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پیـام مـدیر عامـل/ با توجـه به پیرشفت تکنـولوژی در عرصـه سـاخت و سـاز، شـرکت دی بر آن 
شـد تا با ایجـاد زیر ساخت هـای کارا و بهره منـدی از خالقیت و اثر بخـشی مـدیران برجسته، رشکت 

را به صورت سازمـانی چـابک و پویا در عـرصه هـای ملی و بین املللی مطرح �اید.

پیمودن این مســیر دشوار با هدف اعتـالی کشــور عزیزمـان جز با توفیق الهی، ارتقاء سطح فنی و 

کیـفی محصوالت تولیـدی و اجـــرای پروژه هـا، تالش بی وقفـه همکاران محرتم و مدیریت صحیح 

منـابع انسانی میرس نخـواهد بود. مأموریت خـانواده بزرگ و پرسـابقه رشکت دی در طـی بیش از 

۵۰ سـال فعالیت بی وقفه، اجرای پروژه هـای ملی در زمینه هـای عمرانی، حمل و نقل زمینی، ریلی، 

فـرودگاه، ســازه های آبی و ســاختمـان های صنعتی و غیر صنعتی با منـاسب ترین هـزینه، باالترین 

کیفیت و در کمرتین زمـان، همراه با حصول رضایت کارفـرمایان بوده و خـواهد بود.

Regarding technological development in the field of construction, Day Co. 

intended that by creating effective infrastructures and benefiting from creativity 

and effectiveness of competent managers, to administer the company as an active 

and agile organization at national and international level.

Reaching to this point with the primary intention of contributing to the country’s 

progress would never have happened unless the allocation of capable human 

resources and continuous efforts by our colleagues to improve project’s technical 

and quality capacities. The commitment of this big and fully experienced company 

family over the past 50 years has been to execute domestic civil engineering 

projects in the fields of rail road, transport, airport, hydraulic structures, industrial 

and non-industrial buildings with a high quality and competitive prices in a 

shortest possible duration schedules, which in turn the outcome has been the 

fulfilment of all clients’ expectations.

Managing Director/ Aug. 2012

Welcome to Day Company

President Message
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معـرفــی رشکت/ رشکت دی در ســال ۱۳۳۷به منظـور اجرای پروژه هـای عمـرانی تأســیس و 
فعـالیت خـود را آغـار کرد. این شـرکت طی نیم قرن فعـالیت در عـرصه داخلی و خـارجی با به 

کارگـیری توان باالی نیروهـای انسانی متخصص، مـاشین آالت، تجهیزات پیرشفته و نیز توان قابل 

توجه مـالی در اجرای پروژه هـای عمرانی ملی شـــامل: احداث فـرودگاه، ســـد، راه، ساختمـان، 

محوطه سـازی، تأسیسات زیربنایی و راه آهـن به موفقیت هـای چشمگیری دست یافته است.

از نکات حائز اهمیت این رشکت می توان به پیاده ســـازی سیســتم هـای مدیریت کیفیت، ایمنی، 

 IMS بهـداشت شغـلی و محیط زیست و متعاقب آن اخـذ گواهینامه های مدیریت کیفیت یکپارچه

شــامل: ISO14001, ISO 9001, OHSAS18001, HSE-MS از رشکت DQS آملان اشـاره �ود و به پاس 

ایــن موفقیت هـــا به دریافـت رتبه یک در رشــته هـای ابنیه، حمـل و نقل و آب و رتبـه ســه در 

رشـته تأسیسات و تجهیزات از معـاونت برنامه ریزی و نظارت راهـربدی رئیس جمهـور نائل و به 

یکی از توا�ندترین پیمـانکاران عمـرانی ایران تبـدیل شود.

This company during more than half a century activity in domestic and foreign 

level by benefiting competent human workforce, machineries, advanced 

equipments and potential finance had remarkable successful performance in the 

following fields: constructing airport, dam, road, building, landscaping, infrastruc-

ture equipments and railway.

The most important successes of this company are including: implementing 

quality, safety management systems, job health, and environmental health by 

receiving IMS certificate including: ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001 and HSE-MS 

from DQS Co. of Germany. Due to aforesaid success, this company obtained the 

first rank in the field of buildings, transportation and water, third rank in the field of 

installations and equipment from Management and Planning Organization as the 

most powerful Iranian construction contractor. 

DAY Company was established in 1958 as a construction company. 

www.day-cc.com

Introduction
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خط مشی کیفیت، ایمـنی و زیست محیطی/ رشکت ساختمـانی دی 
که ارائه دهنده خدمات پیمـانـکاری در زمیـنه احداث راه، پل، ســد و انواع 

ساختÒن می باشد، در راســتـای حفظ و ارتقـاء کیفیت و ایمنی و حفاظت 

 ISO 14001 , سیســتـم هـای خـود بر اســـاس آخرین ویرایش سه استـاندارد

OHSAS 18001 , ISO 9001 با بیـان:

کیفیت برتر در ارائه خدمات عمرانی

نقش خود را در ارائه خدمـات فنی مهندسی به رشح ذیل اعالم می دارد:

توجـه ویژه به کیفیت و مـدت زمـان اجرای پروژه هـا.

فراهم �ودن محيط كاری مناسب و افزايش سطح دانش فنی پرسنل.

تعهد به پيشگØی، كنرتل، اجتناب از آلودگی های زيست محيطی و تعهد 

به پيشگØی از مصدوميت و بيمـاری کارکنان و انجام اقدامات الزم برای 

کاهش تعداد و شدت رویدادها در رشکت و کارگاه ها.

برنامه ريزی و اقدام مناســب در جهت كنــرتل و كاهش مرصف منابع در 

طول فعاليت رشكت.

شــناخت دقیق نیاز مندی هـــای کارفرمایان و تــالش در جهت بـرآورده 

ساخـÚ انتظارات آن هـا.

بهسازی و توسعه منـابع انسانی و مـاشین آالت و تجهیزات و به کارگیـری 

نیروی کار مجـرب در زمینه کیفیت ایمنـی و زیست محیطـی.

شناسائی و پایبندی به مقررات و الزامات کیفیت،  ایمنی و زیست محیطی.

توســعه و بهبود  مداوم فرایندها و ایجاد محیط کاری منظم، آراســته و 

بانشاط و تأکید برکار تیمی.

دســتیابی به مـــوارد فـوق با همـــکاری و همـدلی کلـیــه کارکنـان رشکت 

امـکان پذیر می باشـد. لـذا همکاران نسبت به حفظ و اجرای این خط مشی 

اقـدام �ـوده و رسیدن به این اهـداف را رس لوحه کار خود قـرار می دهند 

بطوری که کیفیت ارائه خدمـات به کارفرمایان (مشــرتیان) تحت تأثیر هیچ 

عـامل دیگـری در رشکت قـرار نگـیرد.

در خاáه مدیریت جهت حصول اطمینان از اجـرا و بهبود مســتمر سیستم، 

�اینـده خود را به رشکت معـرفی و سیستم را در دوره هـای زمانی مشخص 

مورد بازنگری قـرار می دهد.

Day company which is a contractor in civil engineering projects, 

in the line of maintenance and improving quality and safety 

according to the last versions of ISO 9001, OHSAS 18001 and ISO 

14001 with the goal of:

is committed to serve below activities:

Special care to quality and duration of projects.

Preparing a suitable workplace and upgrading level of staff 

technical science.

Commitment to prevent, control and avoiding environmen-

tal pollution and also, commitment to preventing of injury 

and illness of staff and do necessary deeds to reduce number 

and intensity of incidents in company and workshops.

Planning and optimizing used materials and resources.

Recognition of clients needs and endeavor to meet their 

expectations.

Improvement and developing human resources and machin-

ery and utilizing experienced staff in fields of safety and 

environmental.

Identification and commitment to provisions and require-

ments of quality, safety and environmental.

Developing and continual improvement of processes and 

developing an orderly and hilarity workshop and emphasize 

on team work.

Achieving the aforementioned ideas is possible through staff 

cooperation. Colleagues will accomplish according to this 

policy and the quality of our utility will not affected by any 

other parameters. At last the manager introduces his represent 

to the company for assurance of performing and developing 

the system and it will be revised through certain periods.

Quality, Safety 
and Environmental Policy

Superior Quality in civil utilities
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بچينگ پالنت

باسكـول

پمپ انتقال بÚ زمينی

پمپ شاتکريت

Øبتـون

ديزل ژنراتور

تاورکرين پÚ ۱۰ تن

تاورکرين پ۱۲Úتن

تاورکرين پÚ ۸ تن

کمپـرسور

تاسيسات توليد شن و ماسه

تراکتـور

کمرشکن دومحور

جمع

عنـوان

13

6

2

1

1

17

1

2

1

5

14

2

2

67

Num.

Concrete batching plant 

Bascule 

Concrete pump 

Shotcrete Pump 

Concrete mixer 

Diesel generator 

Tower crane (10 ton) 

Tower crane (12 ton) 

Tower crane (8 ton) 

Compressor 

Aggregate plant  

Tractor 

Articulated Truck 

Total

Name

Equipments تجهیزات کارگاهی

سـواری

وانت

وانت آمبوالنس

پاتـرول

مينی بوس

مـوتورسيکلت

جمـع

عنـوان

31

31

1

1

1

8

73

Num.

Passenger car

Pick up truck 

Ambulance

4 wheel drive Passenger car   

Mini Bus

Motorcycle  

Total 

Name

 Passenger Cars                                ماشین آالت سبک

بلـدوزر

لـودر

گـريدر

بيل مکانيکی زنجØی

بيل مکانيکی الستيکی

بيل بکهـو

غلطک چهار درام پاچه بزی

غلطک صاف ـ ويربه خودرو

غلطک پاچه بزی ـ ويربه خودرو

غلطک چرخ الستيکی

جرثقيل تلسکوپی (موبايل ۲۰ـ  ۲۵و۳۰ تن)

ماشین آالت تخصصی

جمـع

عنـوان

12

20

10

12

3

1

3

9

7

1

3

13

94

Num.

Bulldozer 

Loader 

Motor Grader 

Excavator 

Wheel excavator 

Back hoe 

Tamping foot roller (4 drum) 

Vibratory smooth steel drum 

Vibratory tamping foot roller 

Toed roller 

Crane (20, 25, 30 Ton) 

Special Machineries 

Total 

Name

Heavy Duty Machineries ماشین آالت سنگین

تراک ميکرس

کمپرسی شش چرخ

کمپرسی ده چرخ

تريلی کفی

تانكر آب شش چرخ

تانکر آب ده چرخ

تانکر سوخت

کاميون آتش نشانی

پمپ انتقال بÚ ـ دکل

جرثقيل ده تن

جرثقيل سه تن

جرثقيل دروازه ای

لودربابکت

جمـع

عنـوان

23

39

17

3

8

1

1

1

3

5

1

2

2

106

Num.

Truck mixer 

6 Wheel Dump Truck (Lorry) 

10 Wheel Dump Truck (Lorry)

Truck trailer 

6 wheel water tanker  

10 wheel water tanker  

Fuel tanker 

Fire fighting truck 

Mobile concrete pump 

Mobile crane (10 ton capacity) 

Mobile crane (3 ton capacity) 

Gate type crane 

Bobcat loader 

Total

Name

Semi- Heavy Duty Machineries        ماشین آالت نیمه سنگین

Day Company with the aim of its long term development plan 

for achieving its objectives has adapted standard procedures for 

utilization, repairing and maintenance of its equipments and 

machineries which includes: 200 Nos. of different heavy and 

medium duty machineries, 140 Nos. of light duty machineries 

and civil engineering work equipments. This company has put a 

lot of efforts for engaging experienced experts and efficient 

management in equipment purchasing,  maintenance optimiza-

tion , overhauling in advance of any possible breakdowns and 

removal of old equipments from the fleet in order to increase 

the efficiency and reduce down the maintenance costs.

ماشـــین آالت و تجـهیــزات/ رشکت دی در راســـتای اجـــرای طـرح هـای 
توســعـه ای و اهداف بلندمدت اســرتاژیک خـود با دارا بــودن بیش از ۲۰۰ 

دســتگاه انواع ماشـین آالت سنگین و نیـمه ســنگین و ۱۴۰ دستگاه ماشین 

آالت ســبک و تجهیزات عمرانی، بهره بــرداری صحیح، نگهداری و تعمیرات 

ماشین آالت را در اولویت فعـالیت های رشکت قرار داده است.

این رشکت با به کارگیری نیروی متخصص و با تجـربه و مدیریت کارا و مؤثر 

در زمیـنــه انتخــاب مؤثر ماشــین آالت، بهره برداری و نگهــداری بهینه آنها، 

رسویــس و تعـمیــر نگهــداری پیشــگیرانه و اتفـاقی و خروج ماشــین های 

فرسوده از ناوگان شـــرکت در جهت افـزایش راندمان ماشین آالت و کاهش 

هزینه هـای تعمیر و نگـهداری آنها تالش گسرتده ای را آغـاز �وده است.

List of owned Machineries

Equipments and
Machineries
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Health and Safety Quality Management

Due to the vast scope of Day Company’s activities, and in order 

to create a healthy environment and increase the efficiency 

and safety of its personnel, sub-contractors, and all others who 

are somehow involved in the projects, Day Company has taken 

necessary actions to adapt international method of performances. 

In this regard the company has received ISO9001 (Quality Manage-

ment), ISO14001 (Environment Management), OHSAS18001 

(Occupational Health and Safety Management) plus Safety 

Management System and Occupational Health Certificates 

from DQS.

اســتانداردهـای اخـذ شـــده/ رشکت دی با توجـه به حـوزه گســرتده 
فعـالیــت خـود و لـزوم اجـرای صحیح روش هـای کاری، افـزایـش بهـره وری 

و اطمینان از اجـرای ایمن پروژه هـا در محیطی سالـم جهت  کارکنـان رشکت 

دی، پیمـانــکاران جـزء و ســایر عوامل دخیـل در پروژه هـــا اقدام به اخـذ 

گواهینامه هـای ISO9001 (مدیریت کیفیت)، ISO14001 (مدیریت زیســت 

محیطی)، OHSAS18001 (مدیریت ایمنی و بهداشــت شــغلی) و همچنین 

سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت شغلی از رشکت DQS �وده است.
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Membership in associations

Day Company with over 5 decades of impressive and continu-

ous activities has fulfilled clients’ requirements.

This company, being the member of “The Iranian Concrete 

Association“, “The Iranian Association of Rail Transport Engineer-

ing”, “The International Consultants and Contractors Association 

of Iran (ICCA)”, and the Iranian Construction Contractors Associa-

tionhas been committed to use today’s modern technology in 

its projects.

عضویت در انجمن هـا/ با عضـویت در انجمـن رشکت  هـای راهـســازی، 
ســاختمـانی و انجـمن بÚ ایران، انجمن  مهندسی حمل و نقـل ریلی ایران و 

انجـمن صـادر کنندگان خـدمات فـنی و مهندســی کشور، تالش شـایانی را در 

استـفاده از دانش به روز دنیـا در اجرای پروژه هـای عمرانی �ـوده است.
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33

34

36

37

38

39

49

50

51

52

53

42

44

46

21

22

24

25

26

28

29

30

31

12

16

18

19

Airport Projects

Imam Khomeini Int’l Airport (IKIA)

Mechanized Access Bridge of Imam Khomini Int,l Airport (IKIA)

Supplying lighting system of Mehrabad airport 

Developing Navab Shah- Pakistan airport 

فرودگاه بین املللی امـام خمینی (ره)

پل مکانیـزه ارتباطي فرودگاه امام خمینی (ره) احداث 

ساخت و تامین روشـنایی باند فرودگاه مهرآباد

توسعه فـرودگاه نواب شاه، پاکستان

Metro/ Railway Projects

Station for line 3 of Tehran subway M3

Subway of Isfahan 

Station for line 4 of Tehran subway N4

Bafgh- Bandar Abbas railway

infrastructure operation of second lot of Hamedan- Sanandaj railway

infrastructure operation of Aperin- Mohammadie railway of Qom 

ایستگاه M۳ خط ۳ مرتو تهران 

مرتو اصفهان

ایستگاه N۴ خط ۴ مرتوی تهران

ایستگاه های راه آهن بافق ـ بندرعباس

عملیات اجرایی زیرسازی قطعه دوم راه آهن همدان ـ سنندج

عملیات اجرایی زیرسازی راه آهن آپرین ـ محمدیه قم

Highways/ Non-same level juncture Projects

Asphalt cover of Bandar Abbas- Sirjan

Tehran- North freeway including 4 highways 

Khoram Abad- Zal bridge freeway

Intersection bridge of Hemat- Satari freeway in Tehran 

Intersection bridge of Hakim- Shahid Bakeri freeway in Tehran 

Intersection bridge of Karaj 

Intersection bridge of Sardaran, Motahari and Shahid Rajaei of Qazvin 

Intersection bridge of Kahrizak 

Intersection bridge of Jomhouri Islami Blvd of Qom  

روکش آسفالت راه بندرعباس

آزاد راه تهران ـ ش®ل شامل منطقه چهار آزادراه 

آزادراه خرم آبادـ پل زال

تقاطع غیرهمسطح بزرگراه حکیم/ بزرگراه شهید باکری تهران

تقاطع غیرهمسطح بزرگراه های همت  ـ ستاری تهران

تقاطعات غیرهمسطح کرج

تقاطعات غیر همسطح رسداران، مطهری و شهید رجایی قزوین

تقاطعات غیرهمسطح کهریزک

تقاطع غیرهمسطح بلوار جمهوری اسالمی شهرستان قم

Dam and Water Installations Projects

Zabol 4th semi well reservoir dam 

Shahri kor dam

Seimareh dam

سد مخزنی چاه نیمه چهارم زابل

سد شهری کور

سد تنظیمی سیمره

Factories and Petrochemistry Projects

Hegmatan cement factory

Gilan Sabz cement factory 

Fully Mechanized 2500 Dairy cows at Baghmalek Khuzestan

Bandar-e-Imam Petrochemical Centralized Loading Terminal

Lordegan Petrochemical Ammonia And Urea Plant

کارخـانه سی®ن هگمتان

کارخانه سی®ن گیالن سبز

دامپروری ½ام مکانیزه ۲۵۰۰ رأسی باغملک خوزستان

ترمینال متمرکز بارگیری پرتوشیمی بندر امام (ره)

آماده سازی سایت و ساخت جـاده های طرح آمونیاک و اوره پرتوشیمی لردگان
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Airport

Metro

Map Information

Highway

Dam

Factory

Tower

Railway

Plant

55

56

57

58

59

61

62

64

65

Buildings Projects

Badamestan and Elahieh residential towers at Qazvin

Shore village of Persian Gulf at Kish Island 

 Mahestan towers of Kish 

Preparing residential lands of Chabahar 

Tehransar residential complex 

برج های مسکونی بادامستان والهیه در شهرستان قزوین

دهکده ساحلی خلیج فارس در جزیره کیش

برج های مهستان کیش

آماده سازی اراضی مسکونی چابهار

مجتمع مسکونی تهرانرس

Recreational Centers Projects

Recreational- Family project of Sana city (Yemen)

Hezaro Yek Shahr Tehran municipality 

Velayat park of Tehran municipality

Niyavaran park of Tehran municipality 1969

پروژه مرکز تفریحی خانوادگی شهر صنعاء (کشور یمن)

مجتمع فرهنگی، تفریحی، تجاری و ورزشی هزار و یک شهر شهرداری تهران

بوستان والیت شهرداری تهران

پارک نیاوران شهرداری تهران ۱۳۴۸

66

Subset/ Facilities

Productive complex of grain stone building materials of Day Co.
مجتمع تولـیدمصالح سنگدانه ای رشکت دی

U.A.Emirates

Mashhad

Bojnurd

Qom

Hamadan
Karaj

Tehran

Qazvin
Rasht

Zanjan

Maragheh

Tabriz

Orumiyeh

Kashan

Esfahan

Ahvaz

Bandare emam

Shiraz

Sirjan

Bafgh

Zabol

Chabahar

Bandar Abbas
Persian Gulf

Khorramabad

Dezfol

Ilam



Airport Project
Imam Khomeini
International Airport Project



Imam Khomeini
International Airport Project



Although this airport is designed and made use of high tech materials and equipments, it consists of some ancient 
Persian art and civilization finishings. Among the most important aims of this airport construction can be namely; flight 
safety, passenger’s welfare, reduction in overland traffics and attraction of foreign tourism industry towards Iran.

Imam Khomeini 
International Airport Project (IKIA)

Airport Project
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This project’s contract was signed in December 1997 with Day 

Company which is one of the biggest construction compa-

nies in Iran. Consequently Company’s management did their 

best to perform a high standard job. The distinctive geological 

position of Iran where the East and West regions intersect and 

is so called a bridge between Middle East and Central Asian 

regions, and finally a country where one of the important part 

of Silk Road routes is located, required a modern Int’l airport 

with adequate facilities for passengers and their companions. 

This project’s contract was signed in December 1997 with Day 

Company which is one of the biggest construction compa-

nies in Iran. Consequently Company’s management did their 

best to perform a high standard job.

Building of passenger terminal (in 4 floors with area of 80,000 

m2, Building of passenger terminal (in 4 floors with area of 

80,000 m2, curve ceiling, glass façade, ability of communicat-

ing with 14 airplanes through 7 Air Bridge. 

The design of this airport was carried 
out by Paul Andréa, a famous French 
architect ,and Iran’s Ministry of Roads 
and Transport had the responsibility 
for the construction management of 
the project.

Passengers terminal building

موقعیــت جغرافیایی ممتاز ایران در نقطـــه اتصال رشق و غـرب منطقه و 

پلی بین خاورمیانه و آسیای میانه و همچنین یکی از مهمرتین ایستگاه های 

راه ابریشــم، داشــÏ فرودگاهی بین املللی و مدرن را با امکانات رفاهی باال 

برای مسافـرین، مستقبلین و مشـایعین طلب می نـ®ید.

ایــن فـرودگاه می بایســت در عین مـــدرن و مجهـز بودن بــه امکانات و 

تکنـولــوژی روز، فرهنــگ، هـÓ و ½دن کهن ایران زمیــن راحفظ نـ®ید. از 

مهمرتین اهـداف ســاخت فـرودگاه بین املللی امــام خمینی (ره) را می توان 

تأمیـن ســالمت و امنیــت پرواز، رفـاه حال مســافرین، تشــویق و ترغیب 

گردشــگران خارجی برای ســفر به ایران و کمک به کم کـردن ترافیک درون 

شهری و آلـودگی هـای صـوتی نام  برد. 

طراحــی فـــرودگاه بین املللی امام خمینی (ره) توســط یکــی از بزرگ ترین 

طـراحان و معمـاران فرانســوی، پاول اندرو انجام گـرفته اســت و مدیریت 

اجرای طرح به عهده وزارت راه و شهرســازی گذاشــته شـده است. قرارداد 

اجــرای ایــن فـرودگاه با ½امــی فضاهـا در آذرمـــاه ۱۳۷۶ با رشکت دی به 

عنـــوان یکـــی از بزرگ ترین رشکـت های ســاختمـانی و راهســازی منعقد 

گـردید و این رشکت نیز ½ـامی ســعی و تالش خـود را در اجرای منـاسب و 

با کیفیت این پروژه انجـام داده است. 

فـرودگاه بین املللی امام خمینی  (ره) در چهـار طبقـه و به مسـاحت ۸۰٫۰۰۰ 

مـرتمـربع زیر بنـا و دارای ســقف قـوسی و àـای شیشه ای و امکان ارتبـاط 

با ۱۴ هـواپیمـا از طریق ۷ دروازه خـروجی (Airbridge) مـی باشـد. 

فـرودگاه بین املللـی امـام خمینـی (ره)
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Level +8.00 for exit hall of passengers.

Level +4.00 for entrance hall of passengers.

Level +0.00 for entrance hall of passengers and persons 

accompanying them. 

Level - 6.50 for establishing warehouse, cold storage, control

rooms, self service of employees.

معمـاری داخلی

بــا توجه به نیازهـا و دسرتســی هـا و همخوانی معمـاری داخلی با معمـاری 

مدرن ساختمـان ترمیـنال و برای تحقق آسـایش و رفـاه مسافرین، مشایعین 

و مســتقبلین، رشکت دی با مشارکت نیروها و متخصصین مجرب و استفاده 

از تکنولــوژی روز به ارائه طرح هـا و جزئیات اجرایی خاص برای هـر یک از 

املان ها و فضاهـای مختلف پرداخته و توانسـته است اجرای این بخـش از کار 

را به نحو احسن و با کیفیت مناسب به ا½ام برساند.

پوشش سقف

 سقف ترمینال به صورت قوسی طراحی گردیده و برای پوشش بیرونی آن که 

مســاحتی بالغ بر ۳۰ هزار مرتمربع را دارا می باشد از ورق های آلومینیومی 

خاص با آلیاژ ۳۰۰۴ اســتفاده گردیده اســت. این ســقف قوســی از  داخل 

ترمینال نیز به صورت قوســی و پله ای شــکل دیده می شــود و از پانل های 

سقف کاذب پانچ متـال جهت سقف کاذب آن استفاده گـردیده است.

Interior Architecture
According to the requirements and compatibility of interior 

architecture with modern architecture of terminal building and 

improving comfort and welfare of passengers and persons 

accompanying them, Day Co.

benefit from competent workforces, modern technology for 

offering plans and specific executive details for different 

elements and spaces with highest quality and excellent mode.

Ceiling Cover
Ceiling of the terminal is curve and the area of its outer cover  

has more than 30,000 m2 by benefiting from specific aluminum

with 3004 alloy. This curve ceiling is similar to curve and staircase 

from inside by using punch metal for panel of artificial ceiling.

تراز ۸/۰۰ + سـالن مسافـرین خـروجی

تراز ۴/۰۰ + سـالن مسافـرین ورودی

تراز ۰/۰۰ + سـالن مسافـرین ورودی، مشایعین و مستقبلین

تراز ۶/۵۰ –  محل استقرار انبارهـا، رسدخانه هـا، اطاق هـای کنـرتل، سلف 

رسویس کارکـنان و ...  
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موتورخانه مرکزی

 با زیربنای۴٫۲۰۰ مـرتمربع شــامل ۶ دستگاه دیگ بخار و ۶ دستگاه مبـدل 

حرارتی، ۶ دستگاه مخـزن سوخت، ۴ دستگاه چیلـر جذبی و برج های خنک 

کننده می باشـد.

ایــن موتورخانه با سیســتم مرصف ســوخت دوگانــه گاز و گازوئیل قدرت 

رسویس دهی به ترمینال فعلی و ترمینال و فضاهای پیش بینی شده در طرح 

توسعه فرودگاه را دارا می باشد.

محوطه سازی اطراف ترمینال

 محوطه ســـازی اطــراف ترمینـال شــامل گـریدینگ، فضـای ســبز اطراف 

ترمینال، آبنمـاها و کانال هـای جمع آوری آب هـای ســطحی توســط رشکت 

دی انجـام پذیرفته است.

پارکینگ طبقاتی و پل های دسرتسی

 این پارکینگ در ۴ طبقـه و با مساحت ۴۲٫۰۰۰ مـرتمربع که از طریق ۴ پل 

ارتباطی به ترمینـال متصل شده، ظرفیت استقرار ۱۸۰۰ دستگاه اتـومبیل را 

دارا می باشــد. مســافرین از بزرگراه های اطراف توســط راه هـا و پل های 

دسرتسی به پارکینگ طبقاتی و باالخره ترمیـنال مسافری هـدایت می شوند.

Central Power House

With infrastructure of 4,200 m2 including: 6 steam generators, 

6 heating converter, 6 fuel reservoir, 4 absorption chiller and 

cooling tower.

This central heating by having dual fuel system (gas and gas 

oil) has high power to offer service to current terminal and 

other anticipated spaces in plan for developing airport. 

Landscaping Around Terminal

Landscaping consists of grading, green space around terminal, 

waterscape, canals for collecting surface waters

Multi Storey Parking Structure And Access Bridges

The four storey parking structure with a building area of 42,000 

m2 and capacity of 1,800 cars is located in the south side of the 

terminal hall, and connected to the terminal building by four 

bridges. Passengers can reach to the airport by taking 

highways around the airport.
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Construction of full mechanized bridge for easy access of 

passenger terminal to roofless parking No.3 at south of Terminal 

with length of 230 m was assigned to Day Co. and its executive 

operation was immediately started. 

This bridge was constructed for easy transportation of passen-

gers between parking No.3, hotel of airport, mosque and terminal 

of Imam Khomeini international airport with world’s most 

modern technology that after automatic utilization, passen-

gers are displaced from parking to terminal and vice versa. 

Some advantages of this project are including: enough space 

for coffee shop, different pavilions for provisional purchase 

and rest, elevator, escalator for easy transportation, walkway, 

beautiful façade and safe environment. Addendum contract of 

mechanized bridge was assigned to Day Co. 

On Jan 2012 by anticipating construction of building group A 

including: airport, completing operation of communication 

bridge between terminal, preparing and installing new elevator 

for terminal and remained affairs of building group A including: 

sanatorium of police force, passport, court, central heating, 

firefighting station, landscaping, infrastructure installations, 

hotel, mosque, communication bridge, CIP, VIP.

Addendum contract of mechanized 
bridge was assigned to Day Co

در ســال ۱۳۸۸ احداث پل مکانیزه دسرتســی ساختمـان ترمینال مسافری به 

پارکینگ روباز شــمـاره ســه در ضلع جنوب ترمینـال بــه طـول ۲۳۰ مرت به 

رشکت دی واگـذار و بالفاصلـه عملیات اجـرایی آن آغـاز گردید.

این پل به منظور تردد آســان تر مســافران، بین پارکینگ شــمـاره سه، هتل 

فـــرودگاه، مســجد و ترمینــال فـــرودگاه بین املللــی امام خمینــی (ره) با 

جدیدترین و پیرشفته ترین تکنـولوژی دنیـا در حال احداث است که پس از 

بهـره بــرداری به صورت خـــودکار مســافران را از پارکینگ بــه ترمیـنال و 

بالعکس جـا به جا می کند. 

فضــای كافی شــاپ و غرفه هـای مختلف جهت خرید و اســرتاحت موقت، 

آسانسور و پله برقی و پیـاده روی متحرك جهت سهولت در تردد، ´ای زیبا 

و محیطی امـن از خصوصیات قابل ذكـر این پـروژه می باشـد.

قـرارداد الحاقیـه پل مکانیـزه

قرارداد الحاقیـه پل مکانیزه در سال ۱۳۹۰ با پیـش بینی اجرای ساختمـان های 

گروه یک فرودگاه شــامل تکمیل عملیات پــل ارتباطی مقابل ترمینال، تهیه و 

نصب آسانســورهای جدید جهت ترمینال و کارهای باقیمـانده ساختمـان های 

گروه یک شــامل آسایشــگاه نیروی انتظامــی، گذرنامــه، دادگاه، موتورخانه 

مرکزی، آتش نشــانی و محوطه ســازی آن ها و همچنین تأسیســات زیربنایی، 

هتل، مســجد، پل ارتباطی، CIP، VIP در دی ماه ســال ۱۳۹۰ از طریق برگزاری 

مناقصه به رشکت دی واگذار گردید.

احداث پل مکانیزه و ساختمـان های گـروه یک

Mechanized Access Bridge
To The Terminal Building of Imam Khomeini Int’l Airport

Airport Project
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Construction
Of Mehrabad Airport
Runway and its lighting system

The construction of Mehrabad Airport Runway & installation 

of its lighting system in Tehran Province with the nominal 

capacity of 10,000,000 passengers per year was carried out by 

this company in 1975.  This Int’l airport has been equipped 

with easy access to the Internet, telephone center, parking 

areas, temporary luggage storage, post office,s hopping 

center, restaurants, banks, hospital, praying rooms, 

Airport project

رشکت دی عملیات ســاخت باند فـرودگاه مهـرآباد و تامیـن روشـنایی آن را 

را در ســال ۱۳۵۳ با ظـرفیت اسمی۱۰،۰۰۰،۰۰۰مسافر در سـال را بر عهـده 

داشــته اســت که هم اکنون با امکاناتـی از قـبیل دسرتســی مســافرین به 

اینـرتنت، مـرکز تلفـن، پارکینگ، دســتگاه های خـودپرداز، امـانت بار، اداره 

گـذرنامه، اداره پست، مـراکز خرید، رستـوران، بانک، بیمـارستان، ´ازخانـه، 

گمرک، ساختمـان پلیس و ... از جمله فـرودگاه هـای بین املللی مطـرح ایران 

و خـاورمیـانه می باشـد.

سـاخت و تامیـن روشـنایی باند فـرودگاه مهـرآباد
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Whereas ability of our company and requirement for obtain-

ing new experience at international level; our company held 

executive operation of Navab Shah Airport (replacement for 

Karachi airport). 

This plan was fulfilled with best quality and delivered on its 

related deadline upon confirmation of employer.

Concreting of run-way, 3,400 m long, 45 m wide with a 

thickness of 30 cm

Concrete dumbbells with 49,171 m3 of plain concrete

Construction of over ‒ runs with their asphalt paving to a 

tonnage of 1500

Construction of a new taxi-way and apron with 10,655 m3 

of plain concrete

8000T asphalt laying over run-way’s shoulders, apron and 

taxi-way.

توســعه فرودگاه نواب شـــاه ـ پاکســتان/ با توجه به توا´نــدی و امکانات 

موجود در رشکت از یک طرف و احساس نیاز به کسب تجربه جدید و اعتبار 

بین املللی از طرف دیگر، رشکت دی عهده دار عملیات اجرایی فرودگاه نواب 

شـاه (جایگزین فـرودگاه کراچی) در کشـور پاکستان گردید. 

طرح توسعه فرودگاه مورد نظر با کیفیت مناسب و در زمانبندی مورد تأیید 

کارفرما انجام و پروژه تحویل گردید.

توسعه فرودگاه نواب شـاهـ  پاکستان

بÒ ریزی مسلح۳۰ سانتی مرتی RUNWAY به طول۳٫۴۰۰ و عـرض ۴۵ مـرت.

بÒ غیرمسلح دامبل هـا به مقدار۴۹٫۱۷۱ مـرتمکعب.

.OVERRUN عملیات خاکـی

اجرای آسفـالت OVERRUN به مقـدار ۱٫۵۰۰ تن.

بÒ ریزی غیرمسلح TAXIWAY و APRON جدید به مقدار ۱۰٫۶۵۵ مـرتمکعب.

.APRON و TAXIWAY, RUNWAY عملیات خاکـی شـانه هـای

.APRON و TAXIWAY, RUNWAY عملیات آسفالت شانه هـای

The main items of this project are as following

Airport project

مشخـصات پروژه

Navab Shah Developing  
Pakistan Airport



Highway project



20. 21

Bandar Abbas
Asphalt Paving 

بندرعبــاس بزرگ تریــن و مهم ترین بندر کشــور در منطقــه خلیج فارس و 

دریــای عمـان می باشـــد. مهـم تریــن راه ارتباطی این بنــدر از راه جـاده 

ترانزیتی بندرعبـاسـ  ســیرجـانـ  کرمـان بوده که تردد مـاشین آالت سنگین 

بــه طور مــداوم روی آن باعث گـردید که این جاده در مســیر بندرعباس ـ 

ســیرجان نیاز به تعریض، تعمیر و روکش کامل پیدا کـند و از ویژگی هـای 

این پروژه لزوم جاری بودن ترافیـک در این مسیر همزمان با اجرای عملیات 

روکش آن می باشـد.

روکش آسفالت راه بندر عباسـ  سیرجان شامل اجرای عملیات زیر می باشد:

برداشت قسمت های آسفالت مصدوم.

ترمیم قرش اساس در قسمت های صدمه دیده.

تعریض شــانه  های راه.

روکش آسفالت بیندر در دو الیه.

روکش آسفالت توپکا در یک الیه.

احداث خاکریزی های مسیرهای انحراف آب.

خط کشی و نصب عالئم راهنÜیی.

بهسازی قرنیز و ریل ها و احداث جان پناه به طول ۱۰۰ کیلومرت.

احداث جاده خاکی انحرافی به طول ۱۰۰ کیلومرت به موازات راه موجود.

Bandar Abbas is one of the biggest and important ports of Iran 

which is located on the coast line of Persian Gulf and Oman Sea. 

Sirjan to Bandar Abbas Road is one of the most important  parts 

of the main transit road between this area and center of Iran. 

Continuous heavy traffics on this road has caused asphalt damage 

therefore requiring the renovation of asphalt pavement. The 

significant point of this project was the traffic flow on this road 

during the construction, which required constant detouring of 

the road.

مشخصات کلی طـرح

Commencement Date: March 1992

Duration: 48 Months

Removal of locally defected asphalt

Base course repair wherever needed

Earth fill up to the base layer for the purpose of widening the 

existing road

Asphalt base course in two layers

Asphalt wearing course in one layer

Earth fill embankment for diversion of water

Road marking and traffic sign installation

Renovation of bridge parapets and railings for 100 Km of 

the road

100 Km of detouring construction in parallel with the main road.

Project Description

Highway project

روکـش آسـفالت راه بنـدرعباس
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Beautiful shore of Caspian Sea, suitable climate and attractive 

status of north mountain range of Alborz Mountain has changed 

this area into the most important tourism center of Iran. 

For easy access to north of Iran, the Tehran- North freeway was 

executed from Tehran to Chalous by observing all standards and 

regulations.

Tehran-Shomal Highway

Highway project

Whereas international transportation corridor line of 

north to south of Iran, executing this project has great 

importance; since, corridor of north-south creates connec-

tion between south east Asian countries and Europe. 

Tehran-North freeway is the most important section of 

nationwide freeway and south-north freeway connects 

following cities: Imam Khomeini port, Ahvaz, Andimeshk, Arak, 

Saveh, Tehran, Chalous which is regarded as shortest connec-

tion from Persian Gulf to Caspian Sea 

The most important section of transit corridor that connects 

south east of Asia with Europe through Iran and Russia. 

سواحل زیبای دریای خزر، آب و هوای مناسب و وضعیت جذاب دامنه های 

شــمـالی کوه هـای الربز و مرشف به آن باعــث گردیده این منطقه به مرکز 

اصلی گـردشــگری ایران تبدیل گـردد. به جهت امکان دسرتســی به شــمـال 

 Òکشــور پروژه آزاد راه تهران شــمـال، از تهران به چالـوس با در نظر گـرف

کلیه ضـوابط و استانداردهـا طراحی و اجرا گـردیده است.

با توجه به طرح كـریدور بین امللىل حمل و نقـل شمـال جنوب؛ اجـراى این 

پروژه به عنـوان مكمـل بخـش از این كـریدور در ایران از اهمیت ویـژه اى 

برخوردار است. كریدور شــمـال جنوب، ارتبـاط كشورهـاى آسیاى جنوب 

رشقى را با اروپا از طـریق ایران و روسیه برقـرار مى كند. 

آزادراه تهرانـ  شمـال، مهمرتین بخـش آزادراه رسارسى و در دست احـداث 

جنوب به شــمـال (بندر امـام (ره)، اهـواز، اندیمشك، اراك، سـاوه، تهران، 

چالوس) و كـوتاه ترین راه ارتباطى خلیج فـارس به دریاى خزر است. 

مهمرتین بخش كریدور ترانزیتى اســت كه ارتباط آسیـاى جنوب رشقى با 

اروپا را از طریق ایران و روسیه برقـرار مى كند.

كاهش مســافت تهــران تا چالوس به میزان حــدود ۶۵ كیلومرت، ظرفیت 

باالى آزادراه نسبت به راه فعـىل، كاهش زمان سفر از حدود ۴/۵ ساعت  

به ۱/۵ سـاعت و همچنین كاهش شیب مسیر از ۱۰ درصد به ۶ درصد.

مـزایای ارتبـاطى احـداث پروژه

آزاد راه تهران ـ شمـال

The connectivity benefits of this project 
at national & public levels 



22. 23

Supplying security of passengers, decreasing road accidents 

and death

Creating suitable job opportunities during construction and 

utilization of this project 

Developing agricultural, animal husbandry, fishery, exchang-

ing and additional industries 

Developing tourism industry at north of Iran according to 

high potential of attracting tourism at this area 

National and public economizing including: fuel, oil, deprecia-

tion of machineries.

Economic-Social Status of This Plan

General Specifications of Plan
Lot 23A and 24 A with approximate length of 8000 m

Earth fill operation including: 1,680,000 m3 excavation and 

1,770,000 m3 embankment  

Constructing 30 openings of bridge including: 1 bridge with 

opening 60m and 29 bridges with opening 2 to 10 m

Constructing 3,500 m3 concrete and stone bulkhead.

تأمین امنیت مسافرین و کاهش تصادفات جاده ای و صدمات جانی.

ایجاد فرصت هـاى شــغىل در منطقه اجراى طـرح در دوران ساخت و در 

دوران بهـره بردارى. 

توسعه صنایع كشاورزى، دامپـرورى، شیالت، صنـایع تبدیىل و جانبى.

توســعه صنعت توریســم در منطقه شــمـال با توجه به پتانســیل باالى 

جـذب توریست در این منطقه. 

رصفه جویى هاى مىل وعمومى شامل: سوخت، روغن، استهالک ماشین آالت

قطعات ۲۴ و ۲۳ الف به طول تقریبی۸۰۰۰ مرت.

عملیــات خاکــی شــامل اجــرای ۰۰۰, ۶۸۰, ۱ مرت مکعــب خاکربداری و

۱٫۷۷۰٫۰۰۰ مرتمکعب خاکریزی.

اجرای۳۰ دهانه پل شامل ۱ پل با دهانه۶۰ مرت و ۲۹ پل با دهانه ۲ تا ۱۰مرت.

اجرای ۵۰۰, ۳ مرتمکعب دیوار حائل بتنی و سنگی.

اجرای ۲ عدد تونل ۱۹۶ مرتی و دو تونل ۲۱۳ مرتی و یک تونل۶۰ مرتی.

مزایای اقتصـادى ـ اجتمـاعى احداث پروژه

مشخصات کلی طرح
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Khoram Abad - Zal Bridge Highway 

According to the contract signed between the Ministry of Roads and Transport and DAY Co., construction of 1st 
segment of Khorram Abad Pole -Zal Freeway Project with 20 km length was awarded to DAY Co.

طی قــرارداد فی مابیــن وزارت راه و ترابری و رشکــت دی اجرای عملیات 

ســاخت بخشــی از آزادراه خرم آباد ـ پل زال (قطعه یک) در سال ۱۳۸۰ به 

طول ۲۰ کیلومرت به رشکت دی واگذار گردید.

حجم عملیات اجرایی این پروژه به رشح ذیل می باشد:

عملیات خاکی شامل خاکربداری به حجم تقریبی ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ مرتمکعب در 

زمین های سخت و سنگی و حداک§ ارتفاع ۳۰ مرت.

خاکریزی به حجم تقریبی ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ مرتمکعب شامل بسرتسازی، اجرای 

اساس، زیراساس و آسفالت.

اجرای پل بتنی با دهانه ۱۰۰ مرت (۵ دهانه ۲۰ مرتی) و با ارتفاع ۱۰ مرت بر 

روی رودخانه های ۲ تا ۱۲ مرتی.

اجرای ۷۰ پل با دهانه های ۲ تا ۱۲ مرتی.

اجــرای دیوارهای حائل وزنی بطول ۷۵۰ مرت و ارتفاع ۲ تا ۹ مرت و با حجم 

۴۵٫۷۰۰۰ مرتمکعب ب· ریزی.

مشخصات کلی طرح

Commencement Date: JULY 2001

Duration: 42 Months

Excavation with an approximate volume of 4,000,000 m3 

including rock type material with a depth of 30 m below 

ground level.

2,000,000 m3 of earth filling including sub-grade, sub-base 

and base materials plus asphalt paving.

Concrete bridge execution with a total span of 100 m (5 x 20) 

and a height of 10 m on Darreyeh Nasab River.

Execution of 70 bridges with 2 to 12 m spans.

Construction of gravity retaining walls with a total length of 750 

m and 2 to 9 m height and concreting volume of 45,700 m3.

Project Description

Highway project

آزادراه خـرم آباد، پـل زال 
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Hakim-Bakeri Highway
Intersection bridge 

In the way of developing urban installations and facilitating 

transportation in Tehran, the executive operation for juncture 

of Hakim-Bakeri Freeway and related ramp and loop was 

started by Day Co. on summer 2006. 

By constructing this bridge the traffic of Hakim-Bakeri Freeway 

was minimized. This bridge consists of foundation, concrete 

walls and metal structure

در راســتای توســعه تأسیســات زیربنایی شــهر تهران عملیات اجرایی پل 

روگــذر تقاطع بزرگراه حکیم ـ بزرگــراه باکری با رمپ و لوپ های مربوطه 

در تابســتان ســال ۱۳۸۵ توســط رشکت دی آغاز گردید.

با احداث این پل ترافیک بزرگراه حکیم در تقاطع بزرگراه باکری به حداقل 

خود رســید. این پل دارای کوله، فونداسیون و دیوارهای جانبی بتنی بوده 

و اســکلت آن فلزی می باشــد.

تاریخ رشوع پروژه: مرداد مـاه ۱۳۸۵ 

مدت اجـرای پروژه: ۲۰ مـاه 

عملیات خـاکی: ۸۰٫۰۰۰ مرتمکعب

قالب بندی:  ۴۰٫۰۰۰ مرتمربع

آرماتوربندی: ۸۰۰٫۰۰۰ کیلـوگرم

ب· ریزی: ۲۰٫۰۰۰ مرتمکعب

سازه فـلزی: ۵۰۰٫۰۰۰ کیلـوگرم

آسفالت: ۷۰٫۰۰۰ مرتمکعب.

مشخصات کلی طرح

Commencement Date: August 2006

Duration: 20 Months

Earth work activities : 80,000 m3 

Form work: 40,000 m2 

Reinforcement: 800,000 Kg

Concreting: 20,000 m3 

Steel Structure: 500,000 Kg

Asphalt : 70,000 m3 

Project Description

Intersection bridge  project

تقاطع غیرهمسطح بزرگراه حکیمـ  بزرگراه باکری
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Hemat- Satari highway in Tehran 
Intersection bridge 

Intersection bridge  project

Increasing population of Tehran City causes heavy traffics, thus requiring new infrastructures such as: Streets, freeways & overpass 

bridges. Hemmat, Sattari Freeways Overpass Bridge is just one of these requirements. It consists of the main bridge plus its ramps & 

loops with the following main items
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ازدیاد جمعیت شــهر تهران و به تبع آن افزایش ترافیکی خودروهـا احداث 

معابرجدید و تقاطع هـای غیرهمسطح را ایجـاب می نـÅید. 

در راســـتای نیل به این هـدف احداث تقـاطع غیرهمســطح بزرگراه هـای 

همت ـ ســتاری با رمپ و لوپ هــای مربوطـه پس از انعقــاد قـرارداد فی 

مـابین این رشکت و ســازمـان مهندســی و عمران شهرداری تهران به رشکت 

دی واگـذار، اجـرا و به بهره برداری رسیـد.

Commencement Date: February 2001

Duration: 20 Months

Excavation & earth filling: 400,000 m3

Reinforcement: 1,280,000 Kg

Concreting: 28,000 m3

Pre- casting 84 number of girders each 26m long with the 

weight of 41 tons each.

Project Description

رشوع پیمـان: بهمن ماه سال ۱۳۸۰

مدت پیمـان: ۲۰ماه 

خاکـربداری و خاکریزی: ۴۰۰٫۰۰۰ مـرتمکعب.

عملیات آرمـاتوربندی: ۱٫۲۸۰٫۰۰۰کیلـوگرم.

بتـن ریزی: ۲۸٫۰۰۰ مـرتمکعب.

ساخت و نصب ۸۴ عـدد تیر بتنی پیش ساخته به طـول ۲۶ مرت و 

وزن تقریبی هـرتیر۴۱ تن.

مشخصات کلـی طرح

تقاطع غیرهمسطح بزرگراه هـای همتـ  سـتاری 
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Project goals

Facilitating traffic

Facilitating transportation of citizens

Developing communication network of Karaj

روان سـازی ترافیك 

ترسیع در رفت و آمد شهروندان 

گسرتش شبكه ارتبـاطی و رشیانی شهر كرج  

رشوع پیمـان: اردیبهشت مـاه سال ۱۳۸۹

مدت پیمـان: ۲۴ ماه

خاکربداری و خاکریزی: ۹۰۱٫۰۰۰ مرت مکعب.

عملیات آرماتوربندی: ۳٫۶۵۵٫۰۰۰ کیلوگرم.

ب· ریزی: ۳۲٫۰۰۰ مرتمکعب.

The project of designing and constructing Intersection bridge of 

Jomhouri Islami Blvd with Motahari St and Molasadra Blvd was one 

of the bridge projects of Day Co. executed in  Karaj. Constructing 

these junctures eliminates 2 traffic lights at north and south path 

of Jomhouri Blvd at juncture of Motahari and Molasadra which has 

a remarkable effect on decreasing the traffic .

پــروژه طراحی و احداث تقاطعات غیرهمســطح در تقاطع بلوار جمهوری 

اسالمی با خیابان مطهری و بلوار مالصدرا یکی از طرح های پل سازی رشکت 

دی است که این پل ها از بزرگ ترین پل هـای شهرستان کرج می باشند. 

 احداث این تقاطع هـا دو چراغ راهنمـایی را از مســیر شــمـالی و جنوبی 

بلــوار جمهوری در تقاطع های خیابان مطهــری و مالصدرا حذف می کند و 

تأثیر به سزایی بر ترافیک این محدوده هـا خواهند داشت.

Employer: Municipality of Karaj city

Management of Plan: Sazian consultant engineers Co. 

Coworker Consultant of Project: Haraz Rah consultant 

engineers Co.

Date of Start Contract: May 2010

Term of Contract: 242 months

Excavation and earth filling : 901,000 m3

Armature Operation: 3,655,000kg

Concrete Working: 32,000 m3

Project Description

Karaj Intersection Bridges 
Jomhuri Blvd. Motahari St. Plus Jomhuri Blvd.

مشخصات کلـی طرح

اهـداف طـرح

احداث تقاطعات غیرهمسطح کرج
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تقاطعات غیرهمسطح 
رسداران، مطهری و شهید رجایی قزوین

Intersection bridge  project

کارفـرما: شهرداری قزوین

 مشاور کارفـرما: رشکت مهندسین مشاور ایجاد

 مشاور پیمـانکار در تقاطع شهید رجایی: رشکت مهندسین مشاور هگزا

 خاکربداری: ۹۴٫۰۰۰ مرتمکعب 

 خاکریزی: ۹۸٫۰۰۰مرتمکعب 

 قالب بندی: ۵۳٫۰۰۰ مرتمربع 

 ب· ریزی: ۳۱٫۰۰۰ مرتمکعب 

 آرماتوربندی: ۲٫۸۳۲٫۰۰۰ کیلوگرم 

 کارهای فوالدی سبک: ۲۷۶٫۵۰۰ کیلوگرم 

 کارهای فوالدی سنگین: ۸۶٫۰۰۰ کیلوگرم

Project of constructing junctures of phase 1 and 2 Motahari, 

Sardaran and design and construction of juncture of Shahid 

Rajaei was assigned to Day Co. in the year 2011. Design and 

construction of Sardaran and Motahari juncture each including 

one bridge and concrete under pass will decrease the traffic 

and also increases beautiful appearance of Qazvin city.

پروژه های احداث تقاطعات غیرهمسطح  فاز ۱ و ۲ مطهری، رسداران و طرح 

و ساخت تقاطع غیرهمسطح شهید رجایی در سال۱۳۹۰ به رشکت دی واگذار 

گردید. طرح و اجرای تقاطع غیرهمســطح شــهید رجایی قزوین و نیز تقاطع 

غیرهمسطح رسداران که شامل یک دستگاه پل و زیرگذر بتنی بوده و همچنین 

تقاطع غیرهمســطح مطهری که شــامل پل و زیرگذر بتنی جهت اتصال بلوار 

مطهری به بلوار دانشــگاه می باشــد، باعث کاهش ترافیــک در نقاط پرتردد 

شــهری شده در دستور کار قرار گرفت و اجرای پروژه های فوق در زیبا سازی 

سیمـا و منظر شهر قزوین تأثیر بسزایی خواهد داشت.

Employer: Qazvin municipality

Consultant of Employer: Ijad consultant engineers Co.

Employer consultant at Shahid Rajaei Juncture: Hegza 

consultant engineers Co.

Excavation: 94,000 m3

Embankment: 98,000 m3

Frame: 53,000 m3

Concrete Working: 31,000 m3

Reinforcement: 2,832,000 kg

Light Weight Steel Work: 276,500 kg

Heary weight steel work: 86,000 kg

Project Description

مشخصات کلـی طرح

Sardaran, Motahari 
and Shahid Rajaei 
of Qazvin
Intersection bridge 
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Kahrizak 
Intersection bridge تقاطعات غیرهمسطح کهریزک

کارفرمـا: سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران

تاریخ رشوع: خـرداد ماه سال ۱۳۹۰

مدت پیمـان: ۱۸ ماه

This pproject is executing an intersection bridge between old 

Qom road and Shahid Beheshti and Imam Hossein road. These 

junctures are consisting of 2 separate junctures with ramps, 

accessing loop, U-turn under pass including earthwork, metal 

and concrete operations and other prerequisite works for 

executing the  maps of project. By constructing this plan, traffic 

at aforesaid roads will greatly decrease.

At the present time, these junctures are at the same level 

however by constructing the junctures ,stop time will eliminate 

and, the time of passengers and fuel of vehicles at these roads 

will economize, depreciation of vehicles will decrease and 

safety of roads during nighttime will also increase. 

طرح عبارت است از اجرای عملیات تقاطع هـای غیرهمسطح جاده قدیم قم 

با محورهای شــهید بهشتی و امام حســین(ع). این تقاطعات متشکل از دو 

تقاطــع غیرهمســطح جداگانه بــه همراه رمپ هــا و لوپ های دسرتســی، 

دوربرگردان و زیرگذر می باشــد و شــامل کلیه عملیات خاکی، فلزی، بتنی و 

کلیه عملیات پیش نیاز براســاس نقشه های اجرایی و همچنین کارهای فرعی 

شــامل کلیــه عملیاتی که در حین اجرای موضوع اصلــی پیمـان پیش  آید تا 

پــروژه تکمیل و آماده بهره برداری گـــردد. با اجرای تقاطعات مطروحه فوق 

بخش عمده ای از ترافیک سنگین محورهای یاد شده کاسته خواهد شد.

این تقـاطعات در حال حارض به  صورت همسطح عمل می کنند. با اجرای این 

تقاطعات و کاهش زمان توقف وســایط نقلیه، در میزان وقت مســافرین و 

کلیه استفـاده کنندگان مسیر و همچنین مرصف سوخت رصفه جویی به عمل 

خواهــد آمد. همچنین کاهش اســتهالک وســایل نقلیه و میــزان تصادفات 

رانندگی در نتیجه وضعیت غیر ایمن تقاطعات به خصوص در ســاعات شب 

از دیگر مزیت های اجرای طرح خواهد بود. 

Employer: Tehran municipality civil and engineering 

organization 

Date of Start: June 2011

Term of Contract: 18 months

Project Description

مشخصات کلـی طرح

Intersection bridge  project
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Project goals

Improving transportation in city and suitable access with 

city center.

Decreasing traffic problem of Janbazan Sq

Connecting roads of district 2 and 4 of Qom municipality

بهبود عبـور و مرور ترافیک سطح شهر و دسرتسی مناسب به هسته مرکزی

کاهش معضل ترافیکـی میدان جانبـازان

اتصـال رشیانی مناطق ۲ و ۴ شهرداری قـم

کارفـرما: شهـرداری قم

مشاور کارفـرما: معاونت فـنی و عمرانی شهرداری قم

مشاور پیمـانکار: رشکت مهندسین مشاور رهاب

نوع پل: بتنی مسلح با کابل اینرتنال و اکسرتنال

مساحت عرشـه پل: ۲۵٫۶۵۰ مرتمربع

حجم عملیات خاکـربداری: حدود۵٫۰۰۰۰ مرتمکعب

حجم عملیات خاکـریزی: ۱۷۰٫۰۰۰ مرتمکعب

طـول نرده گـذاری: ۵٫۰۰۰ مـرتطول

حفـاری، شمع کوبی و سپرکوبی: ۶٫۰۰۰ مرتمکعب

بـ· درجـا: ۷۰٫۰۰۰ مرتمکعب

ب· پیش سـاخته: ۳٫۵۰۰ مرت طول جدول گذاری و نیوجرسی

روسـازی: ۷۱٫۰۰۰ مرتمربع خاکریزی، اسـاس و زیراساس

دیواره سـازی طرح دار فنی: ۲۲٫۰۰۰ مرتمربع

حمل، پخش و کـوبش آسفـالت: ۲۰٫۰۰۰تن

Designing and constructing Intersection bridge of Jomhouri 

Islami Blvd at Qom City was assigned to Day Co. in the year 2011.

This bridge is made of reinforced concrete with length of 1100 

m and due to passing Amin Blvd, Saheli St, Qom River, Imam 

Reza Blvd and railway it has important influences and is regarded 

as the greatest Intersection bridge of Qom.

طراحی و ســاخت تقاطع غیر همســطح بلــوار جمهوری اســالمی واقع در 

شهرستان قـم در سال۱۳۹۰ به رشکت دی واگذار گـردید.

این پل که از نوع بتنی مســلح می باشــد، به طول حدود ۱۱۰۰ مرت طراحی 

گردیده اســت و به دلیل گذشــ· از تقاطعات بلوار امین، خیابان ســاحلی، 

رودخانــه قــم، بلــوار امـام رضــا (ع) و خــط راه آهـــن از اهمیت خاصی 

برخـــوردار بوده و به عنوان یکی از بزرگ ترین تقاطع هـای غیر همســطح 

شهرستان قم محسوب می شـود.

Employer: Qom municipality

Consultant Employer: Technical and civil deputy of Qom 

municipality 

Consultant Contractor: Rahab consultant engineers Co.

Type of Bridge: Reinforced concrete with internal and 

external cable

Area for deck of bridge: 25000 m3

Volume of excavation Operation: Nearly 50,000 m3

Volume of embankment Operation: 170,000 m3

Length of Fencing: 5000 m

Excavating, pile driving sheet piling: 6000 m3

Cast Concrete: 70,000 m3

Prefabricated Concrete: 3,500 m length of curb and New Jersey

Pavement: 71,000 m2 embankment, foundation and sub 

foundation

Constructing imprinted concrete Wall: 22,000 m2

Carrying, Distributing and driving Asphalt: 20,000 ton

Project Description

Jomhouri Islami
Blvd at Qom City
Intersection bridge 

مشخصات کلـی طرح

اهـداف طـرح

تقاطعات غیرهمسطح  بلوار جمهوری اسالمی شهر قم

Intersection bridge  project
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Metro project
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پــروژه ایســتگاه مـرتو M3 و اجــرای هواکش میـان تونلــی L3M3 در خط ۳ 

مرتوی تهران در بهمن مـاه سال ۱۳۹۰ به رشکت دی واگـذار گردید.

Project of subway station M3 and installing ventilator in the middle of tunnel 

L3M3 at line 3 of Tehran subway on Feb 2012 was assigned to Day Co. 

Station M3 Tehran Subway 

ایستگاه مـرتو M3 تهـران

Metro project

Project general charachteristics

Employer: Tehran and suburb railway Co. (subway)

Consultant of Employer: Pazhohesh consultant engineers Co.

Consultant of Project: Sano consultant engineers Co. 

Principal Structure of Station

Easter, western, northern and south level wall for hall of 

selling ticket 

Curve ceiling of station

Guardian structure and principal structure for northern 

access to hall for selling ticket and platform

Guardian structure and principal structure for gallery of 

handicapped elevator until first of station complex

Guardian structure and principal structure for easy access to 

south of hall for selling ticket and platform

Guardian structure and principal structure for southern 

entrance of station 

Guardian structure and principal structure for shaft of gallery 

for producing air at half of eastern tunnel

Remained section for Soldier structure and principal 

structure for shaft and gallery of elevator of handicapped 

Guardian structure and principal structure for shaft and 

gallery of 4th section of producing air and rectifier ventilator 

Guardian structure and principal structure for shaft and galley 

of producing air at half eastern and western part of tunnel 

Guardian structure and principal structure for shaft and 

gallery of emergency exit at western part of station

Guardian structure and principal structure for shaft and 

gallery of emergency exit at eastern part of station

Project Description

سـازه اصلی ایستگاه

دیوارهای رشقی و غربی و شمـالی و جنوبی باالی تراز سالن فروش 

بلیط سقف قـوسی ایستگاه.

ســـازه نگهـبان و سـازه اصلـی دسرتسی شــمـالی به سـالن فـروش 

بلیـط و سکوهـا 

ســـازه نگهبان و ســـازه اصلی گالری آسانســور معلولیــن تا ابتدای 

مجتمع ایستگاهی 

سـازه نگهـبان و سـازه اصلـی دسرتسی جنـوبی به سـالن فـروش بلیـط و 

سکو هـا 

سـازه نگهبان و سـازه اصلی ورودی جنوبی ایستگاه

سازه نگهبان و سـازه اصلی شفت گالری هوای هواساز نیم تونل رشقی 

بخش های باقیمـانده ســازه نگهبان و ســازه اصلی شــفت و گالری 

آسانسور معلولین جنوبی

ســازه نگهبان و سـازه اصلی شفت و گالری های هوای هواساز چهارم 

و هواکش رکتیفایر

ســـازه نگهبان و سـازه اصلی شفت و گالری های هـوای هواساز نیـم 

تونل رشقـی و غـربی

سازه نگهبان و سـازه اصلی شفت و گالری های خروجی اضطراری غربی 

سازه نگهبان و سـازه اصلی شفت و گالری های خروجی اضطراری رشقی 

کارفرما: رشکت راه آهن شــهری تهران و حومه (مرتو)

مشــاورکارفرما:  مهندســین مشــاور پژوهش

مشــاور پروژه:  مهندســین مشاورســانو

مشخصات کلـی طرح

شــرح پروژه
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Metro project

Isfahan Subway

Regards to the role and importance of Isfahan City as well as 

Islamic culturally point of view which is known to be the second 

most important cultural capital city of Islamic Countries worldwide, 

and also because of having high potential in attracting domestic 

and foreign tourists, the necessity for a regular and efficient 

urban transport network especially underground transportation 

was felt. 

The under graund routes has been designed in such a way that 

on one hand could meet the commuters ever rising demands 

and at the same time wouldn’t have an adverse effect on the 

historical buildings. Day Co. started executing one segment of 

the under ground network in June 2005 and finished it after 4 

years. This project consists of 2.225 km of tunnel  construction 

با توجـه به نقش و اهمیت شـهر اصفـهان از بعد فرهنگـی و بین املللی که 

آن را بــه عنـــوان دومین پایتخت فـرهنگی کشــورهای اســـالمی مطـرح 

ســـاخته و همچنین پتانســیل باالی آن در زمینه جـذب توریسم داخلی و 

خارجی، احداث یک شبکـه حمـل و نقل شهـری منظم و کارا و به خصوص 

شــبکـه قطار شــهری که از یک سو نیازهـای جابجایی را مرتفـع و از سوی 

دیگـر به ابنیـه و آثار تاریخی لطمه وارد نکـند الزامی می ¾اید.

از ایــن رو عملیات احـداث بخشــی از مرتو شــهر اصفهان بــه طـول ۲/۲ 

کیلومرت و نیز دو ایســتگاه مـــرتو به رشکت دی واگـــذار، انجام و تحویل 

گـردیده است.

اجرای ســازه زیرگذر و هســته مركزی ایســتگاه هـای واقع در مسیر قطار 

شــهری اصفهان قطعه اول (كاوهـ  پاســداران) به طول ۲٫۲۲۵ مرت شــامل: 

موضـوع پروژه

مـرتو اصفــهان



34. 35

with two connecting subway stations. The scope of work includes 

the construction of underground structures & central core of 

metro stations located on the first segment of Isfahan Urban 

Metro Network (Kaveh-Pasdaran).

It consists of 2025.54 m tunneling plus two metro stations 

(Motahari & jabber) with a length of 100m each. The height and 

width of excavations at stations are 11 and 18 m respectively 

and the width of excavation for tunneling activities is 9.2 m.

The aim of this development plan is to extend the North-South 

Line from 12km to 20km, and this segment is the first segment 

of 7.7km Kaveh-Pasdaran Line.

۲٫۰۲۵ مرت مسیر تونل و دو ایستگاه (مطهری و جابر) كه طول هر ایستگاه 

برابــر ۱۰۰ مــرت، ارتفاع خاكــربداری حدودا  ۱۱مرت، عــرض خاكربداری در 

ایستگاه ۱۸ مـرتو در تونل برابر ۹/۲۰ مرت می باشد.

هـدف از اجرای این طـرح توسعه خط شمـالی ـ جنـوبی از ۱۲ كیلومرت به 

۲۰ كیلـومـرت بوده و این قطـعه اولین قطـعه از خط ۷/۷ كیلومـرتی كاوه ـ 

پاسـداران می باشـد.         

تاریخ رشوع: خـرداد ماه سال ۱۳۸۴

مدت پیمـان: ۴۵ ماه

Commencement Date: JUNE 2005

Duration: 45 Months

Project Description
مشخصات کلـی طرح
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Station N4 of Tehran Metro

Metro project

In order to increase the transportation capacity of Tehran 

metropolis and at the same time saveing energy and to prevent 

air pollution, it requires a considerable development of urban 

railing network. The execution phase of line # 4 of Tehran Metro 

Project which was approved by the authorities began from 

Ekbatan Residential Complex in the west side of Tehran and will 

extend to the Afsarieh Crossroads Station in the south east side 

of Tehran City. Metro Station N4 has been located at mileage 

14+616 of the line # 4 of Tehran Metro Network.

Commencement Date: November 2007

Duration: 24 Months

Project Description

بــا توجه بــه رضورت افزایش حمــل و نقل عمومی در کالن شــهر تهران و 

نگرشــی بر وضعیت ترافیکی و در نظر گرفÓ مســئله انرژی از لحاظ رصفه 

جویــی در رسمـایه ملــی و جلوگیری از آلودگی هـــوا، حمل و نقل ریلی و 

اهمیت وجایگاه آن در برآورد خواستگاه های فوق لزوم توسعه این بخش از 

حمل و نقل عمومی را بیش از پیش محرز می سازد.

ایستگاه مـرتو N4 تهـران

عملیات اجرایی خط ۴ مرتوی تهران که جزو طرح های مصوب می باشــد، از 

سال ۱۳۸۵ از مبدأ شهرک اکباتان در غرب تهران تا مقصد سه راه افرسیه در 

جنوب رشقی تهران آغاز گردیده است و ایستگاه N4 در کیلومرت ۶۱۶+۱۴ از 

مسیر خط ۴ واقع شده است. پروژه فوق توسط رشکت دی انجام و در سال 

۱۳۹۰ به بهره برداری رسید.

اهـداف پروژه

تاریخ رشوع پروژه: آبان مـاه ۱۳۸۶

مدت اجرای پروژه: ۲۴ مـاه

مشخصات کلـی طرح
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Raillway Project

Bafgh, Bandar Abbas
Railroad Stations

ایستگاه های راه آهن بافقـ  بندرعباس

The purpose behind this project was to connect by railway, the 

Port of Bandar Abbas in Persian Gulf coast line to Mashhad city 

(through Bafgh city) and from there to Central Asian Countries. 

DAY Company decided to be a part of this huge project. 

The scope of DAY Company’s work in this project was 4 railway 

stations namely: Shahom Abad, Ahmad Abad, Malek Abad and 

Khatoon Abad with a total building area of 16,500 m2 plus their 

relevant landscapes.

پــروژه راه آهن بافق ـ بندرعبـاس به منظور ارتباط به مشــهد و از آن جـا 

به کشــورهای آســیای میـانه و ایجـاد ارتباط بین ایــن مناطق با آب هـای 

گـرم خلیج فـارس می باشــد. 

رشکــت دی با مشــارکت در این پروژه عظیم، ســاخت ۴ ایســتگاه اصلی 

شـــاهم آباد، احمد آبــاد، ملک آبــاد و خـاتون آبــاد به مســاحت تقریبی 

۱۶٫۵۰۰ مرتمربع را به پایان رســانید.
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Raillway Project

Constructing subgrade of second lot of Hamedan- Sanandaj 

Railway with total length of 56,220km located at Hamedan- 

Sanandaj city was assigned to Day Co. within tender held in 

the year 2011. Hamedan- Sanandaj Railway was designed 

for connecting railway to different western sections of Iran. 

This railway is unilateral and separated to 15+500 km of 

Hamedan railway station and ended to Sanandaj.

اجرای زیرسازی مسیر قطعه دوم راه آهن همدان ـ سنندج حدفاصل کیلومرت 

۵۰۰+۶۴ تــا ۷۲۰+۱۲۰ بــه طول کلــی ۵۶٫۲۲۰ کیلومرت واقــع در حد فاصل 

شهرســتان های همدان و سنندج در ســال ۱۳۹۰ در طی برگزاری مناقصه به 

رشکت دی واگذار گردید. راه آهن همدانـ  ســنندج جهت اتصال شــبکه راه 

آهن به بخشــی از مناطق غربی کشور طراحی شــده است. این راه آهن به 

صورت یک خطه و در کیلومرت ۵۰۰+۱۵ از ایستگاه راه آهن همدان جدا شده 

و به سنندج ختم می گردد.
با اجرای این بخش از راه آهن، شهرســتان ســنندج نیز به شــبکه ریلی کشور 

متصل خواهدشــد و از مزایای این نوع حمل و نقــل ارزان و ایمن برخوردار 

خواهدگشت. در آینده می توان امیدوار بود تا راه آهن کشور از طریق همین 

خط به راه آهن کشــور عراق نیز متصل شــده و زمینه های گسرتش بازرگانی، 

گردشگری و  موجبات توسعه اقتصاد منطقه و دو کشور فراهم شود. 

قطعه دوم زیرسازی راه آهن همدان ـ سنندج   

Subject of Contract

Preparing bed and fulfilling rockfill subgrade  operation.

subgrade  operation of station located at range of this project

Constructing typical technical buildings including: 

waterways, small bridges and walls.

Constructing non-typical great bridges and technical

buildings, pass ways, non-same level juncture with related 

ramp and loop.

Constructing accessing roads and detour.

Installing shelter, traffic signs and complementary operation 

for fulfilling project.

آماده سازی بسرت و اجرای عملیات خاکی زیرسازی

عملیات زیرسازی ایستگاه های واقع در محدوده پروژه

اجرای ابنیه فنی تیپ شامل آبروها، پل های کوچک و دیوارها

احداث پل های بزرگ و ابنیه فنی غیر تیپ و گذرگاه ها و تقاطع های 

غیرهمسطح همراه با رمپ و لوپ های مربوطه

احداث راه های دسرتسی و راه های انحرافی

نصب جان پناه ها وعالئم راهنåیی و عملیات تکمیلی جهت اäام پروژه

موضوع پیمـان

اهـداف پروژه

Hamedan
Sanandaj Railway
Fulfilling infrastructure operation of second lot

Employer: Transportation Infrastructure Construction & 

Development Co. 

Supervision Organization: Harazrah consultant engineers group

Project Description

کارفرما: رشکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

دستگاه نظارت: گروه مهندسین مشاور هرازراه

مشخصات کلـی طرح
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Raillway Project

This operation consists of earthworks, building operation, 

constructing bridge, protection operation at southern lot with 

length of 24km that was assigned to Day Co. 

By Ministry of Roads and Transportation, Deputy of Construc-

tion and Development of Railway under supervision of railway 

consultant engineers Co. in the year 1993 and according to 

appropriate time schedule, this project was successfully 

completed and delivered to the employer in time.

اجرای عملیات زیرســازی قطعه ششــم راه آهن دو خطه محـور آپرین ـ 

محمدیــه مشــتمل بر کلیــه عملیات خاکــی، ابنیه، پل ســازی و عملیات 

حفاظتی قطعه جنوبی به طـول ۲۴ کیلومرت توســط وزارت راه و ترابری ـ 

معاونت ســاختمـان و توســعه شــبکه راه آهن و تحت نظارت مهندسین 

مشــاور راه آهن راه در ســـال ۱۳۷۲بــه رشکـت دی واگـــذار گـردید و 

متعاقبأ با زمانبندی مناسب و کیفیت مـورد قبول کارفرما انجام و به بهره 

برداری  رســید.

Aprin- Mohammadie Qom Railway

عمـلیات اجـرایی زیرسـازی
راه آهـن آپرینـ  محمـدیه قـم

Fulfilling infrastructure operation of second lot
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Considering the natural recessed areas in the Sistan region, Chah Nimeh No.4 has the largest capacity compared 
with the others, namely; No.1, 2 & 3. By constructing of the dam alongside this recessed area, a reservoir with a 
surface area of 92 km2 will be created which is capable of containing 880,000,000 m3 of water (nearly 4 times larger 
than Karaj Dam reservoir), and surely this will change the outlooks of the region and province. 

Zabol No.4 semi well reservoir dam

It is interesting to know that among all the dams 
constructed either in Iran or in the middle east, this dam 
has the longest crest length of 15,210 m. 
No. 4 Chah Nimeh Reservoir Dam is an earth dam composed 

of clay and other types of materials for filtering, gravel laying & 

rip rap layers. 

In order to prevent the permeability and seepage of water from 

the dam foundation, and because of inaccessibility to a hard 

rock bottom bed for the construction of the foundation, a clay 

blanket has been designed in the upstream side of the dam. 

Construction of the huge dam of Zabol began by this company 

in 2002 and following the mobilization of the site technical and 

administration buildings was carried out, and by providing 

owned heavy machineries to the site , construction of  the dam 

body was  executed with nearly 300 owned heavy machineries.

Sistan region is Located in the most 
northern part of Sistan and Baluchestan 
border province. The natural recessed 
areas in this region are being used to 
contain flood waters to be consumed 
during drought seasons.

Dam Project

منطقه سیستان در ش�لی ترین قسمت مرزی استان سیستان و بلوچستان قرار 

گرفته است و جهت ذخیره �ودن سیالب ها و استفاده بهینه از آن ها در مواقع 

خشکسالی از گودال های طبیعی بهره گیری شده است. چاه نیمه چهارم بیشرتین 

حجم ذخیره را در میان گودال های طبیعی دیگر (چاه نیمه یکم تا سوم) داشته 

که با احداث این سد، در برابر آن دریاچه ای با مساحت تقریبی ۹۲ کیلومرت مربع 

و حجمی حدود ۸۰۰ میلیون مرتمکعب (تقریباً چهاربرابرحجم دریاچه سد کرج) 

ایجاد گردید و موجبات دگرگونی چهره منطقه واستان فراهم شد. عملیات اجرایی 

ســد عظیم چاه نیمه چهارم در شهرستان زابل در ابتدای سال ۱۳۸۱ توسط این 

رشکت آغاز شده و متعاقب آن با تجهیز مناسب کارگاهی و ساخت ساختمـان 

های اداری و فنی و با تأمین ناوگان عظیم ماشین آالت سنگین، اجرای بدنه سد 

انجام و به بهره برداری رسید.

سـد مخـزنی چاه نیـمه چهـارم زابل

سد خاکی چاه نیمه چهارم زابل، یک سد از جنس مصالح رسی و دیگر مصالح 

تیپ بندی شــده متشــکل از مصالح الی، فیلرت، زهکش و ریپ رپ می باشد. 

اهـداف پروژه
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Commencement Date: July 2002

Duration: 60 Months

Length of the dam: 15210 m

Width of the dam’s toe, taking into account the clay blanket 

layer: 300 m

Width of the crest: 8 m

Earth work activities : 22,000,000 m3

Filter, drainage & rip rap materials :1,240,000 m3

Concreting : 28,500 m3

Re-bar : 845,000 Kg

Supply & installation of essential control and measuring 

devices.

Project Description برای کنرتل نفوذ ونشــت جریان آب از فونداســیون ســد و بــه دلیل کیفیت 

ناهمگن مصالح فونداســیون و عدم وجود بســرت ســنگی در عمق های قابل 

دسرتس، از بالنکت رسی در رستارس باالدست سد استفاده شده است.

رشوع پیمـان: تیرماه سال ۱۳۸۱

مدت پیمـان: ۶۰ ماه 

طول سد: ۱۵٫۲۱۰ مرت

عرض پاشنه با احتساب بالنکت رسی: ۳۰۰ مرت

عرض تاج سد: ۸ مرت

عملیات خاکی: ۲۲ میلیون مرتمکعب

مصالح فیلرت، زهکش و ریپ رپ: ۱/۲۴ میلیون مرتمکعب

عملیات بتنی: ۲۸٫۵۰۰ مرتمکعب

آرماتوربندی: ۸۴۵٫۰۰۰ کیلوگرم

تهیه و نصب ابزار دقیق و دستگاه های کنرتل و اندازه گیری مورد نیاز سد

مشخصات کلـی طرح
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سد مخزنی شهری کور

این سد با هدف ذخیره و تنظیم جریان هـای  سیالبی، جهت تامیـن آب مـورد نیاز 

کشاورزی در بخش آشـار شهرستان ایرانشهر در اسـتان سیستان و بلـوچستان و 

در حاشیه جنـوب رشقی کشور در حال احـداث می باشـد. نحوه اجرای این سـد 

از نوع بÑ غلطکی ( RCC ) می باشـد.

Dam Project

تاریخ رشوع: شهریورماه ۱۳۹۱

مدت اولیه پیمـان: ۴۸ ماه

ارتفاع هیدرولیکی سد: ۴۷ مرت

ارتفاع حداکÔ سد: ۶۰ مرت

طول تاج سد: ۳۳۶ مرت

عرض تاج سد: ۷ مرت

عرض پی در مقطع حداکÔ: ۵۷ مرت

حجم کل بدنه: ۴۶۰۰۰۰ مرتمکعب

خاکربداری: ۹۰۰۰۰۰ مرتمکعب

خاکریزی: ۴۵۰۰۰ مرتمکعب

بÑ ریزی: ۵۲۰۰۰۰ مرتمکعب

چالزنی: ۹۰۰۰۰ مرتطول

حفاری: ۵۵۰۰ مرتمکعب

مشخصات کلی طرح

Shahrikor reservoir dam
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Designing and constructing Seimareh Regulating Dam was 

assigned to Day Co. on Feb 2012. 

This dam is located over Seimareh River on Ilam province near 

to 30 km North West of Darehshahr.

Executive Goals of Seimareh Regulating Dam

Reserving and arranging Daily discharge of output variables 

from power plant and Seimareh reservoir dam

Controlling discharge and water level of river at power plant 

for preventing from probable damage to pump installations, 

agricultural lands and riverbank

Continuing flow of Seimareh River during all Daily hours

Preventing from any disorder for supplying required water of 

agricultural lands at Dareh Shahr and Haghabeh region

Technical Specifications of Plan

Type of  the Dam: Earth fill dam with clay core and concrete 

overflow

Crest Level: 600 m from surface of sea

Ordinary Utilization Level: 592 m from surface of sea

Level for River Bed: 588 m from surface of sea

Length of the dam crest: 1,260 m

Volume of Reservoir at Ordinary Level before Sedimentation:  

20.1 million m3

Volume of Sediments during 50 years: 7.7 million m3

Volume of Reservoir of Dam after 50 years Sedimentation: 

12.47 million m3

Estimated Specifications for Geometry 
of Dam’s Body

Crest Level: 600 m from surface of sea

Left Section length of the dam: 200 m 

Right Section length of the dam: 900 m

Height of the Dam: 20 from surface of sea

Seimareh
Regulating Dam

نوع سد: خاکی با هسته رسی و رسریز بتنی

تراز تاج سد: ۶۰۰ مرت از تراز دریا  

تراز عادی بهره برداری: ۵۹۲ مرت از سطح دریا

تراز کف رودخانه: ۵۷۷ مرت از سطح دریا

تراز حداقل بهره برداری: ۵۸۸ مرت از سطح دریا

طول تاج سد: ۱٫۲۶۰ مرت

حجــم مخزن در تراز عادی بهــره برداری قبل از رســوب گذاری :  ۲۰/۱ 

میلیون مرتمکعب

مشخصات فنی طرح

رقوم تاج سد: ۶۰۰ مرت از سطح دریا

طول بازوی چپ:  ۲۰۰ مرت

طول بازوی راست: ۹۰۰ مرت

ارتفاع سد:  ۲۰ مرت

مشخصات تقریبی هندسی بدنه سد

ذخیره ســازی و تنظیم روزانه دبی های متغیر خروجی از نیروگاه و سد 

مخزنی سیمره

کنــرتل دبــی و تراز ســطح آب رودخانــه در پایاب نیــروگاه به منظور 

جلوگیری از خســارت احت�لی به تأسیســات پمپاژ، اراضی کشــاورزی 

حاشیه بسرت رودخانه و سکنه منطقه

تداوم جریان آب رودخانه سیمره در کلیه ساعات شبانه روز

جلوگیری از اختالل در تأمین نیازهای اراضی کشاورزی منطقه دره شهر 

و حقابه زیست محیطی مستمر رودخانه در پایاب نیروگاه سد مخزنی

اهـداف پروژه 

Dam Project

سد تنظیمی سیمره

طراحی و اجرای ســد تنظیمی سیمره در بهمن ماه ســال ۱۳۹۰ به رشکت دی 

واگذار گردید. این ســد بر روی رودخانه ســیمره، در استان ایالم و در حدود ۳۰ 

کیلومرتی شمـال غرب شهرستان دره شهر واقع شده است.

حجم رسوبات ۵۰ ساله:  ۷/۷ میلیون مرتمکعب

حجم مخزن سد پس از رسوب گذاری ۵۰ ساله: ۱۲/۴۷ میلیون مرتمکعب

تراز رسوبات پخش شده ۵۰ ساله در محل محور سد: ۵۸۴/۱ مرت از سطح دریا 



46. 47

Employer: Iran Energy & Water Resource Development Co.

Supervision Organization: Mahab Qods Consultant Eng. Co.

Date of Notifying Contract: Mar 2012

Term of Contract: 24months 

Type of Contract: EPC by cooperation of Parab Fars consultant 

Eng. Co.

Project Description

Description of Duties of Contractor

Designing and constructing body of regulating dam with 

additional structures including: overflow, canal for discharg ing 

sediments, pile driving operation, substitute accessing roads.

Fulfilling dam water and contact and reinforcing injections.

Designing, quality control and supplying raw materials, 

performing required tests, installing and launching all required 

installations and equipments (mechanical, hydro mechanical, 

electrical installations).

Designing, installing, testing, launching and reading behavior 

study equipments at Seimareh regulating Dam.

طراحی و ساخت بدنه سد تنظیمی به همراه سازه های جانبی آن شامل 

رسریــز، مجرای تخلیه رســوبات، عملیــات حفاری و شــمع ریزی و نیز 

ساختمـان های دوره بهره برداری، راه های دسرتسی جایگزین و ...

اجرای دیوار آب بند و تزریقات تحکیمی و Ûاسی

طـراحــی، کـنــرتل کیـفی، تهیـــه و تأمین مـــواد اولیه، ســاخت، انجام 

آزمـایش هـای الزم، نصب و راه اندازی کلیه تأسیســات و تجهیزات مورد 

نیاز (اعم از تجهیزات مکانیکی، هیدرومکانیکی، برقی، تأسیساتی)

طراحــی، نصب، آزمایش، راه اندازی و قرائت تجهیزات رفتار ســنجی و 

ابزار دقیق سد تنظیمی سیمره

رشح وظایف پیمـانکار

کارفـرما: رشکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

دستگاه نظارت: رشکت مهندسی مشاور مهاب قدس

ابالغ قـرارداد: اسفند ماه ۱۳۹۰

مدت زمـان قرارداد: ۲۴ ماه

نوع قـرارداد: EPC با مشارکت رشکت مهندسین مشاور پاراب فارس

مشخصات کلی طرح
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حجم وسیع پروژه های عمرانی در رسارس کشور و نیز نیازهایی  که کشورهای 

منطقـــه در آینـده نزدیک به ســازندگی دارند اهمیت احداث و توســعـه 

کارخانه های ســیمـان در کشور را مشخص می سازند. اجرای ساختمـان های 

بخش دو طرح توسعـه کارخانه سی�ن هگمتان در سال ۱۳۸۳ به رشکت دی 

واگذار، انجام و به بهره برداری رسـانیده شد.

 The large number of construction and development projects allکارخانه سیمـان هگمتان

around the country and also high demand of regional countries 

for reconstruction in near future, shows the importance and 

necessity to establish new cement factories in I.R of Iran. 

Execution of second development plan of Hegmatan Cement 

Factory was given to DAY Company according to a contract 

agreed in year 2004.

Hegmatan Cement Factory

Factory Project

Commencement Date: April 2004

Duration: 19 Months

Earthwork including excavation & earth filling about: 300,000 m3

Reinforcement : 4,124,000 Kg

Concreting : 50,000 m3

Slip form : 25,000 m2

Project Description

رشوع: فروردین ۱۳۸۳

مدت پیمـان: ۱۹ ماه

عملیات خاکی شامل: خاکربداری و خاکریزی:  ۳۰۰٫۰۰۰ مرتمکعب.

عملیات آرماتوربندی: ۴٫۱۲۴٫۰۰۰ کیلوگرم.

عملیات ب³ ریزی ۵۰٫۰۰۰ مرتمکعب.

قالب بندی باقالب لغزنده: ۲۵٫۰۰۰ مرتمربع.

مشخصات کلـی طرح



Day Company 2012

Factory Project

Commencement Date: JULY 2005

Duration: 30 Months

Project Description

Gilan Sabz Cement Factory

The development phase of Gilan Sabz Cement Factory with a 

capacity of 3400 ton was awarded to DAY Company in year 

2005. The scope of this project includes: cement & clinker 

silos, cement mills, cyclones, clinker bypass, loading terminal, 

hopper & back houses, infrastructures & landscaping.

The significant aspect of this project was the large amount of 

concrete casting with the help of slip forms which ultimately 

reduces the duration of the project & increases the quality of 

continuous concreting.

پروژه احداث ســاختمـان های بخش دوم کارخانه سیمـان ۳٫۴۰۰ تنی گیالن 

ســبز درسال ۱۳۸۴ توسط رشکت سیمـان تهران  به رشکت دی واگذارگردید. 

پروژه مشتمل بر ســیلوهای سیمـان، سیلوهای  کلینکر، سیلوهای بای پس، 

آســیاب های ســیمـان، ســیکلون هـا،  بارگیرخانه، هاپروبکهاوس، تأسیسات 

زیربنایی و محوطه سـازی می باشد. 

ویژگــی خاص پروژه، اجرای  ابنیه ســنگین با اســتفاده ازقالــب لغزنده به 

منظور پیوستگی و ارتقاء کیفی همراه  با کاهش زمان اجرا  می باشـد.

کارخانه سیمـان گیالن سبز

رشوع پیمـان: تیر ۱۳۸۴

مدت پیمـان: ۳۰ماه

مشخصات کلـی طرح
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Nowadays Dairy industry is one of the most important 

industries in the world. Khuzestan Province with the capability 

of animal & poultry husbandry has become one of the hubs in 

this industry throughout the country.For this reason and for the 

sake of increasing the country’s capability in animal husbandry 

& Dairy production, The Fully Mechanized Khuzestan 2500 

Head Baghmalek Dairy Project over an area of 50 hectares 

between Baghmalek & Izeh Cities in Khuzestan Province is 

being constructed. This complex includes different sections 

such as, Parlor, Revenue Barns, Calves Barns, Special Needs 

Barn, Heifer lot, Waste Processing Area, Waste Retention Pond, 

Compost Area, Hay Barns, Feed Mix Bays & so on.

Construction Project

صنعت دامپروری یکی از مهمرتین صنایع حال حارض دنیا می باشــد. استان 

خوزستان نیز با دارا بودن توانائی باال در تولید و پرورش دام و طیور به یکی 

از قطب های این صنعت در رسارسکشور تبدیل شده است.

به همین منظور و به جهت افزایش تواÌندی های کشور عزیزمان در عرصه 

تولیدات دامی و لبنی، طرح و ســاخت پروژه دامپروری باغملک خوزســتان 

در زمینی به مساحت ۵۰ هکتار حد فاصل شهرستان های باغملک و ایذه در 

استان خوزستان توسط رشکت دی احداث گردید. 

اجزاء تشــکیل دهنده این مجموعه عبارتند از: ســالن های شیردوشی، محل 

نگهداری گاوهای شــیری و خشــک، جایگاه گوســاله های جوان، زایشگاه، 

بیمـارستان و جایگاه بهداشت و ایمنی، استخر جمع آوری آب های سطحی، 

سالن ها و سیلوی ذخیره علـوفه، انبار مـواد اولیه.

دامپروری Ðام مکانیزه ۲۵۰۰ رأسی باغملک خوزستان

Commencement Date: JUNE 2008

Duration: 25 Months

Project Description

رشوع پیمـان: اردیبهشت ۱۳۸۷

مدت پیمـان: ۲۵ ماه

مشخصات کلـی طرح

Fully Mechanized
Khuzestan 2500 head Baghmalek Dairy
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Plant Project

Bandar-e-Imam

Bandar-e-Imam Khomeini is located in South of Iran, on the 

coastline of Persian Gulf and overlooks Musa Khoor.

The presence of two big petrochemical complexes in 

operation, like Razi and Imam Khomeini in that area plus other 

petrochemical complexes under construction like Amirkabir 

has made this place a center of petrochemical products for 

both domestic and export use. 

That is why it seemed necessary to build this Loading Terminal. 

The execution of above project started in May 2001 by DAY 

Company, which included 256 Nos. of piling with total length 

of 3,600m, plus earthwork, formwork and reinforced concrete 

casting and 850,000 Kg of steel structure fabrication & erection.

منطقه بندر امام خمینی (ره) به دلیل ارشاف بر خور موسی درجنوب ایران 

و همچنیــن وجود دو مجتمع پرتوشــیمی عظیم درحــال بهره  برداری امام 

خمینــی (ره) و رازی به عالوه پروژه های درحال احداث از قبیل پرتوشــیمی 

امیرکبیر، نقشی عمده در تولید مواد پرتوشیمی در کشور با هدف صادرات 

و مرصف داخلی ایفا می Ìاید. 

بــه این منظـور لـزوم احداث ابنیه مـورد نیاز پرتوشــیمی ضـروری به نظـر 

می رسد. در این رابطه بخشــی از پروژه ترمینال متمرکز بارگیری پرتوشیمی 

بندرامام درخرداد ماه ۱۳۸۰ توسط رشکت دی انجام گردید.

ترمیـنال متمرکز بارگیری پرتوشیمی بنـدر امـام(ره)

شمع کوبی: ۲۵۶ عدد و به طول کلی ۳٫۶۰۰ مرت 

عملیات خاکی و قالب بندی و اجرای ب³ مسلح 

اسکلت فلزی: ۸۵۰٫۰۰۰ کیلوگرم

مشخصات کلـی طرح

Petrochemical Centralized Loading Terminal
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Plant Project

Commencement Date: July 2008

Duration: 5 Months

Project Description

Site preparation including excavation, earth filling, supply & 

transport of base, sub-base & asphalt material, grading, moisten-

ing & compaction of earthworks plus laying of surfacing material 

for access roads in Lordegan Petrochemical Ammonia& Urea 

Plant. The contract agreement between this company & the 

client, The Lordegan Petrochemical Industries Company was 

signed on 21/07/2008. 

The project site is located next to Sandegan Village, 50km to 

the Lordegan City in Chaharmahal Va Bakhtiari Province.

آمـاده ســازی ســایت شــامل خاکربداری، خاکریزی، تهیه و حمل مصالح زیر 

اساس، اســاس و آسفالت، تســطیح، آبپـاشــی و کوبیدن الیه هـای خاکی و 

روســازی و جاده های مجتمــع آمونیاک و اوره لردگان بــا کارفرمایی رشکت 

صنایع پرتوشــیمی لــردگان و پیمـانکاری رشکت دی در تاریــخ ۱۳۸۷/۴/۳۰ 

منعقد شد. 

محل اجرای پروژه در استان چهـارمحال و بختیاری، سایت پرتوشیمی لردگان 

جنب روسـتای سندگان، ۵۰ کیلومرتی شهر لردگان واقـع شده است.

آماده سـازی سـایت و ساخت
جاده ها در طرح آمونیاک و اوره پرتوشیمی لردگان

رشوع پیمـان: مرداد۱۳۸۷

مدت اجرای پروژه: ۵ مـاه

مشخصات کلـی طرح

Lordegan
Petrochemical Ammonia and Urea Plant
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Construction Project
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کارفرما: شهرداری قزوین

مشاور کارفرما: رشکت مهندسین مشاور ایجاد

مشخصات کلـی طرح

در راســتای سیاست های مدرن سازی شهری، مبنی بر جایگزینی ساختمـان های 

بلند مرتبه با بافت های قدیمی شــهر، احداث برج های بادامســتان و الهیه که 

شــامل ۶ بلــوک ۱۷ طبقه با اســکلت فلزی و زیربنای کلی حــدود هفتاد هزار 

مرتمربع می باشد، در سال ۱۳۹۰ به رشکت در واگذار گردید.

برج های مسکونی بادامستان و الهیه قزوین

Badamestan & Elahieh
Residential Towers of Qazvin

Project of constructing 6 residential towers (17 storey) at 

Badamestan & Elahieh of Qazvin was awarded to Day Co. in 

year 2011. In the way of urban modernization policies for 

replacing tall buildings with old structure buildings of city, 

Badamestan & Elahieh Residential Towers of Qazvin consisting 

of 6 blocks (17 Storey) with steel structure and total infrastruc-

ture of 70,000m2 was started. 

excavation : 36,500 m3

Framing: 100,000 m2

Concreting: 31,000 m3

Reinforcement: 3,000,000 kg

Light Weight Steel Works: 300,000 kg

Heavy Weight Steel Works: 12,759,000 kg

Principal Volumes

Commencement Date: JUNE 2006

Duration: 12 Months

Project Description

خاکربداری: ۳۶٫۵۰۰ مرتمکعب 

قالب بندی: ۱۰۰٫۰۰۰ مرتمربع 

ب³ ریزی: ۳۱٫۰۰۰ مرتمکعب 

آرماتوربندی: ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ کیلوگرم 

کارهای فوالدی سبک: ۳۰۰٫۰۰۰ کیلوگرم 

کارهای فوالدی سنگین: ۰۰۰، ۷۵۹، ۱۲کیلوگرم

احجام اصلـی

Construction Project
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پــروژه دهکــده ســاحلی خلیــج فــارس با الگــوی شــهر ایرانی و بــر پایه 

استانداردهای یک شهر سا� و منطبق با رشایط اقلیمی خاص جزیره کیش در 

زمینی به مساحت تقریبی ۲۱/۵ هکتار در ساحل جنوب رشقی جزیره کیش 

و مشــتمل بر واحدهای ویالیی تکی و دوبلکس، ساختمـان های بلند مرتبه، 

مراکز تجاری، خدماتی و تفریحی می باشد. با توجه به وسعت و حجم ریالی 

پــروژه که بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد ریال می باشــد و جهــت ترسیع در مراحل 

اجرای طرح، کل طرح به پنج فاز مستقل تقسیم بندی شده است:

الف: ناحیه اول (زون یک) در زمینی به مساحت ۵۵۵۱۰ مرتمربع مشتمل 

انی در ۱۲  بــر ۸۵ واحد ویالیی در ۴ بلــوک ۲ الی ۳ طبقه، ۵۴ واحد آپا́ر

بلوک ۹~۷ طبقه و یک مرکز خدماتی.

ب: ناحیه دوم (زون دو) در زمینی به مساحت ۴۸۶۵۴ مرتمربع مشتمل بر 

انی در ۸ بلوک ۱۳~۱۰ طبقه و ۴ واحد خدماتی. ۱۲۳ واحد آپا́ر

ج: ناحیه ســوم (زون سه) در زمینی به مساحت ۲۲۲۹۸ مرتمربع مشتمل 

بر ۶ بلوک ۴~۱ طبقه خدماتی.

د: ناحیه چهارم (زون چهار) در زمینی به مساحت ۳۵۲۳۱ مرتمربع مشتمل 

انی در ۱۱ بلوک ۱۴~۸ طبقه. بر ۱۳۴ واحد آپا́ر

ه: ناحیه پنجم (زون پنج) در زمینی به مساحت ۵۳۳۰۴ مرتمربع مشتمل 

انی در ۱۰  بر ۸۵ واحد ویالیی در ۳ بلوک ۲ الی ۳ طبقه و ۶۷ واحد آپا́ر

بلوک ۱۲~۸ طبقه.

دهکده ساحلی خلیج فارس

Persian Gulf Coastal Residential Complex designed according to the standards in order to meet the regional climate 
for a clean city, and at the same time to fit into Iranian culture, is located in a plot area of approximately 21.5 hectares 
on the south east coast of Kish Island. All the facilities required for this kind of residential complex has been foreseen 
in this development project. 

Persian Gulf Coastal Village Project

It includes single & duplex villas plus high rise buildings, 

educational, entertainment & public services centers.

Being a big project in itself with a primary cost estimation of 

1,500,000,000,000 Ris, and in order to speed up the implemen-

tation phase of this project, it has been divided into 5 independ-

ent zones namely as:

Zone 1, in a plot area of 55,510 m2 includes; 85 villa type units in 

4 blocks of 2 to 3 storey buildings, 54 apartment units in 12 

blocks of 7 to 9 storey buildings plus 1 public services centers.

Zone 2, in a plot area of 48,654 m2 includes; 123 apartment 

type units in 8 blocks of 10 to 13 storey buildings plus 4 

public services centers.

Zone 3, in a plot area of 22,298 m2 includes; 6 blocks of 1 to 4 

storey public services centers.

Zone 4, in a plot area of 35,231 m2 includes; 134 apartment 

units in 11 blocks of 8 to 14 storey buildings.

Zone 5, in a plot area of 53,304 m2 includes; 85 villa type units 

in 3 blocks of 2 to 3 storey buildings and 67 apartment units 

in 10 blocks of 8 to 12 storey buildings.

Leisure center Project
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Construction Project

Mahestan Kish
Residential Towers

Supply & execution of foundations, steel structures, ceilings 

and shear walls of Towers A & B of Mahestan Residential Towers 

Project in kish Island has been awarded to this company in 4 

separate contracts.  This project has other development plans 

which will  be  gradually performed.

عملیات اجرایی تهیه مصالح و اجرای فونداسیون ها، اسکلت فلزی، سقف ها 

و دیوارهای برشی  بلوک های A  و B  برج های مسکونی مهستان در جزیره 

کیــش طی ۴ قرارداد جداگانه موضوع این پروژه می باشــد. همچنین پروژه 

دارای فازهای توسعه ای است که به صورت تدریجی اجرا خواهد شد.

برج های مهستان کیش 

Commencement Date: January 2008

Duration: 9 Months

Project Description
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Construction Project

رشوع پیمـان: خردادمـاه ۱۳۸۵

مدت پیمـان: ۱۲ ماه

مشخصات کلـی طرح

Chabahar Residential
Site Preparation

Site preparation activities for Chabahar Residential Project in 

Chabahar Free Zones Region consists of earthwork, sub ‒ base 

& base courses, asphalt laying, execution of curbs, drainage 

plus surface water collection & disposal systems.

آماده سازی اراضی مسکونی چابهار متعلق به منطقه آزاد تجاری و صنعتی 

چابهار شامل عملیات اساس و زیراساس، آسفالت خیابان ها، همچنین اجرای 

جــداول بتنی جوی ها و زهکشــی مربوطــه و اجرای شــبکه دفع آب های 

سطحی منطقه می باشد.

آماده سـازی اراضی مسکونی چـابهار

Commencement Date: JUNE 2006

Duration: 12 Months

Project Description
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Construction Project

Tehransar 
Residential complex 

One of DAY Company’s overall policies is to construct residential 

units. In this way, the company has started to construct 63 unit 

residential building in Tehran‒Sar District of Tehran city. This 

project is invested by DAY Company itself.

First phase of Tehran‒Sar project consists of 23 units in five 

storey building with a total building area of 2,667 m2.

Second phase of Tehran‒Sar project consists of 40 units in seven 

‒ storey building with an overall building area of 4,313 m2.

این رشکت در راســتای سیاســت ایجـاد مســکن اقـدام به ساخت پروژه ۶۳ 

واحدی تهـرانرس به رشح ذیل Îود:

فاز ۱ تهرانرس، با زیربنای۶۶۷,۲ مرت مربع شامل۲۳ واحد و در ۵ طبقه.

فاز ۲ تهرانرس، با زیربنای۳۱۳,۴ مرت مربع شامل۴۰ واحد و ۷ طبقه.

محـــل پـروژه در تهـرانرس در منطـقه ۲۱ تهران واقـع گـردیده و در اجرای 

پروژه سعی شده از مصالح مرغوب استفاده گردد.

پروژه مسکونی تهرانرس
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Construction Project
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رشوع پیمـان: اردیبهشت۱۳۸۳

مدت قـرارداد : ۱۴ماه

مشخصات کلـی طرح

Recreational- Family Complex (Yemen)
project of Sanaa city

This seven storey complex with a building area of 9600 m2 is 

located next to the existing Sana a Trade Center. It includes 

parking area, restaurants, computer entertainment center, 

sport center & celebration halls.

عملیات اجرایی این ساختÒن ۷ طبقه در مجاورت ساختمـان موجود مرکـز 

تجاری یمن بوده و مساحت کل آن بالغ بر ۹۶۰۰ مرتمربع شامـل پارکینگ، 

منابع ذخیره آب، رســتوران، محل بازی های  کامپیوتری، ســالن های ورزشی 

وسالن جشن ها می باشد که توسط رشکت دی اجرا گـردید.

Commencement Date: April 2004

Duration: 14 Months

Project Description

Construction Project

مرکز تفـریحی خانوادگی شهر صنعاء (کشور یمـن)
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According to policy of Tehran municipality concerning to 

constructing recreational and welfare complexes, symbols of 

modern city, several projects were started and utilized. In this way 

Tehran municipality by defining this project and using private 

sector for making investment on it, decided to construct multi 

function complex at capital of Iran for having easy access to 

residential, recreational, commercial, cultural facilities according to 

native and national standards as principal symbol of modern city. 

Day Co. as the first executive contractor of this project, began part 

of its operation in the year 2011.

1001 Cities Cultural
Cultural Commercial Entertainment and Sport Complex

خاکـربداری: ۱۱۵٫۰۰۰ مرتمکعب

خاکـریزی: ۴۰۰٫۰۰۰ مرتمکعب

اجـرای زیراساس: ۹٫۰۰۰ مرتمکعب

اجـرای اساس: ۸٫۰۰۰ مرتمکعب

مشخصات قرارداد آماده سازی زمین 

كارفرما: رشکت رسمایه گذاری عظام

مدیر طرح: مهندسین مشاور عمران کریت آریانا

مشاور فاز یک: رشکت فورک کانادا

مشاور فاز دو: رشکت رمبول داÎارک

مشخصات کارفرما

Employer: Ezam investment Co.

Plan Manager: Kerit Ariana civil consultant engineers Co.

Consultant of Phase 1: Fork Canada Co.

Consultant of Phase 2: Rambol Denmark Co.

Earth filling: 115,000m3

embankment : 400,000m3

Sub-base: 9,000m3

Base: 8000m3 

Project Description

Construction Project

تاریخ رشوع: شهریورماه ۱۳۹۱

مدت اولیه پیمـان: ۱۸ماه

احداث ساختمـان: ۲۴۰۰۰ مرتمربع

مشخصات قرارداد احداث ابنیه دیارهای  ۱ ، ۲ ، ۳ و ۷

مجتمع فـرهنگی، تفـریحی
تجـاری، ورزشی هـزار و یک شـهر

باتوجــه به جــوان بودن جمعیت كشــور، وجود مركزی بــرای اوقات فراغت 

جوانان براســاس استانداردهای جهانی همیشه یكی از نیازهای كشور بوده و 

اكنون «هزار و یكشهر» شهری كه در گذشته های دور تنها در قصه های پیشی 

نیان معنا پیدا می كرد، در آغاز دهه۹۰ قرار اســت توسط شهرداری تهران و با 

مشــاركت بخــش خصوصی در پنج فاز عینیت پیدا كند تــا با احداث یكی از 

بزرگرتین طرح های ارتقای اجتمـاعی و فرهنگی كشور تحت عنوان مجموعه 

فرهنگی، تفریحی،تجاری و ورزشی«هزار و یكشهر» پاسخگوی نیاز جمعیت 

جوان باشــد. این مجموعه با اقتباس از هفت شــهر عشــق در هفت بخش 

مختلف تحت عنوان دیار ساخته می شود، هر کدام از این دیارها در برگیرنده 

انواع تفریحات ســا� بــرای قرش جوان و خانوده ها و همچنین شــامل هتل، 

رســتوران و ســایر امکانات رفاهی برای اقامت چندروزه اســتفاده کنندگان از 

مجموعه می باشد. رشکت دی نیز در راستای تحقق بخشیدن به این مهم، در 

قالب دو پروژه با شهرداری تهران در این مجموعه همکاری می Îاید، در پروژه 

اول عمــده عملیات محول شــده بــه رشکت دی عملیات خاکی، تســطیح و 

محوطه سازی مجموعه مذکور می باشد و پروژه دوم عالوه بر تکمیل محوطه

 ســازی، احداث پارکینگ، مســیرهای دسرتسی، فضای سبز و همچنین احداث 

۲۴۰۰۰ مرتمربــع ســاختمـان های مختلف در دیارهای این مجموعه توســط 

رشکت دی انجام خواهد شد.
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Velayat Park

Executive operation for part of Velayat Park was assigned to Day 

Co. at the end of year 2010 and at the beginning of year 2011 

through day and nigh continuous work, this project was fulfilled 

within 65 days.

Subject of Contract/ Fulfilling all operation of landscaping, 
excavation, earth filling, civil, electrical installations and mechani-

cal installations including: constructing corridor for bicycle 

riding, pedestrian path, arbor, rest place, sale pavilion, W.C. 

fencing, installing urban furniture, installing solar lights and 

other required equipments

Executive Goals/ Through fulfilling this project, the area of 
Tehran Ghale Morghi garrison was turned intoone of the most 

modern parks of Tehran and in addition to releasing from 

military and airport region creating much audio pollution for 

citizens, this area is turned into green space.

عملیات اجـرایی بخشی از بوستــان والیت واقــع در شهر تهـران در پایان 

سـال ۱۳۸۹ به رشکت دی واگـــذار گـردید و در اوایــل ســـال ۱۳۹۰ با اجـرای 

عمـلیات به صـورت شبـانه روزی و پـس از ۶۵ روز به بهـره برداری رسیـد.

موضوع پیمـان

اجرای کلیه عملیات محوطه سـازی، خاکـربداری، خاکـریزی، سیویل و تاسیسات 

برقــی و مکانیکــی پـروژه از قبیـل سـاخت مسـیر دوچـرخه سـواری، مسـیر 

سـواره، پیـاده رو، آالچیق هـا، فضـای مکث، غـرفه هـای فروش، رسویس هـای 

بهـداشتی و حصارکشی، نصب مبلمـان شهـری، نصب چراغ هـای خـورشیدی و 

سـایر اقـالم و تجهیـزات.

اهداف اجرایی

با اجـرای پروژه بوستان والیت، محـوطه پادگان قلعـه مرغی تهـران به یکی از 

بوستان هـای مدرن تهران تبدیل شـده است و عالوه بر خروج منطقه نظامـی 

و فرودگاهـی که آلودگـی صـوتی زیادی برای شهروندان ایجـاد می کـرد، به 

رسانه فضـای سبز منطقه نیز اضـافه گـردید.

کارفرما: سازمـان پارک هـا و فضای سبز شهر تهـران  

دستگاه نظارت: رشکت مهـندسین مشـاور آتک

مدیر طـرح: سازمـان مهندسی و عمـران شهر تهـران

مشخصات کلی طرح

Employer: Parks & land scape Organization of Tehran 

Supervision Organization: Atec consultants engineers Co.

Plan Manager: Engineering and Civil Organization of Tehran.

Project Description

Construction Project

بوستـان والیت
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ساخت آب Ãا : ۳۳۲۰ مرتمربع 

گلکاری : ۸۰۰۰ مرتمربع 

چمن کاری :  ۲۰۰۰۰ مرتمربع  

۴۳۴ تیر روشنایی جهت تامین روشنایی فضای سبز پارک

۱۷ رسویس بهداشتی 

عملیات اجرایی

Niavaran Park

In 1968, this project was awarded to Day Company. The 

outstanding features of this project which was constructed on 

a 62000m2 plot of land is multi level areas connected with step 

like foot paths. This park has two entry gates: 

one is located in northern side and the other  is in southern side 

of the Pasdaran Street.

احـــداث پارک نیاوران در ســال ۱۳۴۸ به رشکت دی محـــول گردید، این پارک با 

مســاحتی حــدود  ۶۲٫۰۰۰ مرت مربع در طبقات مختلف بــا پله هـای متعددی 

ســاخـته شده است که از مشخصات ویژه پارک محسوب می شود با دو ورودی 

یکی در شËل خیابان پاسداران و دیگری در جنوب خیابان پاسداران قرار دارد. 

3320 m2 of Fountains

8000 m2 of flower gardens

20000 m2 of lawn covered areas
434 No’s. of lighting poles for park’s lighting system 
17 No’s. of water closets

Different spaces of this park are as follows: 

پارک نیاوران
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Factory Project

Day Aggregate

Day Gravel and Sand Mine at Km.5 of Shahriar Belt Road with an 

approximate area of 40 hectares by enjoying experinced and 

specialist personnel is considered as a main economic pole at 

zone level, Standard Office, Tehran Province Department of 

Enviroment and Industries and Mines Organization for many 

years. This Mine is able to produce all Kinds of graded gravels and 

sands according to ISO 302 Iran and other existing standards 

such as ASTM and BS by equipping with exact laboratories.

According to the operation agreement concluded by Tehran 

Governor General Office, Day Mine shall remarkably produce 

sand and gravel and sells its products according to approved 

rates regarding its membership with Tehran Province Sand and 

Gravel Manufacturers Guid Union. This Mine holds Standard Mark 

Application License and Operation License for grading and 

leaching materials and successfully obtained Iran Code from 

Ministry of Industries for all its produced products.

معدن تولید مصالح ســنگدانه ای رشکت دی واقـع در کیلومرت پنج کمربندی 

شهریار با مساحت تقریبی چهل هکتار و بهره گیری از پرسنل متخصص و با 

تجربه، ســالیان متمـادی اســت که به عنوان یک قطب اقتصـادی مهـم در 

سطح منطقه، اداره استاندارد، محیط زیست اسـتان تهران و سازمان صنـایع 

و معادن مطرح می باشد همچنین با مجهز بودن به آزمـایشگاه های دقـیق، 

ماشــین آالت و تجهیزات مدرن، توانایی تولید انواع شن و ماسه دانه بنـدی 

شده را منطبق با استاندارد ۳۰۲ ایران و سـایر استانداردهـا موجود از قبیل 

ASTM و BS را دارا می باشد.

در چهـارچــوب توافقنامه بهـره برداری منعقد شــده با اســـتانداری تهـران، 

معـدن دی روزانه به میـزان قابل توجهی شــن و مـاســه تولید می Ãاید و با 

توجــه به عضویت معـدن در انجمـن صنفی تولید کننـدگان شــن و ماســه 

اســـتان تهران، فـروش کلیه محصوالت خـود را بر اسـاس نرخ هـای مصـوب 

ارائه می Ãـاید. این معـدن دارای پروانه کاربرد عـالمت اســتاندارد و پروانـه 

بهره برداری جهت دانه بندی و شستشــوی مصالح از سـازمان صنایع اسـتان 

تهــران بــوده و مـوفق به اخـــذ ایران کـــد، از وزارت صنـایــع جهت کلیه 

محصوالت تولیدی خود گـردیده است. 

معدن تولید مصالح سنگدانه ای دی



Day Company 2012

Appreciation letters

Day Company with over 5 decades of impressive and continu-

ous activities has fulfilled clients’ requirements.

This company, being the member of “The Iranian Concrete 

Association“, “The Iranian Association of Rail Transport Engineer-

ing”, “The International Consultants and Contractors Association 

of Iran (ICCA)”, and the Iranian Construction Contractors Associa-

tionhas been committed to use today’s modern technology in 

its projects.

تقدیرنامــه هـا/ عملکرد رشکت دی در طـی پنج دهـه فعـالیت مســتمر و 
اثربخـش، همواره مـورد رضـایت کارفـرمایان محرتم بوده است. 

همچنیــن با عضـویــت در انجمـن رشکت  هـای راهـســازی، ســاختمـانی و 

انجـمن بÙ ایران، انجمن  مهندســی حمل و نقـل ریلی ایران و انجـمن صـادر 

کنندگان خـدمات فـنی و مهندســی کشــور تالش شـــایانی را در استـفاده از 

دانش به روز دنیـا در اجرای پروژه هـای عمرانی Ãـوده است.
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Transportation

Water

Airport

 

Highway

Metro

Air ‒ Plane Concrete Parking Area

Airport Runway

Airport Utility Building

Imam Khomeini Int’l Airport (IKIA)

Nawabshah Airport Development

1976

1975

1973

In Progress

1997

Air Force Army Complex

Civil Aviation Authority

Air Force Army

Ministry of Roads & Transport

Pakistan Aviation Authority

Ministry of Roads & Transport

Air Force Army

Ministry of Roads & Transport

In Progress

1973

In Progress

In Progress

In Progress

Isfahan Subway

Station N4 of Tehran Metro

Khorram Abad ‒pole Zal Freeway

South Highway of Azadi Square

Tehran ‒ Shomal Freeway

Tehran

Tehran

Isfahan

Tehran

Nawabshah
Pakestan

Khorram Abad

Tehran

Chaloos

Isfahan Metro Company

Tehran Urban & Suburban Railway Co. (Metro)

Tehran 

Isfahan

Oil & Gaz 2003

2005

Petrochemical Centralized Loading
Terminal Project 

Lordegan Petrochemical Ammonia And Urea Plant 

Bandar-e- Imam Faravaresh Company

lordegan Petrochemical Industry

Bandar Abbas

 

Chaharmahl ...

Railway 2000

1971

2000

1971

Aprin, Mohammadieh Railroad Sub, Base

Baba Abbas Khorram Abad

Bafgh, Bandar Abbas Four Railway Stations

Hassan Abad Station

Ministry of Roads and Transport

Air Force Army

Iran Building Research Organization

Air Force Army

Qom

Lorestan

Bandar Abbas

Qom

Road 1974

1996

2005

1974

In Progress

1976

In Progress

1988

Airport Runway & Taxiway

Asphalt Pavement of Sirjan, Bandar Abbas Road

Hemmat ‒ Sattari Highways Overpass Bridge

Isfahan ‒ Naeen Road

Mollasadra&Daneshamooz, Overpass Bridges

Naeen ‒ Anarak Road

Passenger Bridge of Imam Khomeini Airport  

Taxiway and Concrete Ramp

Air Force Army

Ministry of Roads and Transport

Tehran Municipality

Ministry of Roads and Transport

Karaj Municipality

Air Force Army

Imam Khomeini Int’l Airport (IKIA)

Housing Org.

Isfahan

Bandar Abbas

Tehran

Isfahan

Karaj

Naeen

Tehran

Tehran

Dam In ProgressZabol No.4 Chah Nimeh Earth Dam Sistan & Baluchistan Regional Water Authority Zabol 

Field of Activity Category Project Title year Client location

Construction Building and 
Tower

 

Cement

Manufacturing 

Residential 
Complex

Sport and 
Leisure

Utilities

Agricultural Bank Building

Construction of Ba - Ba Hotel

Kurosh Hotel

Resalat Freeway - Asia Bulvard
 Overpass Bridge

Residential Building of Imam 
Khomeini Holy Shrine Landscape
Construction

Tabriz Silo

1968

1977

1971

In Progress
 

1996

  

1974

Ministry of Housing & Urban Development

Day Co.

Ministry of Housing & Urban Development

Tehran Municipality
 

Execution Organization of Construction and 
Completion of Holy Shrine

Grain Organization

Tehran Cement Company

Hegmatan Cement Factory

 Khoozestan Neginfam Co.

Tractor Production Co.

2009

2009

1977

1989

1992

1977

1977

1983

1974

1975

1966

1970

2006

2010

2007

1969

In Progress

In Progress

1974

In Progress

1970

240 Residential Units

Air Force Base

Construction of 100 Residential Units

Construction of 15 Blocks in Five Storey

Construction of 254 Residential Units

Construction of 300 Residential Units

Construction of 808 Residential Units

Dormitory Building

Hawk Air Force Base

Nozhe Air Force Base

Qom Air Force Base

Residential Apartment Blocks in Tehran

Site preparation for Chabahar Residential 

Gilan Sabz Cement Factory

Hegmatan Cement Factory

Bagh-malek Animal Husbandry 

Tabriz Tractor Production Complex

Family Entertainment Center 

Niavaran Park

Persian Gulf Coastal Village

Saudi Arabian Ambassador’s Residential 
Complex in Tehran

Airport Runway Lighting System

Tehran

Hamadan

Shiraz

Tehran
 

Tehran

 

Tabriz

Deylaman

Hamedan

Khoozestan

Tabriz 

Maskan Org.

Housing Development Institute

Housing Development Institute

Housing Org.

Housing Org.

Industrialized Agricultural Complex

Housing Org.

Air Force Army

Air Force Army

Air Force Army

Day Co. (Self Investment)

Chabahar Free Zones Organization

Tehran 

Hamedan

Hamedan 

Isfahan

Tehran 

Shoshtar 

Tehran 

Tehran 

Hamedan 

Qom 

Tehran

Chabahar 

Private Sector

Tehran Municipality

Kish Island’s Businessmen Corporation

MOFA

Sana’a/Yemen

Tehran

Kish Island

Tehran

Civil Aviation Authority Tehran



نيروى هوايى
وزارت راه و ترابرى
وزارت راه و ترابرى

نيروى هوايى
معاونت توسعه راه آهن وزارت راه و ترابرى

نيروى هوايى
وزارت راه و ترابرى

وزارت راه
نيروى هوايى
نيروى هوايى

شهردارى كرج 
شهردارى تهران
شهردارى تهران
سازمان مسكن

وزارت راه و ترابرى
مجري طرح فرودگاه بين المللي امام خميني (ره)

هواپيمايى كشورى
نيروى هوايى

هواپيمايى كشورى پاكستان
نيروى هوايى

وزارت راه و ترابرى
شركت فراورش بندر امام خمينى (ره)

صنايع پتروشيمى لردگان 
متروى اصفهان

شركت راه آهن شهري تهران و حومه ( مترو)

 

بزرگراه جنوبى ميدان آزادى
پروژه آزاد راه تهران شمال

پروژه آزاد راه خرم آباد پل زال
ايستگاه حسن آباد

ايستگاههاى راه آهن بافق – بندرعباس
بابا عباس خرم آباد

زيرسازى راه آهن محور آپرين – محمديه
آسفالت جاده سيرجان – بندرعباس

باند نايين – انارك
باند و تاكسى وى فرودگاه

پروژه احداث تقاطعات غيرهمسطح كرج
پل تقاطع غيرهمسط بزرگراه همت- ستارى

پل تقاطع غيرهمسطح بزرگراه رسالت و بلوار آسيا
تاكسى وى در رمپ

جاده اصفهان – نائين
پروژه احداث پل مكانيزه فرودگاه  امام

باند فرودگاه
پاركينگ بتنى هواپيما

توسعه فرودگاه نوابشاه پاكستان
ساختمان تأسيساتى فرودگاه

 فرودگاه بين المللى امام خمينى (ره)
ترمينال متمركز بارگيرى پتروشيمى ماهشهر

طرح آمونياك و اوره پتروشيمى لردگان
پروژه متروى اصفهان

پروژه متروى تهران ايستگاه N4خط4

1352
در دست اجرا 

1384
1350
1379
1350
1379
1375
1355
1353

در دست اجرا
1384
1388
1367
1353

در دست اجرا
1354
1355
1376
1352
1388
1382
1389
1388

در دست اجرا

تهران
چالوس

خرم آباد
قم

كرمان
لرستان

قم
بندرعباس/كرمان

نائين
اصفهان

كرج
تهران
تهران
تهران

اصفهان
تهران 
تهران
تهران

پاكستان
اصفهان

تهران
بندر ماهشهر

چهارمحال و بختيارى

اصفهان
تهران

بزرگـراه

راه آهـن

راه وپـل

فـرودگاه

نفـت و گاز

مـترو

حمـل

 

رشـته

آب

ابنـيه

عنـوان پروژهموضـوع
پروژه سد مخزنى زابل (چاه نيمه 4)

سيل بند سامن
روشنايى باند فرودگاه

احداث صحنين حرم مطهر امام خمينى (ره)
احداث هتل (هتل بابا)

بانك كشاورزى
پروژه منزل مسكونى سفير عربستان در تهران

ساختمان هتل كوروش
برجهاى  مسكونى مهستان
احداث 100 واحد مسكونى

احداث 100 واحد مسكونى در بلوك 5 طبقه
احداث 240 واحد مسكونى
احداث 254 واحد مسكونى
احداث 300 واحد مسكونى
احداث 808 واحد مسكونى

احداث واحدهاى مسكونى تهرانسر
پايگاه نوژه

پايگاه نيروى هوايى
پايگاه نيروى هوايى هاگ

پروژه آماده سازى اراضى  مسكونى چابهار
ساختمان خوابگاه

منظريه قم
تراكتورسازى تبريز

سيلوى تبريز
دامپرورى باغ ملك 

پارك نياوران
پروژه دهكده ساحلى خليج فارس

پروژه مركز تفريحى خانوادگى صنعاء
پروژه كارخانه سيمان هگمتان

پروژه كارخانه گيالن سبز

شركت سهامى آب منطقه اى سيستان و بلوچستان
وزارت مسكن

هواپيمايى كشورى
ستاد اجرايى ساخت و تكميل حرم

شركت دى
وزارت مسكن

وزارت امور خارجه عربستان
وزارت مسكن

شركت مهستان
مؤسسه توليد و مسكن
مؤسسه توليد و مسكن

سازمان مسكن
سازمان مسكن
سازمان مسكن

كشت و صنعت كارون
سرمايه گذارى شركت دى

نيروى هوايى
نيروى هوايى
نيروى هوايى

سازمان مناطق آزاد چابهار
سازمان مسكن

نيروى هوايى
شركت تراكتور سازى

سازمان غله
نگين فام خوزستان 

شهردارى تهران
شركت تجار كيش

بخش خصوصى
كارخانه سيمان هگمتان

شركت سيمان تهران

زابل
همدان
تهران
تهران

همدان
تهران
تهران
شيراز
كيش

همدان
همدان
تهران

اصفهان
تهران

همدان
تهران

همدان
تهران
تهران
چابهار
تهران

قم
تبريز
تبريز

خوزستان 
تهران

جزيره كيش
يمن

همدان
ديلمان – گيالن

محـل اجـراكارفرماسـال

1388
1351
1353
1375
1356
1347
1383
1350

در دست اجرا
1368
1371
1356
1356
1356
1362
1384
1345
1347
1354
1387
1353
1349
1349
1353

در دست اجرا
1348
1386
1385
1385
1386

سـد

تاسيـسات 
ساختـمان و برج

شهـرك و
مجتمع مسكونى

كارخانجات توليدى

مراكـز تفريحى

كارخانجات سيمان
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