موضوع
مشخصات پروژه های خاتمه یافته
پروژه های در حال اجراء:

ردیف

اسامی شرکت های مشاور و ناظر
 شرکت مهندسین مشاور آرتابین – مشاور طراحی فاز صفر پروژه ساختمان مرکزی بانک شرکت مهندسین مشاور آرتابین – مشاور طراحی فاز اول پروژه ساختمان مرکزی بانکشرکت مهندسین مشاور ماهر خاک – مشاور مطالعات ژئوتکنیک پروژه ساختمان مرکزی بانک
 شرکت مهندسین مشاور آرتابین – مشاور طراحی فاز دوم پروژه ساختمان مرکزی بانک شرکت مهندسین مشاور وزنا -مشاور کنترل مضاعف طراحی فاز دوم پروژه ساختمان مرکزی بانکشرکت آرین سازه نوژان -نظارت چهارگانه (معمازی ،سازه ،برق و مکانیک) پروژه ساختمان مرکزی بانک

موضوع

مشاور

پیمانکار

شرکت عرشه ساز

1

پروژه باسازی
شهید فالحی

شرکت آریاب سازه شمال به شـناسه ملی
 10760345366و شـماره ثبت  7011و کد
اقتصادی 411397113674

ارگ تبریز به شماره
 27612شناسه ملی
 10200357267کد
اقتصادی

مالحظات

ناظر
معاونت امالک و
ساختمان اداره
کل پشتیبانی و
امالک

411371556644
پروژه بازسازی

2

ساختمان
سرپرستی غرب
تخریب

3

ساختمان قدیمی
پست بانک و
فروش ضایعات

شرکت مهندسی مشاور و طراحی فناوری اطالعات
مکانی فام زیرساخت

------------

پروژه به دلیل عدم تصویب بودجه مورد نیاز عملیاتی
-------------

نگردید

معاونت امالک و
هوشنگ صفری پیردوستی دارای شماره شناسنامه
 1004شماره ملی  4073618431نام پدر  :مرادعلی

ساختمان اداره
--------

تاریخ تولد  1363/04/02محل تولد خرمآباد

کل پشتیبانی و
امالک
معاونت امالک و

4

پروژه گودبرداری

شرکت ارسا خاک پی به شماره ثبت  353253کد

شرکت مهندس

ساختمان جدید

اقتصادی  411376819811و شناسه ملی

مشاور متعاقباً انتخاب

پست بانک

10103987338

میشود

ساختمان اداره

به دلیل اینکه پروژه به صورت  EPCمی باشد ،لذا

کل پشتیبانی و

بخش مهندسی توسط پیمانکار تامین خواهد شد

امالک
معاونت امالک و
ساختمان اداره
شرکت مهندسی
طراحی نقشه

5

های اجرایی
سازه  ،معماری
مکانیک و برق

آرتابین شماره ثبت

کل پشتیبانی و

شرکت مهندسی آرتابین شماره ثبت  ،126875کد

 ،126875کد

امالک و

اقتصادی  411111455384وشناسه ملی

اقتصادی

مهندسین مشاور وزنا

10101702747

411111455384
وشناسه ملی
10101702747

شرکت

به شماره ثبت
 224849کد
اقتصادی
 411316945794و
شناسه ملی
10102660570

موضوع

مشخصات کلی

 پروژه ساختمان مرکزی بانک (در حال اجراء مرحله گود برداری)پروژه های خاتمه یافته و در حال
 پروژه بازسازی ساختمان مدیریت شعب شرق استان تهران (خاتمه یافته )اجرای داخلی و خارجی
 پروژه بازسازی و نقاشی نما ساختمان مدیریت شرق استان تهران (خاتمه یافته)ردیف

مشخصات کلی پروزه های خاتمه یافته و در حال اجرای داخلی و خارجی

1

بازسازی ساختمان سرپرستی شرق پست بانک

2

انجام عملیات خاکبرداری و حمل،تهیه مصالح ،تحکیم،تثبیت و ایجاد سازه موقت نگهبان پروژه ساختمان اداری پست بانک(گودبرداری )

3

تخریب ساختمان ستادی قدیم و فروش ضایعات

4

انجام خدمات مشاوره مرحله دوم خدمات طراحی وتهیه نقشههای اجرائی معماری،سازه وتاسیسات مکانیکی و برقی احداث ساختمان مرکزی پست بانک ایران

5

مشاوره عالی ،مهندسی و کنترل مضاعف طراحی در بخش های سازه ،معماری ،نقشههای نما  ،تاسیسات الکتریکال و مکانیکال ،سیستمهای جریان ضعیف ،
نور پردازی نما و محوطه تا حصول نتیجه در تهیه نقشههای اجرایی

