 -6عمليات بتن ريزي
 -7لوله فوالدي به قطر  3000ميليمتر

296,175
3,480

مترمكعب
متر

شركت ساختماني پاوان

سد قیز قلعه سي  -آذربایجانشرقي

سد قیزقلعه سی  -آذربایجانشرقی

سد قيز قلعه سي  -آذربايجانشرقي

شركت ساختماني پاوان
كارهاي (ساختماني و بخش اول تجهيزات هيدرومكانيك) سد قيز قلعه سي در محدوده استان آذربايجانشرقي قرار دارد  ،كه شامل
قسمتهاي زير مي باشد :
الف  -كارهاي ساختماني
 -1خاكريزي و حفاري و تزريق در بخش هاي كناري بدنه
 -2اجراي آبگيرهاي كشاورزي و ساختمان هاي كنترل چپ و راست
 -3اجراي سازه هاي سرريز و نيروگاه هاي چپ و راست تا انحراف مرحله دوم
 -4انحراف مرحله دوم
 -1-4خاكبرداري انتهاي كانال هاي خروجي چپ و راست
 -2-4برچيدن دايك ها و اجراي دايك بخش مياني
 -3-4تكميل و آب بندي دايك بخش مياني
 -5اجراي بدنه سد-بخش مياني
 -6تكميل سرريزهاي راست و چپ  -مرحله آخر
-7حوضچه هاي خروجي سد خداآفرين
 -8كارهاي تكميلي  ،آسفالت و سيستم روشنايي تاج سد
ب) بخش اول تجهيزات هيدرومكانيك  ،برق و كنترل
 -1سيستم تخليه كننده عمقي
-2تجهيزات هيدرومكانيكي نيروگاه
 -3دريچه انحراف
 -4طراحي  ،تهيه  ،ساخت  ،حمل و نصب كليه آيتم هاي برق و كنترل
 -5آموزش پرسنل كارفرما
 -6كنترل طراحي ها و تكميل طراحي درپوش قاب دريچه هاي سرويس و اضطراري و برق و كنترل

سد قيز قلعه سي  -آذربايجانشرقي

شركت ساختماني پاوان
احجام عمده عمليات اجراي كارهاي (ساختماني و بخش اول تجهيزات هيدرومكانيك) سد قيز قلعه سي عبارتند از:
 -1عمليات خاكي

1,240,000

مترمكعب

 -2اجراي پوسته از مصالح رودخانه اي

951,326

مترمكعب

 -3راكفيل

200,000

مترمكعب

 -4اجراي رس

170,210

مترمكعب

 -5صافي درشت دانه

87,000

مترمكعب

 -6صافي ريز دانه

93,800

مترمكعب

33,00031،281

متر مكعبمترمكعب

 -7اجراي پوشش خشكه چيني ()Rip - Rap
 -8عمليات آرماتور بندي

15,245

تن

 -9عمليات قالب بندي

97,844

مترمربع

 -10عمليات بتن ريزي

218,410

مترمكعب

شركت ساختماني پاوان

قطعه  5تیژتیژ  -گاران و تونل باغان
 -مریوان

قطعه  5تیژتیژ  -گاران و تونل باغان  -مریوان

قطعه  5تيژتيژ  -گاران و تونل باغان  -مريوان

شركت ساختماني پاوان
عمليات احداث قطعه  5محور تيژتيژ -گاران و تونل باغان در محدوده استان كردستان قرار دارد و به طول تقريبي  2807متر
راه به همراه  1886متر تونل است كه شامل قسمتهاي زير مي باشد :
 -1احداث مسير به طول تقريبي  2000متر از كيلومتر  37+500تا  ، 39+508شامل دو خط سواره رو هر يك به متر عرض
 3،65متر  ،دوشانه آسفالتي هر يك به عرض  1،55متر و دو شانه خاكي هر يك به عرض  0,3متر.
 -2احداث تونل از كيلومتر  39+508تا  41+393به طول تقريبي  1886متر شامل دو خط سواره رو هر يك به عرض 4,65
متر و  0,6متر پياده رو در هر طرف مسير.
 -3احداث مسير به طول تقريبي  807متر از كيلومتر  41+393تا  ، 42+200شامل سه خط سواره رو هر يك به متر عرض
 3،65متر  ،دوشانه آسفالتي هر يك به عرض  1،55متر و دو شانه خاكي هر يك به عرض  0,3متر.
احجام عمده عمليات عبارتند از:
 -1عمليات خاكبرداري

 326,294مترمكعب

 -2حفاري تونل

 163,125مترمكعب

 -3عمليات خاكريزي

 324,320مترمكعب

 -4عمليات قالب بندي

 77,000مترمربع

 -5عمليات بتن ريزي
 -6الينينگ تونل

 4,010مترمكعب
 16,410مترمكعب

 -7عمليات پي كني

 345مترمكعب

 -8قاب گذاري تونل

 714تن

 -9عمليات مش بندي تونل

 245تن

 -10عمليات آرماتور بندي

 1,178تن

 -11اجراي اساس

 21,441مترمكعب

 -12اندود پريمكت

 57,170كيلوگرم

 -13اندود تك كت

 27,741كيلوگرم

 -14بيندر

 508,563مترمربع  -سانتيمتر

 -15توپكا

 184,940مترمربع  -سانتيمتر

شركت ساختماني پاوان

قطعه  5بزرگراه خواجه  -ورزقان -

آقابابا

قطعه  5بزرگراه خواجه  -ورزقان  -آقابابا

شركت ساختماني پاوان
قطعه  5بزرگراه خواجه  -ورزقان  -آقابابا از كيلومتر  50+200الي  61+550در محدوده استان آذربايجانشرقي قرار دارد .احداث مسير به طول
تقريبي  11350متر و به عرض روسازي  15متر شامل  11متر عرض آسفالت و دو شانه خاكي در طرفين هريك به عرض دو متر كه شامل
عمليات زيرسازي ،اساس ،آسفالت و ابنيه فني به شرح ذيل مي باشد :
 -1اجراي عمليات خاكي مسير،زير اساس ،اساس و آسفالت شامل كليه كارهاي الزم براي تكميل زيرسازي و روسازي مسير .
 -2احداث آبرو دره اي در كيلومتر  58+148شامل دو دهانه شش متري.
 -3احداث زيرگذر روستايي ورزقان  -كاسين در كيلومتر  55+455شامل يك دهانه همسطح هشت متري.
 -4احداث پل در محل تالقي با جاده ارتباطي اهرچاي در كيلومتر  54+980شامل سه دهانه ده متري.
 -5احداث زيرگذر در محل تالقي با مسير ارتباطي ورزقان  -گويجه سلطان در كيلومتر  50+531شامل يك دهانه هشت متري.
احجام عمده عمليات عبارتند از:
 -1عمليات خاكبرداري

1,531,000

مترمكعب

 -2عمليات خاكريزي

958,400

مترمكعب

 -3عمليات قالب بندي

32,681

مترمربع

 -4عمليات بتن ريزي

22,211

مترمكعب

 -5عمليات آرماتور بندي

783

تن

 -6اجراي اساس

50,564

مترمكعب

 -7اندود پريمكت

106,099

كيلوگرم

 -8بيندر

1,822,356

مترمربع  -سانتيمتر

 -9توپكا

1,512,387

مترمربع  -سانتيمتر

شركت ساختماني پاوان

زیرسازی قطعه چهارم طرح اتصال

ایالم به شبکه ریلي كشور

زيرسازي قطعه چهارم طرح اتصال ايالم به شبكه ريلي كشور

شركت ساختماني پاوان
عمليات زيرسازي قطعه چهارم راه آهن ايالم  -اسالم آباد غرب به طول حدودا  17كيلومتر  ،در محدوده استان كرمانشاه قرار دارد كه شامل
عملياتي به شرح ذيل مي باشد:
 -1اجراي عمليات خاكي مسير،شامل كليه كارهاي الزم براي تكميل زيرسازي راه آهن .
 -2احداث ايستگاه سرمست در محدوده گواور ،به طول  1200متر.
 -3احداث دو دستگاه پل خاص به طول هاي  20و  30متر.
 -4احداث پل رو گذر بر روي مسير ارتباطي سرمست به چيكان.
 -5احداث سازه عبور از خط لوله گاز .
 -6احداث كالورت شامل دو دهانه پنج متري.
 -7احداث تونل شماره يك به طول  400متر و عمليات اجرايي پرتال هاي ورودي و خروجي در مجموع به طول 180متر.
 -8احداث تونل شماره دو به طول  1280متر و عمليات اجرايي پرتال هاي ورودي و خروجي در مجموع به طول 390متر.
 -9احداث تونل شماره سه به طول  2220متر و عمليات اجرايي پرتال هاي ورودي و خروجي در مجموع به طول  540متر.
احجام عمده عمليات عبارتند از:
 -1عمليات خاكبرداري

785,425

مترمكعب

 -2حفاري تونل

206,640

مترمكعب

 -3عمليات خاكريزي

762,590

مترمكعب

 -4عمليات قالب بندي

134,335

مترمربع

 -5عمليات بتن ريزي

34,215

مترمكعب

 -6الينينگ تونل

24,505

مترمكعب

 -7قاب گذاري تونل

288

تن

 -8عمليات مش بندي تونل

991

تن

2,506

تن

 -9عمليات آرماتور بندي
 -10اجراي شاتكريت

1,355,300

مترمربع  -سانتيمتر

-11كارهاي سنگي

6,015

متر مكعب

 -12زيرباالست

18,200

مترمكعب

 -13تونان

19,405

مترمكعب

 -14راكفيل

367,500

مترمكعب

شركت ساختماني پاوان

قطعه  4محور خرم آباد به پلدختر
(حدفاصل موراني  -پلدختر)

قطعه  4محور خرم آباد به پلدختر (حدفاصل موراني -پلدختر)

شركت ساختماني پاوان
محور خرم آباد -پل دختر به عنوان بخشي از محور ترانزيت اهواز  -خرم آباد از بخش هاي اصلي كريدور مبادالتي شمال  -جنوب ايران
مي باشد .طول كل محور خرم آباد  -پلدختر  48كيلومتر مي باشد كه قطعه پاياني ،قطعه 4در محدوده روستاي موراني تا شهر پلدختر به
طول  12كيلومتر موضوع اين پروژه مي باشد .به علت جانمايي خاص پروژه در مناطق صعب العبور كوهستاني استان لرستان ،پروژه مشتمل
بر احداث  4دستگاه تونل در محدوده روستاهاي موراني و بابازيد و يك دستگاه تونل در محدوده شهر پلدختر و دو دستگاه پل خاص
مي باشد .جهت حفاظت از مسير در برابر سيالب هاي فصلي ناشي از باالآمدن آب رودخانه كشكان (كرخه) ،احداث  4000متر طول ديوار
حفاظتي در حدود مجاورت مسير با رودخانه و به منظور عبور از تقاطع محور با جاده بابازيد ،احداث يك دستگاه پل به همراه رمپ و لوپ هاي
مربوطه پيش بيني شده است .بازسازي و بهسازي بخش هاي آسيب ديده مسير موجود ناشي از طغيان رودخانه كشكان در ابتداي بهار
سال  ، 98از بخش هاي اصلي عمليات اجرايي مي باشد.
احجام عمده عمليات عبارتند از:
 -1عمليات خاكبرداري

550,000

مترمكعب

 -2پي كني

15,000

مترمكعب

 -3بستر سازي

60,000

مترمربع

 -4خاكريزي

260,000

مترمكعب

 -5حفاري تونل

250,000

مترمكعب

 -6ميل مهار

20,000

مترطول

 -7اجراي شمع

7,000

مترطول

 -8كارهاي سنگي

77,000

مترمكعب

 -9قالب بندي

125,000

مترمربع

 -10آرماتور بندي

3,200

تن

 -11كارهاي فوالدي

1,350

تن

 -12بتن ريزي

75,000

مترمكعب

 -13اساس و زيراساس

63,000

متر مكعب

 -14پريمكت

130

تن

 -15امولسيون

50

تن

 -16بيندر

811,000

مترمربع  -سانتيمتر

 -17توپكا

579,000

مترمربع  -سانتيمتر

 -18خط كشي

37,000

متر طول

 -19ژئوتكستايل

31,000

متر مربع

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﭘﺎوان

ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﺤﺖ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ

ليست

ليست ماشين آالت سنگين شرکت

شرکت ساختماني پاوان
رديف

مارك  /مدل

تعداد

مالكيت

وضعيت

ماشين آالت

D375A6,D275AX,TD25E, D155A

8

x

آماده به كار

 2لودر

)Komatsu470, VOLVO (L120E,HL200,HL200E

7

x

آماده به كار

 3لودر

CATERPILLAR (H966,966 GII,H950 ),ZL50EXK

8

x

آماده به كار

 4بيل مكانيكي

)KOMATSU (PC-650LC ,PC-400 , PC-350-6 , PC-220-7

11

x

آماده به كار

 5بيل مكانيكي

) HEPCO ( HEC-100B , HE-100B

2

x

آماده به كار

 6گريدر

) LIUGONG (CLG4215), CATERPILLAR ( 160 H

2

x

آماده به كار

 7گريدر

)KOMATSU (GD705,661A1

2

x

آماده به كار

)TADANO (TR-650-3-102

2

x

آماده به كار

(TADANO (GR300EX),KATO,MERCEDES
ATEGO,L52),MACK,VOLVO

9

x

آماده به كار

)KOMATSU ( LW250M2

1

x

آماده به كار

)KOMATSU (D355C

1

x

آماده به كار

 12غلطك

HEPCO ( HCP100C,HC100C,HC100،CH-47),CG II

15

x

آماده به كار

 13غلطك

)DYNAPAK ( HRD155-1-CH47

1

x

آماده به كار

 14جامبو دريل

TAMROCK

3

x

آماده به كار

 15دريل واگن

TAMROCK

2

x

آماده به كار

 16رودهدر

Schaeff ws15

1

x

آماده به كار

 17تراكتور

PERKINS

7

x

آماده به كار

 18ژنراتور

 VOLVO-CATERPILLAR-PERKINS-KOMENZ- DEUTZ-LOVOLKIPOR

33

x

آماده به كار

کمپرسور سازانINGERSOLLRAND- ATLAS COPCO-

16

x

آماده به كار

MERCEDES،IVECO،AMICO

5

x

آماده به كار

 1بولدوزر

8
9

جرثقيل كارگاهي (45تا65
تني)

جرثقيل كارگاهي
( 26،30،35،40تني)

 10جرثقيل كارگاهي
 11سايد بوم

 19كمپرسور
 20كاميون پمپ انتقال بتن

ليست وسائط نقليه سنگين شرکت

شرکت ساختماني پاوان
رديف

مارك  /مدل

تعداد

مالكيت

وضعيت

ماشين آالت

1

كاميون كمپرسي  10 -چرخ

VOLVO - MERCEDES

56

x

آماده به كار

2

كاميون كمپرسي  6 -چرخ

VOLVO - MERCEDES

4

x

آماده به كار

3

تانكر آب

MERCEDES

4

x

آماده به كار

4

تانكر آب

MACK

1

x

آماده به كار

5

تريلي

VOLVO - IVECO- MERCEDES

6

x

آماده به كار

6

تراك ميكسر (  9 , 7مترمكعبي )

19

x

آماده به كار

7

تانكر حمل مواد سوختي

MERCEDES

4

x

آماده به كار

8

بونكر حمل سيمان

MERCEDES

4

x

آماده به كار

9

دامپتراك

Komatsu

2

x

آماده به كار

VOLVO- MERCEDES

ليست تجهيزات كارگاهي شركت

شركت ساختماني پاوان
رديف

تعداد  /مقدار

مالكيت

وضعيت

 1بچينگ پالنت

هفت دستگاه

x

آماده به كار

 2سنگ شكن و ماسه شويي

شش دستگاه

x

آماده به كار

 3ليفتراک

يک دستگاه

x

آماده به كار

 4جت فن

شش دستگاه

x

آماده به كار

 5شاتكريت

چهار دستگاه

x

آماده به كار

 6باالبربرقي

يازده دستگاه

x

آماده به كار

 7پمپ بتن ثابت

چهار دستگاه

x

آماده به كار

 8ركتيفاير

شانزده دستگاه

x

آماده به كار

 9ويبراتور

سي و دو دستگاه

x

آماده به كار

 10دوربين ولوازم كامل نقشه برداري

هشت دستگاه

x

آماده به كار

 11كانكس

بيست دستگاه

x

آماده به كار

 12سيلوي سيمان 100و 200تن

دوازده عدد

x

آماده به كار

 13دستگاه نورد تيرآهن

يک دستگاه

x

آماده به كار

تجهيزات كارگاهي

