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تاریخچه شرکت اطمینان راه قم مجموعــه اطمینــان راه قــم در ســال 1364 بــه صــورت پیمانــکاری حقیقــی  
و سیســتم اجرایــی ســنتی فعالیــت عمرانــی خــود را در شــهر قــم  آغــاز نمــود 
ســپس بــا تاثیــر چشــمگیر ایــن شــرکت در برنامــه توســعه شــهری و سیاســت 
ــال  ــاه س ــهریور م ــت در ش ــم توانس ــتان ق ــازی در اس ــرفت شهرس ــای پیش ه
1384 بــه طــور رســمی اقــدام بــه تاســیس شــرکت اطمینــان راه قــم بــا شــماره 
ثبتــی 5206 نمایــد.در حــال حاضــر بــا تــاش بــی وقفــه مدیریــت و پرســنل 
ــم  ــتان ق ــکاران اس ــرآمدان پیمان ــز س ــد ج ــته ان ــرکت توانس ــن ش ــال درای فع
گردنــد کــه بــا تکیــه بــر توانایــی هــای مهندســی ، تجهیــزات ،ماشــین آالت و 
کارخانــه تولیــد بتــن و قطعــات بتنــی پیــش ســاخته و بهــره منــدی از سیســتم 
کنتــرل پــروژه مبتنــی بــر اســتاندارد هــای روز مــورد اعتمــاد شــهرداری کل 
اســتان و  کارفرمایــان در راســتای اجــرای پــروژه هــای عظیــم عمرانــی قــرار 

گیرنــد.  

E.R.Q COMPANY شرکت اطمینان راه قم
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شــرکت اطمینــان راه قــم بــا راه انــدازی شــرکت هــای زیــر مجموعــه و تعامــل ســازنده 
بــا آنهــا توانایــی تولیــد تمــام محصــوالت مــورد اســتفاده در پــروژه هــای عمرانی اســتان 
قــم را بــا کیفیــت هــای تضمیــن شــده توســط اســتاندارد هــای تعریــف شــده و کنتــرل 
آنهــا توســط آزمایشــگاه مجهــز ایــن شــرکت فرآهــم آورد کــه قــدم بلنــدی در راســتای 
ارتقــا ســطح کیفــی و اجــرای دقیــق زمانبنــدی پــروژه هــای اجرایــی محســوب میشــود.

عمران بتن :
                شــرکت عمــران بتــن  در ســال 
آغــاز  12506رســما  ثبتــی  شــماره  بــا   1393
ــا  ــاده ب ــن آم ــن بت ــه تامی ــود و وظیف ــه کار نم ب
کیفیــت تضمیــن شــده توســط اداره اســتاندارد 
و کنتــرل مــداوم کیفیــت محصــوالت خــود 
توســط آزمایشــگاه مجهــز و فعــال مســتقر 
ــان  ــاز مجموعــه شــرکت اطمین ــه  نی در کارخان
راه را برطــرف نمــوده و بــا ظرفیــت تولیــد 
ســالیانه 130000 تــن بتــن آمــاده تــا رده کیفــی 
ــاز هــای ســایر پــروژه هــا  c45 پاســخگوی نی

ــد.  ــی باش ــم را م ــطح ق ی س

سهند عمران  آسیا :
                           شرکت سهند عمران آسیا  
ــه  ــز از ســال 1394 فعالیــت خــود را در زمین نی
تولیــد قطعــات بتنــی پیــش ســاخته ،ســنگ 
هــای مصنوعــی و کــف پــوش هــای گوناگــون 
آغــاز نمــود و بــا بهــره گیــره از آزمایشــگاه 
ــوالت  ــه محص ــی ارائ ــه توانای ــز مجموع مجه

ــت. ــت را داراس ــن کیفی ــود در باالتری خ
         

شرکت های زیر مجموعه

,,
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مدیریت و پرسنل مجموعه شرکت اطمینان راه قم

ــال  ــنل فع ــر پرس ــتن 63 نف ــار داش ــا در اختی ــم ب ــان راه ق ــرکت اطمین ش
شــامل 3 نفــر مهنــدس عمــران بــرای پیــاده ســازی و اجــرای  پــروژه هــای 
عمرانــی بــا کیفیــت مطلــوب و زمانبنــدی دقیــق و 1 نفــر مهنــدس مســتقر 
در آزمایشــگاه بــه منظــور کنتــرل کیفیــت محصــوالت تولیــدی در واحــد 
ــن  ــی از بزرگتری ــادی  یک ــر ع ــر کارگ ــه و 40 نف ــن مجموع ــدی ای تولی
مجموعــه هــای عمرانــی در ســطح اســتان محســوب میشــود کــه در تحقــق 

ــر گام میگــذارد. ــد و موث ــی مفی سیاســت هــای کارآفرین

ت سازمانی
چار
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 امکانات و تجهیزات کارگاهی

هی
رگا

 کا
ت

یزا
جه

ت ت
یس

ل

• 1دستگاه•بچینگ•پالنت•1•متری	
• 1دستگاه•بچینگ•پالنت•0.5متری	
• 3•دستگاه•پمپ•انتقال•بتن•ثابت•و•دکل)زمینی•و•هوایی(	
6 دستگاه•کامیون•تراک•میکسر•به•روز	 

• 1دستگاه•لودر•مکانیکی	
• دستگاه•تولید•جدول•وب•پرس	
• دستگاه•مکانیزه•تولید•بلوک•مکانیزه•سبک•و•سنگین	
• دستگاه•تولید•بلوک•دستی	
• دستگاه•تولید•سنگ•مصنوعی•و•کف•پوش•مکانیزه.	
• باسکول•کامپیوتری•دیجیتال	
• کارگاه•تعمییر•و•نگهداری•تجهیزات•و•ماشین•آالت	
• آزمایشگاه•تجهیز•شده•کنترل•کیفیت••	
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 خدمات و محصوالت

  بتن آماده
تولید بنت آماده تا مقاومت c45 با ظرفیت تولید 130000 

تن سالیانه به همراه کنرتل و تضمین کیفیت محصول توسط 
آزمایشگاه تجهیز شده مجموعه .دارای نشان استاندارد 

خدمات عمرانی

• راهسازی	
• ساخت ابنیه	
• ساخت محوطه	
• پل سازی	
• هدایت آبهای سطحی	
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ــه  ــل ارائ ــوالت قاب ــات و حمص ــرح خدم ش
توســط جمموعــه شــرکت اطمینــان راه قــم  

جداول مکانیزه وب پرس
تولید انواع جداول مکانیزه پرسی در ابعاد مختلف با کیفیت 

تضمین شده توسط آزمایشگاه این رشکت .

تولید انواع سنگ های مصنوعی و کف پوش ها در ابعاد،اشکال 
و رنگ های گوناگون توسط مجموعه رشکت اطمینان راه قم .

سنگ مصنوعی و کف پوش های معابر

بلوک مکانیزه و دستی
تولید انواع بلوک های دستی و مکانیزه با دستگاه های مدرن و 

کیفیت مطلوب در این مجموعه .

  دال بتنی مسلح و پایه فنداسیون

تولید انواع دال های بتنی مسلح ترافیکی و شهری در ابعاد 
مختلف وپایه فنداسیون سیستم های روشنایی دراین مجموعه .
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هــای آب  هدایــت   -1 
ــدول گذاری ــطحی  و ج  س

ــت ــل بعث پ

کارفرما:شرکت توسعه و عمران
تاریخ:1393/04/04

شماره پیمان:55/78559



2- تکمیل بلوار پیامبر اعظم
کارفرما:شرکت توسعه و عمران

تاریخ:1393/09/11
شماره پیمان:55/212865
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پرو
 3-جــدول گــذاری و آب رو های

تقاطــع شــهدای مدافــع حرم

کارفرما:شرکت توسعه و عمران
تاریخ:1395/12/28

شماره پیمان:2/238499
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 4-جــدول گــذاری تقاطــع غیــر
ــی و ــهید کریم ــطح ش ــم س  ه

ــطحی ــای س ــت آبه  هدای
کارفرما:شرکت توسعه و عمران
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پرو
 5-احــداث ســاختمان
ــور ــس راه ــتگاه پلی ایس

کارفرما:شهرداری مرکز استان قم
تاریخ:1394/10/29

شماره پیمان:247227

ــاماندهی  6-بهسازی و س
ــرت  ــوار حض ــای بل انته

ــه)س(.  معصوم

کارفرما:شهرداری مرکز استان قم
تاریخ:1395/03/16

شماره پیمان:59759
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بوســتان  7-احــداث 
گلبــاران

هــای پــروژه   ســایر 
یافتــه انجــام 

• جدول•گذاری•مجموعه•پل•های•جمهوری•و•هدایت•آبهای•سطحی	
• جدول•گذاری•محله•9•پردیسان	
• جدول•گذاری•پارک•های•محله•ای•پردیسان	
• آماده•سازی•اراضی•شهرک•مهدیه	
• تهیه•و•اجرای•کف•پوش•بتنی•جهت•تقاطع•شهدای•15•خرداد	
• جدول•گذاری•و•اجرای•موزاییک•فرش•تونل•غدیر	
• جدول•گذاری•و•احداث•انهار•جمع•آوری•آب•های•سطحی•محالت•مهدیه•و•توانیر	
• جدول•گذاری•معابر•اصلی•و•فرعی•شهر•قنوات	
• عملیات•ساخت•دیوار•حائل•تقاطع•غیر•هم•سطح•شهر•جعفریه	
• و.........	
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email:etminanraheqom@gmail.com
central office:No.367,7tir st.,Qom,IR
tell.fax:025 36704775
factory:4ally,shahid khodakaram st,Qom,IR
tell:025 36701004
     025 36573290
fax:025 36573296
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