








گواهینامه صالحیت پیمانکاري
جناب آقاي  حبیب  جاللیان عبدي

مدیر عامل محترم شرکت مهندسی ترانشه پل راه
شماره ثبت 236010

شناسه ملی 10102769332
با استناد به مصوبه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 1381/12/11 هیأت محترم وزیران و با توجه به احراز شرایــــط الزم و تأیید صالحیت آن 
شرکت در سامانه جامع تشخیص صالحیت عوامل نظام فنی اجرایی، به این وسیله صالحیت آن شرکت براي انجام امور پیمانکاري به شــرح زیر 

اعالم می گردد.
با تعداد 3 کار مجاز رشته راه و ترابري پایه 2
با تعداد 4 کار مجاز رشته نفت و گاز پایه 5

رعایت قانون برگزاري مناقصات به شماره 130890 مورخ 1383/11/17 ، آیین نامه هاي اجرایی مربوطه و ظرفیت کاري مجاز در زمـان ارجاع کار 
توسط آن شرکت ضروري است.

پایه دو رشته «راه و ترابري»  این شرکت در زمینه فعالیت هاي مربوط به رشته «نفت و گاز»  است. 
غالمرضا شافعی

معاون نظارت راهبردي
این گواهینامه از تاریخ صدور تا پایان دوره ارزشیابی و حداکثر تا تاریخ 1397/05/22 معتبر می باشد.

هرگونه تغییر در ارکان و سهام شرکت و اطالعات امتیازآوران (مدیرعامل، هیأت مدیره و کارکنان امتیازآور)، باید حداکثر ظــرف سه ماه در •
سامانه ساجات (http://sajat.mporg.ir) ثبت شود.

هر قرارداد جدید حداکثر ظرف سه ماه پس از انعقاد قرارداد و صورت وضعیت هاي جدید پس از تأیید کارفرما باید در سامانه ســاجــات ثبت •
شود، تا امتیاز آنها هنگام تشخیص صالحیت دوره بعد و آزادسازي ظرفیت منظور شود.

در صورت مغایرت مطالب این گواهینامه با اطالعات موجود در پایگاه http://sajar.mporg.ir، اطالعات پایگاه اصالت دارد.

به مندرجات پشت صفحه گواهینامه توجه فرمایید.

63327 شماره:
1393/06/04 تاریخ:

پیوست:





























پروژه هاي اجرا شده

ف
مبلغ پیمانشرح پیمانکارفرماردی

اریخ پیمانتشماره پیمان25%+ 

اداره کل راه و ترابري 1
000,700,8215785/1717/3/85بهسازي راه روستایی جمایراناستان اردبیل

شهرکهاي صنعتی استان 2
2000,000,000,2321212/4/85آماده سازي شهرك صنعتی اردبیل اردبیل

اداره کل راه و ترابري 3
استان اردبیل

-بهسازي و تکمیل راه روستایی خیارك
000,000,43019493/1716/8/85کنسول کندي

اداره کل راه و ترابري 4
000,000,34619467/1716/8/85روستایی داشلوجهبهسازي و تکمیل راه استان اردبیل

اداره کل راه و ترابري 5
832,709,981,520680/1730/8/85پونل-بهسازي و تکمیل محور خلخالاستان اردبیل

شهرکهاي صنعتی استان 6
اردبیل

خاکبرداري و حمل خاکهاي موجود در فاز 
2835,772,18585201/9/86یک شهرك صنعتی اردبیل 

اداره کل راه و ترابري 7
استان اردبیل

بهسازي و تکمیل راههاي روستایی 
910,335,5244506/1713/3/87سروآباد نمین

شهرکهاي صنعتی استان 8
اردبیل

آماده سازي الین دوم شهرك صنعتی 
2000,280,824,3601912/6/87اردبیل 

اداره کل راه و ترابري 9
استان اردبیل

ه پروج قلع-راهسازي و ابنیه فنی راه کوثر
2000,125,747,1013162/1718/7/87

مدیریت -شرکت ملی نفت10
اکتشاف

حلمسازيوآمادهدسترسیجادهاحداث
1493,698,412,448811017/09/88چاركاکتشافیچاه

مدیریت -شرکت ملی نفت11
اکتشاف

سازيآمادهودسترسیجادهاحداث
747,966,978,88915621/3/90غربیخیاماکتشافیچاهمحل

مدیریت -شرکت ملی نفت12
اکتشاف

وآمادهدسترسیجادهرمیموتاحداث
1798,831,912,149012927/07/90افشاراکتشافیچاهمحلسازي

احداث جاده دسترسی مرکز جمع آوري نفت مناطق مرکزي ایران13
5018/11/90-73-208,483,083,12520436سپید زاخور-میادین دي

مدیریت -شرکت ملی نفت14
اکتشاف

احداث جاده دسترسی و آماده سازي 
941,310,854,55911288/11/91محل چاه اکتشافی چاربرجه

مدیریت -شرکت ملی نفت15
اکتشاف

احداث جاده دسترسی و آماده سازي چاه 
2389,691,388,38921063/7/92اکتشافی سهراب 



ف
مبلغ پیمانشرح پیمانکارفرماردی

اریخ پیمانتشماره پیمان25%+ 

شرکت شهرك هاي صنعتی 16
استان البرز

اجراي زیرسازي، اجراي جداول، خیابانهاي 
675,827,838,341863028/12/92شهرك صنعتی اشتهارد5فاز 

مدیریت -شرکت ملی نفت17
اکتشاف

احداث جاده دسترسی و آماده سازي چاه 
486,044,160,389310224/6/93اکتشافی آبان جنوب غربی

مدیریت -شرکت ملی نفت18
000,000,725,329214014/5/93جمع آوري پساب چاه هاي اکتشافیاکتشاف



ف
ردی

درصد تاریخ خاتمهتاریخ شروعمبلغ پیمانشـــرح
تپیشرف

تاریخ تحویل 
نام کارفرماموقت

احداث جاده دسترسی و آماده سازي 1
1محل چاه اکتشافی چارك 

شرکت ملی نفت ایران493,698,412,4417/09/8830/01/90100%19/01/90

مدیریت اکتشاف

سازي احداث جاده دسترسی و آماده 2
محل چاه اکتشافی خیام غربی

شرکت ملی نفت ایران747,966,978,804/04/9004/11/90100%20/12/90

مدیریت اکتشاف

احداث و ترمیم جاده دسترسی و آماده 3
1سازي محل چاه اکتشافی افشار 

شرکت ملی نفت ایران798,831,912,1427/07/9031/02/91100%30/02/91

مدیریت اکتشاف

احداث جاده دسترسی و آماده سازي 4
محل چاه اکتشافی چاربرجه

شرکت ملی نفت ایران941,310,854,5501/11/9025/03/93100%25/03/93

مدیریت اکتشاف

احداث جاده دسترسی و آماده سازي 5
2محل چاه اکتشافی سهراب 

ایرانشرکت ملی نفت 389,691,388,3809/11/9105/06/93100%31/05/93

مدیریت اکتشاف

احداث جاده دسترسی مراکز جمع 6
سپید زاخور -آوري میادین دي

شرکت ملی نفت ایران208,483,083,12508/07/9205/02/93100%17/02/93

نفت مناطق مرکزي

اجراي زیرسازي، اجراي جداول، 7
شهرك صنعتی اشتهارد5خیابانهاي فاز 

شرکت شهرك هاي 675,827,838,3403/02/9323/01/94100%
صنعتی البرز

احداث جاده دسترسی و آماده سازي 8
آبان جنوب غربیمحل چاه اکتشافی

شرکت ملی نفت ایران486,044,160,3829/06/9329/02/94100%20/02/94

مدیریت اکتشاف





































فهرست تقدیرنامه، رضایت نامه، ارزیابی

ف
شماره پیمانمبلغ پیمانشرح پیمانکارفرماردی

تاریخ پیمان

اداره کل راه و ترابري 1
000,700,8215785/1717/3/85بهسازي راه روستایی جمایراناستان اردبیل

شهرکهاي صنعتی استان 2
2000,000,000,2321212/4/85آماده سازي شهرك صنعتی اردبیل اردبیل

اداره کل راه و ترابري 3
استان اردبیل

-بهسازي و تکمیل راه روستایی خیارك
000,000,43019493/1716/8/85کنسول کندي

اداره کل راه و ترابري 4
000,000,34619467/1716/8/85تکمیل راه روستایی داشلوجهبهسازي و استان اردبیل

اداره کل راه و ترابري 5
832,709,981,520680/1730/8/85پونل-بهسازي و تکمیل محور خلخالاستان اردبیل

شهرکهاي صنعتی استان 6
اردبیل

خاکبرداري و حمل خاکهاي موجود در فاز 
2835,772,18585201/9/86یک شهرك صنعتی اردبیل 

اداره کل راه و ترابري 7
استان اردبیل

بهسازي و تکمیل راههاي روستایی 
910,335,5244506/1713/3/87سروآباد نمین

اداره کل راه و ترابري 9
استان اردبیل

ه پروج قلع-راهسازي و ابنیه فنی راه کوثر
2000,125,747,1013162/1718/7/87

مدیریت -شرکت ملی نفت10
اکتشاف

محلسازيوآمادهدسترسیجادهاحداث
1774,208,135,348811017/09/88چاركاکتشافیچاه

مدیریت -شرکت ملی نفت11
اکتشاف

محلسازيوآمادهدسترسیجادهاحداث
747,966,978,88915621/3/90غربیخیاماکتشافیچاه

مدیریت -شرکت ملی نفت12
اکتشاف

وآمادهدسترسیجادهوترمیماحداث
1438,265,930,119012927/07/90افشاراکتشافیچاهمحلسازي

احداث جاده دسترسی مرکز جمع آوري نفت مناطق مرکزي ایران13
5018/11/90-73-000,580,012,8220436سپید زاخور-میادین دي

مدیریت -شرکت ملی نفت14
اکتشاف

آماده سازي چاه احداث جاده دسترسی و 
2055,941,771,30921063/7/92اکتشافی سهراب 



سال گذشته5حسن انجام کار در 

ف
ردی

مقام مطلع نام مشاورنام کارفرمامبلغ پیمانشـــرح
کارفرما

نوع تاییدیه 
صادره

مرجع

صادر کننده

احداث جاده دسترسی و آماده سازي 1
محل چاه اکتشافی خیام غربی

747,966,978,8
شرکت ملی نفت ایران

مدیریت اکتشاف

آقاي مهندس-
علوي

مدیریت اکتشافتقدیرنامه

خدمات فنی و مهندسینظارت بر 

احداث و ترمیم جاده دسترسی و آماده 2
1سازي محل چاه اکتشافی افشار 

798,831,912,14
شرکت ملی نفت ایران

مدیریت اکتشاف

آقاي مهندس-
علوي

مدیریت اکتشافتقدیرنامه

نظارت بر خدمات فنی و مهندسی

احداث جاده دسترسی و آماده سازي 3
2سهراب محل چاه اکتشافی

389,691,388,38
شرکت ملی نفت ایران

مدیریت اکتشاف

آقاي مهندس-
علوي

مدیریت اکتشافتقدیرنامه

نظارت بر خدمات فنی و مهندسی

احداث جاده دسترسی مراکز جمع 4
سپید زاخور-آوري میادین دي

208,483,083,125
شرکت ملی نفت ایران

نفت مناطق مرکزي

آقاي مهندس-
ملک زاده

نفت مناطق مرکزي ایرانتقدیرنامه

سرپرست طرح هاي راه و ساختمان
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