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1

Sand Blast, Painting & Insulation of Steel Structures & Tank Fixed & Portable

Website: www.sandblast-danyal.com E-Mail: Rb.danyal@yahoo.com
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آدرس:
دكتـر خيابان به نرسيـده فرجام، خيابان هنگام، خيـابان رسالت، ميـدان تهران،

15 واحـد ، طبـقه4 ، الك948 شقـايق، ساختمـان آيـت،
1681777611 : كداستي

77211929 : فكس 77192684-5 : تلفن
09121866054 - 09021866054 : موبايل

www.sandblast-danyal.com
Email: rb.danyal@yahoo.com

دانيال اران رسوب شركت
رنگآميزي و سدبالست مجريخبمات

http://www.sandblast-danyal.com
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مقبمه

طالب حافظ عالی همت نبود تا را ذره
نشود درخشان خورشيد چشمه

شرکت معرفی
ااشباز می روی درپيش دانيال اران رسوب شرکت عدوان تحت اکدون هم که ای مجموعه
شرکت از ااتبا گودرزی آميزی رنگ و سدبالست پيمانکاری عدوان تحت سال
در مستمر اطور متوالی سال مبتحبود در و است نموده فعاليت اه شروع مدگان
کارگاه آايک، البرز سازی ماشين شرکت شرکتمدگان،
ادامه فعاليتخود اه کشور مختلف نققاط در ای پروژه صورت اه و پایاب کيان شرکت
دانيال صدعت پاش شن شرکت ثبت اا سال در تا داد
فعاليت اه ثاات کارگاه ایجاد اا و جبی طور اه اراک شهرستان در شماره اه
اه دانيال اران رسوب شرکت عدوان تحت نام تغيير اا سال در و داد ادامه خود
طور اه پرسدل چدبین استخبام و مرکزی دفتر ایجاد اا تهران در ثبت شماره
شرکت کمی و کيفی سطح درجهتارتققاء را تلشخود و سعی تمام و نموده اقبام مدسجم
اه اهتر خبمات ارائه در سعی مراوطه لوازم و تجهيزات مبرنترین خریب اا و نموده
است مفتخر دانيال اران رسوب شرکت نمایب. می و نموده مطلوب نحو اه عزیز مشتریان
رنگآميزی و سدبالست را آن از االتر و ایدچ های لوله کشورداخل در اار ارایاولين
توسط ها لوله داخل رنگ و سدبالست تجهيزات که نمایب می و نموده
است. انبازیگردیبه راه و طراحی یزد قطبصدعت شرکت همکاری اا و شرکت مبیران

درسال که است این پيمانکاری این افتخارات دیگر از
ارتفقاع اه شازنب حرارتی نيروگاه های )دودکش زمان آن در ایران سازه الدبترین

است. نموده رنگآميزی را متر(
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فعاليت زميده
فقلزی غير و فقلزی سطوح ممکناز هرروش اه زنگزدایی ایراراشو و سدبالست

و متالیزر و ) . . . و تروپ تکسو فقليک، )کلس اپوکسی صدعتی، رنگهای کليه اجرای
موجود. های پوشش دیگر

گرم( عایق و سرد )عایق کاری عایق

فعاليت دامده
سرزمين این از متفقاوت نقطه حبود در همزمان کار اجرای توانایی پيمانکاری این

دارد. و داشته را پهداور
و تجهيزات دیگر و آلت ماشين قبيل از کافی تجهيزات داشتن ضمن پيمانکاری این
می دارا را مقبار هر اه رنگ و ااد دستگاههای کليه تهيه توانایی کاری ملزومات

ااشب.
اه دارادبان شرکت اا نيز و ماهر و متخصص نفرات دارای داراست اجرای درزميده
زمان درمبت داراست نصب اه نياز درصورت که ااشب می فعاليت مشترکدر صورت

گردنب. می محلحاضر در فعال صورت اه ساعت از کمتر
ااشدب)طبقجباول می کافی مهارت دارای که صبوری پيمانکاری اا عایق اجرای درزميده

ااشب. می فعاليت اه مشترکمشغول صورت موجود(اه
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پاک یزدان ادام

عامل مبیر پيام
و ناميبنب صدعت را آن که ایم گذاشته ای عرصه اه پا متعال و مدان خواستخباونب اه
کليه و مشتریان رضایتمدبی محور ارحول صدعت پهداور عرصه این در را تلشخود تمام
می شتاادب می یاریمان اه سمتی و عدوان هر اه کدارمان در وادی این در که عزیزانی
و آمبه ايرون سرافراز و سرالدب زمانی، ارهه هر درپایان که است اميب گذاریم.
اه کشور صدعت پهداور و عظيم چرخ از کوچکی قسمت چرخانبن از جبای ااشيم توانسته
ااشيم، نيازرده را خاطری و رسيبه مباری( مشتری )اصل هبفمان ترین اصلی

نمایب. یاریمان راه این در مدان ایزد که ااشب
نيل راجهت وافرخود تلش و سعی متعال، استعانتازخباونب اا همکاران کليه و ایدجانب
مبیریتاعلم سيستم استقرار و توسعه اه نسبت را تعهبخود و داشته مبذول اهبافمان اه

نمائيم. می

عامل مدیر
گودرزی مجيب
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تعالي بسمه

دانيال سندبلست شركت برتر مزيت 10

دانيال ايمانكاری همان يا دانيال سندبلست شركت های مزيت همان كه مان وظايف از ای خلصه بخش اين در

نماييم. مي بيان اختصار به را همكارانمان ديگر به نسبت باشد مي

ما از كه خدماتي ارايه ما اصل اولين زيرا بوده مدت اين در مان هدف مهمترين و اولين كه مداری مشتری الف:

از ضمني و قلبي رضايت ضمن )كارفرما( مشتری اصل اين انجام با كه ايم نموده دريافت را آن هزينه و شده خواسته

اثبات )جهت شود. مي شناخته ثابت اايه مشتری عنوان به تواتر صورت به و آينده در شركت اين توسط امور انجام

نمود(. اشاره شركت رزومه انتهای در شركت چند با باره چندين قراردادهای بازديد به بايد موضوع اين

ناتمام قرارداد هم مورد يک حتي سندبلست كار انجام سال چندين طول )در محوله امور انجام به تهعد ب:

ايم(. نداشته

و تهران در ساعت 24 زماني درفاصله دانيال سندبلست )شركت ساعت 24 از كمتر زمان مدت در كارگاه تجهيز ج:

دور نقاط مورد در و نمايد مي كارگاه نمودن وفعال تجهيز به اقدام ساعت 24 از كمتر كيلومتر 20 شعاع تا اطراف

كرد(. اضافه زمان اين به را زماني مسافت بايد تر دست

و قرارداد مدت طول در كارفرما مجموعه كليه و مديران و كارفرما نظارت دستگاه با تنگاتنگ و دوستانه ارتباط د:

فيمابين. های قرارداد اتمام از بعد حتي

ها اوشش و رنگ انواع داربست، ليفتراك، جرثقيل، اجاره يا و )خريد كلي صورت به كارگاه تجهيز و تامين امكان ه:

و است. شده حاصل ايران استانهای تمامي در كار واسطه به امر اين كه كشور هوايي و آب شرايط تمامي با آشنايي و

است(. بوده ارتباط در مستقيم صورت به خارجي اروژه چند در نيز
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سندبلست ديگ دستگاه 60 حدود در تجهيزات فراواني واسطه به امر اين كه نقطه چند در كارگاه تجهيز امكان و:

است. گرديده ميسر باشد مي دانيال شركت مالكيت تحت كه كمپرسور دستگاه 14 و ايرلس دستگاه 20 و

و بالتر به اينچ 4 سايز از لوله داخل سندبلست های دستگاه قبيل از تخصصي فوق تجهيزات و ها دستگاه داشتن ز:

و ابعاد هر با لوله بيرون جزيي سه رنگ اجرای دستگاه و بالتر به اينچ 4 سايز از لوله داخل رنگ اجرای دستگاه

500 حدود )قيمت دارند كردن گرم به نياز اجرا از قبل كه های رنگ اتومات صورت به خود رينگ با كه ای اندازه

باشد. مي ايمانكاری اين های مزيت ديگر از تومان( ميليون

تعداد بيشترين و بوده عدد 5 كارگاه تعداد )كمترين امروز تا فعاليت ابتدای از كارگاه و كار بيشترين داشتن ح:

اروژه 9 دارای گودرزی ايمانكاری ميباشد 1393/08/01 كه هم اكنون هم است( بوده كارگاه 19 هم ها اروژه

7-خط مهدين -6 سوله 5-سپهر هيو اخوان فلز4- عالي -3 ماموت اارس2- كاغذ شامل -1 كه باشد مي فعال

مي شركت اين داير های اروژه جمله از مبين اتروشيمي و انزلي 8-لبنيات شهركرد گندمان منطقه اينچ 42 لوله

باشد.

اراك شهرستان در كارگاه يک و تهران اطراف در ثابت كارگاه 4 داشتن با شركت )اين ثابت كارگاه فراواني ط:

دارد(. و داشته را كارگاه فراواني بيشترين

مجموعه. اين مديران به اروژه اايان از اس حتي ضروری مواقع در دسترسي سهولت ی:

باشد. مي مجموعه اين اصلي وظايف از كل در ها مزيت اين كه ديگر مزيت ها ده و

باشيم. ايروز و بلند سر قبل همانند بتوانيم كه است اميد

مجموعه اين كوچک عضو
گودرزی مجيد
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مختلف های شهر در ها كار از برخي شرح

به اختصار به كه داشته فعاليت ايران های شهر از درصد 85 در سال 20 حدود مدت در دانيال بران رسوب شركت

كنيم. مي اشاره آنها از برخي

رو ال رومي، ال قضايي مجتمع صدر، ال نيايش، تونل چون هايي اروژه تهران(در )استان يا و ايران اايتخت در

فلز، عالي وليت، ال صنعت، و علم واحد دانشگاهي جهاد بهران، نفت بعثت، نيروگاه كردستان، بزرگراه انتهای گذر

7 خط ااكسان، شركت شهرداری، شهرك اميد، شهرك )فيروزكوه(، ايران سازی ماشين شركت فيروزكوه، سيمان

است. داشته همكاری ديگر صنعتي و ساختماني اروژه دهها از بيش و مترو

ااسارگاد، ساخت ايمن كرج، مترو ايام، فرودگاه گداز، سرام كرج، سد چون هايي شركت در هم البرز استان در

صورت به ديگر شركت دهها نيز و فله آسان هيو، اخوان علي، امام مهدين،دانشگاه شركت ماموت3، ارس، خاور

دارد. و داشته فعاليت ای اروژه

كارخانه در سال 15 از بيش مدت به و سوله، سپهر بنا، چيني،سيو اشكان چون هايي شركت در قزوين استان در

و..... سای آهن آبيک، البرز سازی ماشين

طارم. مس شركت و زنجان 3 شماره گازی نيروگاه در زنجان استان در

مراغه. كاغذ كارخانه در و تبريز سازی تراكتور صنعتي محصولت كارخانه در تبريز استان در

شابيل)لهرود(. درماني آب مجتمع و ايرانيان درماني آب مجتمع در اردبيل استان در

بيستون. نيروگاه غرب، سيمان در كرمانشاه استان در

ايلم. اتروشيمي در ايلم استان در

های60 لوله )رامهرمز(، خوزستان سيمان اارس)شوش(،كارخانه كاغذ چون هايي كارخانه در خوزستان استان در

گچساران. جعفر امامزاده دشت اينچ

سيكل نيروگاه جنوب، سوله آباد(، )فيروز نو فارس سيمان لمرد، سيمان اارسيان، گاز االيشگاه شيراز استان در

اولد. آذر آباده، سيمان فارس، تركيبي
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ايشرو اولد شركت با قشم جزيره در صنعت، جهان سديد شركت با سيری جزيره در هم ايران جزاير در

لمرد(. )سيمان قشم جزيره گورزين(، صنعت)گارد

منتظری. شهيد نيروگاه هم اصفهان در

بيابانک(. و )خور طبس نيروگاه در هم يزد استان در

رفسنجان. مس رفسنجان، زرين سيمان موتور(، بم)كرمان جديد ارگ در هم كرمان استان در

طبس، نيروگاه و مشهد نفت انبار جوين، سيمان شيروان، نيروگاه نادری( )كلت زاوين سد در خراسان استان در

طوس. نيروگاه

دامغان. بيواتانول اتروشيمي سمنان استان در

زابل. زهک سد در هم بلوچستان و سيستان در

های لوله و نوشهر، در وال مجتمع نكاء، فلزی صنايع ساری، آباد فرح در كشور وزارت الژ در هم مازندران دراستان

خيرود. سيفون

بادی نيروگاه لوشان، سيمان كارخانه آستارا، اسكله آب داخل های شمع رشت، نيروگاه در هم گيلن استان در

خزر. كاشي و انزلي اسكله در ای زرافه های جرثقيل منجيل،

نهاوند. سيمان در هم همدان استان در

نيروگاه اراك، نفت انبار اراك، االيشگاه اراك، اتروشيمي شازند، نيروگاه چون هايي اروژه در مركزی استان در

اترو، ايشتاز گداختار، آهنگران، سازه فارسا، چون هايي شركت ودر خمين، در سايپا شركت های سوله قطران،

دارد. و داشته فعاليت ديگر شركت ها ده و اراك ديسک شركت

باشد. مي عراق كشور در بغداد الصدر نيروگاه ذخيره مخزن شركت اين خارجي اروژه تنها

كرد. خواهيم ذكر آينده در كه نگرديد ذكر جا اين در كه ايم داشته فعاليت هم ديگری های شهر در ضمن در

گودرزی مجيد
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زمينه در دانيال بران رسوب شركت فعاليت محل شهر ذكر و خدمات انجام نوع و ها شركت از برخي نام ليست
1390 سال تا سندبلست

فعاليت محل فعاليت زمينه شركت نام رديف
لمرد سيمان سيمان تجهيزات و استراكچر رنگ و سندبلست صنعت اوكسين 1

خزر سيمان ظرفيت افزايش طرح های سازه كليه نهايي رنگ خزر سيمان 2

غرب سيمان ظرفيت افزايش طرح های گالری نهايي رنگ غرب سيمان 3

آباده سيمان سيمان استراكچرهای و تجهيزات رنگ و سندبلست دوام انديشه 4

آباده سيمان سيمان استراكچرهای و تجهيزات رنگ و سندبلست سازان ايده 5

رامهرمز سيمان سيمان استراكچرهای و تجهيزات رنگ و سندبلست سازان ايده 6

آباده سيمان سيمان استراكچرهای از برخي و تجهيزات رنگ و سندبلست آباده سيمان 7
زرين سيمان
رفسنجان

سيمان استراكچرهای و تجهيزات رنگ و سندبلست سبز توسعه صنعت كيا 8

غرب سيمان غرب سيمان تجهيزات رنگ و سندبلست ايران سازی ماشين و مهندسي 9

مقدم نظرآباد ايلم اتروشيمي رنگ و سندبلست ايران سازی ماشين و مهندسي 10

فيروزكوه سيمان فيروزكوه سيمان رنگ و سندبلست ايران سازی ماشين و مهندسي 11

خزر سيمان خزر سيمان سيلوهای قطعات رنگ و سندبلست ايران سازی ماشين و مهندسي 12
جاده كيلومتر16

طبس
فلزی مخازن رنگ و سندبلست فارسا 13

خزر سيمان ظرفيت افزايش طرح تجهيزات رنگ و سندبلست ساعي صنعت مهان 14
قزوين- جاده

آبيک سوزی آتش براثر شده سوخته قسمتهای كليه آميزی رنگ الموت كارتن 15

غرب سيمان غرب سيمان آب های لوله كليه اطلس مهندسي طراحي شركت
زاگرس 16

شيراز 5 الفين اتروشيمي فلزی سازه قطعات جنوب سوله شركت 17

فيروزكوه سيمان . . . و ايرليفت و سيلوها در شده نصب تجهيزات استپ شركت 18

ملرد چهارراه سراوان ورزشي مجموعه استراكچر رنگ و سندبلست كمپاكت ايران شركت 19

فيروزكوه سيمان فيروزكوه تجهيزات نصب و سندبلست آذراولد شركت 20

فيروزكوه سيمان فيروزكوه سيمان های لوله رنگ و سندبلست استپ شركت 21

نظرآباد آبيک سيمان فلزی اسكلت رنگ و سندبلست كراي ساختماني شركت 22

رومي ال ورزشي فرهنگي اروژه رنگ و سندبلست قضائيه قوه 23

اراك كارگاه قطعات آميزی رنگ و سندبلست اترو ايشتاز 24
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فعاليت محل فعاليت زمينه شركت نام رديف

گچساران كشاورزی آب های لوله آميزی رنگ و سندبلست و كشاورزی)كهكيلويه جهاد
بويراحمد( 25

نظرآباد راهي سه استراكچر رنگ و سندبلست ايران اذيره مشاور مهندسين 26
گاز االيشگاه

اارسيان استراكچر مخازن و لوله آميزی رنگ و سندبلست شااور جندی 27

شيراز فارس تركيبي سيكل نيروگاه های دودكش رنگ مبنا 28

)اراك( شازند شازند حرارتي نيروگاه های دودكش رنگ سيلوها توسعه 29

اراك اتروشيمي ساختمان اسكلت از بخشي رنگ و سندبلست اويش شركت 30

اراك نفت انبار استراكچر و لوله خطوط و مخازن رنگ و سندبلست )1O( يک او- 31

قم آباد حسن استراكچر سندبلست و ساخت فلز عالي شركت 32
سازی ماشين
آبيک سيمان تاكنون 75 سال از شركت آن های سازه كليه آميزی رنگ و سندبلست البرز صنعتي نصب و ساخت شركت 33

كرج ايستگاه شهری متروی های واگن آميزی رنگ تهران متروی 34

بم جديد ارگ ها سازه از برخي نهايي آميزی رنگ موتور كرمان 35

مختلف نقاط سال 7 حدود مستمر طور به صنعت اردازان يافته 36

مختلف نقاط سال 5 حدود مستمر طور به ااياب كيان 37

شيراز فارس نيروگاه استراكچرهای رنگ و سندبلست دژ و ال 38

شيراز فارس نيروگاه استراكچرهای رنگ و سندبلست صنعت جهان سديد 39

سيری جزيره ها دودكش و كوره آميزی رنگ و سندبلست صنعت جهان سديد 40

زئيل زهک سد های دريچه سندبلست و تعمير و ساخت ااياب كيان 41

منجيل شهرستان بادی های توربين رنگ و سندبلست اتمي انرژی 42

اصفهان منتظری شهيد انبارنفت مخزن عدد 5 رنگ و سندبلست )ص( النبياء خاتم قرارگاه 43

خنداب ايران زلل شركت ای سازه از بخشي ز خنداب( )قطران اتمي انرژی 44

البرز شهرصنعتي دودكش و رنگ های كابين رنگ و سندبلست چيني اشكان 45

ساری كشور وزارت الژ ورزشي فرهنگي مجتمع رنگ و سندبلست كشور وزارت 46
شهرمقدس

مشهد نفت انبار مخازن و لوله خطوط سندبلست شااور جندی 47

اراك شازند مازوت مخزن سندبلست اراك شازند نيروگاه 48

جاده كيلومتر25
چالوس كرج كرج اميركبير سد اصلي های دريچه رنگ و سندبلست تهران آب سازمان 49
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فعاليت محل فعاليت زمينه شركت نام رديف
كرج- اتوبان

قزوين 85 سال ابتدای از گداز سرام های سازه كليه رنگ و سندبلست ارس خاور شركت 50

)مشهد( توس توس نيروگاه سوخت مخزن رنگ و بلست سند صنعت جهان سديد شركت 51

مراغه شهرستان راكتور مخزن رنگآميزی و بلست سند مراغه كاغذسازی صنايع 52
صنعتي شهرك

شمسآباد
85 سال از فلز عالي شركت سازههای كليه رنگآميزی و بلست سند

تاكنون فلز عالي شركت 53

آباد نظر راه سه سال هيواز اخوان شركت سازههای كليه رنگاميزی و بلست سند
80تاكنون هيو اخوان شركت 54

خزر سيمان سازهها كليه رنگآميزی و بلست سند اارس تحقيقات جهاد 55

شهر مشكين شابيل گرم آب سازههای كليه رنگآميزی و بلست سند اردبيل آب امور 56

رشت نيروگاه سوخت مخازن رنگآميزی و بلست سند ايشرو اولد اايدار شركت 57

قشم ذخيره مخزن عدد 2 رنگآميزی و بلست سند ايشرو اولد اايدار شركت 58

نوشهر فلزی سازه بيروني نمای رنگآميزی و بلست سند وال اداری تجاری مجتمع 59

شيراز فيروزآباد نو فارس سيمان سوخت مخزن رنگاميزی و بلست سند صنعت اردازان يافته شركت 60

اراك كارگاه داخل ساخت تجهيزات رنگآميزی و بلست سند كارا شركت 61

رشت نيروگاه مخازن رنگآميزی و بلست سند ايشرو اولد اايدار 62

قشم جزيره زين كاردكور مخازن رنگآميزی و بلست سند ايشرو اولد اايدار 63

زنجان 2 شماره نيروگاه مخازن كليه رنگآميزی و بلست سند سرجان انديشه و فن 64
شهرستان
هشتگرد ... و انفجار ضد دربهای رنگآميزی و بلست سند ااسارگاد ساخت ايمن 65

فارس استان نو فارس نيروگاه سوخت مخازن رنگآميزی و بلست سند صنعت اردازان يافته 66

عراق كشور بغداد الصدر نيروگاه سوخت مخازن رنگآميزی و بلست سند نيرو نصب 67

عراق كشور بغداد الصدر نيروگاه واحدهای رنگآميزی نيرو نصب 68

اراك خيرآباد سيمان ذخيره سيلو دستگاه 5 رنگ و بلست سند نيرو نصب 69

نظرآباد سپهر گستره در سازهها كليه رنگ و بلست سند انرژی دوام 70

شيراز صدرا شهرك راهآهن ال رنگ و سندبلست فلز عالي 71

لوان جزيره لوان جزيره در ذخيره مخازن رنگ و سندبلست ايشرو اولد اايدار 72

است. شده انجام بعد به 1390 سال از كه ديگر اروژه دهها و
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مورد( 24( 1390 سال ابتدای تا 1386 سال ابتدای از منعقده جاری قراردادهای ليست

كارفرماشرحرديف قراردادنام قراردادمبلغ قراردادشماره مدتتاريخ
قرارداد

با تماس تلفنهای
كارفرمايان

1

و سندبلست
آميزی رنگ

سد دريچههای
كرج اميركبير

آب سازمان
منطقهای
تهران

عام( )سهامي

256/250/000
صورت )طبق ريال

وضعيت(
روز87-5-21387/5/16 45

0261-5342310
مهندس آقای

طبسي

2
رنگآميزی

سيمان گالريهای
غرب

كارخانه
غرب سيمای
عام( )سهامي

320/000/000
قرارداد( )طبق روز17421386/4/11ريال 45

0831-2333335
مهندس آقای

زاهدی

3

نهايي رنگآميزی
تجهيزات كليه
ظرفيت افزايش
خزر سيمان

كارخانه
خزر سيمان
عام( )سهامي

186/700/000
روز44221386/6/19-86-سريال 60

021-88308939
مهندس آقای
مرتضوی

4
و سندبلست
مخزن رنگ

مازوت سوخت

نيروگاه
حرارتي
شازند

عام( )سهامي

399/665/000
روز87/800/141387/2/20ريال 145

0862-4226690
مهندس آقای
فرد صبوری

5

و سندبلست
مخازن رنگ
خط و سوخت
نفت انبار لوله

مشهد

شركت
جنديشااور
)سهامي
خاص(

2/110/000/000
10ماه100291387/3/11-8706ريال

0711-2297968
مهندس آقای

بهروزی

6

و سندبلست
مخازن رنگ

نيروگاه سوخت
توس

جهان سديد
صنعت

عام( )سهامي

715/000/000
ماه3/3621387/9/20/الريال 2

09121718151
مهندس آقای

وثوقي

7

و سندبلست
كليه رنگ

ساخت سازههای
آبيک البرز

و ساخت
صنعتي نصب
)سهامي البرز

خاص(

حدود
5/000/000/000

ريال
قراردادهای-

مجزا و ايوستهمتفاوت
0282-2822911

مهندس آقای
فلحنژاد

8

و سندبلست
و استراكچر رنگ

لوله خطوط
گاز االيشگاه

اارسيان

شركت
جنديشااور
)سهامي
خاص(

1/275/000/000
لريال ماه837021387/7/3ج 7

0711-2297968
مهندس آقای

بهروزی

و9 اايدارسندبلست 88741930-60021روز3/200/000/00088/03/685488/3/21شركت
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كارفرماشرحرديف قراردادنام قراردادمبلغ قراردادشماره مدتتاريخ
قرارداد

با تماس تلفنهای
كارفرمايان

مخزن ايشرورنگ مهندسريالاولد آقای
معصومي

10

و سندبلست
مخزن رنگ

مازوت سوخت
خوزستان سيمان

شركت
و ايدهسازان
مديريت
احداث
)سهامي
خاص(

450/000/000
روز87/100/49551387/6/21ريال 60

021-88741930
مهندس آريالی

عطااور

11

و سندبلست
مخزن رنگ

نيروگاه سوخت
رشت

اايدار شركت
ايشرو اولد
)سهامي
خاص(

950/000/000
روز87/600/211387/6/15ريال آقای75 88741930

معصومي مهندس

12

و سندبلست
مخزن رنگ

راكتور

صنايع
كاغذسازی

مراغه

328/500/000
روز2631387/9/20/م/87ريال 45

021-88750756
مهندس آقای

جهرمي

13
و سندبلست
تجهيزات رنگ
رامهرمز سيمان

ايده شركت
صنعت سازان
مديريت و
احداث
)سهامي
خاص(

1/725/000/000
ماه87/110/49541387/8/1ريال 5

021-44458898
مهندس آقای

عطااور

14
و سندبلست
تجهيزات رنگ
لمرد سيمان

شركت
اكسين
صنعت

خاص سهامي

00081/000/000
ماه86/200/171387/6/28/قريال 4

09122054569
اكبر مهندس آقای

نيا

15
و سندبلست
تجهيزات رنگ
آباده سيمان

)شركت
دوام- انديشه

اكسين
صنعت
)سهامي
خاص(

780/000/000
5ماه301/85/1261385/9/13ريال

09122068131
مهندس آقای
غضنفری

16

و ساخت
و سندبلست
كليه رنگآميزی
شركت سازههای

عالي شركت
)سهامي فلز

خاص(

حدود
2/000/000/000

ريال
قراردادهای-

مجزا و ايوستهمتفاوت
09121112542

مهندس آقای
كريمي
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كارفرماشرحرديف قراردادنام قراردادمبلغ قراردادشماره مدتتاريخ
قرارداد

با تماس تلفنهای
كارفرمايان

17
و سندبلست
تجهيزات رنگ
آباده سيمان

ايده شركت
صنعت سازان

)سهامي
خاص(

روز340/000/00082/110/32931386/7/8ريال 90
021-44458898

مهندس آقای
عطااور

18

و سندبلست
تجهيزات رنگ
زرين سيمان
رفسنجان

كيا شركت
توسعه صنعت
)سهامي سبز

خاص(

5ماه210/000/0006001/861386/7/15ريال
0711-6362428

مهندس آقای
خرمي

19

و سندبلست
تجهيزات رنگ
باده سيمان

آباده سيمان
عام( 30روز75/000/0008635391386/7/1ريال)سهامي

021-88727118
مهندس آقای

خالصي

20
و سندبلست

قشم مخازن رنگ

اايدار شركت
ايشرو اولد
)سهامي
خاص(

3/200/000/000
آقای90روز88030685488/2/22ريال 88741930

رستميان مهندس

21

و سندبلست
مخازن رنگآميزی
زنجان نيروگاه

انديشه و فن
8ماه2/000/000/0007751352688/10/10سيرجان

09131451970
مهندس آقای

چاوشي

22
و سندبلست

سازهها كليه انرژیرنگ 1389-متغيردوام ابتدای
امروز -تا

0262-5333244
مهندس آقای
احمدخانيها

23
و سندبلست
و مخازن رنگ

واحدها
نيرو 6ماه1390/01/11-2/920/000/000نصب

880257285
مهندس آقای
خطيرنژاد

24
و سندبلست
مخازن رنگ
لوان ذخيره

اولد اايدار
آقای3ماه1390/02/10-1/500/000/000ايشرو 88741930

رستميان مهندس
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1391 سال در دانيال بران رسوب شركت توسط شده انجام های اروژه ليست

اروژهرديف انجامشرح مسئولكارفرمامحل تلفنمدير

1
اسكلت قطعات آميزی رنگ و سندبلست

فلزی
اتانول بيو اتروشيمي

صنعتدامغان رحيميكوشا 09122975233مهندس

2
اسكلت قطعات آميزی رنگ و سندبلست

فلزی
اتانول بيو اتروشيمي

اسپيكوهدامغان شكاریشركت 02188560851مهندس

لوله3 داخل جوش خطوط رنگ و نينوانوشهرسندبلست تيموریعمران 1913125592مهندس

4
و لوله استراكچر،خطوط ورنگ سندبلست

مخازن
اتروشيمي ذخيره

صنايعايلم خوبنورهان مهندس
09163068239ياری

آتشنشاني5 لوله خطوط ورنگ باهوشايرانشهراراكسندبلست 02122019322مهندس

ايستگاه6 رنگ و زني سمباده كاری تميز
ايامتقليل ابزارفرودگاه آبادیآسيا فتح 02633266081م

حفاری7 دكل دستگاه 1 ورنگ بلست كرجسند وصنعتجهاد مقدسعلم 02634764037مهندس

نيروگاه8 سوخت مخزن رنگ و اورسابرماشيروانسندبلست اسحاق 02188611879م

روغن9 ذخيره مخازن كاری بهرانتهرانتميز حرینفت 09121070903حاج

دفني10 مخزن دستگاه 5 رنگ و بلست اراكسند شازندشازند عشقينيروگاه مير 08624262000م

فلزی11 های سازه كلي رنگ و بلست آبادسند فلزشمس كريميعالي 02156233356مهندس

فلزی12 های سازه كليه رنگ و نصبآبيکسندبلست فنيساخت 02822822911دفتر

فلزی13 های سازه كليه رنگ و زهراسندبلست سولهبويين كشاورزسپهر 09126825954مهندس



22

1392 سال در دانيال بران رسوب شركت توسط شده انجام های اروژه ليست

تماس تلفن مسئول كارفرما انجام محل اروژه كار شرح رديف

88560851 شكاری مهندس اسپيكو صنعتي شهرك
دامغان

ساختمان و استراكچر رنگآميزی و بلست سند
الكل مخازن و اتانول بيو اتروشيمي 1

22658693 امير دكتر قرارگاه
رجايي شهيد

كارگاه اارس تهران
السازی بتني قطعات زايكوسيل اجرای و بلست سند 2

01923125531 تيموری مهندس قرارگاه
نينوا عمران رود( )خير چالوس جوش خطوط داخلي رنگاميزی و بلست سند

رود خير سفون 3

9163068239
خوب مهندس

ياری صنايع نورهان ايلم اتروشيمي و لوله خطوط داخلي رنگآميزی و بلست سند
ذخيره مخازن 4

22019322 باهوش مهندس و ايرانشهر
تابيله نيايش تونل خطوط تعميرات و سوم ليه رنگآميزی اجرای

آتشنشاني لوله 5

9122264057
لشني مهندس

زند يافتهپردازان شهرك روبهروی
كاوه صنعتي

فلزی اسكلت داخلي رنگآميزی و بلست سند
ساوه مس كارخانه 6

5623356 كريمي مهندس فلز عالي حسنآباد
)شمسآباد(

فلزی سازههای رنگآميزی و بلست سند
فلز عالي شركت ساخت 7

02812822911 فني دفتر نصب و ساخت
البرز صنعتي آبيک فلزی سازههای رنگآميزی و بلست سند

آبيک البرز شركت ساخت 8

9126825954 كشاورز مهندس لوله سپر بوئينزهرا ساخت سازههای كليه رنگآميزی و بلست سند
لوله سپهر شركت 9
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1393 سال در دانيال بران رسوب شركت توسط شده انجام های اروژه ليست

قراردادرديف انجامشرح قراردادمحل نهايي مبلغ
كارفرما)ريال( تلفن

1
ماشين كامل رنگ و سندبلست
و مخازن و تجهيزات و آلت

اارس استراكچركاغذ

شوش شهرستان
)خوزستان( تپه مقدم10/000/000/000هفت مهندس

021-88731053

2
با جزيي سه رنگ و سندبلست
گاز لوله اتوماتيک تمام دستگاه

اينچ 22

گندمان منطقه
رستميان17/000/000/000)شهركرد( مهندس

021-88321230

3
ساخت كليه رنگ و سندبلست

فلز عالي
آباد شمس
آباد( 56522361-2/000/000/000021)حسن

بيستون4 نيروگاه رنگ و 4642020-1/560/000/0000833كرمانشاهسندبلست

)برف(5 اودر برج رنگ و )ااكسان(سندبلست 64562555-350/000/000021تهران

6
اخوان ساخت رنگ و سندبلست

هيو
راه )سه آبيک
550/000/00009121816718نظرآباد(

7
ساخت مخازن رنگ و سندبلست

)تهران(مهدين 4223021-2/000/000/0000263صفادشت

8
كليه آميزی رنگ و سندبلست
سوله شركت ساخت های سازه

3 ماموت وسازه

)كرج( كردان ال
هشتگرد به نرسيده

80 تا 60 حدود روزانه
تومان كيلويي115 02644525611تن
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1394 سال ابتدای در دانيال بران رسوب شركت انجام درحال و شده انجام های اروژه ليست

قراردادرديف انجامشرح كارفرماكارفرمامحل تلفن

1
و مفاصل رنگ و سندبلست
مجلس كتابخانه اروژه بازوهای

بهارستان عرشميدان 09169815772الماس
جليلي مهندس

2
گردهای ميل رنگ و سندبلست
تكميلي تحصيلت ساختمان

كرج علي امام كرجدانشگاه 09120205694دانشگاه
خزايي مهندس

3
های سازه كليه رنگ و سندبلست

دانشگاهي جهاد شركت
صنعتكرج و علم 02634764039دانشگاه

موسوی مهندس

4
تجهيزات رنگ و سندبلست

ديسک شركت ساخت
اراكاراك 08634131098ديسک

زاده بزرگ مهندس

5
های سازه رنگ و سندبلست

طبقاتي ااركينگ
شهر( )چرم داناتهران تجهيزات 36770940گسترش

اخباری مهندس

6
فلزی اسكلت رنگ و سندبلست

سوله
جاده 19 كيلومتر

مخصوص
مبدل 44985931كاوه

منتظری مهندس

7
تعميرات و رنگ و سندبلست

بهران نفت اورحال
تهران االيشگاه

شهر باقر
بهران 09123387619نفت

رحيمي مهندس

8
و ذخيره مخازن رنگ و سندبلست

طارم مس استراكچر
)زنجان( اراكطارم 09121323034هپكو

ميرزايي مهندس

9
حفاظ رنگ ليه سه و سندبلست

نرده و
اشتهارد

آبيک ماناساز شركت
آلومتاب كارخانه

02637777495-6
ايک جوان مهندس

10
و استراكچر رنگ و سندبلست

سوله
نظرآباد راهي سه

سازی ماشين شركت
فولد همپای

0282-2822980
صادقي مهندس

11
و استراكچر رنگ و سندبلست

سوله
ليا صنعتي لولهشهرك سپهر شركت

وردی حق مهندس
02833454635 -7

12
و استراكچر رنگ و سندبلست

سوله
ليا صنعتي لولهشهرك كاسپين وردیشركت حق مهندس

02833454678
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كاری عايق زمينه در دانيال رسوببران شركت توسط شده انجام اروژههای از بخشي
صبوری( ايمانكاری با )كنسرسيوم

كارفرمارديف قرارداد قراردادهاطرف اروژهموضوع اجرای كارگاهمحل مدير

شيميايي1 آبشينه تجهيزاتشركت و لوله كاری عايق عمليات
تاكستانمخازن قزوين- قائمياستان

جاجرم2 آلومينا نيروشركت و تجهيزات جاجرمتامين خراسان- احمدزادهاستان مهندس

3
جوين صنعت و كشت شركت

قند كارخانه
كانالهای و لوله كاری عايق عمليات

تجهيزات و جوينهوا خراسان- حسينياستان مهندس

4
سيمان صنعت- اوكسين شركت

كردستان
و مازوت مخازن كاری عايق عمليات

بيجارلوله كردستان- خانياستان احمد

5
توليد جاجرم- آلومينا شركت

انسانيآلومينا نيروی و تجهيزات جاجرمتامين خراسان- عباسزادهاستان

6
توليد – اولد صنعتي شركت

آلومينا
تجهيزات و لوله كاری عايق عمليات

جاجرممخازن - خراسان فداكاراستان

7
توليد صنعت- اوكسين شركت

انسانيآلومينا نيروی جاجرمتامين - خراسان قهستانياستان

8
توليد – بازرسي و طرح شركت

آلومينا
تجهيزات و لوله كاری عايق عمليات

جاجرممخازن – خراسان عباسزادهاستان

9
توليد احداث- سناخت شركت

آلومينا
تجهيزات و لوله كاری عايق عمليات

جاجرممخازن - خراسان اسماعيلياستان

10
توليد جاجرم- آلومينا شركت

آلومينا
تجهيزات و لوله كاری عايق عمليات

جاجرممخازن - خراسان عباسزادهاستان

مازندران11 سيمان تجهيزاتشركت لوله كاری عايق عمليات
نكامخازن – خراسان روشناستان

بجنورد12 سيمان تجهيزاتشركت و لوله كاری عايق عمليات
بجنوردمخازن – خراسان قهستانياستان

آلومينا13 توليد كاسپين- تجهيزاتشركت و لوله كاری عايق عمليات
جاجرممخازن - خراسان عباسزادهاستان

14
سيمان صنعت- اوكسين شركت

خوزستان
تجهيزات و لوله كاری عايق عمليات

رامهرمزمخازن خوزستان- محمدیاستان
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كارفرمارديف قرارداد قراردادهاطرف اروژهموضوع اجرای كارگاهمحل مدير

شمال15 فشرده تخته لولهشركت كاری عايق ساریعمليات مازندران- سعدیاستان

16
جوين صنعت و كشت شركت

قند لولهكارخانه و تجهيزات كاری عايق جوينعمليات – خراسان حسينياستان

كرمكان17 كرم تجهيزاتشركت و لوله كاری عايق عمليات
مازندرانمخازن معمارزادهاستان مهندس

بيجار18 سيمان تجهيزاتشركت و لوله كاری عايق عمليات
كردستانمخازن الوندياناستان مهندس

تناوب19 تجهيزاتشركت و لوله كاری عايق عمليات
مخازن

سيكل نيروگاه فارس استان
جيانفرتركيبي

انتلك20 تجهيزاتشركت و لوله كاری عايق عمليات
اروميهمخازن استان عليزادهاتروشيمي مهندس

تناوب21 تجهيزاتشركت و لوله كاری عايق عمليات
اروميهمخازن استان مختاریاتروشيمي مهندس

تكنيكان22 تجهيزاتشركت و لوله كاری عايق عمليات
تهرانمخازن استان حسنزادهسايپا مهندس

تكنيكان23 تجهيزاتشركت و لوله كاری عايق عمليات
سوربرومخازن زنجان نوبهاراستان مهندس

اويک24 تجهيزاتشركت و لوله كاری عايق عمليات
مخازن

اتروشيمي خراسان استان
نوروزیبجنورد مهندس

اويک25 تجهيزاتشركت و لوله كاری عايق عمليات
تبريزمخازن استان هاشمياتروشيمي مهندس

دورود26 تجهيزاتسيمان و لوله كاری عايق عمليات
لرستانمخازن روشناستان مهندس

27
صنعتي نصب و ساخت شركت

البرز
و دمين مخازن كاری عايق عمليات

شيرازكندانس آقائينيروگاه مهندس

اترو28 ايشتاز وشركت لوله خطوط كاری عايق عمليات
رشتمخازن رستمياننيروگاه مهندس
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آلت ماشين و تجهيزات ليست

مشخصاتشرح و تعدادمدل

400 برقي دستگاهاسكروكمپرسور 2

برقي ليتریكمپرسور 500-350 دستگاهايستوني 4

900 ديزل LT10كمپرسور دستگاهكنمز 1

825 ديزل LT10كمپرسور دستگاهكنمز 1

750 ديزل 250كمپرسور دستگاهكنمز 2

750 ديزل N10كمپرسور دستگاهولوو 3

750 ديزل LT10كمپرسور دستگاهكنمز 2

CR-400 ديزل دستگاهاركينزكمپرسور 4

600 ديزل دستگاهرولزرويزكمپرسور 1

ديزل 410كمپرسور دستگاهليلند 1

ديزل دستگاهXAHS186كمپرسور 3

سواری دستگاهنيسانخودروی 1

وانت وانتخودروی دستگاهايكان 1

وانت 2000خودروی دستگاهمزدا 2

سواری كمریخودروی دستگاهتويوتا 1

سواری دستگاهمورانوخودروی 1

اطلس و گراگو ايرلس رنگ دستگاهدستگاههای 30

متعلقات و سندبلست دستگاهديگ 50 حدود

فلزی مترمربعداربست 10000 حدود

نمايند. مراجعه شركت اين فعال كارگاههای به توانند مي فوق تجهيزات و وسايل بازديد جهت محترم كارفرمايان
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دانيال بران رسوب شركت اداری و كليدی ارسنل ليست

خانوادگيرديف نام و فعاليتسمتنام تحصيليمدت مدرك

گودرزی1 مديرهسعيد هيات سالرييس ديپلم18

گودرزی2 سالمديرعاملمجيد ليسانس12

تبار3 مددی ماليعباس سالمدير اقتصاد10 ديپلم

حاجي4 سالمديرفنيتوحيد عمران4 ليسان

انصاری5 كيفيارويز سالكنترل شيمي5 ليساني

يزداني6 اروژهعلي سالمدير اجتماعي6 علوم ليسانس

انصاری7 حسابداریسعيد سالرييس حسابداری4 ليسانس

انصاری8 اداریمحمد سالكارمند اقتصاد3 ليسانس

حاجي9 اجراييوحيد سالكارمند مكانيک2 ليسانس

حاجي10 اداریسولماز سالكارمند معماری2 ليسانس

گودرزی11 اجرايياميد سالكارمند كشاورزی3 مهندسي
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ميباشند فعاليت به مشغول دانيال بران رسوب شركت در كه ارسنلي ليست

خانوادگينامرديف فعاليتسمتنام محل

نوشهرسرارستميرزاييامين1

كارانصاریايوب2 نوشهرسندبلست

نوشهرنقاشيزدانيعلي3

نوشهركارگرعسگریمجيد4

قشمسرارستضياييسياوش5

قشمكارگررنگيونداسماعيل6

قشمكارگرفروتنمهدی7

قشمكارگرحسينپورياسر8

بندعزيزیرمضان9 قشمداربست

قشمكارگرطهماسبيعلي10

قشمداربستبندرفيعيمحمد11

نو(نقاشجمالييوسف12 )فارس شيراز

تعميراتكلهكجروحال13 نو(سرارست )فارس شيراز

نو(كارگرايگدرمحمد14 )فارس شيراز

كاردلشادنعمت15 نو(سندبلست )فارس شيراز

نو(كارگروهانيقدوس16 )فارس شيراز

نو(كارگرشريفيحمزه17 )فارس شيراز

نو(كارگراسكوهيمسعود18 )فارس شيراز

رامهرمزسرارستبيداررستم19

رامهرمزتداركاتممبينينورال20

رامهرمزسندبلستكلهكجداريوش21
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خانوادگينامرديف فعاليتسمتنام محل

رامهرمزسندبلستبهمنيپوياالماس22

رامهرمزكارگركلهكجعبدالحميد23

رامهرمزكارگركلهكجاسماعيل24

رامهرمزنقاشكيانيابراهيم25

رامهرمزنقاشجعفریزاهد26

رامهرمزكارگربزركارعباس27

رامهرمزسندبلستايرمرادیمهدی28

رامهرمزسندبلستعسگریمحمد29

رامهرمزكارگربياتعباس30

رامهرمزنقاشجعفریناصر31

زادهرستم32 رامهرمزكارگرسبزهعلي

رامهرمزكارگرسبزهعليزادهعلي33

مشهدكارگرانصاریواحد34

مشهدكارگرانصاریمجيد35

مشهدسندبلستعسگریحيدر36

مشهدسندبلستانصاریمنصور37

مشهدنقاشانصارینادر38

مشهدسرارستانصاریاميد39

آبيکسرارستايرمرادیحكمت40

آبيکنقاشجماليزادهايمان41

آبيکكارگربهوندیمسلم42

آبيکكارگركاظميخسرو43
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خانوادگينامرديف فعاليتسمتنام محل

آبيکكارگربزركارعلي44

آبيکكارگرگودرزیعلي45

آبيکنقاشآبزينعلي46

آبيکنقاششريفيابراهيم47

حسنآبادنقاششريفيارسلن48

حسنآبادكارگرشريفيبهروز49

حسنآبادسرارسترييسيحسن50

حسنآبادكارگررييسيحسين51

حسنآبادكارگررييسيعزيز52

حسنآبادتداركاترييسيبهرام53

كارانصاریوحيد54 توسسندبلست - مشهد

توسكارگرحسينپورحسن55 - مشهد

كارحسينپوررضا56 توسسندبلست - مشهد

كاربختياریجواد57 توسسندبلست - مشهد

كارحسينياحمد58 توسسندبلست - مشهد

هيوكارگرشهرياریحسين59 اخوان

هيوكارگراارساحمزه60 اخوان

كارانصاریرضا61 هيوسندبلست اخوان

كارگودرزیحميد62 هيوسندبلست اخوان

توسنقاشميرزاييحميد63 - مشهد

توسكارگربيراميعلياكبر64 - مشهد

كارميرزايياحمد65 توسسندبلست - مشهد
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خانوادگينامرديف فعاليتسمتنام محل

توسكارگرگودرزیمسعود66 - مشهد

توسكارگرحاتمنژادجعفر67 - مشهد

كارمرادیحميد68 توسسندبلست - مشهد

توسرانندهمددیاكبر69 - مشهد

توسسرارستعسگریمحمد70 - مشهد

كارمددیاحمد71 توسسندبلست - مشهد

توسرانندهمددیمحسن72 - مشهد

توسكارگرگودرزیعلي73 - مشهد

بغدادسرارستارغوانمختار74 الصدر

بغدادنقاشعربيمجيد75 الصدر

كارويژهجواد76 بغدادسندبلست الصدر
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مديريتي سوابق

خانوادگي نام و شركتمدتسمتنام ثبتنام شماره و ايوستمحل

گودرزی 14سالمديرعاملمجيد
متوالي

ااش شن
دانيال اراكصنعت روزنامه4353 رونوشت

رسمي

گودرزی متواليمديرعاملمجيد سال دانيال8 بران تهرانرسوب روزنامه300736 رونوشت
رسمي

گودرزی رئيسسعيد سالنايب 14
آسيامتوالي صنعت تهرانآذين روزنامه180291 رونوشت

رسمي

گودرزی هيئتسعيد رئيس
سالمديره دانيال8 بران تهرانرسوب روزنامه300736 رونوشت

رسمي

گودرزی هيئتمجيد رئيس
سالمديره آسيا4 صنعت تهرانآذين روزنامه180291 رونوشت

رسمي

مديران مدارك

خانوادگي نام و تحصيلينام ايوستمدرك

گودرزی گواهينامهكارشناسيمجيد رونوشت

گودرزی رونوشتديپلمسعيد
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35



36

تاكنون ابتدا از قراردادها برخي شرح و رونوشت

قراردادها شرح توجيه موضوع:

باسلم،

كه است ذكر به لزم مدارك، ارسال بر مبني محترم شركت آن درخواست ايرو كه رساند مي استحضار به احتراماا
دانيال(، بران رسوب شركت عامل )مدير گودرزی مجيد نام به برخي باشد. مي صورت 4 به ارسالي قراردادهای
دانيال بران رسوب شركت نام به برخي دانيال(، بران رسوب شركت مديره هيئت )رئيس گودرزی سعيد نام به برخي

باشد. مي واحد درحكم مورد چهار هر لذا باشند. مي آسيا صنعت آذين شركت نام به برخي و


