آبگستر سبز سپاهان
(سهامی خاص)

مجری پروژههای:
شبکه جمع آوری و انتقال فاضالب
نصب انشعابات فاضالب
آبیاری و زهکشی  ،خطوط انتقال آب
تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی
آبیاری تحتفشار و کمفشار
سدهای خاکی و بتنی

تهیه و توزیع لوازم آبیاری تحت فشار
(لوله و اتصاالت)

معرفی شرکت
شرکت خدمات مهندسی آبگسترسبزسپاهان در دی ماه سال  1377به همت جناب آقای مهندس
حمیدرضا بهشتیان و تعدادی از کارشناسان باتجربه و با هدف فعالیت در زمینههای طراحی ،اجرا و نظارت
بر پروژههای شبکه جمع آوری و انتقال فاضالب ،نصب انشعابات فاضالب ،آبیاری و زهکشی ،خطوط انتقال
آب ،استخر ،آبیاری تحتفشار و کمفشار ،تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی ،سدهای خاکی و بتنی و
عملیات نقشهبرداری تشکیل و آغاز به کار نمود که به لطف خداوند متعال و با بهکارگیری پرسنل مجرب و
کارآزموده در راستای سیاستهای دولت ،تاکنون موفق به عمران و آبادانی هزاران هکتار از اراضی کشاورزی
در استانهای اصفهان ،کرمان ،تهران ،سیستانوبلوچستان ،فارس ،خوزستان ،اراک و چهارمحالوبختیاری
گردیده است.
این شرکت دارای مجوز و گواهیهای ذیل میباشد:
.1

گواهینامه صالحیت پیمانکاری از وزارت کشور

.2

گواهینامه صالحیت پیمانکاری از معاونت آب و خاک کرج (پایه )2

.3

مجوز طراحی و اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار

.4

نمایندگی کارخانجات لوله و اتصاالت پلیاتیلن در استان اصفهان

این شرکت آمادگی انجام خدمات فنی  -مهندسی و پیمانکاری مربوط بهه رسهتههای مهندسهی آب (شهبکه
جمع آوری و انتقال فاضالب ،شبکههای آبیاری و زهکشی ،آبیاری تحتفشار ،خطوط انتقال آب ،سدسهازی،
مقاومسازی) ،مهندسی کشاورزی ،نقشهبرداری ،راه و ترابری را دارا میباشد؛ همچنهین ایهن شهرکت افتخهار
دارد بهعنوان یکی از بزرگترین نمایندگیهای فروش اتصاالت و لولههای پلیاتیلن در استان اصهفهان آمهاده
ارائه خدمات به مشاوران ،شرکتهای همکار و کشاورزان باشد.

شرکت آبگسترسبزسپاهان در یک نگاه
• نام شرکت  :آبگسترسبزسپاهان
• شماره ثبت1440 :

تاریخ تأسیس 5 :دی 1377

• محل ثبت :اصفهان

نوع شرکت :سهامی خاص

معرفی شرکت

• مدیرعامل :حمیدرضا بهشتیان
• اعضای هیئت مدیره :حمیدرضا بهشتیان ،مسعود هیئتیان نائینی ،علی رمضانی،
اعضای هیئت مدیره

منصور باقری ،فهیمه حیدری فرانی

• طراحی ،اجرا و نظارت پروژهای شبکه جمع آوری و انتقال فاضالب ،آبیاری و

زهکشی ،آبیاری تحتفشار ،سدهای خاکی و بتنی ،تجهیز و نوسازی اراضی
کشاورزی ،خطوط انتقال آب ،استخر ،عملیات نقشهبرداری

نوع فعالیت شرکت

• تلفن تماس دفتر031-36629806 - 36629886 :
• فکس031-36639073 :
• ایمیلinfo@Abgostar.com :

تلگرام09307001081 :

• آدرس :اصفهان ،خیابان فیض ،مجتمع تجاری اداری نگین ،طبقه اول ،واحد7
• کدپستی81649-96737 :

تماس با ما

معرفی مدیر عامل
آقای مهندس حمیدرضا بهشتیان
Hamidreza Beheshtian

متولد 1347 :

مدرک تحصیلی و گواهینامهها:


لیسانس کشاورزی -مهندسی آب از دانشگاه صنعتی اصفهان



گواهی طراحی و اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار



گواهی طراحی و اجرای سامانههای آبیاری بارانی مکانیزه (سنترپیوت و لینیر)



گواهی جوشکاری توسط دستگاهجوش لب به لب پلیاتیلن



گواهی مدیریت بهرهبرداری ماشینآالت راهسازی

مسئولیتها و تجارب برجسته:



کارشناس اجرائی و مسئول کارگاه در زمینه تسطیح اراضی و آبیاری تحتفشار در شرکت خدمات
مهندسی آب و خاک کشور ( )75-73



مدیرعامل شرکت آبگستردشت ()77-75



رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آبگسترسبزسپاهان از سال  1377تاکنون



عضو هئیت مدیره صنف آبیاری تحت فشار استان اصفهان ()96-94



رئیس کمیته فنی صنف آبیاری تحت فشار استان اصفهان ()96-94



بازرس صنف آبیاری تحت فشار استان اصفهان ()98-96

معرفی اعضای هیئت مدیره
آقای مهندس مسعود هیئتیان نائینی
Masoud Heiatiyan Naeini

مدرک تحصیلی:
 لیسانس کشاورزی -مهندسی آب از دانشگاه صنعتی اصفهان
ایشان از دی ماه سال  79به عضویت هیئت مدیره شرکت در آمده و تاکنون بها سهمت مهدیر واحهد
فنی و مهندسی مشغول به فعالیت میباشند.

آقای مهندس علی رمضانی
Ali Ramezani

مدرک تحصیلی:
 لیسانس کشاورزی -مهندسی آب از دانشگاه تهران
 فوق لیسانس مدیریت منابع آب از دانشگاه صنعتی اصفهان
ایشان از مرداد ماه سال  94بهعنوان کارشناس اجرائی و مسئول کارگاه در زمینه آبیاری تحت فشار
در شرکت مهندسی میرآب سازه مشغول به فعالیت بوده و از مهرماه سال  96بههعنهوان سههامدار و
عضو هیئت مدیره در این شرکت منسوب گردیدهاند.

معرفی اعضای هیئت مدیره
آقای مهندس منصور باقری
Mansour Bagheri

مدرک تحصیلی و گواهینامهها:
 لیسانس کشاورزی -زراعت از دانشگاه آزاد اصفهان
 گواهی سمشناسی بالینی
 گواهی سازه و اسکلت گلخانهای

 گواهی آشنائی مقدماتی با کشتهایدروپونیک
 گواهی بستر کاشت و ضدعفونی
 گواهی مدیریت آفات و بیماریها
 گواهی آشنائی حرفهای با تنظیم کنندههای رشد گیاهی
 گواهی سموم شیمیائی

 گواهی مخاطرات بخش کشاورزی و توسعه پایدار با محوریت مدیریت تنشهای غیهر زیسهتی
خشکسالی و سرمازدگی در استان اصفهان
کلیه مدارک فوق از سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان اصفهان دریافت شده است.
ایشان از مرداد ماه سال  88با سمت کارشناس اجرائی و مسئول کارگاه در پروژههای این شرکت
مشغول به فعالیت بوده و از مهر ماه  96بهعنوان سهامدار و عضو هیئت مدیره منسوب گردیدهاند.

معرفی اعضای هیئت مدیره
خانم فهیمه حیدری فرانی
Fahime Heidari Farani

مدرک تحصیلی و گواهینامهها:
 لیسانس شیمی محض از دانشگاه کاشان
 فوق لیسانس روانشناسی از دانشگاه آزاد اصفهان
 گواهی آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی

ن

 گواهی آشنائی با قوانین مالیات بر ارزش افزوده
 گواهی آشنایی با اصول کاربردی مالیات
ایشان از اردیبهشت سال  89با سمت مدیر داخلی مشغول به فعالیت بوده و از خرداد سال 96
بهعنوان سهامدار و نایب رئیس هیئت مدیره منسوب گردیدهاند.

معرفی پرسنل شرکت
این شرکت در بخش فنی و نظارت بر طراحیهای صورت پذیرفته از سوی مهندسهین مشهاور مبنهی بهر انجهام
پروژههای واگذار شده به آن همچنین در بخش تهیه اقالم مورد نیاز جهت اجرای پروژهها وهماهنگیههای الزم
بین مشاورین ،نیروهای پیمانکار و کارفرما دارای پرسنلی مجرب میباشد.
فعالیتهای انجام گرفته توسط پرسنل دفتری شامل موارد ذیل میگردد:
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

سابقه

1

حمیدرضا بهشتیان

مدیرعامل

کارشناس آبیاری زهکشی

 23سال

2

فهیمه حیدری فرانی

مدیر داخلی

کارشناس ارشد روانشناسی

 10سال

3

مسعود هیئتیان نائینی

مدیر واحد فنی -مهندسی

کارشناس آبیاری زهکشی

 19سال

4

فریبا مرادی

سرپرست کارگاه

کارشناس ارشد مهندسی منابع آب

 3سال

5

منصور باقری

کارمندواحد فنی -مهندسی

کارشناس کشاورزی -زراعت

 5سال

6

علی رمضانی

کارشناس اجرائی

کارشناس ارشد مدیریت منابع آب

 5سال

7

امیرعباس فرح بخش

مدیر پروژه

کارشناس آبیاری زهکشی

 12سال

8

علی حاج ابراهیمی

مسئول کارگاه

کارشناس ارشد عمران-آب و فاضالب

 4سال

9

محسن حیدری

مدیر فروش

کارشناس مدیریت بازرگانی

 10سال

10

زهرا یخچالی فرد

حسابدار

کارشناس حسابداری

 10سال

11

نرگس آزمند

مسئول دفتر

کاردانی معماری

10سال

12

جعفر باقری

امور پشتیبانی

دیپلم فنی

 13سال

13

مهدی باقری

امور خدمات و انباردار

دیپلم

 3سال

14

غالمرضا اسماعیلی

مسئول کارگاه

کاردانی ساختمان

 7سال

15

تقی عباسی

مسئول کارگاه

کاردانی عمران

 8سال

16

صابر شمس

مسئول ایمنی کارگاه

کارشناس تربیت بدنی

 4سال

17

الهه موید محسنی

مسئول دفتر فنی کارگاه

کارشناس معماری

 3سال

ارائه خدمات
تأمین آب مورد نیاز بخش های کشاورزی با توجه بهه محهدودیت منهابع آب کشهور ،متوسهط بارنهدگی کهم،
گستردگی فالت خشک مرکزی ،خشکسالی در سالهای اخیر و تهدید بالقوه آن از جمله مسائلی اسهت کهه
نگاه مدیریت کالن کشور را همواره معطوف به خود نموده است.
در راستای پیادهسازی اولویتهای برنامههای معاونت آب و خاک ،اجرای روشههای نهوین آبیهاری ،موجهب
بهینهسازی دسترسی به منابع آب و حهداکرری بههرهوری از طهرحهها مهیگهردد؛ کهه امیهد اسهت در سهایه
حمایت های دولت و با برخورداری از کادر و پرسنل کارآزموده در امر طراحهی ،اجهرا ،نظهارت و مشهاوره کهه
حاصل سالها فعالیت بیوقفه و سازنده میباشد ،این شرکت بتواند منشاء خدمات و اثرات سازنده باشد.
این شرکت با بهرهمندی از تجهیزات مدرن و با بهیش از  19سهال سهابقه درخشهان آمهاده ارائهه خهدمات و
همکاری در زمینههای ذیل میباشد:

 -1طراحی
 طراحی پروژههای آبیاری تحتفشار
 طراحی پروژههای آبیاری کمفشار
 طراحی خطوط انتقال آب
 طراحی ایستگاه پمپاژ و کنترل مرکزی

 طراحی انواع استخرهای بتنی ،ژئوممبران و ...
 طراحی شبکههای درجه  3و  4آبیاری و زهکشی
 طراحی شبکههای آبیاری و زهکشی ،خطوط انتقال آب ،استخر ،آبیاری تحتفشار ،تجهیز و نوسازی
اراضی کشاورزی ،سدهای خاکی و بتنی و عملیات نقشهبرداری

ارائه خدمات
 -2اجرا
 اجرای شبکه جمع آوری و انتقال فاضالب
 نصب انشعابات فاضالب
 اجرای پروژههای آبیاری تحتفشار
 اجرای پروژههای کمفشار
 اجرای خطوط انتقال آب

 اجرای خطوط فاضالبی
 اجرای ایستگاه پمپاژ
 اجرای ایستگاه کنترل مرکزی
 اجرای انواع استخرهای بتنی
 اجرای انواع استخرهای ژئوممبران و ...

 اجرای شبکههای درجه  3و  4آبیاری و زهکشی
 اجرای تسطیح اراضی
 اجرای تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی
 اجرای کانالهای آبگیر
 اجرای عملیات نقشهبرداری
 اجرای انواع سدهای خاکی و بتنی
 اجرای عملیات مکانیکال

.

ارائه خدمات
 -3مشاوره
 -3-1مشاوره در زمینه طراحی


ارائه مشاوره در خصوص نقشهبرداری



ارائه مشاوره در خصوص انتخاب بهترین شیوه آبیاری با توجه به نیازها و شرایط بهرهبرداران



ارائه مشاوره در طراحی انواع سیستمهای آبیاری کمفشار و تحتفشار
 -3-2مشاوره در زمینه اجرا



ارائه مشاوره در خصوص اجرای شبکه جمع آوری و انتقال فاضالب



ارائه مشاوره در زمینه نصب انشعابات فاضالب



ارائه مشاوره در خصوص مراحل اجرائی طرحها



ارائه مشاوره در خصوص نحوهی بهرهمندی از تسهیالت دولتی



ارائه مشاوره در زمینه اخذ وام از بانک کشاورزی و صندوق توسعه تعاون



ارائه مشاوره در خصوص بهترین نحوهی اجرای انواع طرحها



ارائه مشاوره در خصوص احداث انواع استخر



ارائه مشاوره در خصوص احداث انواع ایستگاه پمپاژ و کنترل مرکزی
 -3-3مشاوره در زمینه خرید تجهیزات



ارائه مشاوره در زمینه خرید لولههای پلیاتیلن



ارائه مشاوره در خصوص خرید انواع اتصاالت پلیاتیلن ،فلزی ،چدنی ،گالوانیزه



ارائه مشاوره خرید در خصوص انواع شیرهای مصرفی در طرح



ارائه مشاوره خرید در خصوص سیستمهای کنترل مرکزی و فیلتراسیون



ارائه مشاوره خرید در خصوص پمپ و موتور



ارائه مشاوره خرید در خصوص انواع آبپاشها ،قطرهچکانها و ...

ارائه خدمات
 -4خدمات فروش


تهیه و توزیع لولههای پلی اتیلن وفلزی



تهیه و توزیع اتصاالت پلیمری



تهیه و توزیع اتصاالت فلزی و چدنی و گالوانیزه



تهیه و توزیع شیرآالت چدنی و پلیمری جهت طرح های آبیاری



تهیه و توزیع انواع آبپاش ها و قطره چکان ها



تهیه و توزیع سیستم های کنترل مرکزی و فیلتراسیون تمام اتوماتیک و ساده



تهیه و توزیع نوارهای تیپ و لوله های اسپاگتی



تهیه و توزیع انواع پمپ های کشاورزی و صنعتی



تهیه و توزیع انواع تابلوهای برق



تهیه ورق های ژئو ممبران جهت احداث استخر

معرفی اکیپهای اجرایی
این شرکت در بخشهای اجرا دارای چندین اکیپ اجرایی متبحر و با سابقه در استانهای مختلف بوده کهه
هر اکیپ به طور معمول شامل اعضایی به شرح ذیل میباشد:
 مدیر پروژه
 سرپرست کارگاه
 سرپرست اجرا
 مسئول و فورمن ایمنی
 مسئول دفترفنی
 ناظر مقیم
 مسئول انبار
 مسئول امور مالی
 مسئول تدارکات
 مسئول ماشینآالت
 مسئول عملیات نقشهبرداری
 سرپرست اکیپهای جوشکاری
 سرپرست اکیپهای اجرائی ( تحتفشار  ،کمفشار و )...
 رانندگان ماشینآالت سبک و سنگین
 نیروی کارگر ماهر


نیروی کارگر ساده

خالصه سوابق طراحی و مطالعه پروژههای آبیاری
 مطالعه و طراحی بالغ بر  9000هکتار پروژههای آبیاری تحتفشار در استان اصفهان
 مطالعه و طراحی بالغ بر  3000هکتار پروژههای تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی در استان اصفهان
و چهارمحالوبختیاری
 مطالعه و طراحی بالغ بر  2500هکتار پروژههای آبیاری تحتفشار در استانهای فارس و
چهارمحالوبختیاری
 طراحی خط انتقال ( کانالهای باز ،لولههای فلزی ،پلیاتیلن و  )...استانهای اصفهان و خوزستان
 نقشهبرداری در استانهای اصفهان ،چهارمحالوبختیاری در سطحی بالغ بر  12000هکتار
 نقشهبرداری پارکها و فضای سبز در استانهای اصفهان و فارس
 نقشهبرداری شهر اندیمشک به میزان  1300هکتار واقع در استان خوزستان
 نقشهبرداری قسمتی از طرح آبیاری بارانی ( 5500هکتاری) گرگر واقع در استان خوزستان

خالصه سوابق اجرائی
 اجرای شبکه جمع آوری و انتقال فاضالب در استان های اصفهان و کرمان
 اجرای عملیات نصب انشعابات فاضالب در استان های اصفهان و کرمان
 اجرای عملیات لولهگذاری بالغ بر  200کیلومتر در سایز  315الی  630میلیمتر در استان اصفهان
 اجرای عملیات لولهگذاری بالغ بر  300کیلومتر در سایز  160الی  250میلیمتر در استان اصفهان
 اجرای عملیات لولهگذاری بالغ بر  3کیلومتر در سایز  800میلیمتر در استان خوزستان
 اجرای عملیات لولهگذاری بالغ بر  3000هکتار در استان سیستانوبلوچستان
 اجرای عملیات لولهگذاری بالغ بر  20کیلومتر در استان مرکزی
 اجرای شبکه آبیاری درجه  3و  4بالغ بر  4000هکتار در استان اصفهان
 اجرای شبکه آبیاری درجه  3و  4بالغ بر  3000هکتار در سایر استانها
 اجرای تجهیز و نوسازی اراضی بالغ بر  2000هکتار در استان اصفهان
 اجرای شبکه آبیاری تحتفشار و کمفشار بالغ بر  8000هکتار در استان اصفهان
 اجرای شبکه آبیاری تحتفشار و کمفشار بالغ بر  1500هکتار در استان تهران
 اجرای شبکه آبیاری تحتفشار و کمفشار بالغ بر  3000هکتار در استان خوزستان

الف) گزیدهای از عملیات لوله گذاری و اجرای شبکههای آبیاری درجه  3و 4

موقعیت

مبلغ قرارداد (میلیون
ریال)

1

طرح لوله گذاری شرکت پایند آب کوشا

زابل  -بونجار

30354

2

عملیات لوله گذاری اراضی رهنان و ...

اصفهان

1366

3

عملیات لوله گذاری فساران و ...

اصفهان

541

4

عملیات لوله گذاری شهرستان اصفهان

اصفهان

667

5

خرید و اجرای طرح  60هکتاری لوله گذاری و احداث حوضچه گورت

اصفهان

1600

6

خرید و اجرای طرح  42کیلومتری انتقال آب باقرآباد

اصفهان

1140

7

خرید و اجرای طرح  1300هکتاری شبکه  3و  4اراضی فهران

اصفهان  -فالورجان

16952

8

خرید و اجرای طرح  250هکتاری شبکه آبیاری  3و  4اراضی سهل آباد

اصفهان  -برخوار

6965

9

خرید و اجرای خطوط لوله شبکه آبیاری تحت فشار نواحی  3و  4دیمه رامهرمز

خوزستان  -بهبهان

5607

10

خطوط انتقال آب از ناحیه  3به  4دیمه (لوله گذاری  800م م )

خوزستان  -بهبهان

850

شرح

ردیف

ب) گزیدهای از پروژه های تجهیز و نوسازی ،احداث کانال و استخر ذخیره آب

ردیف

شرح

مقدار
(هکتار)

موقعیت

مبلغ قرارداد
(میلیون ریال)

اصفهان  -فالورجان

880

اصفهان  -اردستان

1271
3341

1

خرید و اجرای طرح احداث کانال و ایستگاه پمپاژ نهر چی

2

اجرای تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی رحمت آباد

100

3

تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی نصرت آباد 2

100

اصفهان  -اردستان

4

خرید و اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی ساالر مردان

170

اصفهان  -برخوار

7351

5

خرید و اجرای باز زنده سازی نخیالت روستای بیاضه

100

اصفهان  -نائین

3168

6

پروژه تکمیلی باززنده سازی نخیالت اراضی بیاضه

100

اصفهان  -نائین

1094

7

عملیات خاکی و زیر سازی  6باب استخر ذخیره آب کشاورزی مراکز بن رود و ...

اصفهان

418

8

خرید مصالح و اجرای توزیع آب و جمع آوری فاضالب شهرک نصیرآباد تهران

تهران

2012

30

ج) گزیدهای از پروژه های آبیاری تحت فشار و کم فشار سایر استانها

مقدار (هکتار)

موقعیت

مبلغ قرارداد
(میلیون ریال)

1

اجرای طرح آبیاری تحت فشار قلعه مدرسه

800

کهکیلویه بویر احمد

21351

2

خرید و اجرای طرح آبیاری کم فشار و تحت فشار شرکت  500ولیعصر

783

تهران – حسن آباد

40000

3

خرید و اجرای طرح آبیاری تحت فشار شرکت کشت و صنعت غدیر ایرانیان

330

تهران  -ورامین

27435

4

خرید و اجرای طرح آبیاری کم فشار آقای فریدون عرب امینی

250

تهران  -ری

12145

5

اجرای ایستگاه پمپاژ و شبکه آبیاری تحت فشار بنه باشت بهبهان (برج بمونی آقا)

190

خوزستان  -بهبهان

5233

6

خرید و اجرای شبکه آبیاری تحت فشار بنه باشت بهبهان (چنگیزی)

150

خوزستان  -بهبهان

10696

7

اجرای تکمیلی آبیاری تحت فشار بنه باشت بهبهان(چنگیزی)

150

خوزستان  -بهبهان

3359

8

خرید و اجرای طرح آبیاری تحت فشار آقای داوود سلطانی

59

تهران  -شهریار

12063

ردیف

شرح

د) گزیدهای از پروژه های آبیاری تحت فشار و کم فشار استان اصفهان

مقدار (هکتار)

موقعیت

مبلغ قرارداد
(میلیون ریال)

1

خرید و اجرای طرح آبیاری کم فشار آقای احمد اصغری و شرکاء

530

اصفهان  -ورزنه

12500

2

خرید و اجرای طرح آبیاری تحت فشار آقای جهانبخت رضوانی و شرکاء

386

اصفهان  -بوئین

46320

3

خرید و اجرای طرح آبیاری تحت فشار آقای بهنام کاظمی

153

اصفهان  -سمیرم

761

4

خرید و اجرای طرح آبیاری تحت فشار محمد زارعی و شرکاء

100

اصفهان-اردستان

600

5

خرید و اجرای شبکه آبیاری مکانیزه لینیر حسینعلی آقاسی

63

اصفهان-شهرضا

84

6

اجرای طرح آبیاری تحت فشار شرکت میثم علویجه

45

اصفهان-نجف آباد

250

7

خرید و اجرای طرح آبیاری کم فشار آقای حسنعلی خان محقق

40

اصفهان-نطنز

200

8

خرید و اجرای طرح آبیاری تحت فشار عباس عرفانی

40

اصفهان-نطنز

320

ردیف

شرح

و) پروژه های در دست اجرا

ردیف

شرح

مقدار (هکتار)

موقعیت

مبلغ قرارداد
(میلیون ریال)

کرمان  -سیرجان

4500

زابل  -بونجار

30354
25000
30000

1

اجرای شبکه جمع آوری فاضالب شرکت آرمان گهر سیرجان

2

طرح لوله گذاری شرکت پایند آب کوشا

3000

3

طرح آبیاری تحت فشار آقای صفرمحمدزمانی وشرکاء

229

اصفهان  -فریدن

4

طرح آبیاری کم فشار آقای عبداله ابراهیمی وشرکاء

264

اصفهان  -اسفیناء

نمایندگیها
شرکت آبگسترسبزسپاهان در راستای هدف مشتری مداری ،ارائه خدمات کامل و بهینهه بهه بههر بهرداران
عزیز و بر اساس  20سال سابقه در این زمینه اقدام به اخذ نمایندگی از معتبهرینتهرین و بها کی یهتتهرین
برندهای تولید لوله  ،اتصاالت  ،شیرآالت و سیستمهای فیلتراسیون و کنترل مرکزی نمود است.
 توسن صنعت آپادانا :تولید کنند لولههای پلیاتیلن و نوار آبیاری
 بهین لوله :تولید کنند لولههای پلیاتیلن
 آب آرا  :تولید کنند لوازم آبیاری بارانی کالسیک ثابت
 پلیرود اتصال :تولید کنند اتصاالت پلیاتیلن
 پلی پارس :تولید کنند اتصاالت پلیاتیلن
 بنیز تجهیز :وارد کنند قطر چکانهای یورو دریپ و سیستمهای آبیاری تحهت فشهار روسهطحی و
زیرسطحی و بارانی
 صنایع ریخته گری اردستان :سازند شیرآالت صنعتی و کشاورزی موج آب
 دی آب بارش :وارد کنند تجهیزات با معروفترین برندهای خارجی

تجهیزات وماشینآالت
ماشینآالت سنگین
 یک دستگاه بیل الستیکی هیوندای R200W-7
 یک دستگاه بیل بکهو TDL130
 یک دستگاه مینی لودر LG312دلتا -بابکت

 یک دستگاه جرثقیل 5تن
 یک دستگاه تانکر آب  14000لیتری
 یک دستگاه بیل زنجیری  SC220-9دلتا مدل 2017
 یک دستگاه بیل زنجیری کوماتسو PC200- 6
 یک دستگاه بیل زنجیری هیتاچی 240
 یک دستگاه لودر ولوو BM4400
 یک دستگاه لودر دلتا CL957

 یک دستگاه بیل دلتا SC220
 دو دستگاه بیل بکهو سنو پارس SP220
 سه دستگاه تراکتور  4سیلندر بیلدار
 یک دستگاه تراکتور  4سیلندر بدون بیل
 یک دستگاه تراکتور  6سیلندر دودف 339
 دو دستگاه تراکتور کیس  6سیلندر5150
 یک دستگاه غلطک کششی CH44

تجهیزات وماشینآالت
ماشینآالت سبک
 یک دستگاه وانت مزدا تککابین
 یک دستگاه وانت مزدا دوکابین
 دو دستگاه وانت نیسان
 سه دستگاه وانت پیکان
 یک دستگاه نیسان پاترول چهار در
 یک دستگاه نیسان پاترول دو در
 یک دستگاه سواری پژو 405
 دو دستگاه پژو سواری 206
 یک دستگاه L90
 دودستگاه پراید
 یک دستگاه سمند

تجهیزات وماشینآالت
تجهیزات اجرایی
 ده دستگاه پیکور دستی
 دو دستگاه کمپرسور دستی
 پنج دستگاه دریل
 دو دستگاه پمپ کفکش
 یک عدد دستگاه جوش هیدرولیکی 800
 یک عدد دستگاه جوش هیدرولیکی 630
 دو عدد دستگاه جوش هیدرولیکی 500
 شش عدد دستگاه جوش هیدرولیکی 400
 چهار عدد دستگاه جوش هیدرولیکی 315
 هشت عدد دستگاه جوش هیدرولیکی 250
 یک عدد دستگاه جوش دستی مکانیکی 200
 سه دستگاه رکتیفایر  630آمپر
 سه دستگاه ژنراتور برق دیزلی
 شش دستگاه موتور برق دیزلی

تجهیزات نقشهبرداری
 دو دستگاه دوربین توتال استیشن Nikon DTM-522
 یک دستگاه دوربین توتال استیشن Nikon DTM-332
 یک دستگاه دوربین توتال استیشن Nikon DTM-352

 دو دستگاه دوربین نقشه برداری نیو
 یک دستگاه تراز یاب CST/Berger

 دوازده دستگاه بیسیم
 دو دستگاه GPS Garmin550
 ده عدد ژالون
 پنج عدد شاخص  5متری
 هفت عدد سه پایهی آلومینیومی

تجهیزات اداری
تجهیزات اداری
 مدیریت مرکزی اطالعات )(central server
 مدیریت مرکزی داده ها ()Accounting

 نه دستگاه تلفن تحت شبکه ( )Voip
 بستر تلفن های همراه تحت شبکه
 بیست و پنج عدد ردیاب خودرو مدل FMB920

 سرور اختصاصی سامانه مدیریت ناوگان خودروئی
 پنج دستگاه لپتاپ HP

 ده دستگاه رایانه
 چهار دستگاه پرینتر HP laserjet 1109W
 دو دستگاه پرینتر HP laserjet

 یک دستگاه کپی و پرینت Sharp
 یک دستگاه سه کاره پرینت ،کپی و فکس HP

 دو دستگاه فکس
 دو دستگاه اسکنر KODAK

 دو دستگاه اسکنر HP
 بیست و دو دستگاه GPS
 بیست و پنج عدد سیم کارت اعتباری سازمانی

 سیستم اتوماسیون ادرای و نرم افزار فرمساز و فرآیندساز
 چهار دستگاه دوربین

تجهیزات ایمنی
تجهیزات ایمنی
 1000 عدد تخته الوار عمودی  3و  4متری
 600 عدد تخته الوار افقی  4و  6متری
 10 عدد پل عبوری ایمنی
 5 عدد نردبان آلومینیومی
 600 عدد پانل حفاظتی با ورق کرکره و ورق صاف  2متری
 5 عدد کپسول اطفاء حریق
 4 عدد جعبه کمک های اولیه
 20 عدد بشکه ترافیکی و نیوجرسی
 10 عدد چراغ چشمک زن راهنمایی و چراغ گردان
 6 عدد خرک

 50 عدد کله قندی (قندیل)
 10 عدد پرچم (ایست/آهسته)
 30 عدد تابلو عالئم ایمنی
 نوار خطر و شبرنگ
 لوازم ایمنی فردی ( لباس کار ،کفش و کاله ،چکمه ،عینک ،کمربند ،کاور شبرنگ ،ماسک تنفسی،
دستکش و گوشی حفاظتی)

مهندسی ارزش پروژه انتقال آب روستای قنات
در سال  1392به دستور مدیریت جهاد کشاورزی استان اصفهان این شرکت با همکاری شرکت مهندسین
مشاور بهین طرح آریا اقدام به راهاندازی اولین ایستگاه پمپاژ تکمرحلهای کامالً بومی با اختالف ارتفاع
مانومتریک  320متردر روستای قنات واقع در شهرستان سمیرم نموده است.
هدف از اجرای این طرح تأمین آب آبیاری توسط احداث ایستگاه پمپاژ و انتقال آب برای احیا  160هکتار
باغات روستای قنات میباشد که در سال  1379به سیستم آبیاری تحتفشار مجهز گردید.


اجزای تشکیل دهنده طرح به ترتیب عبارتند از:

 -1سازه آبگیری از رودخانه
با توجه به ساختار زمینشناسی ساحل راست رودخانه که محل آبگیری از رودخانه میباشد که دارای بدنه
سنگی بوده و با توجه به عرض زیاد رودخانه ،آبگیری بصورت مستقیم انجام میشود .جهت هدایت آب به
سمت آبگیر یک دیوارگابیونی در فاصله  3متری ساحل و به طول  15متر در امتداد رودخانه احداث نموده و
بستر رودخانه در فاصله دیوارگابیونی و ساحل به عمق یک متر گودبرداری شده و کف آن با قلوه سنگ
تثبیت شده تا سطح مقطع مناسب جهت انحراف و آبگیری ایجاد شود  .در دیواره ساحلی ،آبگیری توسط
یک دریچه کشویی انجام میشود و توسط یک لوله بتنی به قطر  1000میلیمتر به یک حوضچه انتقال

مییابد .آب وارد حوضچه شده و به صورت فیلتر عمل کرده عبور نموده و سپس آب به حوضچه پمپاژ وارد
میشود.

مهندسی ارزش پروژه انتقال آب روستای قنات
 -2احداث ایستگاه پمپاژ

این ایستگاه پمپاژ شامل  4واحد موتورپمپ شناور (یک واحد رزرو) با ظرفیت پمپاژ  50لیتر در ثانیه (قابل
افزایش تا  80لیتر در ثانیه) وقدرت مصرفی  90کیلو وات برای هر پمپ میباشد .اختالف ارتفاع استاتیک
 285متر و ارتفاع کل مانومتریک  320متر است.

 -3انتقال خط برق  630کیلو ولت
جهت تامین نیروی برق ایستگاه پمپاژ از فاصله  7000متری شبکه برق  6310کیلو ولت انتقال یافته است.

 -4خط انتقال آب
خط لوله انتقال آب به طول حدود  12کیلومتر میباشد که از دو قسمت تشکیل شدهاست:
قطعه اول ایستگاه پمپاژ تا کیلومتر  1+700لوله فلزی به قطر  12اینچ با فشار کار  40اتمسفر و از کیلومتر
 1+700تا کیلومتر  2+445شروع از لوله پلی اتیلن به قطر  315میلیمتر با فشار کار  6اتمسفر میباشد.

قطعه دوم مسیر به صورت ثقلی از کیلومتر  2+445شروع شده و تا ابتدای اراضی به طول  9515متر میباشد
که با توجه به شرایط توپوگرافی مسیر و فشارهای ایجاد شده در خط لوله از لوله پلیاتیلن به قطر 315
میلیمتر با فشار کاری  6و  10اتمسفر استفاده شدهاست.

منشور اخالقی شرکت
با استعانت از خداوند سبحان و با اعتقاد به اینکه عالم محضر خداست و او همواره ناظر بر اعمال ماست ،ماا
کارکنان شرکت آبگسترسبزسپاهان به منظور تکریم ارباب رجوع و جهت دستیابی هرچه بیشتر باه اهاداف
شرکت پیمان میبندیم مجری اصول منشور اخالقی زیر باشیم:
.1

حضور به موقع در محلکار ،خوشرویی ،متانت در ارتباط با ارباب رجوع و انتقادپذیری از اهم وظایف
ماست.

.2

مهارت ،نظم ،دقت وسرعت عمل در انجام کار جهت ارائه خدمت به مشتری از اصول مسلم و قطعای
موفقیت ما خواهد بود.

.3

هدف ما تربیت نیروهای زبده و کامالً متخصاص در جهات ارائاه بهتارین کیفیات خادمات و جلاب
رضایت مشتری میباشد.

.4

پرسنل ارزشمندترین سرمایه ی شرکت ما محسوب میگردند که در راساتای ارتقااء کمای و کیفای
ایشان تالش نموده همچنین در رضایتمندی آنان کوشا خواهیم بود.

.5

مشتریان ،شرکای تجاری ما هستند و زمانی از نتیجه معامله با ایشان خرسند میگردیم کاه نتیجاه
معامله برد -برد باشد.

.6

مشاوران و تولیدکنندگان همکاران ارزشمند ما محسوب میگردند که هدف مشترک هماه ماا ارائاه
بهترین خدمات به مشتریان میباشد.

.7

ما بر تحقق و نهادینه شدن باورمان که همان اصول رفتاری و ارزشهای این منشاور اخالقای اسات
همت گمارده و نهایت تالش خود را بر جلب رضایت پرسنل و مشتریان خواهیم نمود.
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