
شرکت ساختمانی و تولید سازه های فلزی

Const. & Steel 
Structures Prod.



سیف بنا فوالد را بشناسیم
ســیف بنا فوالد با هدف اصلی طراحی و اجرای تخصصی انواع ســازه های فلزی تأســیس شــده اســت. واحد 
تولید این شــرکت با برخورداری از تجهیزات پیشــرفته و مدرن نظیر انواع جرثقیل هاي ســقفي و دروازه اي 
سنگین، خطوط تولید مكانیزه، انواع دستگاه هاي برش سرد و گرم، خط کامل جوشكاري تمام اتوماتیك به روش 
زیرپودري، دستگاه هاي پرس و سوراخ کاري چند کاره و خط رنگ پیشرفته، در شهر صنعتی لیا واقع در استان 

قزوین احداث گردیده است.
ما به پشتوانه ی چندین دهه تجربه ی مدیران و دانش فنی متخصصین و کارشناسان خود در صنعت ساختمان 
و بهره گیری از تجهیزات و ماشــین آالت پیشرفته، توانایی مدیریت واجرای پروژه های سازه فلزی در سراسر 

ایران را داریم.

نام سیف بنا فوالد، برگرفته از نام کوه سیف تال در استان کردستان می باشد. هدف از انتخاب این نام، تداعی 
توانمندی شرکت در تولید بناها و سازه های فوالدی عظیم، محكم و استوار چون کوه است.



می سازیم چون کوه استوار

We build stable like
a mountain
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We want to be a member of top 10 steel 
structure producers in view of quality, 
speed, and volume of production across 
Iran till 2021.

ما می خواهیم تا سال 1400، جزء 10 تولید کننده ی برترسازه فلزی 
از لحاظ کیفیت، سرعت و حجم تولید در سطح ایران باشیم.
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خدمات ما
ما، در سیف بنا فوالد، راهكارهای جامعی را برای تحقق پروژه های عمرانی ارائه می دهیم:

)Management( مدیریت -
)Engineering( مهندسی و طراحی -
)Procurement( تدارک و خرید -

)Construction( اجرا -
)Finance( تأمین مالی -

ما، در سیف بنا فوالد، توانمندی حضور مؤثر در انواع پروژه های عمرانی را داریم:
- انواع سازه های فلزی صنعتی و غیرصنعتی، برج، پل، مسكونی و مخازن

- پروژه های زیربنایی
- پروژه های انبوه سازی

- پروژه های شــهری )تفریحی، گردشــگری، اماکن ورزشی، مسجد، مصلی، بیمارستان،  
     مرکز خرید و ...(

- پروژه های مسكونی/اداری
- پروژه های مرتفع سازی

- پروژه های کارخانجات صنعتی

9
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ما سیف بنا فوالد را بر مبنای ۲ ارزش بنیادی بنا کرده ایم: اعتماد و تعهد
فرهنگ ســازمانی و ارتباطات کاری ما بر اســاس ارزش هایی چون عمل کردن به وعده ها، 
پذیرفتن مســؤولیت ها و مدیریت واقع بینانه ی پروژه ها شكل گرفته است. ما به اصول 

ارزشی خود وفاداریم و این ارزش ها را هرگز قربانی مصالح کوتاه مدت خود نمی کنیم.

ما می سازیم تا بمانیم

سیف بنا فوالد، سازمانی ماندگار

Seyf Bana Fulad, 
a persistent organization

We build to last
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ما آینده را می سازیم

ما با آگاهی از مسؤولیت خود در عرصه ی تولید، بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف 
فعالیت های تحقیق و توسعه می کنیم. ما به دنبال توسعه هستیم و برای دستیابی به این 
مهم، شانه به شانه با آخرین تكنولوژی ها و پیشرفت های صنعت جلو می رویم تا آینده را 

چنان که در خور توانمندی هایمان است، بسازیم.

ما محیط زیستمان را دوست داریم

We like 
our environment

ما با تولید سازه های فلزی، نقش تأثیرگذاری را در حفاظت از محیط زیست خود ایفا می کنیم، 
چرا که تمامی اجزای ســازه فلزی بر خالف سازه های بتنی قابل بازیافت و استفاده ی مجدد 

می باشند. 

ســازه فلــزی نه تنها باعث صرفه جویی در زمان )ســرعت باالی ســاخت و نصــب( و هزینه 
)کاهش وزن سازه و افزایش فضای کاربردی ساختمان( شما شده و درآمدزایی سریع تری 
را نســبت به سازه ی بتنی برای شــما ایجاد می کند، بلكه ردپای فعالیت های عمرانی را در 

محیط زیست شما کم رنگ می کند.

We build the future
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We are developing 
our capabilities continuously

تولید سازه فلزی
سطوح سازمانی کارکنان

30%

63%

7%

مدیران

کارشناسان

کارگران فنی

ما دائماً در حال توسعه ی
توانمندی های خود هستیم

تیم سیف بنا فوالد، دارای تخصص و تجارب منحصربه فردی در صنعت ساختمان 
بوده و در این حوزه بسیار خوش نام می باشند. این دانش و تخصص، نتیجه ی 
ســال ها تالش و پشــتكار مدیران، استفاده از دانش روز و توانمندی نیروهای 

جوان و نیز آموزش مداوم و توسعه ی عملكرد کارکنان می باشد.

15
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محمدبیات   
مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره

کارشناس ارشد مهندسی عمران - ژئوتكنیك

محمد بیات قریب به ۲0 ســال تجربه ی فعالیت اجرایی و مدیریت 
پروژه های کالن در صنعت ساختمان را دارد. او سابقه ی راه اندازی 
و مدیریت چندین شــرکت موفق پیمانكاری، مشــاور، حقوقی و... 
درصنعت ســاختمان را در کارنامــه ی خــود دارد. از ویژگی های 
بــارزی کــه همواره کارفرمایــان را به ادامه ی همــكاری با او در 
پــروژه های بعــدی ترغیب می کنــد، تالش او برای اتمام

موفقیــت آمیز پــروژه هــا در شــرایط بحرانی و جلــب رضایت 
کارفرماست. او با بهره مندی از دانش و تجربیات خود در انواع 
پــروژه های عمرانی، همواره راهكارهــای مطلوبی را جهت فائق 
آمدن بر مسائل و مشكالت فنی و اجرایی پروژه ها ارائه می نماید.

او از مهارت رهبری که از ویژگی های الزم و ضروری برای اداره ی 
ســازمان ها و به ویژه ســازمان های پروژه محور می باشد، کامالً 
برخوردار بوده و توانایی باالیی برای بسیج نمودن نیروها، ایجاد 

سینرژی و دستیابی به عملكرد جمعی باال دارد. 

محمد جواد نقی زاده 
مشاور مدیر عامل در حوزه ی تولید

کارشناس مهندسی عمران

محمدجــواد نقی زاده دارای ۲0 ســال ســابقه ی 
حضور مؤثر در کارخانه های تولید ســازه فلزی به 
عنوان مدیــر کارخانه می باشــد. او دارای تجارب 
بسیار، دید مهندسی و دقت باال و مسلط به فرآیند 
تولید و نصب سازه های پیچیده ی فلزی می باشد 
که سبب شده همواره قادر به ارائه ی راهكارهای 
بهینه جهت اســتفاده ی حداکثر از منابع موجود و 
دســتیابی بــه باالترین کیفیت و کمیــت ممكن در 

تولید باشد. 

از ویژگــی هــای منحصربه فــرد اوکه باعث شــده 
مشــاوره هایــش اثربخش باشــند، این اســت که 
همواره میزان دســتیابی به اهداف سازمانی مورد 
انتظــار را به شــدت پیگیــری می کند تــا نتیجه ی 

مطلوب حاصل گردد.

سعید صادقی
مشاور مدیرعامل در حوزه ی بازرگانی

کارشناس مهندسی صنایع

سعید صادقی از مدیران با تجربه ی صنعت کشور 
است که ســابقه ی چشمگیری در حوزه ی معاونت 
برنامه ریزی و اقتصادی ســازمان صنایع کوچك و 
شــهرک های صنعتی ایران دارد. او به واســطه ی 
تعامالت بسیاری که با مدیران شرکت های صنعتی 
داشــته، بــه خوبی با موانع و مشــكالت پیش روی 
سازمان ها در حوزه های خرید، فروش و بازاریابی 
آشناســت و راهكارهای مناســبی در این حوزه ها 

جهت ارائه دارد.

وی دارای روابط عمومی بســیار قــوی و ارتباطات 
مؤثــر می باشــد که الزمــه ی فعالیت  بــه عنوان 
مشــاور بازرگانی می باشــد. او با توجه به سوابق 
و دانــش  مدیریتی خود می تواند شــرکت را در 

جهت رسیدن به چشم انداز خود کمك کند.

مدیران و کارکنان کلیدی سیف بنا فوالد

Managers &
 key personnel

وحیده رفیعی طباطبایی
مشاور مدیر عامل در حوزه ی استراتژی

دکترای DBA- کارشناس مهندسی راه آهن

وحیده رفیعی طباطبایی دارای 1۲ ســال ســابقه ی 
فعالیت در صنعت ســاختمان در حوزه های مشاوره 
مدیریت و مهندســی می باشــد. وی مدیریت عامل 
یك شــرکت فعــال در صنعت مشــاوره مدیریت-
بازاریابی و برند را بر عهده دارد. تجربه ی تحصیل 
و تحقیــق در دانشــگاه های معتبر، او را مســلط به 
دانــش روز مدیریــت و آگاه از تجــارب موفق دنیا 
نموده اســت کــه الزمــه ی مشــاوره ی کارآمد در 
حوزه ی اســتراتژی اســت. وی فردی بسیار جدی، 
مســؤولیت پذیر و دارای روحیه ای جستجوگر 
می باشد که در مسائلی که به وی مراجعه می شود، 
با دقت بســیار تمام جوانب موضوع را بررسی 
می کند تا در نهایت راهكاری جامع را ارائه نماید.
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حسین زرافشان
معاون اداری و مالی

کارشناس ارشد حسابداری

حسین زرافشان دارای 15سال تجربه ی مدیریت 
مالی، حســابداری و حسابرسی در بخش خصوصی 
و دولتــی در صنایــع مختلف می باشــد. او ارتباط 
مؤثری با دانشگاه داشته و در رشته ی حسابداری 
تدریــس مــی کند کــه این موضوع ســبب شــده 
همواره مســلط به دانش روز و  قوانین و مقررات 

مربوط به این حوزه باشد.

از ویژگی های اخالقی بارز او، صداقت، امانت داری، 
نظم، نرم خویی و شــكیبایی اســت که موجب شده 
هــم در بخش مالی و هم در بخش اداری و تعامالت 

با نیروی انسانی مجموعه  بسیار موفق عمل نماید.

علی رجبی
مدیر تولید

کارشناس مهندسی جوش

علی رجبی با داشــتن ســال ها تجربــه ی مدیریت 
تولید شــرکت هــای صنعتــی، بــا فرآینــد تولید 
آشــنایی کافــی دارد. او بــه اصول برنامــه ریزی 
تولید و زمان بندی فعالیت ها کامالً تســلط داشته 
و بــا برخورداری از ویژگی رهبــری تیمی، قادر به 
هماهنگی واحدهای مختلف تولید در جهت استفاده ی 

بهینه از امكانات و منابع موجود می باشد. 

علی ساجدی
مدیر فنی و مهندسی

کارشناس مهندسی عمران

علی ســاجدی حضورش در ســیف بنا فــوالد را با 
ســمت مســؤولیت دفتر فنی پروژه آغــاز نمود و 
پــس از آن بــه دلیل توانمندی هــای ویژه ای که 
در بهینه سازی طرح ها، ارائه ی راهكارهای مؤثر 
اجرایی، مستندســازی اســناد و مدارک و تنظیم 
گزارشــات جامع پیشــرفت پروژه از خود نشــان 
داد، بــه عنــوان مدیر فنــی و مهندســی مجموعه 

برگزیده  شد.

او دارای مهــارت و دانش الزم در زمینه ی
 برنامه ریزی، بودجه بندی و کنترل پروژه می باشد 
که به وی در ایفای هرچه مؤثرتر ســمت مدیریت 

فنی و مهندسی کمك می نماید.

مرتضی سلطانی شیرازی 
مدیر بازاریابی

کارشناس ارشد MBA - کارشناس مهندسی   
عمران

مدیران  جمله  از  شــیرازی  ســلطانی  مرتضی 
ســیف بنــا فــــوالد مــی باشــد کــه عالوه بـــر 
تحصیـــل در رشــته ی مهندســی عمــران، دارای 
تحصیــالت در حــوزه ی مدیریت نیز می باشــد که 
همین عامــل در کنار تجربیات چندین ســاله ی او 
در زمینــه ی بازاریابی در شــرکت هــای فعال در 
حــوزه ی صنعــت، از وی یك مدیــر بازاریابی قوی 

برای مجموعه ساخته است. 

از دیگر توانایی هایی که حضور او را در سمت فعلی 
مؤثرتر می نماید، توانایی ارتباط مؤثر و ســازنده با 

گروه های مختلف مشتریان مجموعه می باشد.

ابراهیم بیات     
مدیر پروژه

کارشناس ارشد مهندسی عمران - مدیریت 
ساخت

ابراهیم بیات از مدیران جوان مجموعه اســت که 
توانایــی و اســتعداد فوق العــاده ای در مدیریت 
پــروژه های عمرانی در شــرایط ســخت و به ویژه 

بحران های مالی دارد. 

او توانمندی زیادی در مدیریت تعامالت با کارفرمایان 
و پیمانــكاران جــزء دارد. از ویژگــی های منحصربه 
فــردی کــه از وی یك مدیر پروژه ی قــوی و کارآمد 
ســاخته است، توانایی حل مسأله، شناسایی درست 
مســائل و مشــكالت و قدرت قضاوت جهت انتخاب 

بهترین راه حل و تصمیم گیری صحیح می باشد. 

محمد مداحی
معاون تولید

کارشــناس ارشــد مهندســی عمــران - مدیریت 
ساخت

محمــد مداحــی از مدیران جوان، مســلط به دانش 
روز و توانمند سیف بنا فوالد می باشد که سابقه ی 
یك دهه حضور چشمگیر در پروژه های عمرانی را 
دارد. از امتیازات بارز او، پایداری و مقاومت زیاد 
در به ثمر رســانیدن پروژه ها در شــرایط سخت و 
بحرانی است. از جمله ویژگی های اخالقی که او را 
برای سمت معاونت تولید مجموعه مناسب ساخته 
اســت، تعهد باال، اخالق منعطف و تعامل سازنده با 

ذینفعان پروژه می باشد.

مدیران و کارکنان کلیدی سیف بنا فوالد

Managers &
 key personnel
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بخش های اصلی واحد تولید در سیف بنا فوالد

Main parts of 
production unit 

- مدیریت فنی و مهندسی
- مدیریت تولید

- کنترل و تضمین کیفیت
- تحقیق و توسعه
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مدیریت فنی و مهندسی
در این بخش، طراحی انواع ســازه فلزی، ارائه ی راهكارهای مناســب در خصوص مشكالت 
فنــی و اجرایــی پروژه و تهیه ی نقشــه ها و جزئیــات اجرایی صورت می گیــرد. هم چنین 
در بخــش کنترل پروژه کــه زیرمجموعه ی این بخش فعالیت می کنــد، برآورد زمان بندی 
و هزینــه ی اجرای پروژه ها شــامل تدوین ســاختار شكســت پروژه و تخمیــن زمان انجام 
فعالیت ها، حجم و نیز وزن هر فعالیت )اعم از وزن ریالي و فیزیكي( انجام شــده و نظارت 
بر اجرای پروژه مطابق با برنامه ی زمان بندی و هزینه ی پیش بینی شده صورت می گیرد.

مدیریت تولید
در ایــن بخش، برنامه ریزی تولیــد و هماهنگی واحد های مختلــف تولید )قطعه زنی،

 مونتاژ و ...(، همچنین ظرفیت ســنجی مستمر تولید شرکت برای تعیین ظرفیت های خالی 
و بررســی ترتیب و تقدم و تأخر فرآیندها صورت می گیرد. این بخش که اصلي ترین رکن 
واحد تولید مي باشــد، از زمان اجراي یك پروژه فعالیت خود را با جمع آوري و طبقه بندي 
انواع اطالعات نظیر مشــخصات فنی، نقشــه هاي اجرایي و نحوه و زمان تأمین مصالح مورد 

نیاز با هدف برنامه ریزي دقیق و استفاده ی بهینه از امكانات و منابع آغاز مي کند. 

کنترل و تضمین کیفیت
این بخش با به کارگیري نیروی انســانی متخصص و با تجربه و نیز برخورداری از ابزارآالت 
پیشرفته ی آزمایشگاهي، به بررسی و نظارت قبل از تولید، حین تولید و پس از تولید بر 
کیفیت اجرای پروژه اعم از مواد، ابزار، تجهیزات و ماشین آالت و روش های اجرا و بهبود 
مســتمر آن ها از طریق تعیین شــاخص ها و اســتانداردها می پردازد تا در نهایت محصول 

استاندارد از کارخانه خارج و در محل نصب گردد.

کالیبراســیون انواع تجهیزات و ماشــین آالت مرتبط با تولید، تست و آزمون نفرات )به ویژه 
جوشكاران( و کنترل فرآیند نظافت صنعتي و رنگ آمیزي نیز در این بخش صورت می گیرد.

بخش های اصلی واحد تولید در سیف بنا فوالد

Main parts of 
production unit 
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استانداردها
سیف بنا فوالد اقدام به پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت طبق استاندارد 
ISO 9001 نموده اســت که در حال حاضر کلیه ی فرآیندهای آن شناســایی 
شــده و دســتورالعمل ها و فرم های مربوطه تهیه گردیده اســت و تا پایان 

امسال گواهینامه ی منطبق با این استاندارد را کسب می نماید.

انواع بازرسی ها
- بازرسی چشمی جوش

)PT( بازرسی توسط مایعات نفوذ کننده -
)MT( بازرسی توسط ذرات مغناطیسی -

)UT( بازرسی توسط امواج ماوراء صوت -

انواع آزمایشات
- آزمایش کشش )بررسی رفتار تنش-کرنش فوالد(

- آزمایش خیز تیر
- آزمایش ضربه 

- آزمایش خستگی )بررسی حد تحمل فوالد تحت اثر تنش خمشی(
- آزمایش کمانش )بررسی ناپایداری سازه تحت بار فشاری(

- آزمایش خمش )نامتقارن و مرکز برش(
- آزمایش پیچش )االستیك و پالستیك(

- آزمایش کرنش

بازرسی ها و آزمایشات کنترل کیفیت 
در سیف بنا فوالد

تحقیق و توسعه
این بخش به انجام تحقیق پیرامون فعالیت های شرکت، به کارگیری دانش و ایده های نو و 
قابل استفاده مرتبط با اهداف سازمان، آفرینش و طراحی راه و روش های جدید، مهندسی 
مجدد فرآیندها با هدف بهبود و توســعه، پیشــنهاد راهكارهای مناســب به منظورافزایش 
بهره وری نیروی انســانی، تجزیه و تحلیل و پیشــنهاد راهكارهای فنی مناسب به منظور باال 
بــردن بهره وری در اجرا )باال بردن ســرعت و کیفیت اجــرا و ...( و برقراری ارتباط مؤثر و 
مستمر با شرکت های داخلی و خارجی مرتبط به منظور دریافت دانش فنی و نهادینه ساختن 

آن درسازمان می پردازد.

بخش های اصلی واحد تولید در سیف بنا فوالد

Main parts of 
production unit
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ما، در سیف بنا فـــوالد، کیفیت سازه هایمان را تـــا 
100سال تضمین می کنیم.

We, at Seyf Bana Fulad, warrant 
the quality of our structures, till 
100 years.
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فضاهای تولیدی و اجرایی سیف بنا فوالد

- فضای کلی کارخانه

- سالن تولید

- انبار و فضای دپوی مصالح

- ساختمان اداری کارخانه

10،000 مترمربع

۳،500 مترمربع

4،000 مترمربع

۳00 مترمربع

طرح توسعه ی واحد تولید سیف بنا فوالد
با توجه به حجم باالي پروژه هاي در دست اقدام این شرکت و با هدف دست یابی به چشم انداز 
پیش رو، عملیات اجرایي طرح توســعه ی واحد تولید شــرکت آغاز گردیده است. این طرح 
شامل احداث دو باب سوله با دهانه هاي عریض و افزایش خطوط تولید مكانیزه و تجهیزات 
مــدرن تولیدي می باشــد که در نهایت ظرفیت تولید مجموعــه را به میزان ۲5  افزایش 

خواهد داد.

Production 
& execution areas
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تجهیزات و ماشین آالت 
واحد تولید سیف بنا فوالد

ماشین آالت سنگین
  ردیف              شرح                                                                         تعداد

خط تولید ساخت H عمودي

خط تولید ساخت H هیدرولیك

دستگاه گیوتین با قابلیت برش تا ۲0 میلیمتر

)NC( دستگاه برش گرم 9 نازله

 )CNC( دستگاه برش گرم تمام اتوماتیك دیجیتال

CNC دستگاه دریل

دستگاه پانچ 7 کاره وزن160 تني اروپایي

دستگاه دریل رادیال و ستوني

دستگاه H صاف کن

جرثقیل سقف سنگین تا ظرفیت 10 تن

جرثقیل سقفي نیمه سنگین تا ظرفیت 5 تن

جرثقیل سقفي نیمه سنگین تا ظرفیت ۳ تن

1

۲

۳

4

5

6

7

۸

9

10

11

1۲

1

1

1

1

1

1

1

۲

1

۲

۲

1

1۳

14

15

16

17

1۸

19

۲0

۲1

۲۲

۲۳

۲4

۲5

۲6

خط جوشكاري جوش زیر پودري ۲ دروازه اي

خط جوشكاري جوش زیر پودري متحرک

دستگاه گوجینگ

CO2 دستگاه جوش

دستگاه جوش رکتي فایر 650 آمپر

دستگاه پودر خشك کن برقي تا ظرفیت 50 کیلوگرم

دستگاه OVEN با ظرفیت هاي مختلف

دستگاه سنگ فرز در سایزهاي مختلف

دستگاه برش ریلي 1 و ۲ نازله کارا

انواع جرثقیل 1 و ۲ تن و چین پالک هاي دستي 

انواع دریل گرد بر و مگنتي به همراه مته ها

 انواع کپسول اکسیژن و میكس

انواع کپسول گاز 50 و 11 کیلوگرمی

NC پالت اکسیژن 1۲تایي مخصوص دستگاه

۲

1

1

11

۸

1

1

۲۸

۲

۳

۳

16

۲۸

4

ماشین آالت و تجهیزات جوشكاری و برشكاری

دستگاه UT پرتابل دیجیتال به همراه 6 عدد پراب

SIUI پراب زاویه اي 70 ساخت کمپاني

ECC-600 دستگاه ضخامت سنج دیجیتالي رنگ مدل

یوک مغناطیسي مدل WE-7 SHOJ ساخت کانادا

ترمومتر لیزري مدل TM-960 با رنج 60- تا 760+

کولیس دیجیتال ۲0 سانتي متری ژاپني

CAMBRIDGE WELDING GAUGE

V2 و V1 تست بالک

1

1

1

1

1

1

۲

۲

۲7

۲۸

۲9

۳0

۳1

۳۲

۳۳

۳4

تجهیزات آزمایشگاهی

Equipment & machineries of
production unit
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کارفرمایان ما
Our clients
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- تولید و نصب بیش از 10،000 تن سازه فلزی
- اجرای ده ها باب سوله صنعتی

- ساخت انواع مخازن آب، سوخت و ...
- اجرای ده ها کیلومتر راه

- مهندسی و اجرای ده ها پروژه ی انبوه سازی در نقاط مختلف کشور
- اجرای بیش از ۲،000 واحد مسكونی، اداری و تجاری
- مدیریت و اجرای انواع پروژه های کارخانجات صنعتی

Our experiences 
at a glance

سوابق ما در یك نگاه
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پروژه های ما

پروژه های تولید سازه فلزی

Our projects

Steel structure 
production projects
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مسجد مؤسسه خدمات رفاهی کشتیرانی

این مســجد که در محله ی شــیان لویزان واقع شده، دارای مساحت 
زیربنای 1،۲00 مترمربع می باشــد و سیف بنا فوالد، ساخت و نصب 

سازه فلزی آن را بر عهده دارد.

کارفرما:
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

مشاور:
شرکت مهندسی و مدیریت تخصیص پارس

زمان اجرای پروژه:
شروع: 9۲/11/01
پایان: 9۳/0۲/15

قابلیت های ویژه سیف بنا فوالد در اجرای این پروژه:
سرعت سریع ساخت و نصب سازه

محدودیت های این پروژه:
محدودیت در نصب سازه با توجه به شرایط و توپوگرافی محل

ساختمان اداری و تجاری ونك

سازه فلزی این پروژه که دارای 9 طبقه و ۳،000 مترمربع مساحت 
زیربنا می باشد، با اتصاالت جوشی تولید و نصب گردیده است.

کارفرما: 
بخش خصوصی

مشاور:
تبریز سازه

زمان اجرای پروژه: 
شروع: 9۲/10/17
پایان: 9۳/0۳/۳1

ساختمان مسكونی عظیمیه

این ســاختمان مســكونی در محله ی عظیمیه کرج واقع شده است و 
دارای ۸ طبقه و ۳،000 مترمربع مســاحت زیربنا می باشد که سازه 

فلزی آن با اتصاالت جوشی تولید و نصب شد.

کارفرما: 
بخش خصوصی

زمان اجرای پروژه: 
شروع: 9۲/0۳/01
پایان: 9۲/05/۲0

ساختمان مسكونی، تجاری ساقدوش

این ساختمان مسكونی تجاری که در محله ی ساقدوش پاسداران واقع 
است، دارای ۸ طبقه و ۳،۳00 مترمربع مساحت زیربنا می باشد و سازه 

فلزی آن با استفاده از اتصاالت گیردار جوشی تولید و نصب شد.

کارفرما: 
بخش خصوصی

مشاور: 
مهندسین مشاور پاسارگاد

زمان اجرای پروژه: 
شروع: 91/11/01
پایان: 9۲/0۳/01

کارخانه تولید کاشی
و سرامیك معدن

در ایــن پروژه ی احداث کارخانه که در شــهرک صنعتی 
خرم دشــت قزویــن قرار دارد، ســیف بنا فوالد، ســاخت 
ســوله ی کارخانــه و ســازه فلــزی ســاختمان اداری آن با 

اتصاالت پیچ و مهره را بر عهده داشــته است. 

کارفرما: 
بخش خصوصی

مشاور: 
مهندسین مشاور بنا

زمان اجرای پروژه: 
شروع: آبان 91

پایان: آذر 91

پروژه های تولید سازه فلزی

Our projects

3839

می سازیم چون کوه استوار



اماکن رده میانی منطقه دوم دریایی والیت جاسك

هرمــزگان دارای دو منطقــه ی یكــم و دوم نیــروی دریایــی ارتش 
جمهوری اســالمی بــوده که منطقــه ی اول در بندرعباس و منطقه ی 
دوم درشهرســتان جاسك در ۳۳0 کیلومتری شرق بندرعباس واقع 
اســت. منطقه دوم دریایي والیت بــه عنوان یكي از مناطق راهبردي 
نیروي دریایي در شــرق تنگه هرمز جایگاه ویژه اي داشــته و بسیار 
حائــز اهمیت اســت. یكــی از فعالیت های ســیف بنا فــوالد در این 
منطقه، اجرای ۸ باب ســازه ی صنعتی با مســاحت زیربنای ۲0،000 

مترمربع با سازه ی فلزی و اتصاالت پیچ ومهره می باشد. 

کارفرما: 
معاونت مهندســی و پدافند غیرعامل نیروی دریایی ارتش جمهوری 

اسالمی ایران
مشاور:

دریا بندر
زمان اجرای پروژه: 

شروع: 91/06/15
پایان: 91/1۲/15

قابلیت های ویژه سیف بنا فوالد دراجرای این پروژه:
- استفاده از پوشش رنگ هایی با مشخصات خاص و ضخامت بیش

   از 400 میكرون جهت مقابله با خوردگی
- پوشــش کلیه ی قسمت هایی که پس از نصب دچار خرابی رنگ 

   شده اند با روش های علمی و فنی
- بارگیری و حمل سازه تا مسافت 1،۲00 کیلومتر

- استاندارد بودن کلیه ی مصالح و آهن آالت مورد استفاده
محدودیت های این پروژه:

- بحث خوردگی سازه های فلزی به دلیل شرجی بودن منطقه و وجود
   گاز کلر

سالن VIP فرودگاه مهرآباد

در ایــن پــروژه که بــه منظور اســتقبال از میهمانان اجالس ســران 
کشــورهای عضو جنبش عــدم تعهد اجــرا گردید، ســیف بنا فوالد، 
ســاخت و نصب ســازه فلزی آن با اتصاالت پیچ و مهره در ۳ طبقه و 

مساحت زیربنای ۲،500 مترمربع را بر عهده داشته است.

بهره بردار:
شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور

کارفرما: 
شرکت بستاب بنا

مشاور:
ساخت آزما

زمان اجرای پروژه: 
شروع: 91/01/01
پایان: 91/01/15

قابلیت های ویژه سیف بنا فوالد دراجرای این پروژه:
- سرعت بسیار باالی اجرای پروژه

- کیفیت باالی اجرای پروژه علی رغم باال بودن سرعت اجرا
- نصب سازه با حداقل ایرادات

محدودیت های این پروژه:
- محدودیت زمانی بسیار زیاد جهت اجرای پروژه در ایام تعطیالت نوروزی
- محدودیت های امنیتی باال جهت نصب سازه فلزی به دلیل اجرای 

   پروژه در محل فرودگاه مهرآباد

ساختمان مسكونی مرجان و گل سنگ

این ساختمان با کاربری مسكونی، مساحت زیربنای ۲،۲00 مترمربع 
و 9 طبقه، در خیابان نیاوران قرار دارد که سازه فلزی آن با اتصاالت 

پیچ و مهره توسط سیف بنا فوالد اجرا گردید. 

کارفرما: 
بخش خصوصی

مشاور:
آرمه سازان

زمان اجرای پروژه: 
شروع: 91/01/15    

پایان: 91/04/۲0 

پروژه های تولید سازه فلزی

Our projects
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ساختمان دیوان عدالت اداری

ایــن ســاختمان، دارای کاربــری اداری با مســاحت زیربنای 
54،000 مترمربع و 10 طبقه می باشــد. وزن ســازه فلزی 
آن که با اتصاالت پیچ و مهره و با رعایت استانداردهای فنی 

توسط سیف بنا فوالد تولید شده، 1،500 تن است.

بهره بردار:
دیوان عدالت اداری

کارفرما: 
سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران

مشاور:
گنو

زمان اجرای پروژه: 
شروع: 90/0۸/۲۸
پایان: 91/0۳/0۸

ساختمان مسكونی صدرا

این پروژه با مســاحت زیربنای 1۳،000 مترمربع در 1۲ طبقه جهت 
استفاده ی کارکنان دادگستری قزوین در میدان مادر این شهر اجرا 
شــده که سیف بنا فوالد، ساخت و نصب ســازه فلزی آن را بر عهده 

داشته است.

بهره بردار:
تعاونی مسكن دادگستری قزوین

کارفرما: 
شرکت ابنیه سازان مانو

مشاور:
خاک و سازه خاورمیانه
زمان اجرای پروژه: 
شروع: اسفند ماه 90
پایان: اسفند ماه 91

پروژه های تولید سازه فلزی

Our projects
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ساختمان بانك پاسارگاد رشت

این ســاختمان جهــت فعالیــت بخش اداری و شــعبه مرکــزی بانك 
پاســارگاد در 1۲ طبقــه و با مســاحت زیربنــای ۳،500 مترمربع در 
خیابان مطهری رشت احداث گردیده است که سیف بنا فوالد، ساخت 

و نصب سازه فلزی آن را بر عهده داشته است.

کارفرما: 
معاونت ساختمان بانك پاسارگاد

مشاور:
معماران پیشرو

زمان اجرای پروژه: 
شروع: ۸۸/06/۲4    

پایان: ۸9/01/۲۸  
قابلیت های ویژه سیف بنا فوالد در اجرای این پروژه:

کیفیت باالی سندبالست و رنگ سازه فلزی جهت مقابله با  خوردگی
محدودیت های این پروژه:

- محدودیت در نصب سازه فلزی به دلیل قرار گرفتن پروژه در 
   مرکز شهر و پرتردد بودن محل

- بحث خوردگی سازه های فلزی به دلیل شرجی بودن منطقه 

کارخانه صنایع شیمیایی تولید سموم کشاورزی

این پروژه شــامل تولید و نصب یك باب ســوله بــا دهانه ۲1 متر و 
طول ۸0 متر است که در شهر ساری واقع شده است.

کارفرما: 
بخش خصوصی

زمان اجرای پروژه: 
شروع: تیر ماه 90

پایان: شهریور ماه 90
قابلیت های ویژه سیف بنا فوالد در اجرای این پروژه:

سرعت باالی ساخت، ارسال و نصب سازه فلزی

مجموعه مسكونی پیروزی

این ســاختمان مسكونی در خیابان پیروزی واقع شده است و دارای 
6 طبقه و ۲،500 مترمربع مســاحت زیربنا می باشــد که سازه فلزی 

آن با اتصاالت جوشی تولید و نصب شد.

کارفرما: 
بخش خصوصی

زمان اجرای پروژه: 
شروع: پاییز ۸9 

پایان: زمستان ۸9

پروژه های تولید سازه فلزی

Our projects
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پروژه های ما

Our projects

پروژه های مدیریت، مهندسی، 
خرید، اجرا و تأمین مالی

Management, Engineering, Procurement, 
Construction, and Finance projects
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Our projects
مهندسی،  مدیریت،  های  پروژه 

خرید، اجرا و تأمین مالی

مجتمع تجاری، اداری و پارکینگ طبقاتی ستارخان

ایــن پروژه که با دو کاربری تجاری، اداری و پارکینگ طبقاتی احداث 
می گردد، دارای 15،000 مترمربع مساحت زیر بنا، 9 طبقه پارکینگ 

و 7 طبقه تجاری، اداری می باشد.

کارفرما:
مؤسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده )مؤسسه اعتباری نور(

مشاور:
مهندسین مشاور بنا

زمان اجرای پروژه:
شروع: 9۲/0۲/1۸

ساختمان مرکزی مؤسسه اعتباری نور

این ســاختمان که در خیابان مطهری، خیابان ترکمنستان واقع شده، 
دارای ۳4،000 مترمربع مساحت زیربنا و ۲0 طبقه می باشد و جهت 

تمرکز بخش اداری مؤسسه اعتباری نور در حال اجرا می باشد.

کارفرما: 
مؤسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده )مؤسسه اعتباری نور(

مشاور:
تدبیر ساحل  پارس

زمان اجرای پروژه: 
شروع: 91/1۲/۲۳

۲04 واحد مسكونی منطقه دوم 
دریایی والیت، جاسك

یكــی از فعالیــت های تیم ســیف بنا فــوالد در این منطقــه، اجرای 
۲04 واحد مسكونی با اســكلت بتنی در 17 بلوک 1۲ واحدی جهت 

استفاده ی پرسنل  سازمانی منطقه دوم دریایی والیت می باشد.

کارفرما: 
معاونت مهندســی و پدافند غیرعامل نیروی دریایی ارتش جمهوری 

اسالمی ایران
مشاور:

دریا بندر
زمان اجرای پروژه: 

شروع: 91/10/06

معابر منطقه دوم دریایی والیت، جاسك

از جمله فعالیت های تیم ســیف بنــا فوالد در این منطقه، اجرای ۲4 
کیلومتر از راه های اصلی شبكه ی معابر منطقه می باشد.

کارفرما: 
معاونت مهندســی و پدافند غیرعامل نیروی دریایی ارتش جمهوری 

اسالمی ایران
مشاور:

دریا بندر
زمان اجرای پروژه: 

شروع: 91/06/15
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برج باغ رویا

این ســاختمان مســكونی کــه در محلــه ی پونك واقع شــده، دارای 
مساحت زیربنای 6،500  مترمربع بوده ودر 1۲ طبقه بنا شده است.

کارفرما: 
بخش خصوصی

مشاور:
مهندسین مشاور بنا

زمان اجرای پروژه: 
شروع: دی ماه 90

مجتمع تجاری، اداری زهره نیاوران

این پروژه با مساحت زیربنای ۳5،000  مترمربع در خیابان نیاوران 
قرار دارد که تیم ســیف بنا فوالد، مهندسی، خرید و اجرای آن را بر 

عهده دارد.

کارفرما: 
بخش خصوصی

مشاور:
فرزاد دلیری

زمان اجرای پروژه: 
شروع: 90/07/07

۳00 واحدی مسكن مهرکاشمر

ایــن پــروژه با هــدف ســاخت مســكن ارزان  قیمت با اســتفاده از 
تسهیالت بانك مســكن به منظور خانه دار شدن اقشار ضعیف و کم 
درآمد جامعه در شهرستان کاشمر استان خراسان رضوی تعریف شد 
که تیم ســیف بنا فوالد، اجرای ۳00 واحــد در 150بلوک ۲ طبقه با 

مساحت زیربنای ۲7،۳00 مترمربع را بر عهده داشت.

کارفرما: 
سازمان مسكن و شهرسازی استان خراسان رضوی

مشاور:
ایران آرک

زمان اجرای پروژه: 
شروع: ۸9/07/۲۸
پایان: 90/11/05

قابلیت های ویژه تیم سیف بنا فوالد در اجرای این پروژه:
سرعت باالی اجرا

Our projects
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مجتمع مسكونی 490 واحدی شقایق ساری

ایــن مجتمــع به مســاحت زیربنــای 75،000 مترمربع جهــت تأمین 
مســكن کارکنان نیروی انتظامی و به همت بنیاد تعاون ناجا در شــهر 
ســاری احداث می گردد. تیم ســیف  بنا فوالد، مدیریت، مهندســی، 

خرید و اجرای این پروژه را بر عهده دارد.

بهره بردار:
بنیاد تعاون ناجا

کارفرما: 
شرکت سازه پایدار قرن مازندران

مشاور:
مهندسین مشاور روژان و همكاران

زمان اجرای پروژه: 
شروع: ۸9/1۲/10

قابلیت های ویژه تیم سیف بنا فوالد در اجرای این پروژه:
- بازطراحی کل ســازه ی پروژه و صرفه جویی اقتصادی قابل توجه

   در استفاده از فوالد و بتن
- پیاده سازی مهندسی ارزش در پروژه

- توان باالی فنی و مدیریتی و جلب اعتماد کارفرما
- ارائه ی پیشــنهادات مناسب در جهت اقتصادی کردن پروژه در 

   بخش های تأسیسات مكانیكی و برق

1۳0 واحدی مسكن مهر اسالمشهر

در این پروژه که با هدف ساخت مسكن ارزان قیمت برای اقشار کم 
درآمد جامعه در شهرســتان اسالمشهر اجرا شد، تیم سیف بنا فوالد، 
اجــرای 1۳0 واحد با مســاحت زیربنای 11،000مترمربع را بر 

عهده داشت.

کارفرما:
سازمان مسكن و شهرسازی استان تهران

مشاور:
مهندسین مشاور آطن
زمان اجرای پروژه:
شروع: ۸9/06/06
پایان: 9۲/01/15

قابلیت های ویژه تیم سیف بنا فوالد در اجرای این پروژه:
- بازطراحی سازه های پروژه، تهیه ی شاپ مناسب و سری سازی
- سرعت باالی اجرای پروژه با توجه به قابلیت تكرارپذیری اجزا

- کاهش وزن سازه در مترمربع با استفاده از تكنیك های نوین طراحی

گابیون بندی و الیروبی مسیل دره پل زایگان

ایــن پروژه که در مســیل دره پل زایگان از مســیل هــای منتهی به 
فشــم رود می باشــد، با ایجاد چندین سیل بند و جمع آوری رسوب، 
مانع از ورود رسوب به رودخانه و در نهایت مخزن سد لتیان شده و 

از کاهش حجم ذخیره ی آب سد جلوگیری می کند.

کارفرما:
شرکت آب منطقه ای تهران

مشاور:
مهندسین مشاور یكم
زمان اجرای پروژه:
شروع: ۸۸/04/1۸

پایان:۸9/06/۲0
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توسعه ی کارخانه ی بنای سبك
 آستان قدس رضوی )هبلكس(

شرکت کارخانجات بنای سبك قدس رضوی، تولید کننده ی بلوک های 
هوادار اتوکالو شده با نام تجاری هبلكس، تا سال ۸9 با یك خط تولید 
فعالیــت می نمود که در آن ســال، مدیریت و اجرای طرح توســعه ی 
کارخانــه جهت فعالیت در دو خط تولید مجزا با ظرفیت اســمی تولید 

روزانه هزار متر مكعب توسط تیم سیف بنا فوالد انجام شد.

کارفرما: 
شرکت کارخانجات بنای سبك آستان قدس رضوی )هبلكس(

مشاور:
تدبیر ساحل پارس

زمان اجرای پروژه: 
شروع: اردیبهشت ۸۸ 

پایان: اردیبهشت ۸9
قابلیت های ویژه تیم سیف بنا فوالد در اجرای این پروژه:

- نصب هم زمان سازه های ساختمانی و سازه های صنعتی کارخانه
- به کار گیری نیروهای فنی با قابلیت بسیار باال در بخش های سازه،

    نصب قطعات و طراحی و شناسایی اجزای سازه
- اجرای ســازه ی مخروطی شكل با ورق ۲0 میلی متری و نصب آن

    داخل سیلوی بتنی با حداکثر دقت
 - جابجایی قطعات صنعتی دارای حجم و وزن بسیار باال به روش های

    فنی خاص
محدودیت های این پروژه:

محدودیت زمانی زیاد جهت بهره برداری از کارخانه

مجتمع مسكونی بزرگمهر

این محتمع ۳0 واحدی با کاربری مســكونی، دارای مســاحت زیربنای 
6،100 مترمربع می باشد که در ۲ بلوک و 7 طبقه اجرا شده است.

کارفرما: 
شرکت نوسازی و عمران تهران

مشاور:
پی برز

زمان اجرای پروژه: 
شروع: ۸7/07/15
پایان: ۸9/07/06
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مجتمع مسكونی کوثر الهیه

ایــن مجتمع مســكونی به همت آســتان مقــدس امــام زاده صالح و 
حســینیه ثاراهلل به منظور بهره برداری از درآمد ناشــی از اجاره ی 
واحدهــای آن به نفع حســینیه، در منطقه ی الهیه بنا شــده اســت. 
عملیــات مهندســی، خریــد و اجرای این پــروژه که دارای مســاحت 
زیربنای ۲،600 مترمربع می باشــد، بر عهده ی تیم ســیف بنا فوالد 

بوده است.

کارفرما: 
آستان مقدس امام زاده صالح )ع( و حسینیه ثاراهلل

مشاور:
مهندسین مشاور بنا

زمان اجرای پروژه: 
شروع: ۸7/0۲/۳1
پایان: ۸9/05/۲5

قابلیت های ویژه تیم سیف بنا فوالد در اجرای این پروژه:
انجام همزمان گودبرداری و نصب سازه به دلیل محدودیت ابعاد زمین

محدودیت های این پروژه:
محدودیت ابعاد زمین پروژه

مجتمع مسكونی 160 واحدی شهید شاه آبادی

ایــن پــروژه با هدف ســاخت مســكن ارزان قیمــت با اســتفاده از 
تسهیالت بانك مسكن به منظور خانه دار شدن طالب حوزه علمیه قم 
با ظرفیت 10 هزار واحد مسكونی تعریف شد که تیم سیف بنا فوالد، 

اجرای 160 واحد را بر عهده داشت.

بهره بردار:
مرکز خدمات حوزه های علمیه استان قم

کارفرما:
شرکت فجر اسكله

مشاور:
مؤسسه عمران نورگستر قم

زمان اجرای پروژه:
شروع: ۸4/09/۲0  

پایان: ۸7/0۲/0۲
قابلیت های ویژه تیم سیف بنا فوالد در اجرای این پروژه:

- سرعت بسیار باال در اجرای پروژه
- هماهنگی اجرای پروژه با برنامه زمان بندی پیش بینی شده

محدودیت های این پروژه:
- وابستگی منابع مالی پروژه به بانك مسكن و لزوم هماهنگی اجرا
    با برنامه زمان بندی پیش بینی شده به منظور تخصیص منابع بانكی

 - تورم بسیار باال در سال ۸6
- سرمای شدید و بی سابقه در زمستان سال ۸6

- بحران نیروی کارگر به دنبال سیاست دولت مبنی بر اخراج نیروهای
   افغانی از کشور
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سایر پروژه ها

- مدرسه شهید فوالدی سوهانك     

- مرکز فضایی ماهدشت     

- ساختمان های صنعتی مرکز تحقیقات شیمیایی

- پارکینگ و محوطه سازی برج های مسكونی پروژه ۳۸ صدا و سیما     

- برج 90 واحدی پروژه ۳۸ صدا وسیما    

- 70 واحد مسكونی شهرک فرهنگیان     

- 4۸ واحد مسكونی سپاه پاسداران     

- طرح توسعه مخازن سوخت نیروگاه منتظر قائم     

- مخزن آب 1000 مترمكعبی آتش نشانی نیروگاه منتظر قائم     

- 4۸ واحد سوله فرهنگی، مذهبی     

- مجتمع ورزشی آرامیس

مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی )ره(

سازمان فضایی ایران

مرکز تحقیقات شیمیایی وزارت کشاورزی

صندوق بازنشستگی صدا وسیما  

صندوق بازنشستگی صدا و سیما

تعاونی مسكن فرهنگیان

شرکت طریق القدس

شرکت نصب نیرو

شرکت نصب نیرو

شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران

بخش خصوصی

عنوان پروژه                                                                                                         کارفرما

Other projects

design by: j.shahverdi@yahoo.com

prepared by:  www.karnakasb.com
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دفتــر مرکزی: تهران، بلوار میرداماد، جنب ســاختمان اســكان، پالک ۳49، 
طبقه 11، واحد ۲  ،  تلفن:6۲1 49 ۸۸6 0۲1  فكس:6۲۲ 49 ۸۸6 0۲1

کارخانه: قزوین، شــهر صنعتی لیا، خیابــان هنر، خیابان ارزش، انتهای 
خیابان حكمت  ،  تلفن: 916 54 44 0۲۸۲   فكس: 917 54 44 0۲۸۲


