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ابتــکار               و  دانــش  و  توانائــی 
نمــاد و نشــانی در ایــن شــرکت اســت  
خصوصیتــش              جوانــی  ســرور 
ابتــکار          و  اندیشــه  و  اســت  امیــد 
کارهــا           در  بســته  کمــر  یکایــک 
تابنــاک           ای  اندیشــه  از  نمــادی 
ــان         ــا عی ــرا و دری ــوه و صح ــه ک هم

بهــار نشــاط  و  غــرور  و  وقــار 
ــت ــّزت اس ــته ، ع ــر افراش ــی ب لوائ
غیرتــش بــرآن  فــراوان  درود 
افتخــار ره  و  رفــت  پیشــرفت  ره 
خارهــا همــه  گل  شــود  رو  آن  از 
ــاک ــاک پ ــن خ ــد درای ــر رخ نمای اگ
نهــان از  گوهــرش  افکنــد  بــرون 

مقدمه

شاعر
شقاقی( دروازه ملل  تخت جمشید  ایران)علی 



پروژه احداث جاده شاغون ـ ذیغر )تاجیکستان(
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شــرکت تونــل ســد آریانــا در ســال ۱۳۸۶ بــه همــت تعــدادی از مدیــران بــا تجربــه، هم فکــر و بــا تکیــه بــر تجــارب موفــق بــه دســت آمــده در مدیریــت چندیــن پــروژه بــزرگ عمرانــی تاســیس 
گردیــد. ایــن شــرکت، در مــدت زمــان کوتاهــی باالتریــن رتبه هــای صالحیــت پیمانــکاری، خدمــات مشــاوره در رشــته راه ســازی 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، تــالش بی وقفــه، ارتقــاء مســتمر ســطح کیفــی، مشــتری مــداری، کاهــش هزینه هــا و زمــان اجــرای پروژه هــا، 
اســتفاده از روش هــای نویــن، متخصصــان مجــرب و امکانــات کارآمــد می باشــد. در عمــل، برگزیــده شــدن ایــن شــرکت بــه عنــوان صادر کننــده نمونــه خدمــات فنــی و مهندســی بــرای شــش ســال 
پیاپــی از ســال ۱۳۹۶ تــا ۱40۱ مویــد ایــن امــر می باشــد. شــرکت های بهــان ســد )خدمــات مهندســی و مشــاوره در زمینــه ی ســد و نیــروگاه(، مهندســین مشــاور تاجیــکان )در زمینــه طراحــی، 
ــا می باشــند. شــرکت های مذکــور  مشــاوره و خدمــات مهندســی( و ســاختمان تونــل )ارائــه دهنــده خدمــات پروژه هــای درون شــهری در کشــور تاجیکســتان( شــرکت های زیرمجموعــه گــروه آریان
در عیــن حــال کــه بــه صــورت مســتقل عمــل می نماینــد، دارای مدیریــت یکپارچــه و منســجم هســتند. دفتــر مرکــزی گــروه آریانــا بــا هــدف مدیریــت عالیــه بــر پروژه هــای داخلــی و خارجــی و 
نیــز شــرکت های تابعــه در تهــران واقــع شــده اســت. هــم اکنــون گــروه آریانــا دارای تجربیــات ارزنــده و وســیعی در زمینــه اجــرای پروژه هــای بــزرگ عمرانــی در داخــل و خــارج از کشــور از قبیــل 
ــواع ســد و نیــروگاه برق آبــی، انتقــال و توزیــع  احــداث راه، راه آهــن، پــل، تونــل، شــبکه های آبیــاری و زهکشــی و سیســتم های اتوماســیون، سیســتم انتقــال آب و فاضــالب، مقاوم ســازی ابنیــه، ان
نیــرو، ســاختمان و احــداث لندفیــل و دیگــر پروژه هــا می باشــد. گــروه آریانــا انــواع متنوعــی از پروژه هــا و طرح هــای عمرانــی درمنطقــه آســیای میانــه از جملــه مشــارکت در احــداث بزرگتریــن ســد 

خاکــی جهــان بــا هســته رســی در تاجیکســتان تــا بازســازی و ســاخت شــبکه های 
آبیــاری و زهکشــی در کشــورهای قزاقســتان، ارمنســتان و ازبکســتان و احــداث 

پــل در مــرز بیــن دو کشــور گرجســتان و ارمنســتان بصــورت طــرح و ســاخت 
ــه  ــه برنام ــل ب ــا عم ــا ب ــت ت ــن اس ــر ای ــدام دارد. اراده ب ــت اق را در دس

ــان، تجــارب  ــزد من ــه الطــاف ای ــت ب ــا عنای ــدت و ب ــردی بلندم راهب
ارزشــمند گذشــته و تــالش کلیــه پرســنل، جایــگاه خــود و کشــور 

ــی  ــی و مهندس ــات فن ــادرات خدم ــوزه ص ــان را در ح عزیزم
بیــش از پیــش ارتقــا بخشــیم.

دربـاره تونل سد آریـانا
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پیام مدیر عامل

هدف از تأســــیس شــــرکت تونل ســــد آریانا، ایجاد ساختاری کارآمد بر مدار خالقیت، 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 پروژه هــای 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 مشکالت 
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 باال 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 سهمی ارزنده در رشد اقتصاد ملی و بین المللی داشته باشیم. 

مهندس علی موسوی رحیمی
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گردش مالی بیش از 250 میلیون دالر در سال
سابقه درخشان در اجرای بیش از 40 پروژه 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 رضایت نامه های مختلف از مراجع ذیصالح
صادرکننده نمونه ملی در بخش خدمات فنی و مهندسی در پنج سال متوالی )1396، 1397، 1398، 1399، 1401،1400(

انجام پروژه های متعدد در کشورهای ایران، تاجیکستان، قزاقستان، ازبکستان، ارمنستان و گرجستان

اعتبار تونل سد آریانا
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اصول حرفه ای و پایبندی به تعهدات

5

آنچه امروزه در پروژههای عمرانی بیش از پیش مطرح 
است، ضعف مبانی اخالق مهندسی در تعامالت حرفهای 
میباشد. این  امر معلول  ضرورتی مغفول مانده پیرامون 
ترویج مباحث اخالقی در فضای مهندسی است. با این 
وجود، با نظر به جایگاه درخور توجه شرکت تونل سد 
به اصول اخالقی  ویژه  اهتمام  و  آریانا، همگان رعایت 
و تعهد به قوانین، مقررات و توافقات دو جانبه و چند 
خود  رو،  این  از  دارند.  انتظار  این شرکت  از  را  جانبه 
را موظف به حفظ منافع ذینفعان در چارچوب منافع 
ملی و سازگار با معیارها و دستورات اخالقی و کسب  
تعهدات  ایفای  همچنین  و  ایشان  رضایتمندی  مراتب 
و  مهندسی  کارفرمایان، حرفه  قوانین،  به  نسبت  خود 
همکاران می دانیم. اطمینان داریم که تداوم موفقیتها 
در سایه رعایت اخالق و انجام تعهدات،  زمینه ساز رشد 
بوده  و  پیروی   ارزشهای اخالقی   تعالی  حرفهای و 
از  این سیاست، ضامن ادامه موفقیتها، کسب اعتبار 
از پیش کارفرمایان و همکاران  بیش   اعتماد  و جلب 

خواهد شد.



زمینههای تخصصی

احداث سدهای خاکی و بتنی ذخیره ای، نیروگاهی و تنظیمی
حفاری روباز

حفاری زیرزمینی
اجرای سازههای بتنی

حفاری تونل )مکانیزه و سنتی( 
اجرای پرده آب بند و دیوار دیافراگمی

اجرای محل دفع زباله

محل دفن پسماند

اکتشاف معدن
استخراج و استحصال از معادن

معدن

 ))Nailing( عملیات تحکیم )میخ کوبی
 )Anchorage( مهار کششی

عملیات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک
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آب و فاضالب
احداث انواع خطوط لوله و کانال

ساخت، بازسازی و بهسازی شبکههای آب و فاضالب
ساخت، بازسازی و بهسازی شبکههای آبیاری و زهکشی

ساخت، بازسازی و بهسازی شبکههای جمع آوری آبهای سطحی

پروژههای راهسازی
پروژههای راه آهن )مقاوم سازی پلها، ساخت و بهسازیخطوط(

 انواع تونل
تقاطعهای غیر همسطح و پل

راه و ترابری

ساختمانهای مسکونی
مجتمعهای تجاری و اداری

مجتمعهای ورزشی
تولید بتن آماده

احداث مجتمع های چند منظوره
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استاندارد مدیریت کیفیت
ISO 45001: 2018 ISO 14001: 2015 ISO 21502:2020 ISO 9001:2015

استاندارد مدیریت سالمت شغلی و ایمنیاستاندارد مدیریت محیط زیستاستاندارد راهنمای مدیریت  پروژه

سیستم مدیریت یکپارچه

ایجاد یکپارچگی و انطباق بین پروژهها و سیاستهای کالن مدیریتی شرکت و 
به کارفرما،  به منظور تحویل  با کیفیت  اجرای پروژههای  ارائه خدمات و  همچنین 

استانداردهای  با  منطبق  دستورالعملهــــــای  و  سیاستها  اجــــــرای  از   ناشی 
 بین المللی بوده که شرکت تونل سد آریانا مفتخر به کسب اعتبارنامههای مزبور از مراجع

و موسسات معتبر بین المللی نظیر IAS  ،DAKKS ،JAS-ANZ  و  QA شده است.
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نیروی انسانی، با ارزشترین سرمایه جوامع بوده و شناخت عوامل موثر بر آن، میتواند موجب افزایش بهــره وری و توان رقابتی در هر سازمان گردد. آموزش و توانمندسازی منابع 
انسانی، علیرغم صرف زمان و هزینه منجر به ارتقاء ظرفیت کارکنان شــده و بهره گیری بهینه از تواناییهای ایشان، نقشی بی بدیل و سازنده در مسیر پیشرفت شرکت ایفا میکند. 
ــرمایه گذاری به  از این رو شرکت تونل سد آریانا، آمــــوزش، ارتقاء سالمت جسمی و اعتالی روحی کارکنان را سرلوحه خود قرار داده و به آن نه به عنوان هزینه بلکه به عنوان س
ــرون  ــی و ب ــای داخل ــال در پروژه ه ــنل فع ــداد پرس ــرد. تع منظور اجرای پروژهها در باالترین سطوح کیفی، فناوری، نوآوری، مهارت و تخصص و همچنین اعتالی همکاران می نگ
مــرزی، بالــغ بــر 2000 نفــر می باشــد کــه در مجمــوع 40 درصــد نیــروی ایرانــی و مابقــی از ســایر کشــورها می باشــند. همچنیــن بیــش از 400 نفــر از پرســنل مذکــور، دارای 

مــدارک عالــی تحصیلــی هســتند.

نیروی انسانی
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آموزش مستمر عوامل در خصوص ایمنی در پروژهها
آگاهی بخشی و تعهد به رعایت ایمنی توسط کارکنان

تهیه و اجرای دستورالعملهای ایمنی
تهیه تجهیزات ایمنی و حفاظتی فردی و هشدار دهنده

موارد کلیدی برنامه ایمنی در پروژهها

ایمنی

برنامه ممیزی و آزمون ایمنی کلیه کارکنان
آموزش و توجیه نیروهای بدون سابقه قبل از ورود به بخش اجرایی

سیستم تحلیل حوادث محیط کار برای تمامی پروژهها
برنامه خاص ایمنی و سالمت برای پروژهها به تناسب نوع آنها

بر مبنای اصول فکری و نوع نگرش مجموعه شرکت تونل سد آریانا، ارتقاء ایمنی برای یک مجموعه نه تنها هزینه نیست بلکه بستری برای سرمایه گذاری می باشد؛ از این رو، ایمنی و حفاظت از سالمت، 
امنیت و آسایش کارکنان، مهمترین اولویت در اجرای پروژه های ساخت به عنوان یکی از مخاطره آمیزترین صنایع جهان است. به این علت، آگاهی کامل نسبت به موضوع ایمنی و رعایت الزامات آن 
براساس استانداردهای ملی و بین المللی برای تمامی کارکنان امری ضروری و اجتناب ناپذیر میباشد. در این راستا، شرکت تونل سد آریانا برنامهای جامع تحت عنوان مدیریت سالمت و ایمنی را تهیه 

نموده و در همه دفاتر شرکت و کارگاه های پروژه ها با هدف محافظت از همکاران با جدیت اجرا میکند.

10



سوابق و تجربیات اجرایی پروژههای داخلی



قرارداد مدیریت پروژه تونل انتقال آب دز به قمرود )قطعه 1و2(

ما فــر ر کــــا
زمینــه فعالیــت
ــرارداد نـوع قـ
شـــروع پروژه
پـــایان پـروژه

شرکت سهامی آب منطقهای تهران
TBM-EPB مدیریت پروژه احداث تونل به روش مکانیزه با دستگاه حفاری

مدیریت پیمان
بهمن 1386
خرداد 1388

12



پروژههای ساخت و اجرای کلکتور و شبکه جمع آوری آبهای سطحی در شهر کرج

ما فــــر ر کــــا
فعالیــت زمینــه 
قـــرارداد نـــوع 
ــا ــروع پروژه ه شـ
پـــایان پروژه هــا

شهرداری کر ج
GRP لوله گذاری از نوع لوله های بتنی، پلی اتیلن و

سه عاملی
خرداد 1391

شهریور 1398

لی
اخ

ی د
ها

ژه
رو

ی پ
رای

اج
ت 

بیا
جر

و ت
ق 

واب
س

طرح، ساخت و اجرای کلکتور اصلی و جمع آوری و دفع آب های سطحی و فاضالب خیابان برغان
و تکمیل آن در )3 فاز(

احداث کلکتور خیابان شهید بهشتی و بلوار جمهوری و تکمیل آن در )3 فاز(
احداث سیل برگردان شمالی کرج

جمع آوری و هدایت آب های سطحی اخترآباد شعبان آباد ولیعصر و منشعبات آن ها

13



احداث رمپ اتصال تندرو به کندرو بلوار شورااحداث تقاطع غیرهمسطح کاج

ما فــر ر کــــا
زمینــه فعالیــت
ــرارداد نـوع قـ
شـــروع پروژه
پـــایان پـروژه

کــــارفــرما
ــه فعالیت زمین
نـــوع قـرارداد
ــروع پروژه شـ
ــایان پـروژه پـ

شهرداری کرج
احداث زیرگذر

سه عاملی
اسفند 1392

شهریور 1394

شهرداری کرج
عملیات حفاری، خاکبرداری، تحکیم و پایدارسازی دیواره

سه عاملی
اسفند 1392
خرداد 1394

14



کــــارفــرما
زمینــه فعالیــت
ــرارداد نـوع قـ
ــروع پروژه شـ
ــایان پـروژه پـ

شهرداری کرج
ساخت زیر گذر و روسازی راه

طرح و ساخت غیر  صنعتی
دی 1394

اسفند 1396

 )EPC( طرح، تهیه و تدارک مصالح و تجهیزات و ساخت
)عج(  ولیعصر  بلوار  شمالی  محور  بازگشایی  پروژه 
مهرشهر با راه آهن تهران  تبریز و تکمیل آن )2فاز(

لی
اخ

ی د
ها

ژه
رو

ی پ
رای

اج
ت 

بیا
جر

و ت
ق 

واب
س
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پروژه مقاوم سازی پل های محور بافق   بندر عباس قطعه)2(
قره تپه   انشعاب، انشعاب  بندر عباس و انشعاب  شهید رجایی

به منظور افزایش ظرفیت به روش طرح و ساخت غیر صنعتی

ما فــر ر کــــا
ــه فعالیــت زمین
ــرارداد نـوع قـ
شـــروع پــروژه
پـــایان پـــروژه

شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران
عملیات ترمیم، مقاوم سازی لرزه ای و افزایش ظرفیت باربری پلهای محور

طرح و ساخت غیر صنعتی
اسفند 1393

مهر 1400

16



ما فــر ر کــــا
ــه فعالیــت زمین
ــرارداد نـوع قـ
شـــروع پــروژه
پـــایان پـــروژه

شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران
عملیات ترمیم، مقاوم سازی لرزه ای و افزایش ظرفیت باربری پل های محور

طرح و ساخت غیر صنعتی
اسفند 1393
اسفند 1397

 مقاوم سازی پل های محور مسیر قدیم اسالمشهر ـ گارقم قطعه)2( )پرندک ـ گارقم( 
به منظور افزایش ظرفیت به روش طرح و ساخت غیرصنعتی

لی
اخ

ی د
ها

ژه
رو

ی پ
رای

اج
ت 

بیا
جر

و ت
ق 

واب
س
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کــــارفــرما
زمینــه فعالیــت
ــرارداد نـوع قـ
ــروع پروژه شـ
ــایان پـروژه پـ

شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران
تعویض تراورس، تفکیک باالست و تعویض ریل به وسیله دستگاه مکانیزه

سه عاملی
اردیبهشت 1397

در حال اجرا

اجرای 180 کیلومتر عملیات بهسازی خط در نواحی شمال،
 تهران، اصفهان، شرق، جنوب، یزد و شمال شرق )1(

18



کــــارفــرما
زمینــه فعالیــت
ــرارداد نـوع قـ
ــروع پروژه شـ
ــایان پـروژه پـ

شرکت آب منطقه ای کرمان
احداث کانال پایاب سد نرماشیر، جاده دسترسی به سد، ساختمان اداری سد

سه عاملی
شهریور 1399

در حال اجرا

عملیات اجرایی و ایمنسازی پایاب سیستم تخلیه سیالب سرریز
جاده دسترسی و کارهای باقیمانده سد نرماشیر)نساء(

لی
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عملیات اجرایی احداث باند دوم محور خمین   الیگودرز

کــــارفــرما
زمینــه فعالیــت
ــرارداد نـوع قـ
ــروع پروژه شـ
ــایان پـروژه پـ

شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
تعریض جاده موجود و احداث راه جدید

سه عاملی
شهریور 1400
در حال انجام
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پروژه های بخش ابنیه



22

کــــارفــرما
زمینــه فعالیــت
ــرارداد نـوع قـ
ــروع پروژه شـ
ــایان پـروژه پـ

بخش خصوصی
معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی و برقی

سرمایه گذاری و ساخت
خرداد 1398 و 1399

در حال اجرا  

احداث ساختمان تجاری  اداری واقع در تهران و کرج



احداث ساختمان تجاری   اداری واقع در تاجیکستان

کــــارفــرما
زمینــه فعالیــت
ــرارداد نـوع قـ
ــروع پروژه شـ
ــایان پـروژه پـ

بخش خصوصی
معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی و برقی

سرمایه گذاری و ساخت
خرداد 1391
اسفند 1394

23

یه
ابن

ش 
بخ

ی 
ها

ژه 
رو

پ



کــــارفــرما
زمینــه فعالیــت
ــرارداد نـوع قـ
ــروع پروژه شـ
ــایان پـروژه پـ

شرکت بهره برداري نمایشگاه هاي بین المللی شهر آفتاب تهران
توسعه شهری - ساختمان ها

ساخت و بازسازی
تیر ماه 1401
در حال انجام

ــگاهی  ــاي نمایش ــالن ه ــپ س ــاي کلزی ــقف ه ــل س ــازی و تکمی ــات بازس عملی
)ســقف شیبدارســالن ســه قلــو( وعملیــات تکمیــل و تجهیــز ســالن همایــش و 
بخشــی از ســاختمان مدیریــت )ســالن کنفرانــس، جلســات و تکمیــل بخشــی از 

ــهرآفتاب ــاختمان اداري( در تهران-ش س

24



ساخت مجتمع تجاری-اداری ازگل تهران با زیربنای تقریبی 
7000 متر مربع گود 

ما فــر ر کــــا
زمینــه فعالیــت
ــرارداد نـوع قـ
شـــروع پروژه
پـــایان پـروژه

شرکت عمران تکالر
توسعه شهری - ساختمان ها

ساخت
مرداد1401

در حال انجام

25

یه
ابن

ش 
بخ

ی 
ها

ژه 
رو

پ



سوابق و تجربیات اجرایی پروژههای بین المللی



کــــارفــرما
زمینــه فعالیــت

ــرارداد نـوع قـ
ــروع پروژه شـ
ــایان پـروژه پـ
اجــرا مــدت 

وزارت انرژی و منابع آب جمهوری تاجیکستان، شرکت سهامی عام نیروگاه برق آبی راغون
احــداث مغــار نیــروگاه و ترانســفورماتور، مغــار شــیرها، ســازه آبگیــر و تونل هــای آب  بــر، تونل هــای نیروگاهــی 

و ارتباطــی، راه هــای دسترســی
سه عاملی

مارس 2010
در حال اجرا 

به دلیل گستردگی پروژه، زمانبندی عملیات اجرایی به صورت ساالنه از سوی کارفرما تعیین و ابالغ می گردد.

سد و نیروگاه برق آبی راغون به ظرفیت 3600 مگاوات و زیرساختهای مرتبط در جمهوری تاجیکستان

27
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ما فــر ر کــــا
زمینــه فعالیــت
ــرارداد نـوع قـ
شـــروع پروژه
ــایان پـروژه پـ

وزارت انرژی و منابع آب جمهوری تاجیکستان - شرکت سهامی عام نیروگاه برق آبی راغون
احداث سازه آبگیر ورودی

سه عاملی
شهریور1400
در حال انجام

احداث و ساخت سازه آبگیر ورودی سد و نیروگاه 
برق آبی راغون    جمهوری تاجیکستان

2 9
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بانک جهانی
شرکت دولتی ودو کانال دوشنبه
آب و محیط زیست - انتقال آب

ساخت
مارس 2022
در حال اجرا

احداث و جایگزینی سیستم آبرسانی شهردوشنبه 

ــذار سـرمایه گـ
کــــارفــــرما
ــت ــه فعالی زمین
نـــوع قـــرارداد
شـــروع پــروژه
پـــایان پـــروژه

3 0



عملیات تحکیم و حفاری ژئوتکنیک در سد و نیروگاه برق آبی راغون

ــرما کــــارفــ
ــت ــه فعالی زمین

نـــوع قـــرارداد
ــروژه شـــروع پ
پـــایان پـــروژه

 وزارت انرژی و منابع آب جمهوری تاجیکستان - شرکت سهامی عام نیروگاه برق آبی راغـون
 حفـاری و نمونه بــــرداری، عملیات تحکیم دیـواره های جناحین بدنه سد

پرده آب بند ساحل چپ و کف خروجی تونل های انحراف به روش های نیلینگ و انکراژ
مغزه گیریحفاری و تزریقات تماسی و تحکیمی

سه عاملی
مارس 2010
درحال اجرا

28
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ما فــر ر کــــا
زمینــه فعالیــت
ــرارداد نـوع قـ
شـــروع پروژه
ــایان پـروژه پـ

وزارت انرژی و منابع آب جمهوری تاجیکستان - شرکت سهامی عام نیروگاه برق آبی راغون
حفاری، انفجار، بارگیری و حمل مصالح معدنی به محل دپو

سه عاملی
مارس 2010
در حال اجرا

عملیات حفاری، حمل مصالح معدن و حفاری روباز 
در سازههای سد و نیروگاه برق آبی راغون

3 2



احداث راه شاغون ـ ذیغر جمهوری تاجیکستان )2فاز(

کــــارفــــرما
ــت ــه فعالی زمین
نـــوع قـــرارداد
شـــروع پــروژه
پـــایان پـــروژه

کــــارفــــرما
ــت ــه فعالی زمین
نـــوع قـــرارداد
شـــروع پــروژه
پـــایان پـــروژه

2 
ــاز

ف

3 
ــاز

ف

وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان
احداث 10 کیلومتر راه به همراه ساخت سه دستگاه پل خاص

سه عاملی
اکتبر 2007
آوریل 2010

وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان
احداث 19 کیلومتر راه به همراه 34 کیلومتر روسازی آسفالتی کل مسیر

سه عاملی
جوالی 2011
فوریه 2014
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کــــارفــــرما
ــت ــه فعالی زمین
نـــوع قـــرارداد
شـــروع پــروژه
پـــایان پـــروژه

وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان
 )Riprap( احداث جاده آسفالتی، حفاری ترانشه، عملیات سنگ چینی

سه عاملی
ژانویه 2014

جوالی 2014

احداث راه عینی   مست چاه کوهی جمهوری تاجیکستان

34



عملیات ژئوتکنیک در نیروگاه برق آبی سنگ توده   1 جمهوری تاجیکستان

وزارت انرژی و منابع آب جمهوری تاجیکستان شرکت اینتررائو روسیه
نمونه گیری در بدنه سد آبگیری شده، گمانههای زهکش، حفاری و تزریق

سه عاملی
اکتبر 2011

دسامبر 2012

کــــارفــــرما
ــت ــه فعالی زمین
نـــوع قـــرارداد
شـــروع پــروژه
پـــایان پـــروژه
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اداره راه آهن جمهوری تاجیکستان
اجرای عملیات بسترسازی، خاکبرداری و خاکریزی خطوط راه آهن

سه عاملی
ژوئن 2014

نوامبر 201۵

عملیات احداث خط راه آهن دوشنبه   قرغان تپه 
بخش وحدت  یاوان جمهوری تاجیکستان

کــــارفــــرما
ــت ــه فعالی زمین
نـــوع قـــرارداد
شـــروع پــروژه
پـــایان پـــروژه

36



پروژه طراحی و ساخت پل مرزی باگراتاشن بین ارمنستان و گرجستان

ر ا یه گـــذ ما سـر
کــــارفــــرما

زمینــه فعالیــت
ــرارداد ــوع قـ نـ
ــروژه ــروع پ شـ
ــروژه ــایان پـ پـ

بانک اروپایی بازسازی و توسعه
وزارت مدیریت اراضی و زیرساخت جمهوری ارمنستان و دپارتمان راه وابسته به آن SNCO، وزارت توسعه 

منطقه ای و زیربنایی گرجستان
Debed طراحی و احداث پل در محور بزرگراه ایروان، تفلیس بر روی رودخانه

طراحی، تأمین و ساخت
نوامبر 2017
ژوئن 2022
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بانک توسعه اوراسیایی
 )ATDF( شاخه اجرای پروژه های رشته آب در سازمان سرمایه گذاری توسعه سرزمینی ارمنستان

عملیات بازسازی کانالهای قدیمی و احداث کانال های جدید
سه عاملی

جوالی 2020
در حال اجرا

پروژه احداث و بازسازی کانال های اصلی و درجه دوم تحت
 پروژه مدرن سازی سیستم آبیاری )ISMP( جمهوری ارمنستان

سـرمایه گـــذار
ــرما کــــارفــ
ــت ــه فعالی زمین
ــرارداد ــوع قـ نـ
ــروژه ــروع پ شـ
ــروژه ــایان پـ پـ
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بانک اروپایی بازسازی و توسعه
Kotayki ev Gegharkuniki KKTK LLC

ساخت محل دفن زباله و سازه های مرتبط
سه عاملی

دسامبر 2020
در حال اجرا

 پروژه ساخت لندفیل جدید شهر هرازدان به همراه ساختمان
و سازه های مرتبط جمهوری ارمنستان

سـرمایه گـــذار
ــرما کــــارفــ
ــت ــه فعالی زمین
ــرارداد ــوع قـ نـ
ــروژه ــروع پ شـ
ــروژه ــایان پـ پـ
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سـرمایه گـــذار
ــرما کــــارفــ
ــت ــه فعالی زمین
ــرارداد ــوع قـ نـ
ــروژه ــروع پ شـ
ــروژه ــایان پـ پـ

بانک جهانی
وزارت کشاورزی و منابع آب جمهوری ازبکستان

عملیات بازسازی کانالهای قدیمی و احداث کانال های جدید
سه عاملی

مارس 2020
در حال اجرا

پروژه احداث کانالهای الیکاال 1 جمهوری ازبکستان
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بانک توسعه اسالمی
وزارت کشاورزی و منابع آب جمهوری ازبکستان

عملیات بازسازی کانالهای قدیمی و نصب تجهیزات شبکه آبیاری و زهکشی
سه عاملی
می 2018

در حال اجرا

پروژه احداث کانال ساحل سمت راست و کانال آبیاری
توپوالنگ  کاراتاگسکی جمهوری ازبکستان

ــذار سـرمایه گـ
کــــارفــــرما
ــت ــه فعالی زمین
نـــوع قـــرارداد
شـــروع پــروژه
پـــایان پـــروژه
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پروژه ساخت سیستم آبیاری و زهکشی ماختارال       جمهوری قزاقستان

بانک جهانی
کمیته منابع آب وزارت محیط زیست، زمین شناسی و منابع طبیعی جمهوری قزاقستان

عملیات احداث کانال های آبیاری و زهکشی، عملیات برق رسانی و سیستم اتوماسیون
سه عاملی

آوریل 2019
در حال اجرا

سـرمایه گـــذار
ــرما کــــارفــ
ــت ــه فعالی زمین
ــرارداد ــوع قـ نـ
ــروژه ــروع پ شـ
ــروژه ــایان پـ پـ
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پروژه ساخت سیستم آبیاری و زهکشی آریس   ترکستان    1 جمهوری قزاقستان

بانک جهانی
کمیته منابع آب وزارت محیط زیست، زمین شناسی و منابع طبیعی جمهوری قزاقستان

عملیات احداث کانال های آبیاری و زهکشی، عملیات برق رسانی و سیستم اتوماسیون
سه عاملی

مارس 2019
در حال اجرا

سـرمایه گـــذار
ــرما کــــارفــ
ــت ــه فعالی زمین
ــرارداد ــوع قـ نـ
ــروژه ــروع پ شـ
ــروژه ــایان پـ پـ
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سـرمایه گـــذار
ــرما کــــارفــ
ــت ــه فعالی زمین
ــرارداد ــوع قـ نـ
ــروژه ــروع پ شـ
ــروژه ــایان پـ پـ

هفتاد درصد دولت قزاقستان+ سی درصد بانک جهانی
کمیته منابع آب وزارت محیط زیست، زمین شناسی و منابع طبیعی جمهوری قزاقستان

عملیات احداث کانالهای قدیمی و احداث کانال های جدید
شرایط عمومی قراردادهای قزاقستان، برای احداث کانال های آبیاری

فوریه 2022
در حال اجرا

پروژه  احداث کانال های آبیاری و زهکشی کرانه راست 
PMC کانال اصلی
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دپارتمان تخصصی برق



ٌ

0.4KV 10 وKV خطوط انتقال و توزیع
پست های 33 به 10 و 10 به 0.4 کیلوولت

اتوماسیون ایستگاه های پمپاژ آب و دریچه های کانال های آب
طراحی سیستم اسکادا برای کنترل و نظارت دریچه های کانال و چاه های آب

تجارب دپارتمان برق، اتوماسیون و ابزار دقیق 

4 6



ٌ

پست های برق 10 به 0.4 کیلوولت و ایستگاه های پمپاژ آب
تابلو برق طراحی شده برای کنترل دریچه های کانال

طراحی و پیاده سازی تابلوبرق های قدرت و فرمان
طراحی و پیاده سازی سیستم های تله متری و اسکادا

رق
ی ب

صص
تخ

ن 
ما

ارت
دپ

تجارب دپارتمان برق، اتوماسیون و ابزار دقیق 
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توان تجهیزاتی و ناوگان ماشین آالت



تولید بتن و قطعات پیش ساخته بتنی

تولید بتن با عیارهای مختلف
تولید قطعات پیش ساخته بتنی

تولید لولههای بتنی پیش ساخته

ت
آال

ین 
اش

ن م
وگا

و نا
ی 

زات
هی

تج
ن 

توا
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ناوگان ماشین آالت

ماشــین آالت و تجهیــزات شــرکت تونــل ســد آریانــا شــامل انــواع ماشــین های راهســازی از قبیــل جامبــو دریــل، بولــدوزر، بیــل مکانیکــی، جرثقیــل، تریلــی، کارخانــه آســفالت، ســنگ شــکن، انــواع 
بچینــگ و کلیــه ملزومــات اجــرای پروژه هــای کالن می باشــد. نــاوگان ماشــین آالت ایــن شــرکت از ۵۵0 دســتگاه متفــاوت تشــکیل شــده اســت کــه از آن میــان، بالــغ بــر 330 دســتگاه ماشــین آالت 
ــور در  ــرای حض ــدی ب ــتوانه قدرتمن ــوب، پش ــتیبانی مطل ــت و پش ــم مدیری ــدی از تی ــوع و بهره من ــدد و متن ــین آالت متع ــاوگان ماش ــورداری از ن ــد. برخ ــازی می باش ــنگین راهس ــنگین و نیمه س س
ــالب،  ــال آب و فاض ــتم های انتق ــی، سیس ــاری و زهکش ــبکه های آبی ــی، ش ــای برق آب ــی، نیروگاه ه ــی و خاک ــدهای بتن ــواع س ــداث ان ــر اح ــف نظی ــای مختل ــژه در زمینه ه ــزرگ و وی ــای ب پروژه ه

احــداث راه، تونــل و پــل را فراهــم آورده اســت.
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رتبههای تخصصی، تندیس  ها،تقدیرنامه ها



گواهینامه صالحیت پیمانکاری 
از سازمان برنامه و بودجه کشور

گواهینامه صالحیت خدمات مشاوره
پایه 2 راه سازی

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

پایه 1 رشته راه و ترابری
پایه 1 رشته آب

پایه 1 رشته ساختمان و ابنیه
پایه 1 رشته تاسیسات و تجهیزات

پایه 3 رشته کاوش های زمینی
پایه ۵ رشته نفت و گاز

پایه 4 نیرو
پایه ۵ صنعت و معدن

گواهی صالحیت پیمانکاری
 از سازمان برنامه و بودجه کشور
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صادرکننده نمونه ملی سال 1397

صادرکننده نمونه ملی سال 1399

تندیسها و تقدیرنامه های صادرکننده نمونه ملی در بخش خدمات فنی و مهندسی   وزارت صنعت، معدن و تجارت

صادرکننده نمونه ملی سال 1398صادرکننده نمونه ملی سال 1396

صادرکننده نمونه ملی سال 1400
صادرکننده ممتاز سال 1401
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تندیس و تقدیر نامه
صادرکننده نمونه  کشور در سال 1398

بانک توسعه صادرات ایران

تندیس و تقدیر نامه
صادرکننده نمونه کشور در سال 1396

 بانک توسعه صادرات ایران

تندیس نمایشگاه بین المللی
حمل و نقل و صنایع وابسته سال 1397 

(Expo 2018)

تندیس شرکت های 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   نمونه  ملی

تقدیرنامه وزارت نیرو به عنوان 
صادرکننده   نمونه  ملی در بخش 

آب و برق سال 1398

تقدیرنامه انجمن صادرکنندگان نمونه 
و برتر ایران به عنوان صادرکننده   

نمونه  ملی سال 1397

تقدیرنامه اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران به عنوان 
صادرکننده   نمونه  ملی سال 1396
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تقدیرنامه شهرداری کرج بابت احداث
 پروژه تقاطع غیر همسطح کاج

تقدیرنامه صادرکننده پیشرو از وزارت 
نیرو در سال 1395

تقدیرنامه بانک سپه

گواهینامه عضویت انجمن صادرکنندگان
 خدمات فنی و مهندسی

تقدیرنامه وزارت نیرو از مدیرعامل شرکت
 بابت پروژه احداث سد و نیروگاه کارون 3

57



تقدیرنامه سد و نیروگاه برق آبی راغون 
تاجیکستان در سال 2018

تقدیرنامه سد و نیروگاه برق 
آبی سنگ توده   1 تاجیکستان

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

تقدیرنامه احداث جاده شاغون   ذیغر 
تاجیکستان

تقدیرنامه رعایت اصول HSE  سد و 
نیروگاه برق آبی راغون تاجیکستان در سال 

2022
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ــه ای غیرمســتقیم نمایانگــر اهمیــت محیــط زیســت در عمــران و صنعــت  ــه گون ــی، ب ــت اصــول و اســتانداردهای حفــظ و نگهــداری از محیــط زیســت در پروژه هــای عمران ــر منفی عــدم رعای تاثی
ســاخت می باشــد. از ایــن رو شــرکت تونــل ســد آریانــا نــگاه ویــژه ای بــه ایــن مقولــه داشــته و انطبــاق توامــان الزامــات کارفرمــا و محیــط زیســت، بــه عنــوان یــک اصــل در اجــرا و تکمیــل پروژه هــا 
در نظــر گرفتــه می شــود. تعهــد بــه اصــول حفاظــت و صیانــت از محیــط زیســت، یکــی از پایه هــای فرهنــگ ســازمانی ایــن شــرکت بــوده و تمامــی کارکنــان ملــزم بــه آگاهــی کامــل از الزامــات 

زیســت محیطــی پــروژه مربوطــه بــوده و مکلــف بــه رعایــت آن می باشــند.
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مغار نیروگاه 3600 مگاواتی زیرزمینی سد راغون در کشور تاجیکستان



مغار نیروگاه 3600 مگاواتی زیرزمینی سد راغون در کشور تاجیکستان
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