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درﺑـﺎره ﺗﻮﻧﻞ ﺳﺪ آرﯾـﺎﻧﺎ
شــرکت تونــل ســد آریانــا در ســال  ۱۳۸۶بــه همــت تعــدادی از مدیــران بــا تجربــه ،همفکــر و بــا تکیــه بــر تجــارب موفــق بــه دســت آمــده در مدیریــت چندیــن پــروژه بــزرگ عمرانــی تاســیس
گردیــد .ایــن شــرکت ،در مــدت زمــان کوتاهــی باالتریــن رتبههــای صالحیــت پیمانــکاری ،خدمــات مشــاوره در رشــته راهســازی و خدمــات طــرح و ســاخت در ایــن زمینــه را از ســازمان برنامــه و
بودجــه کشــور اخــذ نمــود .ایــن شــرکت در ادامــه پیشــرفت شــتابان خــود در طــول چنــد ســال پــس از تاســیس ،توانســت بــه یــک شــرکت موفــق و پیشــرو پیمانــکاری بــا چندیــن شــرکت وابســته
تبدیــل شــود .ایــن امــر مرهــون تمرکــز بــر ارائــه خدمــات بــا کیفیــت و تعهــد کاری ،تــاش بیوقفــه ،ارتقــاء مســتمر ســطح کیفــی ،مشــتری مــداری ،کاهــش هزینههــا و زمــان اجــرای پروژههــا،
اســتفاده از روشهــای نویــن ،متخصصــان مجــرب و امکانــات کارآمــد میباشــد .در عمــل ،برگزیــده شــدن ایــن شــرکت بــه عنــوان صادرکننــده نمونــه خدمــات فنــی و مهندســی بــرای پنــج ســال
پیاپــی از ســال  ۱۳۹۶تــا  1401مویــد ایــن امــر میباشــد .شــرکتهای بهــان ســد (خدمــات مهندســی و مشــاوره در زمین ـهی ســد و نیــروگاه) ،مهندســین مشــاور تاجیــکان (در زمینــه طراحــی،
مشــاوره و خدمــات مهندســی) و ســاختمان تونــل (ارائــه دهنــده خدمــات پروژههــای درونشــهری در کشــور تاجیکســتان) شــرکتهای زیرمجموعــه گــروه آریانــا میباشــند .شــرکتهای مذکــور
در عیــن حــال کــه بــه صــورت مســتقل عمــل مینماینــد ،دارای مدیریــت یکپارچــه و منســجم هســتند .دفتــر مرکــزی گــروه آریانــا بــا هــدف مدیریــت عالیــه بــر پروژههــای داخلــی و خارجــی و
نیــز شــرکتهای تابعــه در تهــران واقــع شــده اســت .هــم اکنــون گــروه آریانــا دارای تجربیــات ارزنــده و وســیعی در زمینــه اجــرای پروژههــای بــزرگ عمرانــی در داخــل و خــارج از کشــور از قبیــل
احــداث راه ،راهآهــن ،پــل ،تونــل ،شــبکههای آبیــاری و زهکشــی و سیســتمهای اتوماســیون ،سیســتم انتقــال آب و فاضــاب ،مقاومســازی ابنیــه ،انــواع ســد و نیــروگاه برقآبــی ،انتقــال و توزیــع
نیــرو ،ســاختمان و احــداث لندفیــل و دیگــر پروژههــا میباشــد .گــروه آریانــا انــواع متنوعــی از پروژههــا و طرحهــای عمرانــی درمنطقــه آســیای میانــه از جملــه مشــارکت در احــداث بزرگتریــن ســد
خاکــی جهــان بــا هســته رســی در تاجیکســتان تــا بازســازی و ســاخت شــبکههای
آبیــاری و زهکشــی در کشــورهای قزاقســتان ،ارمنســتان و ازبکســتان و احــداث
پــل در مــرز بیــن دو کشــور گرجســتان و ارمنســتان بصــورت طــرح و ســاخت
را در دســت اقــدام دارد .اراده بــر ایــن اســت تــا بــا عمــل بــه برنامــه
راهبــردی بلندمــدت و بــا عنایــت بــه الطــاف ایــزد منــان ،تجــارب
ارزشــمند گذشــته و تــاش کلیــه پرســنل ،جایــگاه خــود و کشــور
عزیزمــان را در حــوزه صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی
بیــش از پیــش ارتقــا بخشــیم.
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پیام مدیر عامل

مهندس علی موسوی رحیمی
ﻫﺪف از ﺗﺄﺳــــﯿﺲ ﺷــــﺮﮐﺖ ﺗﻮﻧﻞ ﺳــــﺪ آرﯾﺎﻧﺎ ،اﯾﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎری ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺮ ﻣﺪار ﺧﻼﻗﯿﺖ ،اﺑﺘﮑﺎر ،ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ،اﻗﻨﺎع ﻓﮑﺮی و چاالکی ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﻮار ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ دور از
ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺎ اﺟﺮاي ﭘﺮوژهﻫﺎی زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه پروژههــای بــرون مــرزی ســبب رونــق ،شــکوفایی اقتصــادی و اجتماعــی گــردد .اﺟﺮای ﻣﻮﻓﻖ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﻬﻢ در
ورای ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﻠﯽ در ﺑﺪو ﺗﺄﺳـﯿﺲ ،ﮐﺎرآﻣﺪی و اﺳـﺘﺤﮑﺎم ﺳـﺎﺧﺘﺎر و ﺑﻨﯿﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷـﺪه را اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻮد و ﻣﺎ را ﺑﺮ آن داﺷـﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﺪاﻓﯽ ﺑﻠﻨﺪ و ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﺸﮑﻼت
را ﭘﺸـﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و شــکوفایی و پیشــرفت بــه ارمغــان آوریــم .ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴـﺘﯽ و در زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﻣﻘﺮر
و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ارزش اﻓﺰوده ،ﺳﺒﺐ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ ،اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﯾﺪار ،ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﺴﺐ اﻋﺘﻤﺎد و اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،رﯾﺴﮏ ﻋﺒﻮر از راهﻫﺎی
ﻣﯿﺎنﺑﺮ و ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ را ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ و ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از آنﻫﺎ ،ﺳــﺎﺧﺘﺎر و ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد را ارﺗﻘﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه و ﻇﺮﻓﯿﺖ آن را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ .ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ راه ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﻟﺰاﻣﺎت
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،آﻣﻮزش و ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﺪاوم و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﯾﮑﺎﯾﮏ ﻫﻤﮑﺎراﻧﻢ در ﺷــﺮﮐﺖ ﺗﻮﻧﻞ ﺳـﺪ آرﯾﺎﻧﺎ ،ﺑﺎ اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺳﻬﻤﻰ ارزﻧﺪه در رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻰ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
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اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻮﻧﻞ ﺳﺪ آرﯾﺎﻧﺎ
ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺶ از  250ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در ﺳﺎل
ﺳﺎﺑﻘﻪ درﺧﺸﺎن در اﺟﺮای ﺑﯿﺶ از  40ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان رﺧﺪاد ﺣﺎدﺛﻪ
اﺗﻤﺎم ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﺑﺮآورده ﻧﻤﻮدن ﮐﻠﯿﻪ اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن
اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ،ﻣﺸﺎوران ،ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن
ایجاد نوآوری و مهندسی ارزش
درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪﻫﺎ و رضایتنامههای ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻠﯽ در ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در پنج ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ ()1401،1400 ،1399 ،1398 ،1397 ،1396
اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژههای متعدد در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﯾﺮان ،ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن ،ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ،ازﺑﮑﺴﺘﺎن ،ارﻣﻨﺴﺘﺎن و ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن
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اصول حرفه ای و پایبندی به تعهدات

آﻧﭽﻪ اﻣﺮوزه در ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﻰ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﻄﺮح
اﺳﺖ ،ﺿﻌﻒ ﻣﺒﺎﻧﻰ اﺧﻼق ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ در ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺣﺮﻓﻪاى
ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻌﻠﻮل ﺿﺮورﺗﻰ ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه ﭘﯿﺮاﻣﻮن
ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺧﻼﻗﻰ در ﻓﻀﺎى ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ
وﺟﻮد ،ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه درﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻧﻞ ﺳﺪ
آرﯾﺎﻧﺎ ،ﻫﻤﮕﺎن رﻋﺎﯾﺖ و اﻫﺘﻤﺎم وﯾﮋه ﺑﻪ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻰ
و ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﻣﻘﺮرات و ﺗﻮاﻓﻘﺎت دو ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﭼﻨﺪ
ﺟﺎﻧﺒﻪ را از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ،ﺧﻮد
را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ذﯾﻨﻔﻌﺎن در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻣﻠﻰ و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و دﺳﺘﻮرات اﺧﻼﻗﻰ و ﮐﺴﺐ
ﻣﺮاﺗﺐ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪى اﯾﺸﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻔﺎى ﺗﻌﻬﺪات
ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ،ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ و
ﻫﻤﮑﺎران ﻣﻰ داﻧﯿﻢ .اﻃﻤﯿﻨﺎن دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺪاوم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎ
در ﺳﺎﯾﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﺧﻼق و اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ،زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز رﺷﺪ
ﺣﺮﻓﻪاى و ﺗﻌﺎﻟﻰ ارزشﻫﺎی اﺧﻼﻗﻰ ﺑﻮده و ﭘﯿﺮوى
از اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﺿﺎﻣﻦ اداﻣﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎ ،ﮐﺴﺐ اﻋﺘﺒﺎر
و ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﻫﻤﮑﺎران
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی تخصصی
اﺣﺪاث ﺳﺪﻫﺎى ﺧﺎﮐﻰ و ﺑﺘﻨﻰ ذﺧﯿﺮهاى ،ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻰ و ﺗﻨﻈﯿﻤﻰ
ﺣﻔﺎری روﺑﺎز
ﺣﻔﺎری زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ
اﺟﺮای ﺳﺎزهﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ
ﺣﻔﺎری ﺗﻮﻧﻞ (ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه و ﺳﻨﺘﯽ)
اﺟﺮای ﭘﺮده آب ﺑﻨﺪ و دﯾﻮار دﯾﺎﻓﺮاﮔﻤﯽ

محل دفن پسماند
اجرای محل دفع زباله

معدن
اﮐﺘﺸﺎف ﻣﻌﺪن
اﺳﺘﺨﺮاج و اﺳﺘﺤﺼﺎل از ﻣﻌﺎدن
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ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺤﮑﯿﻢ (ﻣﯿﺦ ﮐﻮﺑﯽ ())Nailing
ﻣﻬﺎر ﮐﺸﺸﯽ ()Anchorage
ﻋﻤﻠﯿﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ژﺋﻮﻓﯿﺰﯾﮏ

آب و فاضالب
اﺣﺪاث اﻧﻮاع ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ و ﮐﺎﻧﺎل
ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺑﻬﺴﺎزی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب
ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺑﻬﺴﺎزی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ
ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺑﻬﺴﺎزی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺟﻤﻊآوری آبﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ

راه و ترابری
ﭘﺮوژهﻫﺎی راﻫﺴﺎزی
ﭘﺮوژهﻫﺎی راهآﻫﻦ (ﻣﻘﺎومﺳﺎزی ﭘﻞﻫﺎ ،ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻬﺴﺎزیﺧﻄﻮط)
اﻧﻮاع ﺗﻮﻧﻞ
ﺗﻘﺎﻃﻊﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻫﻤﺴﻄﺢ و ﭘﻞ

احداث مجتمعهای چند منظوره
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﺗﺠﺎری و اداری
ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ورزﺷﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺘﻦ آﻣﺎده
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سیستم مدیریت یکپارچه
اﯾﺠﺎد ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و اﻧﻄﺒﺎق ﺑﯿﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻼن ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ،
ﻧﺎﺷﯽ از اﺟــــــﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫــــــﺎی ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻧﻞ ﺳﺪ آرﯾﺎﻧﺎ ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر از ﻣﺮاﺟﻊ
و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ  IAS،DAKKS ،JAS-ANZو QAشده است.

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ISO 9001:2015
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اﺳﺘﺎﻧﺪارد راهنمای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ پروژه
ISO 21500:2012

اﺳﺘﺎﻧﺪاردمدیریتمحیطزیست
ISO 14001: 2015

اﺳﺘﺎﻧﺪارد مدیریت سالمت شغلی و ایمنی
ISO 45001: 2018

نیروی انسانی
ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ ارزشﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻮده و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ آن ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ بهــرهوری و ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺘﯽ در ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺮدد .آﻣﻮزش و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺻﺮف زﻣﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷــﺪه و بهرهگیری ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی اﯾﺸﺎن ،ﻧﻘﺸﯽ ﺑﯽ ﺑﺪﯾﻞ و ﺳﺎزﻧﺪه در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
از اﯾﻦ رو ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻧﻞ ﺳﺪ آرﯾﺎﻧﺎ ،آﻣــــﻮزش ،ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ و اﻋﺘﻼی روﺣﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن را ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار داده و ﺑﻪ آن ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ســرمایهگذاری ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﻮح ﮐﯿﻔﯽ ،ﻓﻨﺎوری ،ﻧﻮآوری ،ﻣﻬﺎرت و ﺗﺨﺼﺺ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﺘﻼی ﻫﻤﮑﺎران مینگــرد .تعــداد پرســنل فعــال در پروژههــای داخلــی و بــرون
مــرزی ،بالــغ بــر  ۲۰۰۰نفــر میباشــد کــه در مجمــوع  ۴۰درصــد نیــروی ایرانــی و مابقــی از ســایر کشــورها میباشــند .همچنیــن بیــش از  ۴۰۰نفــر از پرســنل مذکــور ،دارای
مــدارک عالــی تحصیلــی هســتند.
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ایمنی
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎى اﺻﻮل ﻓﮑﺮى و ﻧﻮع ﻧﮕﺮش ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻧﻞ ﺳﺪ آرﯾﺎﻧﺎ ،ارﺗﻘﺎء اﯾﻤﻨﻰ ﺑﺮاى ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﺘﺮى ﺑﺮاى ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارى ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو ،اﯾﻤﻨﻰ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﻼﻣﺖ،
اﻣﻨﯿﺖ و آﺳﺎﯾﺶ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ در اﺟﺮاى ﭘﺮوژهﻫﺎى ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﻰ از ﻣﺨﺎﻃﺮهآﻣﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ،آﮔﺎﻫﻰ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻤﻨﻰ و رﻋﺎﯾﺖ اﻟﺰاﻣﺎت آن
ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى ﻣﻠﻰ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ﺑﺮاى ﺗﻤﺎﻣﻰ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﻣﺮى ﺿﺮورى و اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻧﻞ ﺳﺪ آرﯾﺎﻧﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاى ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻼﻣﺖ و اﯾﻤﻨﻰ را ﺗﻬﯿﻪ
ﻧﻤﻮده و در ﻫﻤﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﺷﺮﮐﺖ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎى ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ اﺟﺮا ﻣﻰﮐﻨﺪ.

ﻣﻮارد ﮐﻠﯿﺪى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻤﻨﻰ در ﭘﺮوژهﻫﺎ
آﻣﻮزش ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻋﻮاﻣﻞ در ﺧﺼﻮص اﯾﻤﻨﻰ در ﭘﺮوژهﻫﺎ
آﮔﺎﻫﻰ ﺑﺨﺸﻰ و ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻤﻨﻰ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﺗﻬﯿﻪ و اﺟﺮاى دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎى اﯾﻤﻨﻰ
ﺗﻬﯿﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﻤﻨﻰ و ﺣﻔﺎﻇﺘﻰ ﻓﺮدى و ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه
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ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻤﯿﺰى و آزﻣﻮن اﯾﻤﻨﻰ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
آﻣﻮزش و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎى ﺑﺪون ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اﺟﺮاﯾﻰ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﻮادث ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑﺮاى ﺗﻤﺎﻣﻰ ﭘﺮوژهﻫﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎص اﯾﻤﻨﻰ و ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮاى ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﻮع آنﻫﺎ

سوابق و تجربیات اجرایی ﭘﺮوژهﻫﺎى داﺧﻠﻰ

ﻗﺮارداد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﺗﻮﻧﻞ اﻧﺘﻘﺎل آب دز ﺑﻪ ﻗﻤﺮود (ﻗﻄﻌﻪ 1و)2
کــــا ر فــر ما
زمینــه فعالیــت
نـوع قـــرارداد
شـــروع پروژه
پـــایان پـروژه
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ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ آب ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺗﻬران
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه اﺣﺪاث ﺗﻮﻧﻞ ﺑﻪ روش ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻔﺎرى TBM-EPB
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﯿﻤﺎن
ﺑﻬﻤﻦ 1386
ﺧﺮداد 1388

ﭘﺮوژهﻫﺎى ﺳﺎﺧﺖ و اﺟﺮاى ﮐﻠﮑﺘﻮر و ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻤﻊآورى آبﻫﺎى ﺳﻄﺤﻰ در ﺷﻬﺮ ﮐﺮج
ﻃﺮح ،ﺳﺎﺧﺖ و اﺟﺮای ﮐﻠﮑﺘﻮر اﺻﻠﯽ و ﺟﻤﻊآوری و دﻓﻊ آبﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ و ﻓﺎﺿﻼب ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺮﻏﺎن
و ﺗﮑﻤﯿﻞ آن در ( ۳فاز)
اﺣﺪاث ﮐﻠﮑﺘﻮر ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ و ﺑﻠﻮار ﺟﻤﻬﻮری و ﺗﮑﻤﯿﻞ آن در ( ۳فاز)
اﺣﺪاث ﺳﯿﻞ ﺑﺮﮔﺮدان ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﺮج
جمعآوری و هدایت آبهای سطحی اخترآباد شعبانآباد ولیعصر و منشعبات آنها
کــــا ر فــــر ما
زمینــه فعالیــت
نـــوع قـــرارداد
شـــروع پروژههــا
پـــایان پروژههــا

ﺷﻬﺮداری ﮐﺮ ج
ﻟﻮﻟﻪﮔﺬاری از ﻧﻮع ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ،ﭘﻠﯽاﺗﯿﻠﻦ وGRP
ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ
ﺧﺮداد 1391
ﺷﻬﺮﯾﻮر 1398

سوابق و تجربیات اجرایی ﭘﺮوژهﻫﺎى داﺧﻠﻰ
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اﺣﺪاث ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻏﯿﺮﻫﻤﺴﻄﺢ ﮐﺎج
کــــا ر فــر ما
زمینــه فعالیــت
نـوع قـــرارداد
شـــروع پروژه
پـــایان پـروژه
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ﺷﻬﺮدارى ﮐﺮج
اﺣﺪاث زیرگذر
ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻠﻰ
اﺳﻔﻨﺪ 1392
ﺷﻬﺮﯾﻮر 1394

اﺣﺪاث رﻣﭗ اﺗﺼﺎل ﺗﻨﺪرو ﺑﻪ ﮐﻨﺪرو ﺑﻠﻮار ﺷﻮرا
کــــارفــرما
زمینــه فعالیت
نـــوع قـرارداد
شـــروع پروژه
پـــایان پـروژه

ﺷﻬﺮدارى ﮐﺮج
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻔﺎرى ،ﺧﺎﮐﺒﺮدارى ،ﺗﺤﮑﯿﻢ و ﭘﺎﯾﺪارﺳﺎزى دﯾﻮاره
ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻠﻰ
اﺳﻔﻨﺪ 1392
ﺧﺮداد 1394

ﻃﺮح ،ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪارك ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺖ ()EPC
ﭘﺮوژه ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰ ﻣﺤﻮر ﺷﻤﺎﻟﻰ ﺑﻠﻮار وﻟﯿﻌﺼﺮ (ﻋﺞ)
ﻣﻬﺮﺷﻬﺮ ﺑﺎ راهآﻫﻦ ﺗﻬﺮان ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﺗﮑﻤﯿﻞ آن (2فاز)
کــــارفــرما
زمینــه فعالیــت
نـوع قـــرارداد
شـــروع پروژه
پـــایان پـروژه

ﺷﻬﺮدارى ﮐﺮج
ﺳﺎﺧﺖ زﯾﺮﮔﺬر و روﺳﺎزی راه
ﻃﺮح و ﺳﺎﺧﺖ غیرصنعتى
دى 1394
اﺳﻔﻨﺪ 1396
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ﭘﺮوژه ﻣﻘﺎومﺳﺎزى ﭘﻞﻫﺎى ﻣﺤﻮر ﺑﺎﻓﻖ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ﻗﻄﻌﻪ()2
ﻗﺮهﺗﭙﻪ اﻧﺸﻌﺎب ،اﻧﺸﻌﺎب ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس و اﻧﺸﻌﺎب شهید رجایی
به منظور افزایش ظرفیت به روش طرح و ساخت غیر صنعتی

کــــا ر فــر ما
زمینــه فعالیــت
نـوع قـــرارداد
شـــروع پــروژه
پـــایان پـــروژه

16

ﺷﺮﮐﺖ راهآﻫﻦ ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ اﯾﺮان
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮﻣﯿﻢ ،ﻣﻘﺎومﺳﺎزى ﻟﺮزهاى و اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎرﺑﺮى ﭘﻞﻫﺎى ﻣﺤﻮر
ﻃﺮح و ﺳﺎﺧﺖ غیر صنعتى
اﺳﻔﻨﺪ 1393
مهر 1400

ﻣﻘﺎومﺳﺎزى ﭘﻞﻫﺎى ﻣﺤﻮر ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺪﯾﻢ اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ـ ﮔﺎرﻗﻢ ﻗﻄﻌﻪ(( )2ﭘﺮﻧﺪك ـ ﮔﺎرﻗﻢ)
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﻪ روش ﻃﺮح و ﺳﺎﺧﺖ ﻏﯿﺮﺻﻨﻌﺘﻰ
کــــا ر فــر ما
زمینــه فعالیــت
نـوع قـــرارداد
شـــروع پــروژه
پـــایان پـــروژه

ﺷﺮﮐﺖ راهآﻫﻦ ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ اﯾﺮان
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮﻣﯿﻢ ،ﻣﻘﺎومﺳﺎزى ﻟﺮزهاى و اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎرﺑﺮى ﭘﻞﻫﺎى ﻣﺤﻮر
ﻃﺮح و ﺳﺎﺧﺖ غیر صنعتى
اﺳﻔﻨﺪ 1393
اﺳﻔﻨﺪ 1397
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اﺟﺮاى  180ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻬﺴﺎزى ﺧﻂ در ﻧﻮاﺣﻰ ﺷﻤﺎل،
ﺗﻬﺮان ،اﺻﻔﻬﺎن ،ﺷﺮق ،ﺟﻨﻮب ،ﯾﺰد و ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ()1
کــــارفــرما
زمینــه فعالیــت
نـوع قـــرارداد
شـــروع پروژه
پـــایان پـروژه

18

ﺷﺮﮐﺖ راهآﻫﻦ ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ اﯾﺮان
ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺗﺮاورس ،ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﺗﻌﻮﯾﺾ رﯾﻞ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه
ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻠﻰ
اردﯾﺒﻬﺸﺖ 1397
در ﺣﺎل اﺟﺮا

ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﻰ و اﯾﻤﻦﺳﺎزى ﭘﺎﯾﺎب ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺳﯿﻼب ﺳﺮرﯾﺰ
ﺟﺎده دسترسی و کارهای باقیمانده سد نرماشیر(نساء)
کــــارفــرما
زمینــه فعالیــت
نـوع قـــرارداد
شـــروع پروژه
پـــایان پـروژه

ﺷﺮﮐﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﺮﻣﺎن
اﺣﺪاث ﮐﺎﻧﺎل ﭘﺎﯾﺎب ﺳﺪ نرماشیر ،ﺟﺎده دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺪ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداری ﺳﺪ
ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ
ﺷﻬﺮﯾﻮر 1399
در حال اجرا
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عملیات اجرایی احداث باند دوم محور خمین الیگودرز
کــــارفــرما
زمینــه فعالیــت
نـوع قـــرارداد
شـــروع پروژه
پـــایان پـروژه

20

شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
تعریض جاده موجود و احداث راه جدید
سه عاملی
شهریور ۱۴۰۰
در حال انجام

احداث ساختمان تجاری اداری واقع در تهران و کرج
کــــارفــرما
زمینــه فعالیــت
نـوع قـــرارداد
شـــروع پروژه
پـــایان پـروژه

بخش خصوصی
معماری ،سازه ،تاسیسات مکانیکی و برقی
سرمایهگذاری و ساخت
خرداد  1398و 1399
در حال اجرا
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احداث ساختمان تجاری اداری واقع در تاجیکستان
کــــارفــرما
زمینــه فعالیــت
نـوع قـــرارداد
شـــروع پروژه
پـــایان پـروژه

22

بخش خصوصی
معماری ،سازه ،تاسیسات مکانیکی و برقی
سرمایهگذاری و ساخت
خرداد 1391
اسفند 1394

عملیــات بازســازی و تکمیــل ســقف هــاي کلزیــپ ســالن هــاي نمایشــگاهی
(ســقف شیبدارســالن ســه قلــو) وعملیــات تکمیــل و تجهیــز ســالن همایــش و
بخشــی از ســاختمان مدیریــت (ســالن کنفرانــس ،جلســات و تکمیــل بخشــی از
ســاختمان اداري) در تهران-شــهرآفتاب
کــــارفــرما
زمینــه فعالیــت
نـوع قـــرارداد
شـــروع پروژه
پـــایان پـروژه

شرکت بهره برداري نمایشگاه هاي بین المللی شهر آفتاب تهران
توسعه شهری  -ساختمان ها
ساخت و بازسازی
تیر ماه 1401
در حال انجام
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ساخت مجتمع تجاری-اداری ازگل تهران با زیربنای تقریبی
 7000متر مربع گود
کــــا ر فــر ما
زمینــه فعالیــت
نـوع قـــرارداد
شـــروع پروژه
پـــایان پـروژه

24

شرکت عمران تکالر
توسعه شهری  -ساختمان ها
ساخت
مرداد1401
در حال انجام

سوابق و تجربیات اجرایی ﭘﺮوژهﻫﺎى بینالمللی

ﺳﺪ و ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺮقآﺑﻰ راﻏﻮن به ظرفیت  3600مگاوات و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ در ﺟﻤﻬﻮری ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن
کــــارفــرما
زمینــه فعالیــت
نـوع قـــرارداد
شـــروع پروژه
پـــایان پـروژه
مــدت اجــرا

26

وزارت اﻧﺮژی و ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺟﻤﻬﻮری ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن ،ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺮقآﺑﻰ راﻏﻮن
احــداث مغــار نیــروگاه و ترانســفورماتور ،مغــار شــیرها ،ســازه آبگیــر و تونلهــای آببــر ،تونلهــای نیروگاهــی
و ارتباطــی ،راههــای دسترســی
ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ
ﻣﺎرس ۲۰۱۰
در ﺣﺎل اﺟﺮا
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻰ ﭘﺮوژه ،زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﻰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ از ﺳﻮی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﺑﻼغ ﻣﻰﮔﺮدد.
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احداث و ساخت سازه آبگیر ورودی سد و نیروگاه
برقآبی راغون جمهوری تاجیکستان
کــــا ر فــر ما
زمینــه فعالیــت
نـوع قـــرارداد
شـــروع پروژه
پـــایان پـروژه

28

وزارت انرژی و منابع آب جمهوری تاجیکستان  -شرکت سهامی عام نیروگاه برقآبی راغون
احداث سازه آبگیر ورودی
سه عاملی
شهریور۱۴۰۰
در حال انجام

احداث و جایگزینی سیستم آبرسانی شهردوشنبه
سـرمایهگـــذار
کــــارفــــرما
زمینــه فعالیــت
نـــوع قـــرارداد
شـــروع پــروژه
پـــایان پـــروژه

بانک جهانی
شرکت دولتی ودو کانال دوشنبه
آب و محیط زیست  -انتقال آب
ساخت
مارس 2022
در ﺣﺎل اﺟﺮا
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ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺤﮑﯿﻢ و ﺣﻔﺎری ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ در ﺳﺪ و ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺮقآﺑﻰ راﻏﻮن
کــــارفــــرما
زمینــه فعالیــت

نـــوع قـــرارداد
شـــروع پــروژه
پـــایان پـــروژه

30

سوابق و تجربیات اجرایی ﭘﺮوژهﻫﺎی بین المللی

28

وزارت اﻧﺮژی و ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺟﻤﻬﻮری ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن  -ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺮقآﺑﯽ راﻏـﻮن
ﺣﻔـﺎری و ﻧﻤﻮﻧﻪﺑــــﺮداری ،ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺤﮑﯿﻢ دﯾـﻮارهﻫﺎی ﺟﻨﺎﺣﯿﻦ ﺑﺪﻧﻪ ﺳﺪ
ﭘﺮده آبﺑﻨﺪ ﺳﺎﺣﻞ ﭼﭗ و ﮐﻒ ﺧﺮوﺟﯽ تونلهای اﻧﺤﺮاف ﺑﻪ روشهای ﻧﯿﻠﯿﻨﮓ و اﻧﮑﺮاژ
ﻣﻐﺰهﮔﯿﺮیﺣﻔﺎری و ﺗﺰرﯾﻘﺎت ﺗﻤﺎﺳﯽ و ﺗﺤﮑﯿﻤﯽ
ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ
مارس 2010
درحال اجرا

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻔﺎرى ،ﺣﻤﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻌﺪن و ﺣﻔﺎرى روﺑﺎز
در ﺳﺎزهﻫﺎى ﺳﺪ و ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺮقآﺑﻰ راﻏﻮن
کــــا ر فــر ما
زمینــه فعالیــت
نـوع قـــرارداد
شـــروع پروژه
پـــایان پـروژه

وزارت اﻧﺮژی و ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺟﻤﻬﻮری ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن  -ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺮقآﺑﯽ راﻏﻮن
ﺣﻔﺎری ،اﻧﻔﺠﺎر ،ﺑﺎرﮔﯿﺮی و ﺣﻤﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دﭘﻮ
ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ
ﻣﺎرس ۲۰۱۰
در ﺣﺎل اﺟﺮا
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اﺣﺪاث راه ﺷﺎﻏﻮن ـ ذﯾﻐﺮ ﺟﻤﻬﻮرى ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن (2فاز)
کــــارفــــرما
فــاز 2

نـــوع قـــرارداد
شـــروع پــروژه
پـــایان پـــروژه

329
2

فــاز 3

زمینــه فعالیــت

وزارت ﻧﻘﻠﯿﺎت ﺟﻤﻬﻮری ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن
اﺣﺪاث  ۱۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ راه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻞ خاص
ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ
اﮐﺘﺒﺮ ۲۰۰۷
آورﯾﻞ ۲۰۱۰

کــــارفــــرما
زمینــه فعالیــت
نـــوع قـــرارداد
شـــروع پــروژه
پـــایان پـــروژه

وزارت ﻧﻘﻠﯿﺎت ﺟﻤﻬﻮری ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن
اﺣﺪاث  19ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ راه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  34کیلومتر روسازی آسفالتی کل مسیر
ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ
ﺟﻮﻻی ۲۰۱۱
ﻓﻮرﯾﻪ ۲۰۱۴

اﺣﺪاث راه ﻋﯿﻨﻰ ﻣﺴﺖﭼﺎه ﮐﻮﻫﻰ ﺟﻤﻬﻮری ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن
کــــارفــــرما
زمینــه فعالیــت
نـــوع قـــرارداد
شـــروع پــروژه
پـــایان پـــروژه

وزارت ﻧﻘﻠﯿﺎت ﺟﻤﻬﻮری ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن
اﺣﺪاث ﺟﺎده آﺳﻔﺎﻟﺘﻰ ،ﺣﻔﺎری ﺗﺮاﻧﺸﻪ ،ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﻨﮓ ﭼﯿﻨﻰ ()Riprap
ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ
ژاﻧﻮﯾﻪ ۲۰۱۴
ﺟﻮﻻی ۲۰۱۴

سوابق و تجربیات اجرایی ﭘﺮوژهﻫﺎی بین المللی
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ﻋﻤﻠﯿﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ در ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺮقآﺑﻰ ﺳﻨﮓ ﺗﻮده  ۱ﺟﻤﻬﻮری ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن
کــــارفــــرما
زمینــه فعالیــت
نـــوع قـــرارداد
شـــروع پــروژه
پـــایان پـــروژه

34

وزارت اﻧﺮژی و ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺟﻤﻬﻮری ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻨﺘﺮراﺋﻮ روﺳﯿﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی در ﺑﺪﻧﻪ ﺳﺪ آﺑﮕﯿﺮی ﺷﺪه ،ﮔﻤﺎﻧﻪﻫﺎی زﻫﮑﺶ ،ﺣﻔﺎری و ﺗﺰرﯾﻖ
ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ
اﮐﺘﺒﺮ ۲۰۱۱
دﺳﺎﻣﺒﺮ ۲۰۱۲

ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺣﺪاث ﺧﻂ راهآﻫﻦ دوﺷﻨﺒﻪ ﻗﺮﻏﺎن ﺗﭙﻪ
ﺑﺨﺶ وﺣﺪت ﯾﺎوان ﺟﻤﻬﻮری ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن
کــــارفــــرما
زمینــه فعالیــت
نـــوع قـــرارداد
شـــروع پــروژه
پـــایان پـــروژه

اداره راهآﻫﻦ ﺟﻤﻬﻮری ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن
اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی ،ﺧﺎﮐﺒﺮداری و ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی ﺧﻄﻮط راهآﻫﻦ
ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ
ژوﺋﻦ ۲۰۱۴
ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۵

سوابق و تجربیات اجرایی ﭘﺮوژهﻫﺎی بین المللی
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ﭘﺮوژه ﻃﺮاحی و ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻞ ﻣﺮزی ﺑﺎﮔﺮاﺗﺎﺷﻦ ﺑﯿﻦ ارﻣﻨﺴﺘﺎن و ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن
سـر ما یهگـــذ ا ر
کــــارفــــرما
زمینــه فعالیــت
نـــوع قـــرارداد
شـــروع پــروژه
پـــایان پـــروژه
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بانک اروپایی بازسازی و توسعه
وزارت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اراﺿﯽ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺟﻤﻬﻮری ارﻣﻨﺴﺘﺎن و دﭘﺎرﺗﻤﺎن راه واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن  ،SNCOوزارت ﺗﻮﺳﻌﻪ
منطقهاى و زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﻰ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن
ﻃﺮاﺣﻰ و اﺣﺪاث ﭘﻞ در ﻣﺤﻮر ﺑﺰرﮔﺮاه اﯾﺮوان ،ﺗﻔﻠﯿﺲ ﺑﺮ روی رودﺧﺎﻧﻪ Debed
طراحی ،تأمین و ساخت
ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۷
ژوئن 2022

ﭘﺮوژه احداث و بازسازی ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی اﺻﻠﻰ و درﺟﻪ دوم ﺗﺤﺖ
ﭘﺮوژه ﻣﺪرنﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ( )ISMPﺟﻤﻬﻮری ارﻣﻨﺴﺘﺎن
سـرمایهگـــذار
کــــارفــــرما
زمینــه فعالیــت
نـــوع قـــرارداد
شـــروع پــروژه
پـــایان پـــروژه

بانک توسعه اوراسیایی
ﺷﺎﺧﻪ اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی رﺷﺘﻪ آب در ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ارﻣﻨﺴﺘﺎن ()ATDF
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﻰ و احداث کانالهای جدید
ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻠﻰ
ﺟﻮﻻی ۲۰۲۰
در ﺣﺎل اﺟﺮا

سوابق و تجربیات اجرایی ﭘﺮوژهﻫﺎی بین المللی
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ﭘﺮوژه ﺳﺎﺧﺖ ﻟﻨﺪﻓﯿﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻬﺮ ﻫﺮازدان ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
و ﺳﺎزهﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺟﻤﻬﻮری ارﻣﻨﺴﺘﺎن
سـرمایهگـــذار
کــــارفــــرما
زمینــه فعالیــت
نـــوع قـــرارداد
شـــروع پــروژه
پـــایان پـــروژه

38

بانک اروپایی بازسازی و توسعه

Kotayki ev Gegharkuniki KKTK LLC

ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﻞ دﻓﻦ زﺑﺎﻟﻪ و ﺳﺎزهﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻠﻰ
دﺳﺎﻣﺒﺮ ۲۰۲۰
در ﺣﺎل اﺟﺮا

ﭘﺮوژه احداث ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی اﻟﯿﮑﺎﻻ  ۱ﺟﻤﻬﻮری ازﺑﮑﺴﺘﺎن
سـرمایهگـــذار
کــــارفــــرما
زمینــه فعالیــت
نـــوع قـــرارداد
شـــروع پــروژه
پـــایان پـــروژه

بانک جهانی
وزارت ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺟﻤﻬﻮری ازﺑﮑﺴﺘﺎن
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﻰ و احداث کانالهای جدید
ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻠﻰ
ﻣﺎرس ۲۰۲۰
در ﺣﺎل اﺟﺮا

سوابق و تجربیات اجرایی ﭘﺮوژهﻫﺎی بین المللی
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ﭘﺮوژه احداث ﮐﺎﻧﺎل ﺳﺎﺣﻞ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و ﮐﺎﻧﺎل آﺑﯿﺎری
ﺗﻮﭘﻮﻻﻧﮓ ﮐﺎراﺗﺎﮔﺴﮑﻰ ﺟﻤﻬﻮری ازﺑﮑﺴﺘﺎن
سـرمایهگـــذار
کــــارفــــرما
زمینــه فعالیــت
نـــوع قـــرارداد
شـــروع پــروژه
پـــایان پـــروژه
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بانک توسعه اسالمی
وزارت ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺟﻤﻬﻮری ازﺑﮑﺴﺘﺎن
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﻰ و ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺒﮑﻪ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﻰ
ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻠﻰ
ﻣﻰ ۲۰۱۸
در ﺣﺎل اﺟﺮا

ﭘﺮوژه ساخت ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﻰ ﻣﺎﺧﺘﺎرال
سـرمایهگـــذار
کــــارفــــرما
زمینــه فعالیــت
نـــوع قـــرارداد
شـــروع پــروژه
پـــایان پـــروژه

ﺟﻤﻬﻮری ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن

بانک جهانی
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب وزارت ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﻤﻬﻮری ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن
عملیات احداث کانالهای آبیاری و زهکشی ،عملیات برقرسانی و سیستم اتوماسیون
ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻠﻰ
آورﯾﻞ ۲۰۱۹
در ﺣﺎل اﺟﺮا

سوابق و تجربیات اجرایی ﭘﺮوژهﻫﺎی بین المللی
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ﭘﺮوژه ساخت ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﻰ آرﯾﺲ ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن  ۱ﺟﻤﻬﻮری قزاقستان
سـرمایهگـــذار
کــــارفــــرما
زمینــه فعالیــت
نـــوع قـــرارداد
شـــروع پــروژه
پـــایان پـــروژه
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بانک جهانی
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب وزارت ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﻤﻬﻮری ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن
عملیات احداث کانالهای آبیاری و زهکشی ،عملیات برقرسانی و سیستم اتوماسیون
ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻠﻰ
ﻣﺎرس ۲۰۱۹
در ﺣﺎل اﺟﺮا

پروژ ه احداث کانالهای آبیاری و زهکشی کرانه راست
کانال اصلی PMC
سـرمایهگـــذار
کــــارفــــرما
زمینــه فعالیــت
نـــوع قـــرارداد
شـــروع پــروژه
پـــایان پـــروژه

هفتاد درصد دولت قزاقستان +سی درصد بانک جهانی
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب وزارت ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﻤﻬﻮری ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن
ﻋﻤﻠﯿﺎت احداث ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﻰ و احداث کانالهای جدید
شرایط عمومی قراردادهای قزاقستان ،برای احداث کانالهای آبیاری
فوریه 2022
در ﺣﺎل اﺟﺮا

سوابق و تجربیات اجرایی ﭘﺮوژهﻫﺎی بین المللی
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توان تجهیزاتی و ناوگان ماشینآالت

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺘﻦ و ﻗﻄﻌﺎت ﭘﯿﺶﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺘﻨﻰ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺘﻦ ﺑﺎ ﻋﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﭘﯿﺶﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺘﻨﻰ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﭘﯿﺶﺳﺎﺧﺘﻪ

توانتجهیزاتیوناوگانماشینآالت
45

ﻧﺎوﮔﺎن ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت
ماشــینآالت و تجهیــزات شــرکت تونــل ســد آریانــا شــامل انــواع ماشــینهای راهســازی از قبیــل جامبــو دریــل ،بولــدوزر ،بیــل مکانیکــی ،جرثقیــل ،تریلــی ،کارخانــه آســفالت ،ســنگ شــکن ،انــواع
بچینــگ و کلیــه ملزومــات اجــرای پروژههــای کالن میباشــد .نــاوگان ماشــینآالت ایــن شــرکت از  ۵۵۰دســتگاه متفــاوت تشــکیل شــده اســت کــه از آن میــان ،بالــغ بــر  ۳۳۰دســتگاه ماشــینآالت
ســنگین و نیمهســنگین راهســازی میباشــد .برخــورداری از نــاوگان ماشــینآالت متعــدد و متنــوع و بهرهمنــدی از تیــم مدیریــت و پشــتیبانی مطلــوب ،پشــتوانه قدرتمنــدی بــرای حضــور در
پروژههــای بــزرگ و ویــژه در زمینههــای مختلــف نظیــر احــداث انــواع ســدهای بتنــی و خاکــی ،نیروگاههــای برقآبــی ،شــبکههای آبیــاری و زهکشــی ،سیســتمهای انتقــال آب و فاضــاب،
احــداث راه ،تونــل و پــل را فراهــم آورده اســت.
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توانتجهیزاتیوناوگانماشینآالت
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رﺗﺒﻪﻫﺎى ﺗﺨﺼﺼﻰ ،تندیسها،تقدیرنامهها

گواهی صالحیت پیمانکاری
از سازمان برنامه و بودجه کشور

گواهینامه صالحیت پیمانکاری
از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر

پایه  ۱رشته راه و ترابری
پایه  ۱رشته آب
پایه  ۱رشته ساختمان و ابنیه
پایه  ۱رشته تاسیسات و تجهیزات
پایه  ۳رشته کاوشهای زمینی
پایه  ۵رشته نفت و گاز
پایه  ۴نیرو
پایه  ۵صنعت و معدن

گواهینامه صالحیت پیمانکاران طرح و ساخت
پایه  2رشته راه و ترابری

گواهینامه صالحیت خدمات مشاوره
پایه  2راه سازی
49

ﺗﻨﺪﯾﺲﻫﺎ و تقدیرنامههای ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻠﻰ در ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻰ و مهندسی وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت

صادرکننده نمونه ملی سال 1399
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صادرکننده نمونه ملی سال 1396

صادرکننده ممتاز سال 1401

صادرکننده نمونه ملی سال 1397

صادرکننده نمونه ملی سال 1400

صادرکننده نمونه ملی سال 1398

تندیس و تقدیرنامه
صادرکننده نمونه کشور در سال 1396
بانک توسعه صادرات ایران

تندیس و تقدیرنامه
صادرکننده نمونه کشور در سال 1398
بانک توسعه صادرات ایران

تندیس نمایشگاه بینالمللی
حمل و نقل و صنایع وابسته سال 1397
)(Expo 2018

تندیس شرکتهای برتر صادرات
خدمات فنی ومهندسی و تجهیزات
صنعت آب و برق وزارت نیرو
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تقدیرنامه دبیرکل انجمن صادرکنندگان
خدمات فنی و مهندسی ایران جهت
صادرکننده نمون ه ملی

ﺗﻘﺪﯾﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ،
ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
صادرکننده نمون ه ملی ﺳﺎل ۱۳۹۶

ﺗﻘﺪﯾﺮﻧﺎﻣﻪ وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
صادرکننده نمون ه ملی در ﺑﺨﺶ
آب و ﺑﺮق ﺳﺎل ۱۳۹۸
52

ﺗﻘﺪﯾﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ
و ﺑﺮﺗﺮ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان صادرکننده
نمون ه ملی ﺳﺎل 1397

تقدیرنامه وزارت نیرو از مدیرعامل شرکت
بابت پروژه احداث سد و نیروگاه کارون ۳

ﺗﻘﺪﯾﺮﻧﺎﻣﻪ صادرکننده ﭘﯿﺸﺮو از وزارت
ﻧﯿﺮو در سال 1395

تقدیرنامه ﺷﻬﺮداری ﮐﺮج ﺑﺎﺑﺖ اﺣﺪاث
ﭘﺮوژه ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻏﯿﺮﻫﻤﺴﻄﺢ ﮐﺎج

ﺗﻘﺪﯾﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ

ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ صادرکنندگان
ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻰ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ
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ﺗﻘﺪﯾﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺪ و ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺮقآﺑﯽ راﻏﻮن
ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن در ﺳﺎل ۲۰۱۸
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تقدیرنامه رعایت اصول  HSEﺳﺪ و
ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺮقآﺑﯽ راﻏﻮن ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن در سال
2022

ﺗﻘﺪﯾﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺪ و ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺮق
آﺑﻰ ﺳﻨﮓ ﺗﻮده  ۱ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن

ﺗﻘﺪﯾﺮﻧﺎﻣﻪ اﺣﺪاث ﺟﺎده ﺷﺎﻏﻮن ذﯾﻐﺮ
ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن

تقدیرنامه حکومت ماختارال قزاقستان به خاطر کمکهای
شرکت تونل سد آریانا در طول وقوع سیل در استان ترکستان

محیط زیست
تاثیــر منفیعــدم رعایــت اصــول و اســتانداردهای حفــظ و نگهــداری از محیــط زیســت در پروژههــای عمرانــی ،بــه گونــهای غیرمســتقیم نمایانگــر اهمیــت محیــط زیســت در عمــران و صنعــت
ســاخت میباشــد .از ایــن رو شــرکت تونــل ســد آریانــا نــگاه ویــژهای بــه ایــن مقولــه داشــته و انطبــاق توامــان الزامــات کارفرمــا و محیــط زیســت ،بــه عنــوان یــک اصــل در اجــرا و تکمیــل پروژههــا
در نظــر گرفتــه میشــود .تعهــد بــه اصــول حفاظــت و صیانــت از محیــط زیســت ،یکــی از پایههــای فرهنــگ ســازمانی ایــن شــرکت بــوده و تمامــی کارکنــان ملــزم بــه آگاهــی کامــل از الزامــات
زیســت محیطــی پــروژه مربوطــه بــوده و مکلــف بــه رعایــت آن میباشــند.
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مغار نیروگاه  3600مگاواتی زیرزمینی سد راغون در کشور تاجیکستان

مغار نیروگاه  3600مگاواتی زیرزمینی سد راغون در کشور تاجیکستان

شــــــرکـــــت تــــــــونــــل ســـــد آریــانــــا
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