
خالصه

همدان90/04/0615/39183245,948,507,000سنندج- قطعه دوم راه آهن همدان1
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل 

کشور

PC

سه عاملی

 شامل خاکبرداری، خاک ریزی، 720+120 الی 500+64سنندج از کیلومتر - اجرای زیرسازی قطعه دوم راه آهن همدان

...ابنیه بتنی و

شهرداری قزوینقزوین90/03/2910/1390/9626546,208,979,549برجهای مسکونی الهیه و بادامستان قزوین2
PC

سه عاملی

انجام کلیه عملیات ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی برج های الهیه و

 طبقه16 برج  6 بادامستان قزوین شامل 

Eشهرداری قمقم90/03/099922420,588,075,334طرح و ساخت تقاطع غیرهمسطح بلوار جمهوری اسالمی قم3 PCطرح و ساخت تقاطع غیر همسطح بلوار جمهوری اسالمی شهرستان قم

(ره)مجری طرح فرودگاه بین المللی امام خمینی تهران195,000,000,000ت ف/ 90/09/056632(ره)الحاقیه پل ارتباطی فرودگاه بین المللی امام خمینی 4
PC

سه عاملی

تکمیل عملیات اجرایی پل ارتباطی مقابل در ساختمان ترمینال مسافری و کارهای باقیمانده در ساختمان های گروه 

یک شامل آسایشگاه نیروی انتظامی، گذرنامه، دادگاه، موتورخانه مرکزی، آنتن نشانی، محوطه سازی و تاسیسات 

زیربنایی

(مترو)شرکت راه آهن شهری تهران و حومه تهرانM3L390/12/0910090/029161,875,988,889 و اجرای هواکش M3 ایستگاه 5
PC

چهار عاملی

 و اجرای هواکش M3تکمیل سازه نگهبان و سازه اصلی و اجرای نازک کاری و تاسیسات برق و مکانیکی ایستگاه 

L3 M3میان تونلی 

91/1411,164,572,139,185/پ91/06/26سد مخزنی شهری کور و تاسیسات وابسته6
سیستان و 

بلوچستان
شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان و 

بلوچستان

PC

سه عاملی

تدارکات، نصب، راه اندازی، بهره برداری آزمایشی و تحویل بدنه سد سر ریز، تونل های آبگیر، انحراف، تزریق و 

سیستم آب یندی،گالری های تزریق حوضچه آرامش، دایک جانبی، ساختمان های اداری و مسکونی، راه های 

 و دایک جانبی و تاسیسات وابسته به RCCاحداث سد مخزنی شهری کور به صورت . دسترسی و به طور کلی اجرا و

سد

7
تکمیل عملیات اجرایی باقیمانده  فرودگاه بین المللی امام 

(ره)خمینی 
تهران111,481,000,000ت ف/ص/92/04/1792/784

مجری طرح توسعه فرودگاه بین المللی امام 

(ره)خمینی 

PC

سه عاملی

تکمیل عملیات اجرایی باقیمانده ساختمان ترمینال سازی پل و پارکینگ طبقاتی و ساختمان های گروه یک و تاسیسات 

(ره)زیر بنایی فرودگاه بین المللی امام خمینی

8
اجرای عملیات احداث تقاطع غیرهمسطح جاده قدیم قم با بلوار 

(چهارراه باقرشهر)عالمه عسگری 
سازمان مهندسی و عمران شهر تهرانتهران288,353,159,689 س ع134-3440-91 92/04/22

PC

سه عاملی

اجرای عملیات خاک، بتنی تقاطع غیر همسطح جاده قدیم قم با بلوار عالمه عسگری شامل پل جهتی جنوب به غرب 

زیرگذر اصلی غرب به شرق، زیرگذر جنوب به جنوب و زیرگذر شمال به شمال

شمال- شرکت آزادراه تهران تهران114,020,530,081آ/92/06/1692/3805شمال-  آزادراه تهران 23باقیمانده عملیات قطعه 9
PC

سه عاملی

شمال، خاک برداری، خاک ریزی، بتن ریزی، دیوارهای حائل -  آزاد راه تهران23کلیه عملیات اجرایی باقیمانده قطعه 

... و 23بتنی و سنگی، کالورتهای بتنی و سنگی و عملیات تکمیلی تونل کیلومتر 

شمال- شرکت آزادراه تهران تهران201,983,469,422آ/94/02/0394/1642شمال- آزادراه تهران23انجام عملیات تکمیلی باقیمانده قطعه 10
PC

سه عاملی

، 200+19 و 800+16شمال، شمال احداث گالری فلزی کیلومتر -  آزاد راه تهران23کلیه عملیات باقیمانده قطعه 

...اجرای خاک مسطح پرتال تونل ها، تعویض ایستگاه عوارضی، افزایش طول و ارتفاع دیوارهای حائل بتنی و سنگی و

11
اجرای عملیات سیویل و ساختمانی پروژه احداث کارخانه نورد 

اروند مجتمع فوالد کاوه 
شرکت فوالد کاوه ارونداهواز93/11/182558650,000,000,000

PC

سه عاملی

اجرای کلیه عملیات سیویل از قبیل خاکبرداری، حفاری، کارهای فلزی و بتنی و سایر عملیات ساختمان های کمپرسور، 

...ایستگاه برق، تسویه آب و مخزن آب و

اداره کل راه و شهرسازی استان قمقم94/03/17640597,487,529,531تقاطع غیر همسطح ورودی شهرک پردیسان قم12
PC

سه عاملی
خاکبرداری، خک ریزی، ساخت تیرهای بتنی پیش ساخته و کلیه عملیات باقیمانده تقاطع غیر همسطح پردیسان قم

شمال- شرکت آزادراه تهران تهران956,711,600,000آ/94/04/2094/3331شمال- آزادراه تهران1 منطقه Cعملیات اجرایی و تکمیلی قطعه 13
PC

چهار عاملی

شمال، شامل الینینگ تونل ها، احداث ابنیه بتنی و سنگی -  منطقه یک آزادراه تهرانCاجرای عملیات باقیمانده قطعه 

...و احداث سه دستگاه پل بتنی با تیر پیش ساخته و

شرح پروژه شماره قراردادتاریخ قراردادنام پروژهردیف

    مـبــلــغ 

میلیون )اولـیـه   

(ریال

نوع پروژهكارفرمامحل اجرا

1394پروژه های جاری شرکت دی در سال 


