
تاریخ عقد وزن کل ( تن) تعدادنام کارفرماشرح پروژهردیف
قرارداد

مبلغ قرارداد شده  ( ریال) 

11,00071/12/262,450,000,000وزارت  راه  و ترابريساخت ونصب پل سوم آبادان( پل بهمنشیر) 1

14,000وزارت  راه  و ترابريپل راه آهن بافق بندر عباس بطول 800 متر2

12,16174/06/277,780,086,000شرکت KMC  شهرداري  کراچی پاکستانساخت پل پاکستان 606 متر3

228774/10/26759,325,700 دفترامور مناطق محروم  کشورپل کف فلزي 40 متري عرض 4متر4

110074/12/28340,000,000اداره راه و ترابري خوزستانپل تیرمرکب طول 38متري5

11,40075/01/165,100,000,000وزارت  راه  و ترابريساخت، نصب و سیویل پل  304 متري مارد6

13,50075/04/0910,080,000,000 سازمان  مهندسی  و عمران  شهر تهرانساخت وحمل ونصب پلهاي تقاطع راه آهن(  طرح نواب) 7

12875/04/2775,600,000اداره کل امورعشایري لرستانپل کف فلزي طول 24 وعرض 4متر8

32575/08/1596,250,000اداره  کل  امور عشایري  استان  لرستانپل عابرپیاده  طول 74.65وعرض 2متر9

ساخت و نصب و سیویل  پل دوم شهید جهان آرا 10
شهرداري خرمشهر( بطول 384متر) 

11,53575/09/1013,820,000,000شهرداري  خرمشهر

213675/12/28516,800,000اداره راه وترابري استان هرمزگانپل تیرمرکب 30متري هرمزگان11

177076/02/223,912,000,000 سازمان  مهندسی  و عمران  شهر تهرانساخت ونصب پل کف فلزي نیاوران تهران12

13076/04/21135,000,000وزارت جهاد سازندگی جهت کشورسودانپل تیر مرکب 40متري13

ساخت و نصب و سیویل پل تیرمرکب 340 متري عرض 15 14
متر ( پیروزي آبادان) 

11,31076/07/1312,043,000,000شهرداري آبادان

13576/07/21129,150,000اداره کل امورعشایراستان لرستانپل کف فلزي عرض 4.5 متري  بادهانه 30 متري15

24076/08/10136,000,000جهاد سازندگی  اراكپل تیرمرکب 25متري عرض 5 متر16

212076/08/20456,000,000اداره کل راه وترابري استان بوشهرپل کف فلزي40متري عرض 4.2 متر17

14376/08/21180,600,000سازمان جهادسازندگی استان  ایالمپل تیرمرکب 40 متري18

15376/09/05222,600,000جهاد سازندگی اصفهانپل تیرمرکب 45 متري عرض  5 متر19

13576/10/06183,750,000جهاد سازندگی شهرستان کازرونپل تیرمرکب 35 متري20

14576/12/07176,400,000جهاد سازندگی شهرستان کازرونپل تیرمرکب 40متري دوشاهتیره21

12076/12/0970,000,000اداره امورعشایري استان خوزستانپل تیرمرکب 25 متري22

145076/12/232,890,000,000شهرداري شوشترساخت و نصب پل شیخ شوشتري23

12,16377/01/314,955,516,159هواپیمائی سها  ساخت  آشیانه  هواپیماي 24747

176277/04/069,906,000,000شرکت  توسعه  منابع  آب  و نیروي  ایرانتجهیزات سد مسجد سلیمان25

لیست پلهاو سازه هاي فلزي شرکت ماشین  سازي اراك
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116577/07/17230,000,000شرکت  توسعه  منابع  آب  و نیروي  ایراننصب پل خرپائی پروژه سد کارون 263

163077/08/134,306,054,400شهرداري تهران       ساخت ونصب  پل  اشرفی  اصفهانی    تهران27

12077/11/0576,000,000سازمان جهادسارندگی  استان  ایالمساخت پل 25متري دوشاهتیره28

515077/12/13570,000,000سازمان جهاد سازندگی استان  کرمانپلهاي تیرمرکب 25 متري29

14577/12/22315,000,000 اداره  کل  غله  استان  مرکزيپل تیرمرکب 23.5 متري30

112078/03/101,080,000,000شرکت سازه سازان پل گرگرآب منطقه اي اهواز پل  خرپائی  طول 119.7 متر31

14578/06/14253,800,000سازمان  جهاد سازندگی  استان  ایالمپل تیرمرکب 40 متري32

311278/09/29792,000,000اداره کل راه وترابري استان خوزستانپل  روستائی  عرض  5 متر 24متري33

32678/11/19109,200,000سازمان جهادسازندگی استان خوزستانپل عابرپیاده 22.5 متري34

11078/11/2470,400,000اداره جهاد سازندگی شهرستان ایذهپل روستائی عرض 5 متر 21 متري35

15378/12/25325,420,000سازمان جهاد سازندگی گیالنپل تیرمرکب 35 متري36

180079/05/298,300,000,000سازمان مهندسی وعمران شهر تهرانساخت واجراي سیویل ونصب پل بزرگراه شهیدهمت تهران37

221579/08/172,237,872,000شرکت توسعه صنایع آب ونیروي ایرانپل تیرمرکب 45متري38

12079/08/3096,000,000       اداره  جهادسازندگی  شهرستان  ایذهپل  تیرمرکب 25 متري39

12079/09/06108,000,000سازمان امورعشایري استان خوزستانپل تیرمرکب 25 متري40

13579/09/06189,000,000 جهادسازندگی  شهرستان  شوشپل تیرمرکب 35 متري41

212579/11/25653,250,000سازمان جهادسازندگی استان اردبیل  پل  تیرمرکب  35 متري42

15279/11/30249,600,000شهرداري اردبیلپل تیرمرکب طول 19.1 متري43

110779/12/14577,800,000شرکت سهامی آب منطقه اي کرمانپل تیرمرکب 45 متري44

19679/12/23518,400,000       جهاد سازندگی  شهرستان  لنجانپل  تیرمرکب  60متري45

210679/12/28572,400,000سازمان  جهاد سازندگی  استان  ایالمپل  تیرمرکب  35 متري46

12080/06/1360,000,000جهاد کشاوزري باغملکپل تیرمرکب 25متري47

14280/07/14279,000,000جهاد کشاورزي مسجد سلیمانپل تیرمرکب 40 متري مسجد سلیمان48

19680/07/17677,040,000راه و ترابري شیرازپل تیرمرکب 60 متري شیراز49

17280/09/22590,400,000جهاد کشاورزي گیالنپل خرپائی 66 متري رشت50
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12,50080/10/0446,000,000,000شرکت توسعه صنایع آب ونیروي ایرانساخت ونصب پل اول  ایذه( بطول 336متروعرض 11.8متر) 51

ساخت پلهاي تیرمرکب 25و30و45  متري وپلهاي خرپایی 52
30و45متري

141,00780/12/287,248,000,000وزارت  راه  و ترابري

210081/01/31520,000,000وزارت راهپل تیرمرکب 25 متري53

226881/01/311,674,000,000وزارت راهپل تیرمرکب 45 متري54

69681/01/312,455,000,000وزارت راهپل تیرمرکب 30 متري55

110081/03/18520,000,000شهرداري خمینپل تیرمرکب 30 متري خمین56

11,50081/06/0135,190,000,000شرکت توسعه صنایع آب ونیروي ایرانساخت ونصب  پل دوم ایذه( بطول 216متروعرض 11.8 متر) 57

534081/06/10236,300,000راه و ترابري  استان خوزستانپل تیرمرکب 30متري عرض 10متر58

16881/06/10472,600,000راه وترابري استان خوزستانپل تیرمرکب 30متري عرض 5متر59

16881/11/05472,600,000شهرداري اسالم آبادپل تیرمرکب 30متري 5 شاهتیره60

13281/11/10287,000,000جهاد کشاورزي آبادانپل خرپایی 21 متري61

ساخت و نصب و سیویل پل قوسی روگذر خیبر 62
اراك( محسنی) 

167082/02/097,000,000,000شهرداري اراك

61,04182/04/158,295,000,000شرکت تعاونی راهداران کشورپل تیرمرکب 60و30  متري هفت شاهتیره63

15082/04/16375,000,000اداره راه وترابري خوزستانپل تیرمرکب 25 متري پنج شاهتیره64

12082/04/29150,000,000شهرداري فومنپل تیرمرکب 25 متري دو شاهتیره65

214082/06/241,113,000,000اداره راه روستائی شیرازپل تیرمرکب 35 متري 2 شاهتیره66

222082/07/031,650,000,000شهرداري الیگودرزپل 20 متري تیرمرکب 8 شاهتیره67

12382/08/03211,600,000اداره کل راه وترابري استان گیالنپل خرپائی 15 متري عرض 5 متر68

25682/08/03515,200,000اداره کل راه وترابري استان گیالنپل خرپائی 18 متري عرض 5 متر69

25682/08/03515,200,000اداره کل راه وترابري استان گیالنپل خرپائی 18 متري عرض 5 متر70

16482/08/03588,800,000اداره کل راه وترابري استان گیالنپل خرپائی 39 متري عرض 5 متر71

26682/08/03607,200,000اداره کل راه وترابري استان گیالنپل خرپائی 21 متري عرض 5 متر72

538082/08/043,496,000,000وزارت راهپل خرپائی 45 متري عرض 5 متر73

16282/10/131,023,000,000اداره راه وترابري خرم آبادپل عابر پیاده 81 متري بیشه لرستان74

11,50082/12/2511,625,000,000شرکت تکنیکانساخت ونصب اسکلت فلزي آلومینیوم75
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11,75083/05/0528,781,000,000شرکت متروساخت و نصب پل قطار شهري مشهد( بطول 160متر) 76

11,00083/10/0311,868,000,000شرکت ابابیلپل سلیمانیه عراق بطول 180 متر77

ساخت 2 دهانه پل قوسی 76 متري و 6 دهانه پل 30 متري 78
تیر مرکب شطیط

82,20883/10/2828,492,500,000اداره کل راه و ترابري استان خوزستان

23684/04/05522,000,000اداره راه و ترابري فارسپل تیر مرکب 35 متري79

15584/04/05797,500,000اداره راه و ترابري فارسپل تیر مرکب 45 متري80

117084/06/102,125,000,000اداره راه و ترابري خوزستانپل تیرمرکب 50 متري81

116384/09/062,356,250,000شرکت راه و ساحتمان یربونیپل 30 متري تیر مرکب 12 شاهتیره82

318084/10/022,232,500,000اداره راه وترابري استان مرکزيپل تیرمرکب استان مرکزي83

321,56884/10/0523,520,000,000 راهداري وزارت راه و ترابريپل خرپایی30 متري با کلیه متعلقات84

322,46484/10/0536,960,000,000 راهداري وزارت راه و ترابريپل خرپایی45متري با کلیه متعلقات85

212784/10/201,630,000,000اداره راه و ترابري استان مرکزيپلهاي تیرمرکب 25 و 30متري86

13284/12/23547,000,000اداره راه و ترابري استان گلستانپل 21 متري خرپایی87

314384/12/232,420,000,000اداره راه و ترابري استان گلستانپل 30 متري خرپایی88

15984/12/25944,000,000اداره کل راه و ترابري استان خوزستانپل خرپایی 36 متري89

22785/02/02168,750,000اداره راه و ترابري استان خوزستانپل 15 متري تیرمرکب 3 شاهتیره90

17685/03/111,284,400,000اداره کل راه وترابري چهارمحال وبختیاريپل خرپایی 45 متري91

316185/03/242,720,900,000اداره کل راه و ترابري استان زنجان1دهانه پل39متري خرپایی و2دهانه پل 30متري خرپایی 92

13485/04/15574,600,000جهاد کشاورزي فزیدنپل 21 متري خرپایی93

110085/06/091,535,000,000اداره کل راه و ترابري استان خوزستانپل 31.3متري تیرمرکب 6 شاهتیره قلعه مدرسه94

19485/09/071,598,000,000اداره کل راه وترابري استان کرمانشاهپل 40متري تیرمرکب 4 شاهتیره95

112085/09/152,160,000,000اداره کل راه و ترابري زنجانپل 60متري خرپایی96

112785/10/132,286,000,000امور عشایر خوزستانپل 60متري خرپایی97

15086/04/111,250,000,000اداره کل راه وترابري استان آذربایجان غربیپل 30 متري خرپایی98

310286/04/232,550,000,000اداره کل راه وترابري استان آذربایجان شرقی3دهانه پل خرپایی 21متري99

16586/07/261,625,000,000شرکت تعاونی راهداري جهرمپل 39متري خرپایی100
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15086/08/281,300,000,000اداره کل راه و ترابري آذربایجان غربیپل 30متري خرپایی101

 پل خرپایی 45 متري102
اداره کل راه و ترابري استان چهارمحال و 

17787/01/212,156,000,000بختیاري
حمل و نصب قطعات تابلیه فلزي پل دوم قوسی شهرداري 103

پلدختر
176987/02/2511,850,000,000اداره کل راه و ترابري استان لرستان

3187/02/3120,224,000شرکت تعاونی راهداري شهرستان جهرمفروش 3 قطعه از قطعات پلهاي خرپایی104
فروش قطعات پلهاي 38 تا 45 متري تیرمرکب 16 105

شاهتیره فرهنگیان همدان
52,20087/03/2661,600,000,000شهرداري همدان

حمل و نصب قطعات پلهاي 38 تا 45 متري تیرمرکب 16 106
شاهتیره فرهنگیان همدان

52,20087/03/2915,400,000,000شهرداري همدان
 پل خرپایی 45 متري (  پل بازفت ) 107

اداره کل راه و ترابري استان چهارمحال و 
17787/04/092,310,000,000بختیاري

یک دهانه پل خرپایی 81 متري ویک دهانه پل خرپایی 75 108
متري

146587/04/1014,880,000,000+1اداره کل راه و ترابري استان لرستان
12587/04/05800,000,000گروه EPC (  پروژه ماهشهر ) پل خرپایی 15 متري109
15087/05/121,600,000,000اداره کل راه و ترابري استان خوزستانپل خرپایی30 متري (  پل برد بران ایذه ) 110
دو دهانه پل خرپایی 15 متري و یک دهانه پل خرپایی 21 111

متري و یک دهانه پل خرپایی 45 متري
116187/04/305,152,000,000+1+2اداره کل راه و ترابري استان آذربایجان شرقی

پل خرپایی36 متري (  پروژه زبید مقامس شهرستان 112
رامهرمز ) 

16087/05/291,920,000,000اداره کل راه و ترابري استان خوزستان
115887/06/176,000,000,000شرکت مهندسین عمران مارونیک دهانه پل خرپایی60 متري و دماغه نصب آن113
16587/09/042,163,200,000اداره کل راه و ترابري استان خوزستانپل خرپایی39 متري (  پل گاومیر شهرستان دزفول) 114
14387/10/241,431,040,000اداره کل راه و ترابري استان خوزستانپل تیرمرکب 30 متري 3 شاهتیره (  پروژه آسماري ) 115
پل تیرمرکب 35 متري 2 شاهتیره به انضمام نرده در 116

طرفین پل( پل جاده زرستان) 
14087/11/131,194,800,000اداره کل امور عشایر خوزستان

پل تیرمرکب 35 متري 2 شاهتیره به انضمام نرده در 117
طرفین پل( پل منفرد مازر) 

624087/11/137,168,800,000اداره کل امور عشایر خوزستان
دو دهانه پل خرپایی 15 متري و یک دهانه پل خرپایی 45 118

متري و یک دهانه پل خرپایی 75 متري
133288/01/2911,455,660,000+1+2موسسه حرا (  قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء ) 

14888/03/091,663,555,060موسسه حرا (  قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء ) پل خرپایی 30 متري119
تهیه نقشه هاي ساخت، خرید ، ساخت و بسته بندي پله و 120

سکوهاي برج هاي پروژه بنزین سازي پاالیشگاه اصفهان
621188/06/185,546,905,350شرکت مهندسین مشاور ناموران

یک دهانه پل تیرمرکب 35 متري 2 شاهتیره (  پل جاده 121
کول پاپا )   به انضمام نرده هاي طرفین

1401388/10/081,040,000,000شرکت سیاه دال
یک دهانه پل تیرمرکب 20 متري 3 شاهتیره (  پل جاده 122

آرپناه)  به انضمام نرده هاي طرفین
1231388/10/28592,250,000اداره کل امور عشایر استان خوزستان

دو دهانه پل خرپایی 21 متري و یک دهانه دماغه نصب پل 123
خرپایی 21 متري

17689/01/212,529,250,000+2اداره کل راه و ترابري استان اصفهان
تهیه مصالح ، ساخت و اجراي پل خرپایی 86 متري خط 124

لوله انتقال آب زابل
128989/02/2117,924,391,267شرکت آب و فاضالب سیستان و بلوچستان

125
طراحی، تامین کاال و تجهیزات ، نصب و راه اندازي یک 

دستگاه پل زیر قوسی به طول 380 متر با عرض 11/8 متر 
بر روي رودخانه ارمند (  پل قوسی کارون 4) 

شرکت توسعه منابع آب و نیروي ایران-طرح 
13,75089/02/14256,802,003,100راههاي جایگزین کارون 3 و 4

یک دهانه پل خرپایی 12 متري و یک دهانه پل خرپایی 45 126
متري

19889/04/063,482,430,000+1اداره کل راه و ترابري استان آذربایجان شرقی
17789/04/172,771,730,000اداره کل راه و ترابري استان گلستانپل خرپایی 45 متري127

5 of 8
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


تاریخ عقد وزن کل ( تن) تعدادنام کارفرماشرح پروژهردیف
قرارداد

مبلغ قرارداد شده  ( ریال) 

لیست پلهاو سازه هاي فلزي شرکت ماشین  سازي اراك

طراحی و ساخت عرشه پل فلزي سوم بابلسر به طول  128
91متر بر روي رودخانه بابلرود بهمراه گاردریل  طرفین پل

142089/03/3018,429,773,680شهرداري بابلسر
129

حمل ونصب عرشه فلزي بهمراه گاردریل طرفین پل فلزي 
سوم بابلسر و بخش عملیات ساختمانی ( احداث 

فونداسیون ، پایه ها ، کوله ها و دال بتنی عرشه پل) 
142089/03/308,919,094,720شهرداري بابلسر

17789/06/072,811,900,000موسسه حرا (  قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء ) پل خرپایی 45 متري(  پروژه سد بختیاري ) 130
7089/06/3014,420,000شرکت تعاونی راهداري و راهسازي بهراه مازندرانفروش گاست اتصال پل خرپایی131
15089/07/051,784,475,000شرکت خانه گستر کتولپل خرپایی 30 متري ( واقع در استان گلستان -مینودشت ) 132
پل خرپایی 15 متري ( پروژه احداث پاالیشگاه گاز بید بلند 133

 (2
12589/08/171,030,000,000شرکت فنی و ساختمانی تهران جنوب

17689/08/292,732,301,600شرکت بلند طبقهیک دهانه پل خرپایی 45 متري( سزار5) 134
25089/10/052,047,557,600شرکت بلند طبقه دو دهانه پل خرپایی 15 متري( سزار5) 135
یک دهانه پل خرپایی 33 متري و یک دهانه پل خرپایی 136

24 متري
19389/12/083,822,021,000+1اداره کل راه و ترابري استان خوزستان

1390/02/19472,157,920شرکت سامان محیطساخت قطعات انکراژ پل بزرگ کارون 1374
12190/07/19840,000,000اداره کل راه و ترابري استان آذربایجان شرقیپل خرپایی 12 متري138
اقالم مورد نیاز جهت نصب پل کارون 4(  شامل الکترود، 139

ورق و قالبها) 
141,175,000__شرکت مهندسی و ساختمان ماشین سازي اراك

ساخت و نصب سازه هاي فلزي سالنهاي نمایشگاه شهر 140
آفتاب تهران

شرکت یادمان سازه( به نمایندگی از سازمان 
32,70090/09/08369,148,000,000سرمایه گذاري و مشارکتهاي مردمی شهر تهران) 

202990/09/27759,225,000+30گروه متالورژيوان حمل قطعات141
11690/11/05393,800,000اداره کل راه و ترابري استان ایالمپل تیرمرکب 15 متري 3 شاهتیره142
17190/12/273,240,384,615شرکت جهاد توسعه خدمات زیربناییپل خرپایی 42 متري143
390/12/2052,810,260شرکت سامان محیطتیرآهن و پلیت جهت پل کارون 1444
430891/02/1814,550,000,000شرکت مهندسی سپاسدپل خرپایی 45 متري( پروژه سد و نیروگاه سردشت) 145
احداث تقاطع غیرهمسطح شهداي بجنورد( پل باکسی 146

ذوزنقه اي بطول کلی 210 متروعرض 10.3 متر) 
21,32391/03/0780,331,000,000شهرداري بجنورد

تهیه مواد وساخت ونصب پرلین نمایشگاه شهر آفتاب 147
تهران

شرکت یادمان سازه( به نمایندگی از سازمان 
1,33091/03/0144,289,000,000_سرمایه گذاري و مشارکتهاي مردمی شهر تهران) 

طراحی ، تامین مواد ، ساخت و نصب پل کابلی خطوط لوله 148
نفت وگاز دریاچه سد کارون 4

12,00091/03/20223,000,000,000شرکت توسعه منابع آب ونیروي ایران
177291/04/1155,350,432,336شهرداري همدانطراحی و ساخت  تقاطع غیرهمسطح  خواجه رشید  همدان149
155091/04/1141,880,489,342شهرداري همدانطراحی و ساخت  تقاطع غیرهمسطح تختی همدان150
13991/05/281,840,000,000اداره کل راه و شهرسازي استان مازندرانپل خرپایی 24 متري151
37191/06/19120,726,000+53شرکت سامان محیطکوپلینگ مربوط به انکرهاي 63.5 میلیمتري152
12591/06/211,375,000,000اداره کل راه و شهرسازي ایرانشهرپل خرپایی 15 متري153
ساخت دو دهانه پل خرپایی 51 متري یک و دو طبقه( با 154

ارتفاع 2.5 و 5.8 متر) 
121091/09/2714,175,000,000+1سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
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تاریخ عقد وزن کل ( تن) تعدادنام کارفرماشرح پروژهردیف
قرارداد

مبلغ قرارداد شده  ( ریال) 

لیست پلهاو سازه هاي فلزي شرکت ماشین  سازي اراك

حمل و نصب دو دهانه پل خرپایی 51 متري یک و دو 155
طبقه( بر روي رودخانه کن در جاده قدیم کرج) 

121091/09/271,995,000,000+1سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
ساخت عرشه فلزي پل شازده بابلسر بطول کلی 47.5متر 156

( 27.5+20) با عرض 10 متر بانضمام نرده هاي طرفین
115091/09/218,160,000,000+1شهرداري بابلسر

157
حمل و نصب و اجراي سیویل پل شازده بابلسر بطول کلی 

47.5متر ( 20+27.5) با عرض 10 متر بانضمام نرده هاي 
طرفین

115091/09/2113,419,756,035+1شهرداري بابلسر
لوله 168.3 (  A106- B )  بطول 60 متر  جهت پروژه 158

اروندان
391/10/2681,600,000شرکت مهندسی و ساختمان ماشین سازي اراك

ساخت عرشه فلزي پل چهارم بابلسر ( پل قوسی بطول 125 159
متر و عرض 25.4 متر) 

11,43092/04/1378,321,100,000شهرداري بابلسر
حمل و نصب و اجراي سیویل پل چهارم بابلسر ( پل قوسی 160

بطول 125 متر و عرض 25.4 متر) 
11,43092/04/1335,178,900,000شهرداري بابلسر

13492/04/202,340,000,000اداره کل راه و شهرسازي استان گلستانپل خرپایی 21 متري( راه روستائی سرمحله -ولفرا) 161
162

احداث پلهاي کندرو جنوبی و تندرو تقاطع بزرگراه فتح با 
رودخانه کن( یک دهانه پل بطول 50 متر با عرض 15.2 متر 

و یک دهانه پل 50 متري با عرض 25.4 متر و یک دهانه پل 
196992/05/2980,580,000,000+1+1سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

 پل خرپایی 45 متري163
اداره کل راه و شهرسازي جنوب استان سیستان 

17792/10/305,544,000,000و بلوچستان( ایرانشهر) 
فروش 12 عدد یاتاقان پلهاي خرپایی164

اداره کل راه و شهرسازي جنوب استان سیستان 
12292/11/20342,000,000و بلوچستان( ایرانشهر) 

15592/12/283,778,700,000شرکت راهسازي وعمران ایران پل خرپایی 33متري( پل سد پارسیان) 165
166

اجراي عملیات پل خرپایی عبور خط لوله و فیبر نوري از 
رودخانه کارون مربوط به پروژه خط انتقال گاز ششم 

سراسري بطول 100 متر با عرض 6 متر
158093/06/1759,030,885,008قرارگاه خاتم االنبیاء-گروه تخصصی نیرو گستر

3193/07/152,223,000,000اداره کل راه و شهرسازي استان مازندرانبخشی از قطعات پل خرپایی 45 متري167
168

تهیه،ساخت و نصب سازه فلزي عرشه دهانه میانی پل هاي 
تقاطع غیرهمسطح خیابان امام و میرزاي شیرازي( 2 دهانه 

پل باکسی ذوزنقه اي بطول 40 متربا عرض 11 متر) 
240093/07/2917,699,350,660شهرداري اراك

ساخت پلهاي خرپایی 45متري169
اداره کل راه و شهرسازي جنوب استان سیستان 

323093/11/0216,420,000,000و بلوچستان( ایرانشهر) 
ساخت ،حمل و نصب یک دهانه پل خرپایی بطول 45 متر 170

بر روي کانال KQ  در منطقه اروندکنارآبادان
17793/12/126,800,000,000شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان

مطالعات مرحله اول پل ویژه قطعه 3 آزاد راه اصفهان - 171
شیراز در کیلومتر 214+900

93/11/041,800,000,000شرکت راهسازي و عمران ایران
172

ساخت  پل ارتباطی روستاي نوجان به جاده چالوس بر 
روي رودخانه کرج( پل 15 متري تیرمرکب 4 شاهتیره 

بهمراه شادوالین و هندریل طرفین) 
12694/02/291,144,000,000شرکت دژین سازان مرکزي

ساخت پل خرپایی 27 متري با عرض 5 متر( در منطقه 173
رامیان ) 

14494/03/213,500,000,000استانداري استان گلستان
نصب پل خرپایی 27 متري با عرض 5 متر( در منطقه رامیان 174

 (
14494/03/21440,000,000استانداري استان گلستان

ساخت پل  تیرمرکب 40 متري 4 شاهتیره  سد داریان 175
بانضمام گاردریل و نصب تسمه زیرسري

110294/03/315,615,000,000شرکت سهند آذر ناودیس راه
110294/03/31807,500,000شرکت سهند آذر ناودیس راهنصب پل  تیرمرکب 40 متري 4 شاهتیره  سد داریان176
177

یک دهانه 72 متري و 3 دهانه 48 متري یک طبقه و 2 
دهانه 18 متري و یک دهانه 15 متري در منطقه داریان 

محدوده شهر پاوه
753094/04/1638,567,000,000شرکت ساختمانی معتبر

17794/04/085,600,000,000استانداري استان گلستانپل خرپایی 45 متري( پل مرزي روستاي چات) 178
12694/04/301,365,000,000شرکت راه آهن جمهوري اسالمی ایرانشاسی اضطراري 15.5 متري179
180

 احداث تقاطع غیرهمسطح( روگذر) میدان وحدت بطول 
کلی 420 متر با عرض تقریبی 16 متر( شامل یک دهانه پل 
قوس از رو بطول 48 متر و8 دهانه تیرمرکب هریک بطول 

1,08194/05/14120,539,877,612شهرداري بوکان
پل تیرمرکب 20 متري 4 شاهتیره( روستاي غرب مارون -181

امیدیه) 
12794/05/25999,000,000شرکت راه و ساختمان کتوزار سازان
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تاریخ عقد وزن کل ( تن) تعدادنام کارفرماشرح پروژهردیف
قرارداد

مبلغ قرارداد شده  ( ریال) 

لیست پلهاو سازه هاي فلزي شرکت ماشین  سازي اراك

طراحی ،ساخت و اجراي پل گاومیش آباد دزفول به صورت 182
EPC با طول 50 متر و عرض 13.6 متر

116794/06/2214,510,393,704شهرداري دزفول
ساخت پل خرپایی عشایري کول بطول 100 متر(  یک 183

دهانه60 متري و 2 دهانه 20 متري طرفین با عرض 4.1 متر) 
113194/09/256,157,000,000شرکت بیندر راه

پل خرپایی 45 متري184
اداره کل راه و شهرسازي جنوب استان سیستان 

323194/10/1716,440,000,000و بلوچستان( ایرانشهر) 
 پل رودخانه اي تاالر واقع بر روي محور بهنمیر - بابل ( پل 185

عزیزك  بطول 45 متر با عرض 13 متر) 
116094/11/0418,300,715,598اداره کل راه و شهرسازي مازندران

پل خرپایی 18 متري (  پل  روستاي آسیاب درگاه 186
شهرستان کرج) 

12994/11/082,000,000,000بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان البرز
11395/03/191,000,000,000اداره راه و شهرسازي مازندرانمابقی قطعات پل خرپایی 45 متري187
114295/05/186,375,800,000موسسه جواد االئمه (  قرارگاه اتم االنبیا ) پل دره ژاله188
24695/07/27470,880,000شرکت مهندسی و ساختمان ماشین سازي اراكنئوپرنهاي پل سیمره189
120495/08/188,812,800,000قرارگاه خاتم االنبیاء (  موسسه االجواد ) پل سیالخور190
11,13195/10/0154,407,808,000شرکت TCC ( کیمیاي پارس خاورمیانه ) سوپر استراکچر191
11,28795/10/18287,992,564,036شرکت سهامی آب منطقه اي مازندرانپل بزرگ راه دسترسی سد گلورد192
2,50095/10/2261,250,000,000پتروپاالیش کنگانساخت،رنگ آمیزي حمل و  نصب سازه فلزي193
11,25095/11/21235,566,120,456شهرداري کاشاناحداث تقاطع بلوار اردهال - آزاد راه194
874095/12/18141,240,000,000شرکت نایرو آلمانجرثقیل پنوماتیکی مکنده تخلیه غالت (  شیپ آنلودر ) 195
2,00096/02/24117,137,472,897کیمیاي پارس خاورمیانه TCCبخش دوم پروژه متانول عسلویه196
143896/02/3124,528,000,000شرکت توسعه و عمران ایثار سبالناحداث تقاطع غیر همسطح باقرالعلوم کاشان197
14096/03/201,200,000,000واقفین و خیرین روستاي علی آباد مالیرپل 25 متري تیرمرکب 4 شاهتیره روستاي علی آباد مالیر198

8 of 8
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

