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 :سیستم مدیریت یکپارچه خط مشی  - 1
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 تاریخچه مختصر شرکت: - 2

 

ه ثبـت بـا شـمار 1356گاز ایران در راستاي رسیدن به خودکفائی و توسعه کشور،  در سـال  شرکت توسعه آب و

یفـی و شروع به کارکرد. مؤسسین با چشم به آینده اي روشن، تمام تالش خـود را بـراي ارتقـاء سـطح ک 30181

 کمی فعالیت هاي شرکت به کار بسته اند. 

ه دامنـه فعالیتهـاي صـنعتی کشـور، شـرکت وارد مرحلـ پس از پیروزي شکوهمند انقالب و همزمان با گسـترش

 جدیدي از خدمتگزاري به جامعه ایران شد.

ه به ر، با توجبر پایه آیین نامه جدید صالحیت پیمانکاران از سوي سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشو این شرکت

یـک فت رتبه موفق به دریاگاز  و نفت ودر رشته تأسیسات و تجهیزات  عالیتها و کارهاي انجام شده ،رشد حجم ف

 گردیده است .

جـرا نمـوده اپروژه)  50تغذیه و خط انتقال گاز (بالغ بر  کیلومتر شبکه ، خط  1715این شرکت تا کنون بیش از 

ط تغذیـه خـتلـو ،  -شریف آباد   حدفاصل  56"و   48"انتقال گاز  است، که از پروژه هاي مزبور پروژه هاي خط

دوم  56 " خط لوله اجراي ، دشت شاد -میامی  42"خط انتقال  ،ب و شرق تهران قع در جنوپنجم تهران وا 36"

 PCورت بصـکیلومتر  80ماهان / بم به طول تقریبی  16 "خط انتقال  و حدفاصل کنگان ـ فراشبند گاز سراسري

 بوده است.

رت نفتی آذر بـه صـوترك مشاحداث تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی میدان  پروژه مجريدرحال حاضر 

EPC  ورت ـبه ص ه انتقـال گاز سیمـکان در دو فـازو پروژه خط لولPC ان دردو فـازو خـط انتقال گاز بم/ ماهـ 

  می باشد .

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 

 درباره شرکت توسعه آب و گاز ایران: - 3

 

 

 اطالعات کلی شرکت

 شرکت توسعه آب و گاز ایران نام شرکت:

، )آبان جنـوبی( عضدي جنوبی شهید خیابان -کریمخان زند، تهران آدرس دفتر مرکزي:
 201، واحد 40پالك 

 یژه )و( خط  021-88801716 شماره تلفن:

 021-88914299 شماره نمابر:

 www.igwdc.com  :وب سایتنشانی 

 Info@ igwdc.com نشانی پست الکترونیکی:

 15987 17834 کد پستی:

 کتمشخصات ثبتی شر

 30181 شماره ثبت:

 24/08/1356 تاریخ ثبت:

 تهران محل ثبت:

 سهامی خاص نوع ثبتی:

 1356 تاریخ تاسیس:

 ریال 000/000/000/60 سرمایه ثبتی:
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اعضاي هیئت مدیره - 4  

 مشخصات اعضاي هیئت مدیره

 

 

 

 

 ردیف
نام و نام 

 خانوادگی
 سمت

آخرین مدرك 

 تحصیلی

تاریخ 

فارغ 

 التحصیلی

گاهنام دانش  

 مدیر عامل علی اکبر ادیب 1
کارشناسی مهندسی 

 مکانیک
نفیسیتکنیکوم  1356  

2 
محمدحسن 

 دهدشتی
 انستیتو تکنولوژي 1355 کاردانی مکانیک رئیس هیئت مدیره

 اکبر اخوان 3
نایب رئیس هیئت 

 مدیره
 فنی برلین 1366 دکتراي بتن

 عضو هیئت مدیره علی ادیب 5
دکتراي انتقال 

 تکنولوژي
9431  لندن 

 عضو هیئت مدیره کوشا دهدشتی 6
 مدیریت یرشناسکا

 لجستیک
7139  

-دانشگاه علمی
کاربردي تحقیقات 

 صنعتی ایران

 عضو هیئت مدیره آرمان ادیب 7
 ارشد کارشناسی
عماريمهندسی م  

7139  دانشگاه آزاد رودهن 
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گواهی نامه رتبه بندي سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور- 5  
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 شناسه ملی :  - 6
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 کد اقتصادي :- 7
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 : گواهینامه ها -8

 

 

 

  9001 - 2015گواهینامه ایزو  



 

9 
 

 

 

 

  

  گواهینامه ایزو HSE-MS 
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  گواهینامه ایزو IMS 
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  گواهینامه ایزوOHSAS 18001-2007 
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  گواهینامه ایزوEMS 
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 عضویت در انجمن ها : - 9

 عضویت در انجمن صنفی شرکتهاي پیمانکار تاسیسات و تجهیزات صنعتی ایران 
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  جمن شرکتهاي مهندسی و پیمانکاري نفت، گاز و پتروشیمی عضویت در ان(APEC)  
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 لوح تقدیر  - 10
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 نمودار سازمانی  - 11
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 لیست ماشین آالت در تملک شرکت  -12

 

 لیست ماشین آالت در تملک شرکت

 وضعیت دستگاه
ف نام دستگاه تعداد دستگاه

دی
 ر

 ملکی استیجاري

 1 بولدوزر 29 10 19
 2 لودر 6 6 -
 3 بیل مکانیکی 20 6 14
 D10 4 سایدبوم  2 2 -
 D9 5 سایدبوم  7 7 -
 D8 6 سایدبوم  2 2 -
 D7 7 سایدبوم  2 2 -
 D6 8سایدبوم  1 1 -
56"خم کن لوله  1 1 -  9 
48"خم کن لوله 1 1 -  10 
42"خم کن لوله  1 1 -  11 
16"تا  24"خم کن لوله  1 1 -  12 
 13 ترانس جوش و رکتیفایر 73 73 -
 14 گریدر 2 2 -
 15 تریلر 5 5 -
 Ton 16 10جرثقیل   2 2 -
 Ton 17 20جرثقیل   1 1 -
 Ton 18 25جرثقیل   1 1 -
 Ton 19 80-50جرثقیل   1 1 -
 20 دیزل ژنراتور 16 16 -
 21 دیگ سندبالست 4 4 -
 22 نازل سندبالست 6 6 -
 23 کانکس و کانتینر 12 12 -
 24 کمپرسور 21 21 -
سانسوخت ر 5 5 -  25 
 26 تانکر آب 3 3 -
 27 پیکور 18 18 -
 28 بتونیر 2 2 -
10"تا  56"کلمپس خارجی  3 3 -  29 
16"کلمپس خارجی 1 1 -  30 
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 لیست ماشین آالت در تملک شرکت

 وضعیت دستگاه
 نام دستگاه تعداد دستگاه

ف
دی

 ر

 ملکی استیجاري
56"س داخلی کلمپ 6 6 -  31 
 32 40"تا  48"کلمپس داخلی  1 1 -
16"تا 20"کلمپس داخلی  1 1 -  33 
محور 7تریلی کمرشکن  3 3 -  34 
 35 دیاوالو 19 19 -
 36 پمپ فیلینگ 6 6 -
 37 پمپ  تست 5 5 -
 38 بول ماشین 5 5 -
 39 دوربین و لوازم نقشه برداري 4 4 -
 40 انواع تراکتور 9 9 -
 Ton 41 2/5 لیفتراك ( دستی) 2 2 -
 42 تراك میکسر 1 1 -
 43 جک هیدرولیک 3 3 -
 44 ویبراتور 5 5 -
 45 خم کن و برش برقی آرماتور 1 1 -
 46 برش آرماتور 1 1 -
 47 آون ( الکترود خشک کن ) 5 5 -
 48 دستگاه  برش ورق اتوماتیک ریلی 1 1 -
 49 نوار پیچ ( رولر ) 2 2 -
- 15 51  50 موتور جوش 

- 1 1 
دستگاه حفاري ماشینی و نصب کیسینگ 

 (پایپ جکینگ) براي عبور از تقاطع ها
51 

 52 دستگاه جوش آرگون 3 3 -

 53 غلطک 1 1 -
 54 لیفتراك 1 1 -
 55 سواري دو دیفرانسیل 21 21 -
 56 وانت دو دیفرانسیل 5 5 -
 57 سواري تک دیفرانسیل 18 18 -
ک دیفرانسیلوانت ت 7 7 -  58 
 59 کامیون کمپرسی 13 5 8
 60 مینی بوس 1 1 -
 61 آمبوالنس 1 1 -
 62 دریل واگن 2 2 -
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 سوابق اجرایی -13

 موضوع پروژه ردیف
محدوده 

 کار
 پروژه 

 نام کارفرما
مبلغ پیمان 

(میلیون 
 ریال)

 شروع
 پیمان

 خاتمه پیمان

1 
مهندسی خرید و تامین کاالي پروژه کابل 

نوري و ساختمانهاي مخابراتی خط لوله  فیبر
 روش ( قطعه اول )ال شرق به شم –شمال 

تهران / 
 شاهرود

شرکت مهندسی و توسعه 
 گاز ایران

 رادر حال اج 01/11/95 187،981

2 
سیمکان فاز یک و  8"خط لوله انتقال گاز 

 دو
جهرم/ 
 سیمکان

شرکت مهندسی و توسعه 
 گاز ایران

214،165 20/01/95 27/06/97 

 25/05/95 05/04/94 104,492 شرکت گاز استان کرمان کرمان ماهان/ بم (قطعه دوم) 16"خط انتقال گاز  3

4 
 احداث سر چاهی ها و خطوط لوله جریانی 

 میدان نفتی آذر
 / ایالم

 مهران
شرکت مهندسی و توسعه 

 سروك آذر
73،349،14

 یورو 6
 در حال اجرا 09/01/93

5 
عشق  –ده محمد  10"احداث انتقال گاز 

 آباد
خراسان 

 جنوبی
شرکت گاز استان خراسان 

 جنوبی
74،955 06/11/92 09/10/93 

 13/07/92 10/03/90 167,497 شرکت گاز استان کرمان کرمان ماهان/ بم  (قطعه اول) 16"خط انتقال گاز  6

7 
اینچ دوم  56تعویض بخشی از خط لوله 

 سراسري (کنگان / فراشبند)
 - فارس

 بوشهر
شرکت مهندسی توسعه گاز 

 ایران
288,511 26/12/88 15/10/90 

8 
احداث ایستگاههاي کنترل فشار جنوب 

 اصفهان و شهرضا/ دهاقان
 اصفهان

شرکت مهندسی توسعه گاز 
 ایران

81،141 88 89 

 سمنان میامی/ دشت شاد 42"خط انتقال گاز  9
شرکت مهندسی توسعه گاز 

 ایران
163،285 86 88 

 شرکت گاز استان تهران تهران پنجم تهران 36"یه خط تغذ 10

2،658،046
 ارزي  €

 
86 

 
87 

25،290 

 کرمانشاه تاسیسات سرچاهی نفت و گاز غرب 11
شرکت نفت مناطق مرکزي 

 ایران
5،190 85 86 

 86 83 68،850 شرکت گاز استان تهران تهران پنجم گاز تهران 56و  ً 48خط انتقال گاز ً 12

 84 83 2،649 شرکت گاز استان تهران تهران زسانی شهر بومهنگار 13

 86 82 9،345 شرکت گاز استان تهران تهران مقاوم سازي تاسیسات گاز در مقابل زلزله 14

 86 82 3،120 شرکت گاز استان تهران تهران ) 99گازرسانی به صنایع ( مرحله  15

 83 82 788 لیات انتقال گازعم 3منطقه  مرکزي نیزار / اراك 30خط لوله  ً 16

 85 82 13،320 شرکت گاز استان تهران تهران دماوند / فیروزکوه 16خط انتقال گاز ً  17

18 
سراسري  42“تعویض قسمتی از خط لوله 

 اول
 82 81 3،690 شرکت انتقال گاز ایران اصفهان

 83 80 2،690 صدا و سیما تهران گازرسانی جام جم 19

 یزد یزد ، تفت ، مهریز24"خط انتقال گاز  20
شرکت مهندسی توسعه گاز 

 ایران
9،534 79 83 
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ف
دی

ر
 

 موضوع پروژه

محدوده 
 کار

 پروژه 
 نام کارفرما

 مبلغ پیمان

(میلیون  
 ریال)

 شروع
 پیمان

خاتمه 
 پیمان

احداث باقیمانده کانال و تونل بتنی کابل  21
 ورخانه)ق -کیلو وات(مصلی 230

 82 79 1،367 شرکت برق منطقه اي تهران تهران

توسعه گاز  یشرکت مهندس لیاردب گرمی / پارس آباد 16“خط انتقال گاز  22
 رانیا

11,480 79 81 

 80 78 1،790 شرکت گاز استان تهران سمنان گازرسانی مهدیشهر سمنان 23

 80 77 257،657 شرکت فاضالب استان تهران تهران C20الی   C17-Cعملیات لوله گذاري 24

 خط انتقال گاز هشترود 25
آذربایجان 

 شرقی

شرکت مهندسی توسعه گاز 
 ایران

790 77 79 

 76 76 45،000 شرکت فاضالب استان تهران تهران 1600پر نمودن حفره هاي داخلی لوله  26

 مهاباد 10“احداث خط انتقال گاز  27
آذربایجان 

 غربی

شرکت مهندسی توسعه گاز 
 ایران

1،029 76 77 

 76 75 494 شرکت گاز استان تهران تهران شمال تهران 4گاز رسانی به منطقه  28

 75 75 12،500 شرکت ملی گاز ایران تهران اسدارانپ -تست گاز بزرگراه همت 29

 76 74 1،456 شرکت گاز استان تهران سمنان گازرسانی شهر سمنان 30

 75 74 460 ن مازندرانشرکت گاز استا مازندران گازرسانی شهر نور 31

 75 73 370 شرکت گاز استان مازندران مازندران خط تغذیه گاز نوشهر و چالوس 32

 71 71 639 شرکت گاز استان تهران سمنان گازرسانی شهر دامغان 33

34 
جنوب و  هاشم آباد  8گاز رسانی منطقه 

 تهران
 71 68 970 شرکت گاز استان تهران تهران

 69 65 475 شرکت گاز استان تهران قزوین قزوینگازرسانی شهر  35

 68 64 337 شرکت ملی گاز ایران خراسان گازرسانی منطقه سعد آباد مشهد 36

 65 64 495 شرکت گاز استان تهران تهران شرق تهران شمال D4گازرسانی منطقه  37

 63 62 101 شرکت ملی گاز ایران تهران گازرسانی شهر نظر آباد 38

39 
ات زیربنایی شهر جدید تاسیس

 خوزستان(پتروشیمی ایران ژاپن)
 خوزستان

شرکت ملی صنایع 
 پتروشیمی

143 62 64 

 ایالم آبرسانی و آتشنشانی سرطاف (ایالم) 40
 بنیاد امور مهاجرین

 جنگ تحمیلی استان ایالم
13،585 62 62 

 دزفول جمع آوري فاضالب شهرستان دزفول 41
شرکت عمرانی بنیاد 

 مستضعفان
16،141 61 62 

 62 61 4،733 بنیاد تحصیلی ایالم ایالم احداث منبع زیرزمینی ایالم 42

 62 61 15،955 شرکن جنرال مکانیک شیراز لوله کشی خوابگاه  دانشگاه شیراز 43

 ایالم از شهرك فلسطینگ -ب آ -برق 44
شرکت عمرانی بنیاد 

 مستضعفان
1،135 61 62 

 62 62 1،932 شهرداري ایالم ایالم خانه نان اجراي سیستم گرمایشی کار 45
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 : کلیدي شرکتپروژه هاي  -14
 احداث سر چاهی ها و خطوط لوله جریانی میدان نفتی آذر -14-1

  در ریانیج لوله خطوط و سرچاهی تاسیسات احداث و تجهیزات و کاال حمل و مصالح تهیه تفصیلی، طراحی شامل پروژه معرفی:
 .باشد می ایالم ستانا در واقع مهران، شهر کیلومتري 20 در پروژه اجراي محل .باشد می نهایی تولید و هنگام دزو تولید مرحله  دو 
 

     مشخصات پروژه :

 )EPC( نفتی آذرمشترك سر چاهی ها و خطوط لوله جریانی میدان تاسیسات احداث  :موضوع پروژه     

   ------مشاور :                               شرکت مهندسی و توسعه سروك آذر کارفرما:    
   

 

  :شرح عملیات

 یمنیا و کیکاتد فاظتح مخابرات، ق،یدق ابزار برق، ،یکیمکان و یبرق ساتیتاس ،يمعمار سازه، ل،یویس لوله، خط يکارها هیکل ياجرا
 شده، ادی یسرچاه اتسیتاس به یرسان برق ییهوا کابل ياجرا و يگذار هیپا ، ينور بریف کابل ياجرا نیهمچن یانیجر هلول خطوط جهت

 استقرار جهتی نساختما و ییاجرا اتیعمل و...  ،یسرچاه ساتیتأس به یدسترس يها جاده شامل بنایی زیر تأسیسات ساخت و لیتکم
 یم يانداز اهر و شیآزما و یسرچاه ساتیتاس کنترل يستمهایس يانداز راه و تست نصب، ،یسرچاه ساتیتأس نصب و يحفار يها دکل
 .باشد

 : اینچ دوم سراسري(کنگان / فراشبند) 56تعویض بخشی از خط لوله  -14-2

 در دو قطعهکه د شبنکنگان / فراحدفاصل  دوم سراسري 56" خط لوله احداثو  و تدارك کلیه کاالهاي مورد نیاز پروژه شامل تامین :معرفی
  اجرا می شود. 

 PCبه روش کنگان / فراشبند حدفاصل  دوم سراسري 56" احداث خط لوله :موضوع پروژه

 شاور فرآیندسازان انرژيشرکت مهندسین م مشاور :             طرح خطوط انتقال گاز        –گاز ایران شرکت مهندسی و توسعه  کارفرما:

 

 

 

  : شرح عملیات

، سیستم حفاظت   ) ، نصب کامل خط لوله انتقال گاز ، آزمایش هیدرواستاتیکR.O.Wانجام کلیه کارهاي الزم براي عملیات مسیرسازي (
 کاتدیک ، راه اندازي و رفع عیوب آن می باشد .

 شماره پیمان تاریخ پیمان مدت پیمان
ماه 28  09/01/1393  AP-1-92-85 

 شماره پیمان تاریخ پیمان مدت پیمان
روز 345  25/03/1389  790621 
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 میامی/ دشت شاد 42"خط انتقال گاز  -14-3

 والی کوه پارچینبا انشعاب از خط مزبور ح 48"با توجه به احداث خط لوله پنجم تهران در محور نیزار/پارچین، ابتداي خط لوله  :معرفی
 دامه امه می یابد. در جنوب شرقی تهران آغاز و تا شهر سمنان ادامه یافته و با عبور از شمال شهر سمنان، دامغان و سپس تا شاهرود ادا 

 ث خط عبور از شهر سبزوار به سمت سنگ بست مشهد می باشد که بخشی از مسیر در ناحیه کوهستانی واقع شده است. احدا مسیر با
 کیلومتر می باشد. 166حدفاصل میامی/ دشت شاد به طول حدود  42"لوله 

 
 مشخصات پروژه:

 )PC( میامی/ دشت شاد 42"خط انتقال گاز  :موضوع پروژه

شرکت مهندسین مشاور پترو فرآیند انرژيمشاور : رح خطوط لوله سراسري               ط  -گاز ایران و توسعه  شرکت مهندسی کارفرما:  

 

 

 یر اختصاصیتصاصی و غدر دو بخش اختهیه کلیه کاالهاي موردنیاز جهت تکمیل کار را از منابع مورد تایید داخلی و خارجی  : شرح عملیات

ب آزمایش هیدرواستاتیک، راه اندازي و رفع عیونصب کامل خط لوله انتقال گاز،  (R.O.W)کلیه کارهاي الزم براي عملیات مسیرسازي  اجرا  ،
 می باشد.

 پنجم تهران 36"خط تغذیه  -14-4

 راه سرخهاده دماوند و بزرگجتقاطع بزرگراه هاي بابائی، دماوند و مسیر  غربیاز ابتداي رمپ شمال C.G.S در ادامه خروجی 36"خط  :معرفی
 باشد.تهرانپارس می  24"و 22"حصار تا محل اتصال به خطوط 

 )PC( خط پنجم تهران ( فاز دوم ) Psig 250احداث خط تغذیه  :موضوع پروژه

                                                           شرکت گاز استان تهران کارفرما:

 

 

آالت و متعلقات و نصب کلیه اتصاالت و شیر Psig 250با فشار  36"و30"،24"لوله گذاري به اقطار اجراي شامل پروژه  : شرح عملیات

فاظت کاتدي از نوع احداث یک مورد ایستگاه ح ، متر45×30به ابعاد  3شماره تسطیح و محوطه سازي و شن ریزي داخل ایستگاه،  مربوطه

 .بستر آندي

 

 شماره پیمان تاریخ پیمان مدت پیمان
ماه 14  27/05/1386  790384 

 شماره پیمان تاریخ پیمان مدت پیمان
روز 250  30/03/1386  110466 
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 پنجم گاز تهران 56و  ً 48خط انتقال گاز ً -14-5

معرفی: پروژه خط انتقال گاز 48 اینچ و 56 اینچ پنجم تهران واقع در حومه شریف آباد می باشد که از محدوده ضلع جنوبی ایستگاه فرستنده 

اینچ گاز پارچین/دماوند شروع و به حوالی روستاي ماهمالو واقع در ضلع جنوبی رودخانه دماوند منتهی می شود.  16ک موجود خط لوله توپ  

 مشخصات پروژه :

 )PC( پنجم گاز تهران 56و  ً 48خط انتقال گاز ً :موضوع پروژه

هندسین مشاور هزار راهممشاور :                                             شرکت گاز استان تهران                           کارفرما:  

 

 

 شرح عملیات :

باشد اضی میرارتی انقبحا از نوع غالف الیه و سرجوش ه 3احداث جاده سرویس و جاده هاي دسترسی ،عایقکاري لوله ها از نوع پلی اتیلن 
مورد جعبه  6، نصب  48"بین راهی  اتصاالت و شیرآالت، تست هیدرواستاتیک ومقاومت و نشتی، احداث ایستگاه شیر ،نصب لوله و ، حمل 

مورد نقطه اندازه  25اتصال و کنترل ، نصب یک  مورد سیستم اتصال به زمین ، یک  مورد احداث ایستگاه حفاظت از زنگ ، ساخت ونصب 
 .تانسیل ، احداث یک  مورد بستر آنديگیري پ

 ماهان/ بم  (قطعه اول) 16"خط انتقال گاز  -14-6

 80ز و بطول حدود ماهان ) آغا .SC.Gماهان از (  –اینچ کرمان  16بم (قطعه اول)که در امتداد خط اتنقال گاز  –اینچ ماهان  16خط انتقال گاز  : معرفی

  نشعاب شهر گلبافت ادامه می یابد.اینچ تا پس از ا 16کیلومتر لوله بقطر 

 مشخصات پروژه :

 )PC()  بم (قطعه اول –اینچ ماهان  16خط انتقال گاز  :موضوع پروژه

 صنعت ترگس هامون مشاور مهندسین شرکت مشاور :                                      کرمان استان گاز شرکت  کارفرما:

 

 

 16صلی طر خط لوله اق .اشدکلیه کارهاي الزم براي نصب کامل خط لوله انتقال گاز ، آزمایش و راه اندازي و رفع عیوب آن میب : شرح عملیات

 چ میباشد.این 0,375، 0,312، 0,250متر و با ضخامتهاي  80000و بطول در حدود   API 5L X 52 اینچ و فوالد آن از نوع 

 

 شماره پیمان تاریخ پیمان مدت پیمان
روز 410  22/08/1383  110262 

 شماره پیمان تاریخ پیمان مدت پیمان
 602154 1390/06/16 روز 760
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 دماوند / فیروزکوه 16خط انتقال گاز ً -14-7

وند تا روستاي سعیدآباد فاز دو حد فاصل شهر دما 16"باسایز  ،  PSI 1050فیروزکوه با فشار طراحی حداکثر  –خط انتقال دماوند  : معرفی

 زانو صورت میپذیرد .و بدون استفاده از  BENDINGامتداد دارد . تغییر مسیر در طول خط انتقال با دستگاه 

 مشخصات پروژه :

 ( فاز دوم ) خط انتقال دماوند / فیروزکوه : موضوع پروژه

 ------ ر :مشاو                            تهران                                          استان گاز شرکت  کارفرما:

 

 

 : شرح عملیات

با  API-5L-X52وله متر با ل 40500و نصب اتصاالت ، شیرها و عالیم شناسایی بطول تقریبی  16"اجراي لوله گذاري خط انتقال باسایز 
ز عبور ااتدیک ، ک، تهیه و اجراي عایقکاري ، اجراي رادیوگرافی و آزمایشات مربوطه و حفاظت  0,181" ،”0,344،  0,406 "ضخامتهاي 

 رودخانه ها با پوشش هاي بتنی، محوطه سازي و ساخت ونصب حصار و درب محوطه ایستگاهها . 

 حداث ایستگاههاي کنترل فشار جنوب اصفهان و شهرضا/ دهاقانا - 14-8

با ظرفیت  1050وجی ر، فشار خ 1400این پروژه مشتمل بر ساخت دو ایستگاه (ایستگاه کنترل فشار جنوب اصفهان با فشار ورودي  : معرفی

1،000،000m3/h  100،000با ظرفیت  1050، فشار خروجی  1400ایستگاه کنترل فشار شهررضا / دهاقان با فشار ورودي  وm3/h   می
 باشد.)

 مشخصات پروژه :

 )Cاحداث ایستگاههاي کنترل فشار جنوب اصفهان و شهرضا/ دهاقان ( : موضوع پروژه

 دسین مشاور استوامهن مشاور :                                                       اسري گازطرح چهارم و هشتم سر کارفرما:

 

 

 : شرح عملیات

 

 

 

 شماره پیمان تاریخ پیمان مدت پیمان
06/07/1382 روز 550  030280 

هاي کنترل فشـار و هاي کنترل فشار جنوب اصفهان و شهرضا/دهاقان مشتمل بر اجرا و نصب ایستگاهکارهاي اجرایی پروژه احداث ایستگاه
 .می باشد 95*80و  70*140ارکشی ایستگاه با ابعاد محوطه سازي و حص

 

 شماره پیمان تاریخ پیمان مدت پیمان
7/7/1388 روز 265  432375 
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	14- پروژه های کلیدی شرکت :

