
 

 شرح عمليات رديف
محل 

 اجرا
 نام پيمانكار

انت ضم

 نامه

شماره 

 پيمان
 مدت مبلغ پيمان

مقاوم سازی ساختمانهای نواحی گازرسانی ستاد،   .1

خمین، محالت، آشتیان و فرمهین )عمومی( 

04/01/01 

 روز 127083 8.000.040.308 365 پارس پرنون سطح استان

توره داودآباد و اجرای پسیو شبکه خنداب دلیجان   .2

 15/12/00آستانه )استعالم( 

 روز 127084 3.350.646.000 45 کهکشان رایانه الوند سطح استان

ان گازرسانی به روستای بریه رازقان از توابع شهرست  .3

 18/12/00زرندیه )عمومی( 

 روز 127085 28.150.000.000 240 سیال صنعت زردکوه زرندیه

کاتدیک در سطح استان عملیات احداث حفاظت   .4

 17/01/01مرکزی )عمومی( 

در سطح استان 

 مرکزی

  127086 38.378.794.678 سازه پایدار آرمان نیرو

 

300 

 ماه 127087 5.200.000.000 3 گازسوزان اراک 17/01/01خرید کنتور توربینی )محدود(   .5

گازرسانی به حفره های پراکنده شهرستان زرندیه   .6

 14/01/01)عمومی( 

 روز  127088 19.415.240.000 325 یادگار صنعت مرکزی زرندیه

گازرسانی به روستای سرآبادان تفرش )محدود(   .7

25/12/00 

 روز  127089 7.700.000.000 145 کیا صنعت آوین تفرش

 روز  127090 17.200.000.000 365 فانوس شعله پارس شازند 14/01/01گازرسانی به حفره های پراکنده شازند )عمومی(   .8

 ماه 127091 10.825.000.000 3 کیهانه کاوش آمود اراک 02/05/01خرید مسیریاب خطوط فلزی )محدود(   .9

 ماه  127092 79.116.000.000 7 تجهیز انرژی بامین اراک 12/02/01دستگاه ایستگاه اندازه گیری )محدود(  38خرید   .10

  127093 7.470.000.000 175 سیال صنعت زردکوه ساوه 27/01/01)عمومی( گازرسانی به ملک آباد ساوه   .11

 ماه  127094 27.212.879.500 2 سپید نام زاگرس اراک 12/02/01خرید اتصاالت پلی اتیلن )محدود(   .12

زون  2بهسازی ابنیه ایستگاههای تقلیل فشار فاز   .13

 29/01/01دلیجان )محدود( 

 روز  127095 107.494.356.784 370 الماس برج آریا دلیجان

گازرسانی به حفره های پراکنده تفرش، آشتیان و   .14

 07/02/01 فراهان )عمومی(

فرمهین، تفرش، 

 آشتیان

  127096  79.990.000.000 365 دیبا دژ کوهیار

  



 شرح عمليات رديف
محل 

 اجرا
 نام پيمانكار

ضمانت 

 نامه

شماره 

 پيمان
 مدت مبلغ پيمان

  127097 51.000.000.000 390 سیال صنعت زردکوه نوبران 07/03/01به روستای ورگ بار نوبران )عمومی(   گازرسانی  .15

  127098 4.986.052.666 145 سیال سازه صنعت اراک 09/03/01خط تغذیه میدان امام حسین )استعالم(   .16

 ماه  127099 22.971.417.600 3 سپنتا تهران اراک 28/03/01)محدود(   4"و  2، 1فوالدی خرید لوله   .17

کمیجان،  10/03/01پراکنده کمیجان، میالجرد، خنداب )عمومی(   .18

 میالجرد

 یک سال  127100 36.700.000.000 هورام صنعت پارس

 ماه  127101 11.587.800.000 3 سپنتا تهران اراک 28/03/01 )محدود( ¾"خرید لوله فوالدی   .19

 یک سال  127102 3.444.000.000 مقیاس سیستم پدیده اراک 21/03/01)استعالم( کالیبراسیون گیج فشار و دما   .20

شار ایستگاه تقلیل ف 8تعویض فنس با دیوار پیش ساخته بتنی   .21

نواحی خمین، محالت و شازند و پست نگهبانی خمین 

  29/03/01)محدود( 

خمین، محالت، 

 شازند

 روز  127103 93.093.979.219 400 بنا شهر سما

 روز   127104 43.862.888.308 365 اندیشه پاک شکیل ساوه 21/03/01گازرسانی به حفره های پراکنده ساوه )عمومی(   .22

 ماه  127105 21.113.700.000 3 کنترل گاز اکباتان اراک 06/04/01خرید رگالتور خانگی )محدود(   .23

 ماه 127106 127.598.793.000 4 گازلوله اراک 05/04/01خرید لوله پلی اتیلن )محدود(   .24

ممیزی انرژی ساختمانهای نواحی گازرسانی استان مرکزی   .25

 04/05/01)استعالم( 

 روز  127107 888.000.000 273 آرتان تدبیر آب و انرژی نواحی

 ماه  127108 28.287.000.000 3 گازآب کاال اراک 04/04/01خرید شیر قبل از رگالتور )محدود(   .26

 روز  127109 17.453.234.979 180 دنیز استحکام ایپک کارچان 31/03/01دیوار محوطه ناحیه کارچان )محدود( اجرای   .27
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 سال  127110 22.270.266.844 1 آرتا آروند آروین اراک 29/03/01احداث سوله انبار مرکاپتان )محدود(   .28

 روز  127111 7.575.483.721 150 آرتا آروند آروین  اراک 29/03/01اراک )محدود(  1بهسازی سرویس بهداشتی ناحیه   .29

شبکه  CGS وTBS تحلیل و خطر پذیری ایستگاه های نمونه   .30

( براساس نامه پژوهش) تغذیه و توزیع گاز استان مرکزی

 برنامه ریزی 11/03/01مورخ  7172شماره 

 __ 900.000.000 127112 __ دانشگاه اراک اراک

 ماه 127113 36.022.200.000 3 ماه نیرو اراک 15/05/01خرید دیزل ژنراتور )محدود(   .31

نصب شیر قفل شونده انشعابات مشترکین اراک )عمومی(   .32

18/05/01 

 روز  127114 78.583.000.000 365 اندیشه پاک شکیل اراک

  127115 17.900.000.000 365 آراد پیشه اراک سطح استان 01/05/01گازرسانی به صنایع استان )عمومی(   .33

آرتا تاسیسات پیشگام  خمین 15/05/01خط تغذیه صنوف خمین )عمومی(   .34

 سپند

 127116 9.430.000.000 115 روز 

اجرای خط تغذیه شهرک های صنعتی سمقاور، خنچین و   .35

 22/05/01راونج )عمومی( 

کمیجان، فراهان 

 و دلیجان

  127117 12.340.000.000 175 سهیل صنعت مهام

  127118 19.820.000.000 300 آذر پویش اراک اراک 11/05/01گازرسانی به حفره های پراکنده اراک )عمومی(   .36

سطح استان فاز یک  TBSایستگاه  13مشاور مقاوم سازی   .37

 02/06/01)عمومی( 

 روز  127119 14.770.000.000 250 میراگر تجهیز سطح استان

 به همراه تصحیح کننده )محدود( 3"خرید کنتور توربینی   .38

08/06/01 

 ماه  127120 14.315.000.000 3 پیالری گستر اراک

 روز  127121 34.000.000.000 265 کمال صنعت فراهان تفرش 18/05/01گازرسانی به روستای فریسمانه تفرش )عمومی(   .39

گازرسانی به روستای سرآبادان تفرش، فاز دوم )عمومی(   .40

24/05/01 

 روز  127122 19.800.000.000 235 هورام صنعت پارس تفرش

 

 

 



 نام پیمانکار محل اجرا شرح عملیات ردیف
ضمانت 

 نامه
 مدت مبلغ پیمان شماره پیمان

 روز  127123 5.296.458.000 45 رایان اراکاندیشه  اراک )کان لم یکن(اجرای پسیو ستاد )استعالم(   .41

اجرای مقاوم سازی و بهسازی انشعابات شهرستان ساوه   .42

 27/05/01)عمومی( 

 روز  127124 28.900.000.000 365 کاوشگر صنعت رهرو ساوه

 سالیک   127125 26.437.253.000 آی تک ایساتیس اراک 27/06/01کالیبراسیون کنتورهای توربینی )محدود(   .43

شهرستان اراک  2مقاوم سازی و بهسازی انشعابات ناحیه   .44

 08/06/01)عمومی( 

 روز  127126 58.453.500.000 365 اندیشه پاک شکیل اراک

 روز  127127 5.640.000.000 295 فراز پیشه گستر آریا خمین 09/06/01گازرسانی به حفره های پراکنده خمین )استعالم(   .45

م( های پراکنده محالت و دلیجان )استعالگازرسانی به حفره   .46

09/06/01 

 روز  127128 6.350.000.000 295 فراز پیشه گستر آریا محالت، دلیجان

 روز  127129 8.104.000.000 365 افق تحول سپاهان اراک 29/06/01کالیبرسیون دستگاههای تصحیح کننده )محدود(   .47

 یک ماه  127130 12.901.600.000 کوشاآماک  اراک 05/09/01)محدود(  UPSخرید   .48

 دو ماه  127131 18.772.900.000 گاز لوله اراک 24/07/01)محدود(  90خرید لوله پلی اتیلن   .49

 دو ماه  127132 23.060.091.096 گاز لوله اراک 24/07/01)محدود(  110خرید لوله پلی اتیلن   .50

 روز  127133 8.390.000.000 365 صنعت مهامسهیل  ساوه 20/07/01پراکنده ساوه )استعالم(   .51

سطح  TBSبرچیدن فنس و اجرای دیوار آجری ایستگاههای   .52

 04/08/01استان )عمومی( 

ساوه، اراک، 

 خمین، شازند

 روز  127134 74.091.400.381 380 شیروان ساخت چنار

)محدود(  60-60-8000خرید یک دستگاه ایستگاه   .53

17/08/01 

 ماه  127135 10.338.000.000 4 پارساپترو گاز  اراک
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تفرش، و  CGSنصب کنتور آلتراسونیک در ایستگاههای   .54

 16/08/01محالت و دلیجان، خمین )عمومی( 

آرتا تاسیسات پیشگام  سطح استان

 سپند

 127136 22.680.000.000 205 

  127137 734.071.060 180 آریان پژوهان پارس مهاجران 16/08/01مشاور طراحی ساختمان ناحیه مهاجران )عمومی(   .55

  127138 2.472.687.688 180 آریان پژوهان پارس ساوه 16/08/01مشاور طراحی ساختمان ناحیه ساوه )عمومی(   .56

 ماه  127139 7.000.000.000 15 روش سازان صنعت اراک 08/09/01بهبود مدیریت  )عدم الزام(   .57

 ماه  127140 1.249.200.000 1 آداک رایانه آروند خمین 01/09/01اجرای پسیو ناحیه خمین )استعالم(   .58

 روز  127141 20.650.000.000 205 شاهین گستر خمین مامونیه 01/09/01خط تغذیه کشت و صنعت علوی زرندیه )عمومی(   .59

بهینه سازی مصرف گاز در شهرستان اراک )آقای معتمدی   .60

 09/09/01 عدم الزام() (25218نامه 

 ماه 6 400.000.000 127142 _ دانشگاه اراک اراک

اجرای باران گیر ایستگاههای مانیتورینگ در سطح استان   .61

 06/09/01)استعالم( 

  127143 7.150.214.970 180 آرتا آروند آروین در سطح استان

ی وانو نبود خ ، صدور و پیامک آنی قبوض آنی قرائت سامانه  .62
 ( )فاکتوری( 18/08/01برنامه ریزی  25855)نامه 

 سال 1 960.000.000 127144 _ خالقان سبز آرتا دهیا اراک

می( بهسازی ابنیه ایستگاههای تقلیل فشار زون مامونیه )عمو  .63

15/09/01 

 روز  127145 199.900.000.000 530 مرکزی دیرینه ساز مامونیه

بهسازی ابنیه ایستگاههای تقلیل فشار زون ساوه و   .64

 15/09/01ساختمانهای غرق آباد و نوبران )عمومی( 

ساوه، رازقان، 

 غرق آباد، نوبران

 روز  127146 144.668.000.000 430 رگ چین

( )استعالماینچ ساوه  16و  12پیگ رانی و تمیز کردن خطوط   .65

23/09/01 

 روز  127147 1.740.000.000 45 آرتا تاسیسات پیشگام ساوه

 ماه  127148 20.060.000.000 3 تجهیزات صنعتی پیشگام اراک 26/10/01خرید بال ولو )محدود(   .66

 

 

 



 نام پیمانکار محل اجرا شرح عملیات ردیف
ضمانت 

 نامه
 مدت مبلغ پیمان شماره پیمان

 ماه  127149 9.908.028.000 3 گازاب کاال اراک 17/10/01ماسوره )محدود( خرید مهره   .67

 سال  127150 41.500.000.000 1 کیا صنعت آوین شازند 07/10/01پراکنده شازند )عمومی(   .68

خمین، محالت،  10/10/01پراکنده خمین، محالت، دلیجان )عمومی(   .69

 دلیجان

 سال  127151 59.500.000.000 1 آراد پیشه اراک

 روز  127152 17.990.000.000 325 یادگار صنعت مرکزی زرندیه 28/10/01پراکنده زرندیه )عمومی(   .70

71.  PCM سامانه های انرژی توتان اراک 30/11/01)عمومی(  فوتبال  127153 63.843.000.000 365 روز 

72.  PCM  )توتانسامانه های انرژی  اراک 30/11/01هپکو )عمومی  127154 68.145.000.000 365 روز 

 روز  127155 69.000.000.000 365 سیال صنعت زردکوه ساوه 28/10/01گازرسانی به روستای حریقان ساوه )عمومی(   .73

خرید کنتور توربینی به همراه تصحیح کننده )محدود(   .74

19/11/01 

 ماه  127156 31.545.000.000 4 گاز سوزان اراک

 سال  127157 163.009.335.898 2 آبشاران گستر افالک اراک 01/11/01کادر نظارت )عمومی( تامین   .75

 روز  127158 22.980.000.000 300 کیا صنعت آوین اراک 08/11/01پراکنده اراک )عمومی(   .76

محالت، دلیجان،  19/11/01خرید و نصب سیستم حفاظت الکتروینک )عمومی(   .77

 شازند، خنداب

 روز  127159 38.223.550.000 120 رایان اراکاندیشه 

کردن تاسیسات گاز سطح  GIS Readyنقشه برداری و   .78

 استان )عمومی(

 روز  127160 32.951.472.578 365 کندا ایده سطح استان

 ماه  127161 24.412.500.000 2 لوله گستر خادمی اراک 15/12/01)محدود(  63خرید لوله   .79

 نام پیمانکار محل اجرا عملیاتشرح  ردیف
ضمانت 

 نامه
 مدت مبلغ پیمان شماره پیمان

 روز  127162 4.700.000.000 90 سهیل صنعت مهام اراک 01/12/01عملیات ساخت علمک )استعالم(   .80

 ماه  127163 12.500.000.000 3 گازسوزان اراک پوندی 2خرید کنتور   .81

 روز 127164 1.250.000.000 120 معمار نقشین ساز اراک شهبازخرید خدمات مشاوره طراحی ساختمان   .82

 


