
 

 

 

 

 

 

 

 

 شرکت توسعه آب و خاک نصر
 
 
 

 مجری طرح های عمرانی، نفت و گاز، راه و ترایری و آب 

  



 

 

 معرفی شرکت:

 شماره با 02/9/1731 تاريخ در  بختیاری و چهارمحال جهادنصر سابق نام با نصر وخاک آب توسعه شركت

 شركت فعالیتهای محور. گرديد تأسیس جهادسازندگي مخلص نیروهای و امكانات از استفاده با 1563 ثبت

 ، طراحي ، ای مشاوره مهندسي فني خدمات ، مطالعاتي فعالیتهای كلیه انجام:  از عبارتند اساسنامه طبق

:  بر كشورمشتمل از خارج و داخل در عمراني طرحهای بر نظارت ،و پیمان مديريت ، ساخت و طرح ، اجرايي

 رشته..(  و آسفالتي عملیات ، ،تونل راهها ساخت)زيربنايي امور...(و آب انتقال سدها،كانالهای بندها،)آب رشته

 و شیالت اراضي، اصالح و بهسازی آبیاری،)كشاورزی رشته...( و گاز و نفت ، آب انتقال خطوط)تأسیسات

 ، تجاری ، اداری واحدهای واگذاری و سازی آماده ، ساخت ، گذاری سرمايه)ساختمان رشته...(  و آبزيان

 يك هر يا تمام به مربوط مستقیم غیر يا و مستقیم كه عملیاتي و معامالت كلیه به مبادرت ،...(  و مسكوني

 مواد از استفاده و مصالح فروش و خريد و اجاره قبیل از كشور از خارج يا داخل در باشد مذكور موضوعات از

 . آتشباری تیم تشكیل با ناريه

 و است گرديده كشور سراسر در كوچك و بزرگ پروژه يكصد از بیش انجام به موفق كنون تا شركت اين

 ها ده اجرای ، تونل و آسفالت،ابنیه ، خاكي عملیات شامل راه كیلومتر 522 از بیش احداث با كه دارد افتخار

 و تني 6222 انبارهای ساخت و رودخانه سازی ساحل و آب انتقال كانال و انحرافي بند ، خاكي سد پروژه

 كامل آمادگي و است برداشته كشور محروم مناطق از محرومیت رفع در بلندی گام  وگاز نفت انتقال خطوط

 مناسب قیمت و خود تعهدات موقع به انجام با ، مشتريان رضايت هدف وبا خود مشي خط چارچوب در دارد

 .نمايد وظیفه انجام كیفي استانداردهای كامل ورعايت

 

 

 

 

 

 

 

  



شرکت :چشم انداز   

 

گیری از فرهنگ غني اسالمي و با روحیه جهادی در چهارچوب اهداف شركت توسعه آب و خاک نصر، با بهره

 مشططططي اعططططالم شططططده از طططططرف صططططاحبان سططططهام در امططططور اجرايططططي كشططططور تططططالش  و خططططط

 نمايد. مي

فلسطفه   اين شركت بر آن است تا ضمن كسب افزايش رضايت كارفرمايان و ارج نهادن بطه پرسطنل خطود كطه    

گذاری و ارائه خدمات فني و مهندسي و زيربنايي خاص در شود در جهت سرمايهوجودی شركت را شامل مي

حوزه نفت و گاز با بهترين كیفیت و كمترين زمان ممكن و مطابق با استانداردهای پذيرفته شطده در سططح   

ها و با دراختیطار داشطتن   آوریخرين فنهای اسالمي و ايراني و نیز آالمللي با در نظر گرفتن ارزشملي و بین

من و با رعايت اصطل صطداقت در جهطت حفطت و تطداوم منطافع       انساني متعهد، متخصص، كارآمد و مؤنیروی 

 مشترک اقدام نمايد. 

های عمرانطي و زيربنطايي   گذاری و اجرای كلیه پروژهاين شركت در زمینه مطالعه، طراحي، مشاركت، سرمايه

باشطد و  گاز، آب، حمل و نقل، كشاورزی و تاسیسات و تجهیزات آماده ارائه خدمات مطي های نفت و در رشته

های خود را با كیفیت ممتاز و دقت مطلوب و همچنین زمان معقطول بطا قیمطت منطقطي     معتقد است فعالیت

 نمايد. ارائه مي

 

 

  



 اعضای هیات مدیره :

 

 رشته تحصیلی سمت
آخرین مقطع 

 تحصیلی
 ردیف خانوادگینام و نام 

  ت مدیرهئرئیس هی
 

 1 اکبر قنبری دکتری  مدیریت

 2 علیرضا صابرپور کارشناس ارشد مهندسی عمران ت مدیرهئنایب رئیس هی

ت ئعضو هیعامل و  رمدی

 مدیره 
 3 محمد رضا نریمانی کارشناس ارشد مدیریت دولتی

  



 رتبه شرکت و گواهینامه های اخذ شده :

  











 



 



 



 مهمترین پروژه های انجام شده:

 

 2 خرسان نیروگاه و سد به دسترسی راه : پروژه نام

  بختیاری و محال چهار استان در واقع  :اجرا محل

 ایران نیروی و آب منابع شرکت : کارفرما نام

 قدس مهاب مشاور مهندسین شرکت : مشاور نام

 و محال چهار نصر جهاد) نصر وخاک آب توسعه شرکت : پیمانکار نام

 )بختیاری

 

 بارز تا حسینی سادات حدفاصل روستایی راه کیلومتر 17 احداث : پروژه نام

 خوزستان استان : اجرا محل

 ایران نیروی و آب منابع شرکت : کارفرما نام

 آور ره مشاور مهندسین شرکت : مشاور نام

 و محال چهار نصر جهاد) نصر وخاک آب توسعه شرکت : پیمانکار نام

 بختیاری(

 

 گلی چمن به صمصامی و شهریاری به صمصامی محورهای گرم آسفالت روکش و بهسازی،تکمیل : پروژه نام

 ورودیهای و فخرآباد – بازفت به اردل – دهناش – تلورد – سوخته مازه

 کوهرنگ شهرستان

 بازفت منطقه – بختیاری و چهارمحال استان : اجرا محل

 بختیاری و چهارمحال ترابری و راه کل اداره : کارفرما نام

 بختیاری و چهارمحال ترابری و راه کل اداره : مشاور نام

 و محال چهار نصر جهاد) نصر وخاک آب توسعه شرکت : پیمانکار نام

 (بختیاری

 

  ناغان – شلمزار محور دسترسی راههای و تونل احداث  :پروژه نام

 ناغان شهر – بختیاری و چهارمحال استان : اجرا محل

 وبختیاری چهارمحال استان ترابری و راه کل اداره : کارفرما نام

 پویش راهان مشاور مهندسین : مشاور نام

 و محال چهار نصر جهاد) نصر وخاک آب توسعه شرکت : پیمانکار نام

 (بختیاری

 



 

 تا لپد روستای حدفاصل موقت دسترسی راه کیلومتر 20 احداث : پروژه نام

  لیرو سد ساختگاه محل

 خوزستان استان : اجرا محل

 ایران نیروی و آب منابع شرکت : کارفرما نام

 آور ره مشاور مهندسین شرکت : مشاور نام

 و محال چهار نصر جهاد) نصر وخاک آب توسعه شرکت : پیمانکار نام

 (بختیاری

 

 نافچ زمینی سیب تنی 5000 سرد انبار یکدستگاه احداث : پروژه نام

 نافچ شهر – بختیاری و چهارمحال استان : اجرا محل

 بختیاری و چهارمحال استان کشاورزی جهاد سازمان : کارفرما نام

 بختیاری و چهارمحال استان کشاورزی جهاد سازمان : مشاور نام

 و محال چهار نصر جهاد) نصر وخاک آب توسعه شرکت : پیمانکار نام

 (بختیاری

 

 باغملك بنیاب دره اعالء رودخانه آبگیر سازه و آب انتقال و دیوار احداث:  پروژه نام

 شهر باغملك – خوزستان استان:  اجرا محل

  خوزستان کشاورزی جهاد سازمان:  کارفرما نام

 پردازان آب مشاورساز مهندسین:  مشاور نام

 و محال چهار نصر جهاد) نصر وخاک آب توسعه شرکت:  پیمانکار نام

 (بختیاری

 

 

 

 تاراز-چلو دشت فاصل حد   سوم قطعه بازفت  فرعی راه احداث:   پروژه نام

 حد)اندیکا بخش-سلیمان مسجد شهرستان _ خوزستان استان:  اجرا محل

 (چلو تنگ -چلو دشت فاصل

  خوزستان ترابری و راه اداره:  کارفرما نام

 هرازراه مشاور مهندسین شرکت:  مشاور نام

 و محال چهار نصر جهاد)  نصر وخاک آب توسعه شرکت:  پیمانکار نام

 (بختیاری

   



 

 چلو تنگ-چلو دشت فاصل حد الف دوم قطعه بازفت راه احداث:   پروژه نام

 حد)اندیکا بخش-سلیمان مسجد شهرستان _ خوزستان استان:  اجرا محل

 (چلو تنگ -چلو دشت فاصل

 سلیمان مسجد ترابری و راه اداره:  کارفرما نام

 هرازراه مشاور مهندسین شرکت:  مشاور نام

 و محال چهار نصر جهاد)  نصر وخاک آب توسعه شرکت:  پیمانکار نام

 (بختیاری

 

 

 

 

 :در حال اجرامهمترین پروژه های 

 

  مله چار – کوهدشت اینچ 84 گاز لوله خط سازی مسیر:   پروژه نام

  چرداول شهرستان – ایالم استان:   اجرا محل

     ایران گاز توسعه مهندسی شرکت:  کارفرما نام

  صنعت و انرژی مشاور مهندسی شرکت:  مشاور نام

 (بختیاری و محال چهار نصر جهاد)  نصر وخاک آب توسعه شرکت:  پیمانکار نام

      10/10/0131:  پیمان شروع تاریخ

 

 

 

 

 



 ترش خام نفت انتقال( مکانیکال بخش) لوله خط نصب و کنی کانال مسیر، اجرای و سازی پیاده:   پروژه نام

 ری - سبزآب

 لرستان استان:   اجرا محل

     ایران و ساختمان نفت مهندسی شرکت:  کارفرما نام

  طرح اندیشان مشاور مهندسی شرکت:  مشاور نام

 (بختیاری و محال چهار نصر جهاد)  نصر وخاک آب توسعه شرکت:  پیمانکار نام

      01/10/0131:  پیمان شروع تاریخ

 

 

 نمك شازند، بابا، پل های خانه تلمبه اندازی راه در کمك و اندازی راه پیش نصب، و ساختمان عملیات:   پروژه نام

 ری پایانه و

 مرکزی، تهرانلرستان،  استانهای:   اجرا محل

     ایران و ساختمان نفت مهندسی شرکت:  کارفرما نام

  طرح اندیشان مشاور مهندسی شرکت:  مشاور نام

 (بختیاری و محال چهار نصر جهاد)  نصر وخاک آب توسعه شرکت:  پیمانکار نام

      01/10/0131:  پیمان شروع تاریخ

 

 
 

 

 

 

 

 

 روستایی شهرستان کامیاران و مریوانبهسازی و آسفالت راههای  : نام پروژه



 شهرستان های کامیاران و مریوان –کردستان استان  : محل اجرا

  و شهرسازی استان کردستاناداره کل راه  : نام كارفرما

 مهندسین مشاور آبراه پژوهان غرب : نام مشاور

  شرکت توسعه آب وخاک نصر :  نام پیمانكار

 31/11/0130تاریخ شروع پیمان :

 روستا به طول مجموع 30ماه شمسی و شامل بهسازی و آسفالت راههای ارتباطی  13مدت پیمان  توضیحات :

 تن آسفالت . 31001مترمکعب خاکریزی و  080111مترمکعب خاکبرداری و  311111کیلومتر شامل  13.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 گاران( –مریوان )قطعه مریوان –عملیات تکمیل مسیر سنندج  : نام پروژه

 شهرستان مریوان –کردستان استان  : محل اجرا

  و شهرسازی استان کردستاناداره کل راه  : نام کارفرما

 مهندسین مشاور ره گستر کردستان : نام مشاور

 شرکت توسعه آب وخاک نصر   : نام پیمانکار

 30/13/0130 تاریخ شروع پیمان :

 0014و  0311و  411اصلی در سه بخش به طولهای  ماه شمسی و شامل تکمیل مسیر 38مدت پیمان توضیحات : 

 تن آسفالت . 01311متر مشتمل بر  1411متر و طول مجموع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 پرورش ماهی قزل آال در قفس:   پروژه نام

 8دریاچه سد کارون -چهار محال و بختیاری استان:  اجرا محل

 نصر وخاک آب توسعه شرکت:  پیمانکار نام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  شرکت آدرس

 – 12 واحد – 6 طبقه –1 پالک – دوم بست بن – نیلو كوچه  -  همت پل به نرسیده – خیابان – تهران
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