
 0011لیست عنوان پیمانهای عمرانی در سال

انت ضم نام پيمانكار حمل اجرا شرح عمليات رديف
 مدت مبلغ پيمان مشاره پيمان نامه

الح و اجرای سیستم اعالم حریق ناحیه یک شهرستان تهیه مص  .1

 80/80/88 )استعالم( اراک
 روز  210721 049.049884888 08 کهکشان رایانه الوند اراک

 روز  210721 98409048884888 090 یادگار صنعت مرکزی مامونیه 99/80/88 زرندیه )عمومی(پراکنده   .2

 99/80/88 پراکنده شازند، خنداب، کمیجان )عمومی(  .3
شازند، خنداب، 

 کمیجان
 روز  210720 .0400848884888 098 آرش گاز اراک

 روز  210721 09408848884888 098 آرتا تاسیسات پیشگام ساوه، مامونیه 99/80/88 تجمیعی پراکنده ساوه، زرندیه )عمومی(  .4

 شیر قفل شونده انشعابات شازند )عمومی( 0888اصالح سر لوله   .5

99/80/88 
 روز  210721 00488848884888 000 کمال صنعت فراهان ازندش

عمومی( ( غرب اراک و مهاجرانبهسازی ابنیه ایستگاههای   .6

90/80/88 
 روز  210717 .0400.40804.08 000 رگ چین ک، مهاجراناار

 روز  210712 00488848884888 .08 آرتا تاسیسات ساوه 80/88/.0ت شبکه و انشعاب شهرستان ساوه )عمومی( تعمیرا  .7

 روز  210711 90488040004888 08 کاسپین لوله طبرستان اراک 99/80/88 )محدود( 00-00خرید لوله   .8

 ماه  210711 9.408848884888 0 پترو ساوین صنعت اراک 90/80/88 دستگاه فیلتر سپریتور )محدود( 0خرید   .9

 دستگاه ایستگاه اندازه گیری و تقلیل فشار )محدود( 00خرید   .11

99/80/88 
 ماه  210711 084.8848884888 0 تجهیز انرژی بامین اراک

 روز  210711 .4.0940..4008 098 معمار نقشین ساز اراک 80/88/.8 انتخاب مشاور طراحی ساختمان ستاد )عمومی(  .11

 روز  210711 90409848884888 000 سیال سازه صنعت محالت-خمین 80/80/88 عویض کنتور رگالتور خمین محالت )عمومی(ت  .12

 ماه  210710 0400040884888 0 قطران ساوه اراک 00/80/88 خرید اتصاالت پلی اتیلن )محدود(  .13



 0011لیست عنوان پیمانهای عمرانی در سال

 گازرسانی به شولک، گوجه گل، کهلو سفلی و جورقین تفرش  .14

 08/80/88 )عمومی(
 روز  210711 0409948884888 9.0 دیبا دژ کوهیار تفرش

 روز  210711 09498048884888 98 گاز سوزان اراک 88/.80/8 )محدود( خرید رگالتور گاز خانگی  .15

 عدد علمک فلزی و پلی اتیلن )عمومی( 0008ساخت و تحویل   .16

08/80/88 
 روز  210717 .408848884888 990 کمال صنعت فراهان اراک

 روز  210712 04.9848884888 9.0 کاران خمین اعتماد اراک 99/80/88 جابجایی خط تغذیه میدان مقاومت اراک )محدود(  .17

 یک سال  210711 04...40884888 مقیاس سیستم پدیده اراک 88/.80/8 )استعالم( کالیبراسیون گیج فشار و دما  .18

 گازرسانی به حفره های پراکنده شهرستان اراک )عمومی(  .19

80/8./88 
 روز  210711 90488848884888 000 اندیشه پاک شکیل اراک

 نصب شبکه و انشعابات صنعتی در سطح استان مرکزی )عمومی(  .21

89/8./88 
 روز  210711 90408848884888 098 کمال صنعت فراهان سطح استان

 روز  210711 9408049.94888 9.0 آراد پیشه اراک مهاجران 88/.80/8 حفاظت از زنگ مهاجران )استعالم(  .21

 واحد صنعتی( 0.) گازرسانی به واحدهای تولیدی استان  .22

 08/80/88)عمومی( 
 روز  210711 0940904990400. ..0 سیال سازه صنعت سطح استان

 روز  210710 9040.049884888 000 آی تک ایساتیس اراک 88/.8/.0 )محدود( نتورهای توربینیکالیبراسیون ک  .23

 روز  210711 0490940884888 000 افق تحول سپاهان اراک 80/80/88 )محدود( کالیبراسیون تصحیح کننده ها  .24

 تهیه مصالح و بازسازی ابنیه ایستگاههای تفرش و آشتیان  .25

 80/88/.0)عمومی( 
  210711 9.49.04.904000 088 چکاد بنا ش و آشتیانتفر

)محدود(  نصب و تعویض کنتور و رگالتور شهرستان ساوه  .26

90/80/88 
  210717 90409848884888 000 کاوشگر صنعت رهرو ساوه



 0011لیست عنوان پیمانهای عمرانی در سال

 ماه  210712 904..048884888 0 مهرتاش سپاهان اراک 89/80/88)محدود(  خرید ضد یخ صنعتی  .27

 ماه  210711 004..048884888 0 گازسوزان اراک 09/80/88 دیافراگمی )محدود(خرید کنتور   .28

 ماه  210711 04.0848884888 0 گازسوزان اراک 09/80/88 پوندی )محدود( 0خرید کنتور   .29

 ماه  210711 .490848884888 0 شیمی سازه اراک 80/88/.0 خرید سایت هول کامپوزیت )محدود(  .31

  210711 09408848884888 098 دیبا دژ کوهیار اراک اراک )عمومی( 9ازی انشعابات زون مقاوم سازی و بهس  .31

 ماه  210711 940.048884888 0 سپنتا تهران اراک 88/.8/.8 )محدود( فوالدی ./0"خرید لوله   .32

خرید، نصب ، راه اندازی و خدمات پس از فروش نرم افزار امداد   .33

 .99مکانیزه 
 روز 08 00848884888 210710 __ فانوس رادار سپاهان اراک

34.  
تحلیل عددی روش نشت شارمغناطیسی در اندازه گیری 

مدفون خطوط تغذیه و توزیع گاز با  تغییرات ضخامت لوله های

 (00/80/88مورخ  ...00)پیام  در نظر گرفتن اثر انواع پوشش

درخواست کننده: 

 پژوهش )معمتمدی(
  0848884888 210711 __ دانشگاه اراک )

 روز  210711 90498848884888 000 کاوشگر صنعت رهرو ساوه 88/.08/8 مقاوم و بهسازی انشعابات زون ساوه )عمومی(  .35

 سال  210717 04.9848884888 9 روش سازان صنعت اراک 88/.80/8)عمومی(  مشاوره سیستم بهبود مدیریت  .36

 )عمومی( اجرای خط تغذیه شهر صنعتی خمین تا امامزاده ورچه  .37

00/8./88 
 روز  210712 .9490.409949.8 098 شوق مشعل چهارباغ خمین

مانهای دلیجان، ماموینه و ارزیابی فنی مشاوره مقاوم سازی ساخت  .38

 00/80/88 پرندک )عمومی(

دلیجان، مامونیه، 

 پرندک
   210711 .409940..4..0 مهندسین مشاور سازیان

 سال  210711 0499048884888 0 اتحاد صنعت گاز شمال اراک 99/80/88 تعمیر کنتور )استعالم(  .39

تبدیل شیرهای فلنجی به جوشی و ساقه بلند کردن و حذف   .41

 98/80/88 وضچه شهرستان ساوه )استعالم(ح
 روز  210711 .409848884888 9.0 اعتماد کاران خمین ساوه



 0011لیست عنوان پیمانهای عمرانی در سال

 ماه  210711 .049.048884888 0 لوله گستر خادمی اراک 90/80/88 )محدود( 908-998خرید لوله   .41

 هما  210711 .0490.4.084888 0 گاز لوله اراک 90/80/88 )محدود( 98-00خرید لوله   .42

 ماه 98 0848884888. 210710 __ پژوهش اراک 88/.8/.0مورخ   09089نامه شماره   0مدیریت دانش فاز   .0.

  210711 90408848884888 0.0 کیا صنعت آوین اراک 00/80/88 )عمومی( گازرسانی به حفره های پراکنده اراک  .44

 90/80/88 )عمومی( تجمیعی خمین، محالت، دلیجان  .45
خمین، محالت، 

 دلیجان
  210711 .0408848884888 098 اعتماد کاران خمین

 سال  210717 0490848884888 0 گاز سوزان اراک 80/89/88 )محدود( تعمیر رگالتور  .46

  210712 004.0049084888 098 کاوش نصب سپاهان زاویه 89/88/.8 دوم زاویه )محدود( CGS-TBSاجرای   .47

 عالم(تمیالجرد )اس -نصب و راه اندازی پسیو کمیجان  .48

90/89/88 

کمیجان، 

 میالجرد
 یک ماه  210711 94.00490.4888 ندا فرینای مرکزی

 زرو  210711 00480948004888 908 شایان برق اراک 08/89/88 سیستم روشنایی انبار کاال )محدود(  .49

 سیستم روشنایی غرق آباد، نوبران، خلیفه کندی و تفرش  .51

 00/89/88)عمومی( 

غرق آباد، نوبران، 

 تفرش
 روز  210711 0040.840004.90 0.8 شایان برق

51.  PCM سامانه های انرژی توتان ساوه 80/98/88)عمومی(  شهر کاوه  210711 9.4.9848884888 0.8 روز 

ده شهرستانهای آشتیان، تفرش و گازرسانی به حفره های پراکن  .52

 08/89/88 فراهان )استعالم(

فرمهین، آشتیان، 

 تفرش
   210711 04.9848884888 هورام صنعت

 ماه 210710 084..949884888 0 کالوپ اراک 09/98/88 )محدود( 0"خرید لوله   .53

 )محدود( میالجرد-بهسازی ایستگاههای تقلیل فشار کمیجان  .54

99/98/88 

-کمیجان

 جردمیال
 روز  210711 00408.40.04.98 008 رگ چین

 روز  210711 00490848884888 000 آرتا تاسیسات پیشگام ساوه و زرندیه گازرسانی به حفره های پراکنده شهرستان ساوه و زرندیه  .55



 0011لیست عنوان پیمانهای عمرانی در سال

 محالت 80/98/88 )عمومی( گازسانی به روستای آتشکوه نیمور  .56
 شگامیپ ساتیآرتا تاس

 سپند
 210707 90408848884888 000 روز 

 روز  210702 984.8848884888 9.0 کمال صنعت فراهان نوبران 80/98/88 )عمومی( گازرسانی به روستای بایخان)نوبران(  .57

 روز  210701 0498848884888 080 کمال صنعت فراهان اراک 80/98/88 )عمومی( س آباد )اراک(گازرسانی به روستای عبا  .58

 روز  210701 04.8848884888 080 سیال صنعت زردکوه شازند 80/98/88  )استعالم( پراکنده شازند، آستانه، هندودر و شهباز  .59

 روز  210701 048.049884888 9.0 یادگار صنعت مرکزی خنداب-انکمیج 80/98/88 )استعالم( پراکنده کمیجان، میالجرد، و خنداب  .61

 روز  210701 .488848884888 9.0 هورام صنعت پارس توره-مهاجران 99/98/88 پراکنده مهاجران، توره )استعالم(  .61

 نصب و تعویض کنتور و رگالتور شهرستان اراک )محدود(  .62

09/89/88 
 یک سال  210701 9.498048.94098 آراد پیشه اراک اراک

خرید و استقرار و پیاده سازی سامانه مدیریت وقایع و امنیت   .63

 اطالعات )استعالم(
 یک سال  210700 .400040884888 شبکه سازان تارا اراک

 روز  210701 0490048884888 9.0 آراد پیشه اراک نوبران 99/98/88 پراکنده نوبران )استعالم(  .64

طراحی سامانه صاعقه گیر و سیستم های ارزیابی ریسک صاعقه و   .65

 ارت ایستگاه )استعالم(
 روز  210701 0408848884888 908 اسپاک سطح استان

 سیستم روشنایی ایستگاههای شازند، اراک، خنداب )عمومی(  .66

0./98/88 

اراک، شازند، 

 خنداب
 روز  210717 0.400.48.04099 098 شایان برق

 زون دلیجان )محدود( 9قلیل فشار فاز بهسازی ابنیه ایستگاههای ت  .67

80/99/88 
 روز  210712 980400.40994900 000 دیرینه ساز مرکزی دلیجان

 روز  210711 004009490049.0 000 آبشاران گستر افالک اراک 89/99/88 )عمومی( تامین کادر نظارت کارگاهی  .68

 روز 210711 0488848.84080 000 پارس پرنون سطح استان ، تمحال، خمین، مقاوم سازی ساختمانهای نواحی گازرسانی ستاد  .69



 0011لیست عنوان پیمانهای عمرانی در سال

اجرای پسیو شبکه خنداب دلیجان توره داودآباد و   .71

 90/90/88 )استعالم( آستانه

 روز 210711 0400840.04888 .0 ن رایانه الوندکهکشا سطح استان

گازرسانی به روستای بریه رازقان از توابع شهرستان   .71

 90/90/88 )عمومی( زرندیه

 روز 210711 00490848884888 0.8 سیال صنعت زردکوه زرندیه

عملیات احداث حفاظت کاتدیک در سطح استان   .72

 89/89/.9 مومی()ع مرکزی

در سطح استان 

 مرکزی

  210711 0040.04.9.40.0 رمان نیروآپایدار  سازه

 

088 

 ماه 210710 0408848884888 0 گازسوزان اراک 89/89/.9 خرید کنتور توربینی )محدود(  .73

گازرسانی به حفره های پراکنده شهرستان زرندیه   .74

 89/89/.9)عمومی( 

 روز  210711 994.9040.84888 000 یادگار صنعت مرکزی زرندیه

زرسانی به روستای سرآبادان تفرش )محدود( گا  .75

00/90/88 

 روز  210711 .4.8848884888 9.0 کیا صنعت آوین تفرش

 


