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معرفی
گروه اقتصادي عمران اریکه متشکل از پنج شرکت زیر مــجموعه به مـنظور 

انجام فعالیتهاي بـازرگانی داخـلی و خـارجــی، حــوزه نــفت ، گــاز و پــتروشیمی ، 

پـروژه هاي سیــویل صـنعتی ، تولید سازه هاي صنعتی و پیمانکاري در سال 

1390 تأسیس گردید .

این گروه با کادري متشکل از مدیران و مـهندسان مجرب در صنعت راه ، 

ســاختمان ، برق ، مکــــانیک ، صنایع و ... و با اتکا به دانش و سوابق علمی و 

اجرایی ارزنده خود به مــنظور ایجاد زمینه مناسب جـهت انجـــام فعالیـت هــاي 

فوق الـذکر بصورت متمرکز و با کیفیت عالی فعــالیت خود را آغاز نمودند . 

همچنین به منظور انجام پـــروژه هاي مــذکور با ایجاد کنــسرسیوم میــان 

خـــود و شـرکت هاي صاحــب امتیاز و صاحـــب نام بر غنـــاي تجهیزات فنــی و 

ماشیــن آالت هلــدینگ افزایش داده شد. 
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OMRAN ARIKEH
تشکیالت شرکت :

الف) شرکت هاي زیر مجموعه

         1. آکام عمران اریکه 

        2. پترو عمران اریکه

        3. عمران اریکه فیدار

        4. عمران اریکه قرن

        5. سازه هاي صنعتی عمران اریکه

ج) داراي مــجوز تأســیس کــارخانه تـولید ، طراحی و مونتاژ سازه هاي 

فلزي از سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان مرکزي به شماره  

48791 مورخه 1391/12/8

ب) باشگاه فرهنگی ورزشی عمران اریکه ، صاحب امتیاز و اسپانسر 

تیم ووشو بنام شینگ ئی چوان دارنده عنوان سومی لیگ دسته 1، 

حضور درلیگ برتر سال جاري

د) داراي مــجوز تأســیس کارخانه تولید خانــــه هاي پیش ساخته 

فلزي متحرك از ســازمان صنــعت ، معدن و تجارت استان سمنان به 

شماره 9792/123 مورخه 1393/3/10

03
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شرکت خدمات فنی و مهندسی عمران اریکه به مدد برخورداري از کادر نیروي انسانی متخصص 

و کار آزموده ، متشکل از مدیران ، کارشناسان ، تکنسین ها و همراه با دیگر کارگران مجربی که 

داراي سالها تجربه در حوزه هاي مرتبط با پروژه هاي عمرانی می باشد، توانسته است در زمینه 

بسط و گسترش زیر ساختهاي پروژه هاي بزرگ عمرانی ، گام هاي ارزشمندي بردارد. همچنین از 

آنجا که بسیاري از فعالیت هاي اجرایی شرکت در کنار دانش فنی و مهندسی به میزان قابل 

توجهی تجربه مدار می باشد.

 لذا صالحیت کارکنان این مجموعه که نشأت گرفته از تجربه باالي آنان می باشد ، نقش بسزایی 

در دستیابی  به اهداف کالن و مأموریت هاي محول شده به این شرکت را دارا می باشد .
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نیروي انسانی
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1. اجراي کلیه پروژه ها در کلیه صنایع از جمله صنعت و معدن ، ساختمان ، معماري ، راه و ترابري 

ساختمان ، نفت و گاز ، صنایع فوالدي ، صنایع خودرو سازي سبک ، سنگین و نیمه سنگین ، صنایع 

الکتریکی ، صنایع مکانیکی ، خدمات مدیریت ، تخصص هاي مشترك ، خدمات برنامه ریزي و اقتصاد 

مدیریتی 

2. انجام انواع فعالیتهاي بازرگانی ، اقتصادي ، تولیدي ، توزیع،اعم از داخلی و خارجی ، صـادرات و واردات 

3. همکاري و مشارکت با بخشهاي خصوصی ، موسسات دولتی ، نیمه دولتی در اجراي پروژه هاي صنعتی ، 

سرمایه گذاري ، ساختمانی و تأمین نیروي انسانی

4. واردات و صادرات انواع کاالهاي مجاز و خرید و فروش اقالم و پخش در کشور

5. ساخت و راه اندازي کارگاه ها و کارخانه هاي صنعتی به منظور تولید محصوالت مختلف صنعتی ، 

کشاورزي ، نفت ، گاز ، پتروشیمی ، برق و مخابرات

6. اخذ نمایندگی هاي مجاز از شرکت ها و موسسات داخلی و خارجی

7.برگزاري و شرکت در همایش ها ، سمینارها و نمایشگاه هاي داخلی و خارجی

8. اخذ اعتبار و تسهیالت بصورت ارزي و ریالی از بانک ها ، موسسات داخلی و خارجی و شرکتها

9. انجام خدمات مهندسی ، مشاوره ، طراحی و پیمانکاري ، تحقیقات ، آموزش ، مونتاژ ، ساخت و تولید

10. اجراي کلیه پروژه هاي ذکر شده و تأمین تجهیزات و قطعات مورد نیاز آنها  

مأموریت هاي شرکت :



0809

- دستیابـــی به رتبـه نـخست پیـمانکاران عمـومی در اجــراي پــروژه هاي کالن و

زیر بنایی در سطح کشور و کسب رتبه اول تا پنجم در سطح منطقه  .

- حضور موفق در بازار داخلی به عنوان شرکت پیشتاز در کیفیت و نوآوري و 

دارنده دانش فنی 

- به کارگیري نهایت سعی و تالش و دقت و بهره گیري از تجربیات و دانش فنی 

خود به منظور جلب رضایت کارفرمایان

-ارتقاء دانش و مهارت نیروي انسانی و بکارگیري نیروهاي توانمند در عرصه ي 

اجراي پروژه هاي کالن پیمانکاري 

- تأکید بر بهبود مستمر از طریق اصالح فرآیند ها و روشهاي انجام کار با هدف 

جلب رضایت کارفرمایان 

- توسعه توان مهندسی و مدیریت پروژه با تاکید بر اصول اقتصاد مقاومتی
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چشم انداز

راهبردهاي کالن براي دستیابی به اهداف چشم انداز



شرکت خدمات فنی مهندسی عمران اریکه در بخش راه ، ترابري و ساختمان با بهره گیري از مدیران توانمند ، 

مجرب ، مهندسین ، متخصصین ساختمان ، معماري ، تأسیسات مکانیکی ، برقی ، راهسازي و استفاده از 

متخصصان اجرایی و ماشین آالت و تجهیزات همراه کنترل مستمر کیفیت و زمان در پروژه ها آماده ارائه خدمات 

در گروه هاي ذیل در دو بخش طراحی و اجرایی می باشد :

- انجام خدمات مهندسی ، مشاوره اجراي کلیه ساختمان ها اعم از مسکونی ، اداري ، تجاري و ...

- انجام خدمات مهندسی ، مشـاوره و اجـراي ساختمـــان ها و ســازه هــاي صنعتی ، پاالیشگاهی و نیــروگاهـی در 

حوزه هاي نفت ، گاز و پتروشیمی

- انجام طراحی و اجراي ساختمان هاي هوشمند

- انبوه سازي پروژه هاي مسکونی و اجراي پروژه ها به صورت صنعتی و پیش ساخته

- انجام خدمات مهندسی و اجراي کامل پروژه هاي راهسازي

- انجام طراحی معماري و دکوراسیون داخلی

- طراحی شهرك هاي مسکونی و صنعتی

 
در بخش طراحی با توجه به نیاز بازار کار و صنایع مختلف به سازه هاي مختلف ساختمانی ، صنعتی و ... خدمات 

طراحی مختلف ساختمانی و صنعتی را مطابق با استانداردهاي ایران و جهان و آخرین تکنولوژي روز دنیا به 

کارفرمایان محترم ارائه دهد ، همچنین با استفاده هنرمندانه از تلفیق علم طراحی و دانش فنی و اجراء، توسط 

مهندسانی که به طراحی و اجراي توأمان تسلط دارند ، زمینه اي فراهم آورده که از مشکالت احتمالی در زمان 

اجرا جلوگیري می نماید و پروژه ها را با کیفیتی مناسب و مدنظر کارفرمایان محترم به ایشان ارائه خواهد نمود .

این شرکت عالوه برواحدهاي طراحی و اجرا داراي واحد نظارت بر اجرا به جهت مطابقت عملیات اجرا با نقشه ها  

و کنترل پیشرفت کار مطابق زمانبندي پروژه ها به همراه کنترل کیفیت اجرا ، به صورت مداوم و مستقل از 

بخش اجرایی می باشد که عالوه بر دارا بودن گواهینامه پیمانکاري در رشته هاي ساختمان و راه و ترابري داراي 

گواهینامه کارخانه صنعتی جهت تولید ، طراحی و مونتاژ انواع اسکلت هاي فوالدي ساختمانی ، سوله ، مخازن 

تحت فشار از وزارت صنعت ، معدن و تجارت نیز می باشد .

OMRAN ARIKEH
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1. معاونت فنـی و مـهـندسـی10

 توانمندیها :

              بخش راه سازي و ساختمان

2. بخش طراحی و اجرا



  از جمله توانایی هاي واحد طراحی هلدینگ عمران اریکه ، می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

- طراحی و تهیه نقشه هاي معماري ، سازه و تهیه نقشه هاي اجرایی ساختمان ها ، مجتمع هاي مسکونی ، 

اداري ، تجاري ، هتل ها ، بیمارستان ها ، مدارس ، ورزشگاه ها ، مساجد با هر نوع اسکلت (بتنی ، فلزي و ...) 

SAZE80 , REVIT , AUTO CAD , TEKLA STRUCTURE , SAFE , ETABS , SAPبه کمک نرم افزارهاي

 - طراحی محوطه ، زهکشی ، جاده هاي دسترسی ، سیستم هاي آب رسانی ،دفع فاضالب ، منابع ذخیره آب 

و...

- طراحی شهرك هاي مسکونی و صنعتی

Microsoft office آنالیز و متره و برآورد پروژه ها به کمک نرم افزار تدبیر و - 

- طراحی ساختمان هاي هوشمند با سیستم کنترل نور ، کنترل وسایل الکتریکی ، سیستم تهویه مطبوع و 

استفاده از انرژي هاي نو مانند سلول هاي خورشیدي ( فتوسل )و ... 

- طراحی نما و دکوراسیون داخلی انواع ساختمان ها ، متناسب با نیاز کاربردي آن ها

MSP , PRIMAVERA تهیه برنامه زمانبندي و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار هاي -

13
12

13

توانایی هاي بخش هاي طراحی و اجرا 
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گروه اقتصادي عمران اریکه در بخش اجرایی به منظور انجام هر چه بهتر پروژه هاي عمرانی و ... 

از ایجاد کنسرسیوم فی ما بین شرکتهاي مطرح استفاده نموده که این موضوع در کنار تخصص و 

توانمندي هاي گروه عمران اریکه باعث افزایش توان اجرایی و بهره وري بیشتر در موارد ذیل 

نیز گردیده است :

الف) توانایی و آمادگی در زمینه اجراي ساختمانهاي صنعتی ، مسکونی ، نیروگاهها و پاالیشگاهها ، 

پتروشیمی و کارخانجات و صنایع بزرگ

ب)توانایی اجراي عملیات خاکی به هر میزان ، محوطه سازي ، دیوارکشی محوطه ، احداث جاده و 

آسفالت معابر ، کانال و سیستم زهکشی و سازه اي آبی  

ج)استفاده از سیستمهاي نوین مدیریتی و نظارتی در انجام پروژه ها ، اندازه گیري و کنترل 

درصد پیشرفت فیزیکی پروژه ها ، کنترل همیشگی نیازها و ریسک هاي پروژه در کنار نظارت بر 

کیفیت فعالیت هاي اجرایی

15



17

16

Arikeh Technical & Engineering Services CO.



OMRAN ARIKEH

1819

1 .  سرویس بهداشتی حرم مطهر امام خمینی 

2 . احداث ساختمان پلیس راهور 

3 . احداث ساختمان سراي محله هاشمی 

4. پروژه اجراي کامل ایستگاه       خط 6 متروي تهران :

اجراي رمپ دسترسی موقت به ایستگاه ، عملیات حفاري و خاکبرداري اجراي تحکیم ، اجراي 

سازه موقت و تعریض ایستگاه، اجراي سازه نهایی بهمراه اجراي عملیات تکمیل ابنیه و 

تأسیسات مکانیکی و الکتریکی ، رمپ دسترسی و تقسیم مسافر و سازه هاي جانبی

5.پروژه ساختمان تجاري ، اداري      شهید انصاري قزوین

عملیات خاکبرداري ، اجراي کامل فوندانسیون و اسکلت فلزي به همراه عملیات سفت کاري 

6.ساختمان تجاري اداري هشت بهشت اصفهان 

7.ساختمان هاي جانبی کارخانه گندله سازي سنگان

8.هواکش 

S6

پروژه هاي اجرا شده و در دست اجرا :

V6

V7W7
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10.پروژه تهیه و تأمین مصالح و اجراي سالنهاي کارخانه زاویه :

شامل اجراي عملیات خاکی ، فونداسیون و اسکلت سالنها به همراه 

عملیات سیویل و محوطه سازي در محدوده سالنها همچنین تأسیسات 

برقی و مکانیکی مربوطه 

7.پروژه ساختمان تجاري ، اداري هشت بهشت اصفهان :

اجراي اسکلت بتنی ، اجراي عملیات سفت کاري ، نازك کاري ، 

تأسیسات مکانیکی و الکتریکی

8.پروژه احداث ساختمانهاي جانبی کارخانه گندله سازي سنگان 2 :

شامل اجراي عملیات خاکی ، اجراي فوندانسیون و اسکلت ، جاده هاي 

محیطی اجراي کفسازي ، اجراي سفت کاري و نازك کاري ، محوطه سازي 

و اجراي کامل تأسیسات مکانیکی و الکتریکی 

9.پروژه اجراي کامل هواکش میان تونلی             خط 7 متروي تهران :

شامل اجراي عملیات سازه نگهبان و تحکیم شفت هواکش ، اجراي 

سازه اصلی و تونل ارتباطی بین هواکش و تونل اصلی بهمراه عملیات 

نازك کاري و تأسیسات برق و مکانیک

V7W7
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11.عملیات حفاري، تحکیم و الینینگ 400 متر از تونل اصلی حد فاصل ایستگاه پیامبر به 

سمت اتوبان ستاري

تأمین مصالح و ادوات اجرایی عملیات حفاري ، تحکیم تونل اصلی ، اجراي سازه اصلی تونل 

و حمل خاك حاصل از حفاري به گودهاي مجاز

12.پروژه عملیات اجرایی ترانزیشن ارتباطی خط 6 به خط 10 مترو تهران

شامل اجراي عملیات حفاري و خاکبرداري اجراي تحکیم ، اجراي سازه نگهبان و سازه اصلی 

ترانزیشن واقع در 80 متري شرق ایستگاه

13.پروژه عملیات احداث برج 16 طبقه و پارکینگ شرکت تعاونی مسکن کیسون (بلوك    )

اجراي عملیات معماري ، تأسیسات مکانیکی و برقی برج 16 طبقه مسکونی 112 واحدي 

واقع در شهر جدید هشتگرد

14.پروژه عملیات احداث ایستگاه           خط 6 متروي تهران

احداث رمپ دسترسی ، سازه نگهبان و سازه نهایی هسته مرکزي ایستگاه و کلیه سازه هاي 

جانبی ایستگاه

V6

B

A6-1

A6-1
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16.عملیات اجرایی پروژه پرچم جمهوري اسالمی ایران در باغ موزه دفاع مقدس

اجراي فوندانسیون ، ساخت سازه فلزي و نصب سازه

17.عملیات اجرائی پروژه پانوراماي بیت المقدس 

شامل اجراي عملیات خاکی ، اجراي فوندانسیون و اسکلت بتنی ، جاده هاي محیطی و 

دسترسی ، سیستم زهکشی محوطه ، نصب استراکچر و اجراي کامل تأسیسات 

مکانیکی و الکتریکی 

18. اسکلت فلزي پروژه ساختمان شعبه مرکزي بانک کارآفرین 

طراحی ، ساخت ، عملیات کوتینگ و نصب اسکلت فلزي

19.قرارداد تأمین تجهیزات و انجام کارهاي جانبی طرح توسعه نیروگاه حرارتی 

رامین  
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داراي گواهینامه استاندارد 

ISO10202-7:1998 , HSE-MS , ISO10668:2010 , ISO9001:2015 , ISO14001:2015
در خصوص کلیه خدمات پیمانکاري در زمینه هاي نفت ، گاز ، پتروشیمی ، آب و فاضالب ، فعالیتهاي عمرانی ، فضاي سبز ، راه ، تونل و 

تأسیسات الکتریکی و مکانیکی     
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ماشین آالت 

تجهیزات و ماشین آالت نقش انکار ناپذیري در انجام و رشد امور پروژه ها دارند .

شرکت عمران اریکه با برخورداري از ماشین آالت مورد استفاده براي اجراي 

فعالیت هاي پیمانکاري خود توان بسیار باالیی براي ارائه خدمات پیمانکاري را دارد 

که کلیه این ماشین آالت مورد نیاز ، در اختیار این شرکت می باشد .   

آدرس دفتر : تهران ، هفت تیر ، زیر پل کریم خان ، خیابان ماهشهر ، نبش کوچه 

ملکیان ، پالك 7

تلفن :021-88862391-6 

www.aoa.co.irinfo@aoa.co.irآدرس اینترنتی :                                پست الکترونیک :
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Arikeh Technical & Engineering Services CO.
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