


 هشخصبت کلی شرکت

 ًبم شرکت > هٌْذسی تراًشِ پل راُ

هحل ثجت > تْراى                       35:5/;18/2تبریخ ثجت >                   458232شوبرُ ثجت >   

6335 – 9;67 – 537;کذ اقتصبدی >   

554;3232498شٌبسِ هلی >      

 

 هَضَع فعبلیت شرکت )طجق اسبسٌبهِ( >

سرگراّْب ، راّْبی ریلی، ثبًذ فرٍدگبُ، تًَل ّب، ْب ًظیر جبدُ ّبی اصلی ٍ فرعی ، ثاجرا ٍ سبخت اًَاع راّهشبٍرُ ، طرح ٍ 

 پل ّب ٍ راّْبی زیرزهیٌی ٍ سیستن ّبی تراثری

 

آة 7ًفت ٍگبز     ٍ       پبیِ  7راُ ٍ تراثری   ٍ     پبیِ  3اهتیبز صالحیت ثر اسبس آخریي رتجِ ٍ احراز صالحیت >  پبیِ   

 

،  35ًشبًی قبًًَی شرکت > تْراى، شْرک غرة، ثلَار دادهبى، خیبثبى شْیذ فخبرهقذم، ًجش گلجرگ یکن شرقی، پالک 

3طجقِ اٍل ، ٍاحذ   

 

243-599:62::-5/    243-595:72::شوبرُ تلفي ٍ شوبرُ ًوبثر >    

 

ریبل 82،222،222،222سرهبیِ ثجت شذُ >   

 

هذیرُ >هشخصبت هذیرعبهل ٍ اعضبی ّیئت   

 ردیف ًبم ٍ ًبم خبًَادگی کذ هلی سوت

 3 اسوعیل جبٍیذ شیراى 42283::825 رئیس ّیبت هذیرُ

 4 اهیي رجت زادُ هیبًذٍآة 93:27434;4 هذیرعبهل ٍ ًبیت رییس ّیبت هذیرُ

 5 آرهبى جبٍیذ شیراى 856;367383 عضَ ّیبت هذیرُ

   6 

 

عضَ ّیبت هذیرُ 37743;8443 سویِ اثراّیوی خانم
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295732 شماره:

1399/06/10 تاریخ:

پیوست:

گواهینامه صالحیت پیمانکاري
جناب آقاي  شهرام  یوسفی نمین

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 4 کار مجاز رشته راه و ترابري پایه 1

با تعداد 3 کار مجاز رشته آب پایه 5

با تعداد 3 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.

 

سیدجواد قانع فر

رییس امور نظام فنی و اجرایی، مشاوران و پیمانکاران

این گواهینامه از تاریخ صدور تا پایان دوره ارزشیابی و حداکثر تا تاریخ 1403/06/04 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.
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موضوع پروژه
 مبلغ قرارداد 

(میلیون ریال)

مدت 

(ماه)
فهرست بهاء قرارداددستگاه نظارتمحل اجراکارفرماتاریخ پیمانشماره پیمان

7941281395/03/17              178,935احداث جاده دسترسی و آماده سازی محل چاههای اکتشافی زال 1
شرکت ملی نفت ایران

مدیریت اکتشاف
خوزستان

اداره نظارت بر 

خدمات فنی 

مدیریت - ساختمان 

اکتشاف

1394

2
کشف ) 76احداث جاده دسترسی و آماده سازی محل چاههای اکتشافی خانگیران 

(رود
24,295              5941301395/03/16

شرکت ملی نفت ایران

مدیریت اکتشاف
خراسان رضوی

اداره نظارت بر 

خدمات فنی 

مدیریت - ساختمان 

اکتشاف

1394

1815/96/16936296/12/15             368,780اردبیل- و راه آهن میانه 7و6و5عملیات تکمیلی زیرسازی قطعات 3

شرکت ساخت و توسعه

زیربناهای حمل و نقل 

کشور

96مهندسین مشاور فربراردبیل

12304797/03/30              82,398پسکرانه- احداث تقاطع همسطح، تکمیل روسازی و ابنیه فنی جاده بندر 4

سازمان توسعه و نوسازی

معادن و صنایع معدنی 

ایران

استان هرمزگان
مهندسین مشاور ره 

شهر
96

5
احداث جاده دسترسی به تاسیسات تقویت فشار گاز سمنان و پارچین و فامنین و 

اردستان
96/79105896/12/22روز340               78,960

شرکت مهندسی و توسعه

گاز ایران

استانهای تهران، 

سمنان، همدان و 

اصفهان

مهندسین مشاور 

طرح نو اندیشان
96

6
اجرای فنس و جاده پیرامونی ضلع غربی سایت جنوبی و قسمتی از سایت شمالی 

پارسیان
43,980              12708898/07/01

سازمان توسعه و نوسازی

معادن و صنایع معدنی 

ایران

استان هرمزگان
مهندسین مشاور ره 

شهر
97

1530987498/06/06             366,684مجتمع مس سونگون- اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت محور ورزقان7
شرکت ملی صنایع مس

ایران

استان آذربایجان 

شرقی

مهندسین مشاور 

رهاب
98راهداری 

0061399/03/01-46-1899            208,890عملیات اجرایی راههای داخلی سایت صنعتی اختر8
سازمان منطقه ویژه ی 

اقتصادی انرژی پارس
عسلویه- تان بوشهر

مهندسین مشاور 

آرسیس پارسیان سازه
1398

1884581399/06/18            411,583بهسازی راه دسترسی به معادن گچ بندر خمیر در استان هرمزگان9

سازمان توسعه و نوسازی

معادن و صنایع معدنی 

ایران

استان هرمزگان
مهندسین مشاور 

عمران تدبیر آسیا
1398

10
عملیات اجرایی راههای دسترسی معادن تنب گوراب، برازجان، خورموج و اهرم در 

استان بوشهر
206,476             1685991399/06/20

سازمان توسعه و نوسازی

معادن و صنایع معدنی 

ایران

استان بوشهر
مهندسین مشاور 

پارس پرنون
1398

1094241399/07/01             180,268 در استان گلستان2بهسازی راه دسترسی به معدن ید اینچه 11

سازمان توسعه و نوسازی

معادن و صنایع معدنی 

ایران

استان گلستان
مهندسین مشاور 

آرگمان طرح
1398

15/99/15551599/09/17      10             699,147اردبیل- راه آهن میانه 7و6و5متمم عملیات تکمیلی زیرسازی قطعات 12

شرکت ساخت و توسعه

زیربناهای حمل و نقل 

کشور

فربراستان اردبیل  1399

 سال اخیر5سابقه اجرایی کار در 

درام حدفاصل - محور کلور عملیات اجرایی احداث راه اصلی 

9+500 الی 9+320و تونل  17+450 الی 0+520کیلومتر 
اداره کل راه و شهرسازی 

استان اردبیل
3,496,015     180/266131400/09/13 استان اردبیل13

مهندسین مشاور 

آرگمان طرح
1400

141,595,202     18001361401/05/261401

اداره بر 
خدمات فنی 

- ساختمان 
 

مدیریت
اکتشاف

نظارت

استان فارس
شرکت ملی نفت ایران

مدیریت اکتشاف

احداث جاده دسترسی، آماده سازی محل کمپ و محوطھ چاه اکتشافی 
1- جھرم

پروژه ھای جاری



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



   

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 





وضعیت تملک تعداد سال ساخت مدل شرح دستگاه ردیف

در تملک شرکت 4 - - سنگ شکن سیار 1

در تملک شرکت 1 - - سنگ شکن 2

در تملک شرکت 1 - Ariyan Mix L 120 بچینگ پالنت 3

در تملک شرکت 2 - تنی120 کارخانه آسفالت 4

در تملک شرکت 3 2005 470-3کوماتسو  لودر 5

در تملک شرکت 2 1991 420-1کوماتسو  لودر 6

در تملک شرکت 3 1384 HL200ولوو لودر ولوو 7

در تملک شرکت 4 2004 D155کوماتسو  بولدوزر 8

در تملک شرکت  1 1975 D355کوماتسو  بولدوزر 9

در تملک شرکت 1 1983 G  14 گریدر کاترپیالر 10

در تملک شرکت 1 - G  14 گریدر کاترپیالر 11

در تملک شرکت 2 - G 140 گریدر کاترپیالر 12

در تملک شرکت 1 1372 G  130 گریدر کاترپیالر 13

در تملک شرکت 1 1370 G D  661 گریدر کوماتسو 14

در تملک شرکت 1 1362 FG 95 گریدر فیات آلیس 15

در تملک شرکت 1 1383 بنز کامیون کمپرسی 16

در تملک شرکت 4 1386 بنز کامیون کمپرسی 17

در تملک شرکت 3 1391 بنز کامیون کمپرسی 18

در تملک شرکت 3 1983 بنز کامیون کمپرسی 19

در تملک شرکت 4 1981 بنز کامیون کمپرسی 20

در تملک شرکت 10 1981 N10ولوو  کامیون کمپرسی 21

در تملک شرکت 8 1982 N 10ولوو  کامیون کمپرسی 22

در تملک شرکت 1 1968 N 88ولوو  کامیون باری چوبی 23

در تملک شرکت 3 1968 24

در تملک شرکت 3 1980 ولوو کامیون کمپرسی 25

در تملک شرکت 1 1364 بنز کامیون باری چوبی 26

در تملک شرکت 1 1390 ایسوزو کامیونت سقفی فلزی 27

در تملک شرکت 1 1357 بنز کامیونت 28

فهرست تجهیزات و ماشین آالت

تریلر



در تملک شرکت 1 1389 ایسوزو (خط کشی)کامیون ایسوزو  29

در تملک شرکت 1 2007 PC 220-7کوماتسو  بیل مکانیکی 30

در تملک شرکت 2 2012 هیوندای بیل مکانیکی چرخ الستیکی 31

در تملک شرکت 2 1391 هیوندای بیل مکانیکی چرخ زنجیری 32

در تملک شرکت 1 2007 کوماتسو بیل مکانیکی 33

در تملک شرکت  1 1388 PC  220 بیل هیدرولیکی 34

در تملک شرکت 2 2016 هیوندای بیل مکانیکی چرخ زنجیری 35

در تملک شرکت 3 1364 بنز کامیون تانکر آبپاش 36

در تملک شرکت 2 - - ماشین آب پاش 37

در تملک شرکت 3 - - پمپ آب 38

در تملک شرکت 4 - لیتری2000 تانکر آب  39

در تملک شرکت 1 - لیتری6000 تانکر آب 40

در تملک شرکت 1 - لیتری1000 تانکر آب 41

در تملک شرکت 1 - لیتری6000 تانکر آب هوایی 42

در تملک شرکت 1 - لیتری10000 منبع آب هوایی 43

در تملک شرکت 1 - - کارواش آب گرم  44

در تملک شرکت 3 1383 بنز کامیون میکسر 45

در تملک شرکت 3 - تنی50 سیلو سیمان 46

در تملک شرکت 1 - - بتونیر 47

در تملک شرکت 1 - - میکسر با دیگ و موتور 48

در تملک شرکت 6 - C  100 HC D غلتک ویبره 49

5 در تملک شرکت - - غلتک ویبره دستی 50

در تملک شرکت 2 - - غلتک پاچه بزی 51

در تملک شرکت 2 - فوگل 1804 فینیشر 52

در تملک شرکت 1 - - قیرپاش 53

در تملک شرکت 1 - بنز (قیرپاش)کامیون تانکر  54

در تملک شرکت 1 - - تانکر قیر 55

در تملک شرکت 3 - لیتری20000 تانکر گازوئیل  56

در تملک شرکت 2 - لیتری15000 تانکر گازوئیل  57

در تملک شرکت 2 - لیتری180000 تانکر گازوئیل  58

در تملک شرکت 1 - لیتری24000 تانکر گازوئیل  59

در تملک شرکت 2 - لیتری2000 تانکر گازوئیل سیار  60



در تملک شرکت 1 - - پمپ زوبین گازوئیل 61

در تملک شرکت 1 1353 C A  25 غلتک چرخ آهنی 62

در تملک شرکت 1 - هام2620 63

در تملک شرکت 4 - - غلتک چرخ الستیکی 64

65

در تملک شرکت 1 1983 بنز 911جرثقیل   66

در تملک شرکت 1 1983 بنز کفی جرثقیل- کامیون  67

در تملک شرکت 1 - - اطاق کمپرسی با جک 68

در تملک شرکت 1 - sany60c پمپ بتن ثابت 69

در تملک شرکت 2 - - قیف بتن 70

در تملک شرکت 1 - - قیف بچینگ 71

در تملک شرکت 10 - - ویبراتور بتن 72

در تملک شرکت 4 - Ingersorland کمپرسور باد دیزل 73

در تملک شرکت 3 - - کمپرسور باد 74

در تملک شرکت 1 - - ژنراتور برق کوچک 75

در تملک شرکت 2 2008 855 G  5 400kwموتور برق کامینز  76

در تملک شرکت 3 - MCM  100 C 100kwموتور برق  77

در تملک شرکت 2 - - 150kwموتور برق  78

در تملک شرکت 1 - - موتور برق قیر پاش 79

در تملک شرکت 1 - بنز 309مینی بار  80

در تملک شرکت 1 1363 بنز مینی بوس  81

در تملک شرکت 1 1392 - وانت مزدا دو کابین 82

در تملک شرکت 1 1388 - (پیکاپ)نیسان دو کابین  83

در تملک شرکت 1 1379 - وانت پاژن دو کابین 84

در تملک شرکت 1 1390 - (پیکاپ)وانت نیسان  85

در تملک شرکت 1 1390 - وانت مزدا  86

استاتیکی
استاتیکیغلتک چرخ آهنی

در تملک شرکت 1 - H  2000 ماشین خط کشی معابر



در تملک شرکت 1 1389 - وانت مزدا 87

در تملک شرکت 1 1393 زامیاد وانت نیسان 88

در تملک شرکت 1 1390 زامیاد وانت نیسان 89

در تملک شرکت 1 1982 تویوتا 90 اف2وانت 

در تملک شرکت 1 1378 - 91 درب4پاترول 

در تملک شرکت 1 1377 - 92 درب2پاترول 

2 در تملک شرکت 1387 - رونیز 93

در تملک شرکت 2 1385 - 405پژو  94

در تملک شرکت 1 1392 - 405پژو  95

استیجاری 1 1389 - 206پژو  96

در تملک شرکت 1 1387 - پراید 97

در تملک شرکت 1 1393 - 90ال  98

در تملک شرکت 1 - اینگر سورلند دریل واگن 99

در تملک شرکت 1 1970 رومانی تراکتور 100

در تملک شرکت  1 1983 ولوو (تریلی)کامیون کشنده  101

در تملک شرکت 4 - - تجهیزات کامل نقشه برداری 102

در تملک شرکت 3 - - دستگاه خم کن آرماتور 103

در تملک شرکت 3 - - قلم پیکور 104

در تملک شرکت 3 - Bomag کمپکتور 105

در تملک شرکت 2 - - موتور جوش سیار 106

در تملک شرکت 1 - - موتور جوش دیزل 107

در تملک شرکت 3 کانتینر 108

در تملک شرکت 3 - متری12 کانتینر 109

در تملک شرکت 2 - متری6 کانتینر 110

در تملک شرکت 3 - متری12 کانکس 111

در تملک شرکت 20 - متری6 کانکس 112

در تملک شرکت 2 - - کانکس سرویس بهداشتی 113

در تملک شرکت 3 - دو بوم جمبو دریل 114

در تملک شرکت 2 - - درام کاتر 115

در تملک شرکت 2 - - قالب تونل تمام مقطع 116

در تملک شرکت 2 - - پمپ شاتکریت تر 117

در تملک شرکت 7 - - پمپ شاتکریت خشک 118
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