
2تهران، بزرگراه رسالت ، خیابان شهید غالمحسین کرد ، نبش کوچه بوستان، شماره:آدرس 

02122329077:فاکس02122329089-22329034: تلفن

info@mehrarad.ir

www.mehrarad.com



معرفی شرکت  : فصل اول
تاریخچه•
اهداف، ماموریت و استراتژی•
خدمات قابل ارائه•
زمینه فعالیت•
مشخصات ثبتی•
گواهی صالحیت پیمانکاری•
سایرگواهینامه ها •

پروژه های شرکت  : فصل دوم
لیست پروژه ها•
شرح و فرآیند پروژه ها•

ساختار سازمانی : فصل سوم
چارت سازمانی شرکت •
آمار کارکنان متخصص و کلیدی •

مالی و تجهیزات  : فصل چهارم
گردش مالی و اعتبار بانکی •
ماشین االت و تجهیزات •
فضا و امکانات اداری •

توسعه و تجارت

مهرآراد

فهرست



معرفی شرکت

تاریخچه
هاای  در بخشفعالیت خود را به عنوان پیمانکار از بدو تاسیس، وگردید تاسیس 84در سال مهرآرادتوسعه و تجارت شرکت 

از، ملی در حوزه های نفات  گا  های کسب تجارب مختلف در اجرای پروژه . آغاز نمودمختلف مهندسی، تامین تجهیزات و اجرا

فعال مطرح نموده است که توانایی EPCپتروشیمی و صنایع درمدت فعالیت، این شرکت رابه عنوان یکی از شرکتهای پیمانکار

.را داردتحویل به کارفرماو ارائه خدمات پس از فروش واجرای پروژه های بزرگ از مرحله مهندسی تا مرحله راه اندازی

موفقیت این بهره گیری از دانش متخصصان کارآزموده و جوان و اصرار بر رعایت اصل تعهد و مسئولیت پذیری ضامن پویایی و

زماان  ر جلب رضاایت ایشاان د  بر همین اساس همکاری موثر با کارفرمایان و. شرکت در اجرای پروژه های صنعتی بوده است

ف که همراهی مشتریان و کارفرمایاان در مراحال مختلا   گردیده از نقاط قوت این شرکت محسوب و پس ازآنپروژه هااجرای

.اجرای پروژه ها تا تحقق کامل تمامی اهداف پیش بینی شده در آنها را به دنبال داشته است

باا  ،ان خود ارائه خدمات با کیفیت مطلوب را وظیفه خود می داند و تالش دارد بر اساس نیازمندیهای کارفرمایمهرآرادشرکت 

. اندتکیه بر کنترل کیفیت، رعایت اصول ایمنی و برنامه زمانبندی، پروژه های محوله را در زمان مقرر به پایان رس

ب  در زمینه های طراحی و ساخت مخازن ذخیره و تحت فشار، خطوط انتقال، واحادهای تصافیه آب و فاضاال   مهرآرادشرکت 

یرو، حفظ محیط بازسازی و نوسازی پاالیشگاهای موجود، صنایع پتروشیمی و شیمیایی، تولید بخار و ن،سیستم های پاالیشگاهی

. فعالیت داردMCزیست، بازرسی فنی و مدیریت

توسعه و تجارت

مهرآراد



معرفی شرکت

اهداف

پروژهانجامجهتکشورسطحدربرترEPCپیمانکاردهازیکیبهشدنتبدیلسمتبهاستوارهاییگامبامهرآرادشرکت
.میکندحرکت1400افقدربناییزیرواستراتژیکعظیم،های

ماموریت
ثروتبربتواندوهداشترااستراتژیکوکالنهایپروژهاجرایبرایالزمپتانسیلکهدانشبرمبتنیمنسجمتشکیالتایجاد
.دهدافزایشمحسوسیبطوروآنرابودهگذارتاثیرکشورملی

هاارزش
هماهنگیویکپارچگی
گرایینتیجه
سازمانیتعهد
پذیرشقابلیتواعتبار
پذیریمسئولیت
نوآوری

استراتژی
بازارنیازهایبینیپیشوشناخت
جوارهمکشورهایبهایرانازفعالیتحوزهبسط
بهبودهایپروژهاجرایومدیریتطریقازبهترعملکردبرایتالش
جدیدبازارهایبهورود
تکنولوژیانتقالباوتوسعهوتحقیقهایروشبانوینهایتکنولوژیکارگیریبه
دانشبرمبتنیکاربهدادنالویتونخبهومتعهدمتخصص،هاینیروجذب

توسعه و تجارت

مهرآراد



معرفی شرکت

طراحی و مهندسی
مطالعه اولیه

طراحی مقدماتی
طراحی تفصیلی
نظارت کارگاهی

آموزش

تامین تجهیزات
ارزیابی تامین کنندگان

گشایش اعتبارات اسنادی
نظارت بر ساخت

بیمه 
بازرسی 

حمل و ترخیص

ارائه خدمات

نصب و راه اندازی
عملیات ساختمانی 

نصب تجهیزات ثابت و دوار
لوله کشی

نصب تجهیزات برق و ابزار دقیق
رنگ آمیزی، عایق کاری و حفاظت از خوردگی 

پیش راه اندازی
راه اندازی

بهره برداری

سرمایه گذاری
مطالعه بازار

تامین مالی پروژه ها

توسعه و تجارت

مهرآراد



معرفی شرکت

زمینه فعالیت

نفت وگاز

پتروشیمی

یپایانه نفت

آب و فاضالب

صنایع

نیروگاه

زمینه های فعالیت

نفت، گاز و پتروشیمی
پاالیشگاه های نفت و گاز

خطوط لوله نفت و گاز
مخازن ذخیره سوخت

ایستگاههای تقویت وتقلیل فشار گاز
سکوهای نفتی

مجتمع های پتروشیمی
تسهیالت سرچاهی و واحدهای نمکزدایی

نیروگاه
نیروگاه سیکل ترکیبی،گازی وحرارتی

BOPمکانیک و برق
سیستم کولینگ

پست های فشار قوی و متوسط
شبکه توزیع و انتقال

آب و فاضالب
تصفیه آب

تصفیه فاضالب
خطوط انتقال آب

ایستگاههای پمپاژ
مخازن ذخیره بتنی

صنایع
کارخانجات سیمان
کارخانجات فوالد

صنایع غذایی
صنایع پزشکی و دارویی

و دیگر صنایع

توسعه و تجارت

مهرآراد



 توسعه و تجارت مهرآراد: نام شرکت

 با مسئولیت محدود: نوع شرکت

 پیمانکار طرح وساخت در حوزه های نفت، گاز، انرژی و صنعت: موضوع شرکت

1384/06/07:تاریخ تاسیس

253851:شماره ثبت

 نه میلیارد ریال: سرمایه ثبت شده

 نفر5:اعضای هیئت مدیره

10102942631:شناسه ملی

411154843486:کد اقتصادی

معرفی شرکت

مشخصات ثبتی شرکت 

توسعه و تجارت

مهرآراد



رتبه بندی

معرفی شرکت

 تاسیسات و تجهیزات2پایه

 نفت و گاز3پایه

 آب5پایه

 ساختمان و ابنیه5پایه

توسعه و تجارت

مهرآراد



گواهینامه ها

معرفی شرکت

دارای نظام مدیریت کیفیت

عضو انجمن شرکتهای مهندس ی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی

 عضو نظام مهندس ی ساختمان استان تهران

توسعه و تجارت

مهرآراد



ISOی گواهینامه ها

معرفی شرکت

HSE Management System

ISO 9001:2008

ISO 10006:2008

توسعه و تجارت

مهرآراد



پیمانکاران و شرکت های ساختمانی تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهرانگواهی عضویت انجمن صنفی

معرفی شرکت

توسعه و تجارت

مهرآراد



لیست پروژه ها

تاریخ کارفرماموضوع قرارداد
پیشرفتقرارداد

متر مکعبی بنزن 5000تنی گسولین و 10000تامین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی مخزن 
PCهمراه لوله کشی های ارتباطی و سیستم برق و ابزار دقیق مربوطه به روش 

شرکت پتروشیمی 
پارس

13948٪

شیرین و آتش نشانی به متر مکعبی آب31000تامین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی مخزن 
همراه لوله کشی های ارتباطی و سیستم برق و ابزار دقیق مربوطه

شرکت پاالیش نفت
بندر عباس

139449٪

شیرین و آتش نشانی به متر مکعبی آب10000تامین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی مخزن 
همراه لوله کشی های ارتباطی و سیستم برق و ابزار دقیق مربوطه

ید شرکت پاالیش گاز ب
بلند

139450٪

PSAواحدد مخدازن بده روش    Gas Blanketingطراحی، خرید، نصب و راه انددازی پکدی    
جهت استفاده بده عندوان گداز پوششدی مخدازن ، شدام        % 99099جهت تولید نیتروژن با خلوص 

لولده ، پمده هدای سیسدتم خندی کداری      / احداث دو عدد کمپرسور سانتریفیوژ ، مبدد  پوسدته   
له کشی کمپرسور ، مخازن تحت فشار ، درایر هوا ، درایر گاز نیتروژن ، مولد های تولید نیتروژن، لو

EPCهای کربن استی  ارتباطی و تجهیزات برق و ابزار دقیق مربوطه به روش 

شرکت پاالیش نفت
تهران

139447%

تگاه اجرای عملیات طراحی، تهیه متریا  و عملیات اجرایی تامین یدوتیلیتی هدای مدورد نیداز ایسد     
تقلی  فشار گاز اتیلن 

%1392100وندشرکت پتروشیمی ار

پاالیشدگاه شدمالی و    Cold Slopsطراحی، تامین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی مخدزن 
EPCشهید تندگویان تهران به روش جنوبی

شرکت پاالیش نفت
انشهید تندگویان تهر

1392100%

ن تامین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی توسعه واحد تولید آب دمین شام  احدداث سداختما  
گالس، نصب ،ساخت سوله، مخازن تحت فشار، لوله کشی های استنلس استی ، کربن استی ، فایبر

پمه ها و تجهیزات برق و ابزار دقیق مربوطه
%1392100ینشرک پتروشیمی مب

دمدین بده همدراه لولده     متر مکعبی آب15000تامین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی مخزن 
کشی های ارتباطی و سیستم برق و ابزار دقیق مربوطه

شرکت پتروشیمی 
مبین

1392100%

  طراحی، تامین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی تکمید  سیسدتم واحدد آبتدرش قددیم شدام      
ی لوله، پمه هدای داپلکدس و لولده کشد    /احداث کولر هوایی، مخازن تحت فشار، مبد  های پوسته

EPCوش های کربن استی  و استنلس استی  ارتباطی و تجهیزات برق و ابزار دقیق مربوطه به ر

شرکت پاالیش نفت
انشهید تندگویان تهر

1390100%

ت طراحی، ساخت و نصب پن  دستگاه مخزن ذخیره سازی فرآورده های نفتدی ایدران در انبدار نفد    
EPCشهرهای قم، سمنان، بجنورد و ماکو به روش 

شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی 

ایران 
1389100%

توسعه و تجارت

مهرآراد
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لیست پروژه ها

تاریخ کارفرماموضوع قرارداد
تپیشرفقرارداد

سدمز  طراحی، تامین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم تولید آب غیرمعدنی بده روش ا 
EPCبه روش 1300مترمربعی در مجتمع گاز و گاز مایع 500و احداث سوله (RO)معکوس

ت شرکت بهره برداری نف
و گاز گچساران 

1389100%

طراحی، تامین تجهیزات، ساخت، نصب ، راه اندازی و بهدره بدرداری سده ماهده تصدفیه خانده آب       
متر مکعب در روز در نیروگاه شهید مفدت   3000به ظرفیت(RO)بلودان به روش اسمز معکوس 

EPCهمدان به روش 

شرکت برق منطقه ای 
باختر

1388100%

وس طراحی، تامین تجهیزات، ساخت، تصب و راه اندازی سیستم تصفیه آب بده روش اسدمز معکد   
EPCپاالیشگاه گاز ایالم به روش 

%1388100الم شرکت پاالیش گاز ای

آب آتشنشدانی فداز دوم عسدلویه بده     مترمکعبی6000طراحی، ساخت و نصب دو دستگاه مخزن 
EPCروش 

شرکت پتروشیمی 
دماوند 

1387100%

دوره ایستگاه پمپاژ آب و خط لولده آبرسدانی  تامین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی طراحی،
EPCبه روش آناهیتانفتساخت پاالیشگاه

شرکت پاالیش نفت 
آناهیتا

1387100%

وگداه گدازی   طراحی، تامین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم تقلی  فشار گاز اصلی نیر
EPCبوشهر به روش 

شرکت برق منطقه ای 
فارس

1386100%

گداه  طراحی، تامین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی خدط لولده آبرسدانی و ایسدتگاه پمپداژ نیرو     
بخاری شازند

شرکت برق منطقه ای 
باختر 

1386100%

توسعه و تجارت

مهرآراد



شرح پروژه ها 

متر مکعبی 5000تنی گسولین و 10000احداث مخزن :نام پروژه 
بنزن

تندی  10000تامین تجهیزات، ساخت، نصب و راه انددازی مخدزن   : شرح فرآیند
بدرق  متر مکعبی بنزن همراه لوله کشی های ارتباطی و سیستم5000گسولین و 

PCو ابزار دقیق مربوطه به روش 

شاملبنزنمترکعبی5000وگسولینتنی10000مخزناحداث:پروژهخالصه
ارتباطی،هایکشیلولهثابت،سقفمخزنساختفونداسیون،احداثزمین،تسطیح

نیازموردکاتدیکحفاظتودقیقابزارکنترلبرق،سیستمهای

پارسپتروشیمیشرکت:کارفرما
1394:پروژهشروع
%5:پیشرفتدرصد

توسعه و تجارت

مهرآراد



شرح پروژه ها 

متر مکعبی آب31000احداث مخزن :نام پروژه 

متدر  31000تامین تجهیزات، سداخت، نصدب و راه انددازی مخدزن     : شرح فرآیند
تم برق شیرین و آتش نشانی به همراه لوله کشی های ارتباطی و سیسمکعبی آب

و ابزار دقیق مربوطه

احداثزمین،تسطیحشاملآبمکعبیمتر31000مخزناحداث:پروژهخالصه
کنترلبرق،سیستمهایارتباطی،هایکشیلولهثابت،سقفمخزنساختفونداسیون،

نیازموردکاتدیکحفاظتودقیقابزار

عباسبندرنفتپاالیششرکت:کارفرما
1394:پروژهشروع
%30:پیشرفتدرصد

توسعه و تجارت

مهرآراد



شرح پروژه ها 

متر مکعبی آب10000احداث مخزن :نام پروژه 

متدر  10000تامین تجهیزات، سداخت، نصدب و راه انددازی مخدزن     : شرح فرآیند
تم شیرین و آتش نشانی به همراه لوله کشدی هدای ارتبداطی و سیسد    مکعبی آب

برق و ابزار دقیق مربوطه

احداثزمین،تسطیحشاملآبمکعبیمتر10000مخزناحداث:پروژهخالصه
کنترلبرق،سیستمهایارتباطی،هایکشیلولهثابت،سقفمخزنساختفونداسیون،

نیازموردکاتدیکحفاظتودقیقابزار

بلندبیدگازپاالیششرکت:کارفرما
1394:پروژهشروع
%10:پیشرفتدرصد

توسعه و تجارت

مهرآراد



شرح پروژه ها 

Gasطراحی، خرید، نصب و راه اندازی پکیج:نام پروژه  Blanketing

مخازنواحد

بانیتروژنگازتولیدپکی اندازیراهونصبخرید،طراحی،:فرآیندشرح
جنوبیوشمالیمخازنپوششیگازعنوانبهاستفادهجهت%99.99خلوص
تهراننفتپاالیششرکت

، پمده  لوله/ احداث دو عدد کمپرسور سانتریفیوژ ، مبد  پوسته : خالصه پروژه
، درایدر گداز   های سیستم خنی کاری کمپرسور ، مخازن تحت فشار ، درایدر هدوا  

Carbon)، مولدهای تولید گاز نیتروژن نیتروژن Molecular Sieves) لوله ،
صدورت  کشی های کربن استی  ارتباطی و تجهیزات برق و ابزار دقیق مربوطه بده 

EPC

تهراننفتپاالیششرکت:کارفرما
1394:پروژهشروع
%30:پیشرفتدرصد

توسعه و تجارت

مهرآراد
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شرح پروژه ها 

ار گاز اتیلنتامین یوتیلیتی های مورد نیاز ایستگاه تقلیل فش: نام پروژه 

تیلیتی  اجرای عملیات طراحی، تهیه متریا  و عملیات اجرایی تامین یو: شرح فرآیند
های مورد نیاز ایستگاه تقلی  فشار گاز اتیلن

قلی تایستگاهونیازموردهاییوتیلیتیاجرایوتامینطراحی،:پروژهخالصه
قلی تایستگاهلوله،خطاحداثجاده،احداث)اروندپتروشیمیدراتیلنگازفشار
(مربوطهدقیقابزاروبرقتجهیزاتوگازفشار

شرکت پتروشیمی اروند:کارفرما

1392: شروع پروژه

%      100: درصد پیشرفت

توسعه و تجارت

مهرآراد

 cold slopsاحداث مخزن : نام پروژه 

در جهت به منظور افزایش کارآیی فرایند آبگیری و ضرورت عملیاتی:شرح فرآیند
.این پروژه تعریف گردیدرفع مشکالت فنی پاالیشگاه

مخازناندازیراهوتجهیزات،ساخت،نصبتامینطراحی،خدمات:پروژهخالصه
لهشناور،لوسقفمخزنساختآتش،دیواربتنی،لحاففونداسیون،احداثشام 

ابزاروبرقتجهیزاتوحریقاطفاواعالمتجهیزاتکاری،ارتباطی،عایقکشیهای
مربوطهدقیق

شرکت پاالیش نفت شهید تندگویان تهران:کارفرما

1392: شروع پروژه

%      100: درصد پیشرفت



شرح پروژه ها 

توسعه واحد تولید آب دمین: نام پروژه 

ت،،کالورسولهساختمان،ساختاحداثبهمربوطعملیاتکلیه:پروژهخالصه
مخازنها،برجها،گیرسختیشام فشارتحتمخازنونصبساختتامین،

والسگفایبراستی ،کربناستی ،استنلسکشیلولهها،پمهمیکسبد،
کاریسینیدقیق،ابزاروبرقهایکاب شام مربوطهدقیقابزاروبرقتجهیزات

کنتر تمسیسوروشناییسیستم،برق،تابلومربوطهکاریگلندکاندوییت،و
مربوطه

شرکت پتروشیمی مبین:کارفرما

1392: شروع پروژه

%      100: درصد پیشرفت

توسعه و تجارت

مهرآراد

متر مکعبی آب15000احداث مخزن : نام پروژه 

احداثزمین،تسطیحشاملآبمکعبیمتر15000مخزناحداث:پروژهخالصه
کنترلبرق،سیستمهایارتباطی،هایکشیلولهثابت،سقفمخزنساختفونداسیون،

نیازموردکاتدیکحفاظتودقیقابزار

شرکت پتروشیمی مبین:کارفرما

1392: شروع پروژه

%      100: درصد پیشرفت



شرح پروژه ها 

احداث مخازن ذخیره سازی فرآورده های نفتی : نام پروژه 

هببجنوردنفتانباردرشناورسقفمخزندستگاه2احداث:پروژهخالصه
باندوالها،فونداسیوناحداثشاملEPCبصورتمکعبمتر5370ظرفیت
م،فوونشانیآتشآبسیستمارتباطی،کشیلولهمخازن،ساختمخازن،

نیازموردکاتدیکحفاظتودقیقابزار،کنترلبرق،سیستمهای

ایراننفتیهایفرآوردهپخشملیشرکت:کارفرما
1389:پروژهشروع
%100:پیشرفتدرصد

توسعه و تجارت

مهرآراد

احداث مخازن ذخیره سازی فرآورده های نفتی : نام پروژه 

یتظرفبهقمنفتانباردرشناورسقفمخزندستگاهیکاحداث:پروژهخالصه
ساختمخازن،باندوالها،فونداسیوناحداثشاملEPCبصورتمترمکعب22300
کنترلبرق،سیستمهایفوم،ونشانیآتشآبسیستمارتباطی،کشیلولهمخزن،

نیازموردکاتدیکحفاظتودقیق،ابزار

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران:کارفرما 
1389: شروع پروژه

%100: درصد پیشرفت



شرح پروژه ها

احداث مخازن ذخیره سازی فرآورده های نفتی : نام پروژه 

بهسمناننفتانباردرثابتسقفمخزنیکدستگاهاحداث:پروژهخالصه
باندوالها،فونداسیوناحداثشاملEPCبصورتمترمکعب8630ظرفیت

فوم،ونشانیآتشآبسیستمارتباطی،کشیلولهمخزن،مخازن،ساخت
نیازموردکاتدیکحفاظتودقیقابزار،کنترلبرق،سیستمهای

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران:کارفرما
1389: شروع پروژه

%  100: درصد پیشرفت

توسعه و تجارت

مهرآراد

EPCبصورتقدیمترشآبواحدتکمیلپروژه:پروژهنام

ازلیارسااسیدیگازخوراكازگوگردبازیافتواحد،اینازهدف:فرآیندشرح
درجدیدواحدهایاحداثباواحدظرفیت.باشدمیترشآبوآمینواحدهای
درصد99/9بهواحدراندمانوروزدرتن212بهروزدرتن102ازپاالیشگاه

.یابدمیافزایش

احی،طرموجود،هایفونداسیونتخریبوتجهیزاتبرداشتن:پروژهخالصه
دواروتثابتجهیزاتساختجدید،تجهیزاتفونداسیوناحداثوتجهیزاتتامین
واطیارتبهایکشیلولهپمپها،فشار،تحتمخازنمبدلها،کولرهوایی،شامل
تهرانگاهپاالیشقدیمترشآبواحدتکمیلجهتدقیقابزاروبرقکارهایکلیه

تهرانتندگویانشهیدنفتپاالیششرکت:کارفرما
1390:پروژهشروع
%100:پیشرفتدرصد



شرح پروژه ها

 ROاحداث سیستم تصفیه خانه : نام پروژه 
1300و سوله مربوط در کارخانه گاز و گاز مایع 

سیستماندازیراهونصبساختتجهیزات،تامینطراحی،:پروژهخالصه
ی،رزینگیرسختیکربنی،وشنیفیلترهایشاملROروشبهآبتصفیه
پکیجهایذخیره،مخازنانتقال،پمپهای،ROاسکیدکن،خنکبرجدگازور،
دقیقابزاررل،کنتبرق،سیستمهایارتباطی،هایکشیلولهشیمیایی،موادتزریق

1300مایعگازوگازکارخانهجهتمربوطهسولهو

شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران:کارفرما 
1389: شروع پروژه

%100: درصد پیشرفت

توسعه و تجارت

مهرآراد

لودانطراحی،تهیه و ساخت تأسیسات تصفیه آب ب: نام پروژه 
ROنیروگاه شهید مفتح به روش 

بهرهواندازیراهونصب،ساختتجهیزاتتامینطراحی،:پروژهخالصه
متر3000ظرفیتبهROروشبهبلودانآبتصفیهسیستمماههسهبرداری
وشنیانتقال،فیلترهایخطوطشاملهمدانمفتحشهیدنیروگاهدرروزدرمکعب
موادتزریقپکیجهایذخیره،مخازنانتقال،،پمپهایROاسکیدکربنی،

وکلیهیقدق،ابزارکنترلبرق،سیستمهایارتباطی،هایکشیلولهشیمیایی،
سولهوبتنیمترمکعبی1500ذخیرهمخزناحداثشاملساختمانیعملیات
مربوطه

برق منطقه ای باخترشرکت :کارفرما 
1388: شروع پروژه

%100: درصد پیشرفت



شرح پروژه ها

اک نصب و اجرای سیستم تصفیه آب خور,تامین : نام پروژه 
پاالیشگاه گاز ایالم بویلر 
اندازیراهونصبساختتجهیزات،تامینطراحی،:پروژهخالصه
گیرسختیکربنی،وشنیفیلترهایشاملROروشبهآبتصفیهسیستم
موادتزریقپکیجهایذخیره،مخازنانتقال،،پمپهایROاسکیدرزینی،

ودقیقزار،ابکنترلبرق،سیستمهایارتباطی،هایکشیلولهشیمیایی،
ایالمگازپاالیشگاهدرمربوطهسوله

پاالیش گاز ایالمشرکت :کارفرما 
1388:شروع پروژه

%100: درصد پیشرفت

توسعه و تجارت

مهرآراد

طراحی، خرید و نصب دو دستگاه مخزن آب : نام پروژه 
آتش نشانی 

انینشآتشآبمخزندستگاهدونصبوساختطراحی،:پروژهخالصه
مربوطهدقیقابزارتجهیزاتهمراهبهمترمکعب6000ظرفیتبه

شرکت پتروشیمی دماوند:کارفرما 
1388: شروع پروژه

%100: درصد پیشرفت



شرح پروژه ها

اه نفت عملیات آبرسانی دوره ساخت سایت پاالیشگ: نام پروژه 
آناهیتا

آبتصفیهوانتقالسیستمساختتجهیزات،تامینطراحی،:پروژهخالصه
پکیجی،کربنفیلترهایپمپاژ،ایستگاهآب،انتقالخطآب،چاهتجهیزشامل
کنترلبرق،سیستمهای،KV20انتقالخطارتباطی،هایکشیلولهکلر،تزریق

بتنی،مترمکعبی1000مخزناحداثشاملساختمانیعملیاتکلیهودقیقابزار
جانبیساختمانهایوپمپخانه

شرکت پاالیش نفت آناهیتا:کارفرما
1388: شروع پروژه

%100: درصد پیشرفت

توسعه و تجارت

مهرآراد

تگاه تهیه ،تامین تجهیزات ،نصب و راه اندازی ایس: نام پروژه 
پمپاژ و خط انتقال آب مورد نیاز نیروگاه شازند

تمسیساندازیراهونصبساخت،تجهیزات،تامینطراحی،:پروژهخالصه
گاهایستآب،انتقالخطآب،چاههایتجهیزپمپخانه،احداثشاملآبانتقال
ار،ابزکنترلبرق،سیستمهای،KV20انتقالخطارتباطی،هایکشیلولهپمپاژ،
دقیق

برق منطقه ای باخترشرکت :کارفرما
1386: شروع پروژه

%100 :درصد پیشرفت



شرح پروژه ها

طراحی ، تامین تجهیزات ، نصب و راه اندازی پروژه :نام پروژه 
گازسوز کردن نیروگاه بوشهر 

سیستماندازیراهونصبساخت،تجهیزات،تامینطراحی،:پروژهخالصه
،گازفشارتقلیلایستگاهگاز،12"انتقالخطشاملبوشهرگازینیروگاهگازرسانی

EPCبصورتساعتدرمترمکعب30000ظرفیتبهمیترینگوفیلترینگایستگاه

برق منطقه ای فارسشرکت: کارفرما
1386: شروع پروژه

%      100: درصد پیشرفت

توسعه و تجارت

مهرآراد



نمودار سازمانی 

مدیر عامل

امور اجرایی  طراحی و مهندسی مالی  توسعه تجاریامور بازرگانیامور اداری امور

کنترل کیفیت

فرایند

مکانیک و
لوله کشی

برق

ابزار دقیق

ساختمان 

خرید داخلی

خرید خارجی

دبیرخانه

کنترل پروژهمنابع انسانی

HSE تدارکات

انبار

حسابداری

کنترل هزینه

امورحقوقی و 
راردادها ق

توسعه و تجارت

مهرآراد



منابع انسانی 

تعداد گروه

5 اعضای هیئت مدیره

15 طراحی و مهندسی 

6 تامین تجهیزات

72 تیم اجرایی

4 توسعه تجاری

5 مالی و اداری

تعداد مدرك تحصیلی

1 دکتری

10 فوق لیسانس

55 لیسانس

31 فوق دیپلم

20 دیپلم

3%

8%

46%

26%

17%

س وح تحصیلی کارکنان

دکتری 

فوق لیسانس  

لیسانس  

فوق دیپلم 

دیپلم 

توسعه و تجارت

مهرآراد



گردش مالی 

(میلیون ریال)گردش مالی

۰
۲۰۰۰
۴۰۰۰
۶۰۰۰
۸۰۰۰
۱۰۰۰۰
۱۲۰۰۰
۱۴۰۰۰

۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳

مالیات

توسعه و تجارت

مهرآراد



ماشین آالت و تجهیزات  

برق و ابزاردقیق
دستگاه کشش کاب 
دستگاه برش کاب 

دستگاه لوله خم کن 
پرس کابلشو هیدرولیی
تجهیزات کالیبراسیون

تجهیزات عمومی
دوربین توتا  و نیو

مخزن ذخیره آب
مخزن ذخیره سوخت 

فوت40و 20کانتینر 
متری12و 6کانکس 

ژنراتور برق

تابلوی برق
بتونیر

داربست
قالب فلزی

تخته

تجهیزات دفتری
کامپیوتر  

پرینتر
یوپی اس 

  ماشین آالت
جرثقی  

لیفتراک
کمپرسور  هوا

سواری

وانت 

تجهیزات لوله کشی و نصب مخزن
دیز  جوش

رکتیفایر

دستگاه برش اتوماتیی
دستگاه نورد ورق

آون
تیفور

دری  مگنت و سنگ فرز
ارکشن تولز

پمه هیدروتست

وکیوم باکس

 رنگ کاری و عایق کاری
مجموعه اسپری رنگ
دیگ سند بالست
ضخامت سن  رنگ

زبری سن 

توسعه و تجارت

مهرآراد



توسعه و تجارت

مهرآراد

فضا و امکانات اداری

متر مربع در قالاب  500بمنظور فراهم سازی بستری مناسب جهت استقرار پرسنل متخصص شرکت ، فضایی بالغ بر  
زیر سااخت  بدیهی است بمنظور تسهیل در انجام امور مربوط به پروژه ها کلیه. یک ساختمان تدارك دیده شده است 

ی تخصصی های الزم اعم از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری نظیر سیستم های کامپیوتری پیشرفته و نرم افزارها
ا راه اندازی همچنین ب.و همچنین نرم افزارهای کنترل پروژه جهت تهیه گزارشات دقیق دوره ای به کار گرفته شده اند 

تالش گردیده است تا به سامت حاذف کاغاذ از    SHARE POINTسیستم ایمیل داخلی و با بهره گیری از نرم افزار 
.چرخه اداری داخلی شرکت گام برداشته شود

زمانی خاود  این سازمان توانسته با استفاده از نرم افزارهای قدرتمند هماهنگی های مناسبی در خصوص فرآیندهای ساا 
.                               نماید بوجود آورده و ضمن ارتقاء بازدهی کارکنان، ارتباط دفتر مرکزی با سایت پروژه ها و کارفرمایان را تقویت

توسعه و تجارت

مهرآراد
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توسعه و تجارت

مهرآراد

2پالك -نبش کوچه بوستان-خیابان شهید غالمحسین کرد-بزرگراه رسالت-تهران: نشانی دفتر مرکزی
021-22329077:فاکس021-22329089-22329034:  تلفن

www.mehrarad.com: وبسایت  info@mehrarad.ir:ایمیل

توسعه و تجارت

مهرآراد


