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شــرکت آنین در ســال 1372 با هدف ارائهي خدمات مهندســی، در زمینهي مدیریت طرح، طراحی، تأمین 
تجهیزات، ساخت، نصـب، اجرا، مشـاوره  و نظارت، در حوزههاي تخصـصـی صنعت، معدن، عمران، ساختمان، 
انرژي و صنایع غذایی به ثبت رسید و فعالیت خود را در چند گرایش از جمله طراحی تجهیزات صنایع خودرو و 

ماشی نسازي آغاز کرد.

      ما، در شـــــــرکت آنین، بهمدد تجربیات نیروهایی 

متخصص و استقرار سیستمهاي مدیریت پروژه و تضمین 

کیفیت، موفق شدهایم نزدیک به 400 پروژهي صـنعتی و 

ساختمانی بزرگ را انجام و تحویل دهیم، که برخی از آنها 

در زمرهي بزرگترینها در دنیا، خاورمیانه و ایران قرار می-

گیرند.

      در سا لهاي اخیر این شـرکت در زمینههاي مدیریت 

طرح، نظارت عالیه وکارگاهی، طراحی و مهندسی، تأمین 

و اجرا فعال بوده اســــت. افزون بر این، در این مجموعه، 

ضمن تمرکز بر حوزههاي صنایع فلزات اسـاسـی، فرآوري 

کانیهاي معدنی، تصــــــفیه و تأمین آب و نـیز صـنایع 

ساختمـانی در جـهت تـوسعـهي مـنابع انـســـانی و زیر 

ساخ تها نیزگامهاي موفقیتآمیزي برداشته شده است.

      این شرکت با چشـ مانداز سودآوري و خلق ارزش افزوده براي ذینفعان، پاسداشت ارزشهاي انسـانی و ایجاد شرایط 

بهتر زندگی، رعایت موازین زیســتمحیطی و احترام به طبیعت، خدمات خود را بر اساس سیســـتم استاندارد مدیریت 

کیفیت ISO 9001 - 2015 با ب هکارگیري آخرین اســـــتانداردها و دانش فنی و مدیریتی بهروز، ارائه م یکند و بهبود 

مستمرِ اثربخشیِ سیستمهاي مدیریتی و همچنین تأمین رضایت کاربر، مشتري یا کارفرما را از اهداف خود م یداند.



درباره ما

      ما گـروهی هستیم متشکل از کارآفرینان، مهنـدسان، طرّاحان، سیاس تگذاران مدیریتی، 

کارشناسان مالی، مـدرسان، پژوهشــــگران و معماران. جملگی با باور به یک سري ارز شهاي 

مـشـترك که تأثیـري مسـتقیم بر عملکردمان دارد در راستاي پاسداشت ارز شهاي انسـانی و 

خلق ارزش افـزود هي بیشـــتـر براي ذینفعان قدم بر م یداریم. ما همانطور زندگی میکنیم که 

فکــر میکنیم و امیدواریم تغییـــر را در جهان پیـــرامونمان به گون هاي رقم زنیم که نیـازها و 

ـ ههاي بیا ننشـــد هي مـشـــتریانمان را برآورده سـازد. مـجموع هي شـرک تهاي آنین  خواست

خدمات خـود را با اســــتانداردهایی جهانی ارائه م یکنـد و خود را متعهـد م یدانـد که آثاري 

مثبت از خود به یادگـار بـگذارد.
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دوره اجـرا :از سال 1398 تا کـنون

      ساختمان اداري شهربابک از معدود ساختما نهاي جامع اداري در کشــــور است که 
کاربر يهاي گوناگون را در دل خود جاي داده و نیازهاي بیاننشـــــدهي طیف وسیعی از 
کاربـران را لحاظ کرده اسـت. این ســاختمان شــامل بخ شهاي اداري، ســالن همایش، 

مـجموعهي آموزشی، کلینیک پـزشکی، رستوران و فضاهاي رفاهی است.

      زیربـناي سـاختمان حدود 30 هزار مترمربع و مجهّز به زیـرســاخ تهاي کامل براي 
برگزاري همای شهاي ملی و منطق هاي است. همچنین سـاختمان به سـبکی کامالً مدرن و 
شـاخص در سـطح بی نالمللی طراحی شـده که م یشــود ادعا کرد جامعترین و زیباترین 

ساختمان اداري در کشور است.

پـروژ ههـاي سـاختمانی

کارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران

ساختمان اداري مجتمع مس شهربابک









      سایت پـروژه با مـســـاحت حدود 8 هکتار شامل جاد هها، محوطهسازي و تأمین پارکـینگ براي خودروهاي 
سرویس (مین یبو سها و اتوبو سها)، خودروهاي شـخصـــی و خودروهاي واحد حملونقل مـجموعه (موتورپول) 
بوده است. تعدد سـاختمانها، ابعاد نه چندان بـزرگ آنها و نحوهي ارتباط آنها بر اسـاس نیاز کارفرماي پروژه، تیم 
طراحی را بر آن داشـت تا اکـثر کاربريهاي فوقالذکر را به جز ســاختمان رفاهی رانـندگان با ســردر و دروازهي 

ورودي مجموعه در قالب یک ساختمان واحد به شیوهاي مبتکرانه ادغام و طراحی کند.

     پروژهي مجموعهي سردر و ساختمانها و سایت دروازهي شرقی مجتمع مس خاتونآباد مشــتمل بر طراحی 
: سـاختما نگیت حفاظت تردد خودروها، ســاختمان کنترلی ورود و خروج پرســنل، مهمانان و  موارد ذیل اسـت
پیمانکاران، ساختمان منابع انســانی، ساختمان حراست مجموعه، ساختمان واحد ایمنی، ساختمان واحد نظارت 

(موتورپول)، ساختمان رفاهی رانندگان و سردر ودرواز هي ورودي مجموعه.

دوره اجـرا :از سال 1396 تا کـنون
کارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران

سـردر و سـاختمان کنتـرل مجتمع مـس خاتو نآباد





پـروژ ههـاي صنعتـی

      در این پـروژه، شرکت مهندسین مکانیک جامدات آنین وظیفهي مشـاوره و نظارت عالیه و 
کارگاهی را برعهده داشت. پـروژه از سال 1388 آغاز و در زمان پی شبینی شـده به پایان رسـید. 
عملیات اجرایی در آخرین روزهاي ســال 1389 به پایان رســـید و آبگیري تیکنر آغاز شـــد. 

راهاندازي و بهر هبرداري از پروژه در آغازین روزهاي سال 1390 انجام شد.

     پـروژهي افـزایش ظـرفیت تـیکنرهاي بـاطله که میتوان از آن با عـنوان افــزایش ظـرفیت 
آبـگیري از تـیکنرهاي باطله نام بـرد به مـنظور تأمـین آب مـورد نیاز بـراي فاز دو تـوســعهي 
تـغلیظ و باالبـردن ظـرفیت استحصــــــال و بـازیافت آب به بـیش از 75% در مـجتمع مـس 

سرچشمه تـعریف شـد.

دوره اجـرا: 19 ماه (1390 )
کارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران

افـزایش ظـرفیت تیکنـرهاي باطلـه







     در مجتمع مس سـرچشـمه نیز در کنار افزایش ظرفیت تیکنرهاي باطله به بیش از دو برابر، مـســألهي انتقال آب 
استحصالشده به کارخانهي تغلیظ مد نظر قـرار گرفت و تصمیم بر آن شد که پم پخانهي جدیـدي در کنار تیکنرهاي 
باطله احداث گـردد. با توجه به مـحدودی تهاي فضـایی موجود، گزین ههاي مختلفی براي محل پم پخانه مطرح و طی 
برگزاري جلســـــــات مـتعدد و انجام مطالعات فنی و مالی فراوان کلیهي گزین هها بررسی شده و بـهترین گـزینه که 
خاکبرداري ترانشـــــهي مـشـــــرف به تیکنرها و احداث پم پخانـه در این محل بود انـتخاب و در نـتیجه عملیات 

خاکبـرداري تـرانشه آغاز گـردید.

     عملیات اجرایی نیز در سایت بر اساس دستورالعم لها و نقش هها و تحت نظارت مستقیم و مـستمر مـجموعه آنـین 
آغاز شــد. پس از انـجام بیش از 160,000 مترمکعب خاکـبرداري، بیش از 5000 مترمربع نـیلینگ و شــاتکریـت به 
ارتفاع 20 مـتر، احداث 4 حلقه چاه هر یک با قطر یک متر و طول بیش از 30 متر در کمتر از ســــــــــه ماه پروژهي 
خاکبرداري محل احداث پم پخانهي جدید آب برگشتی مجتمع مس سرچشمه و پایدارسازي ترانشه مشـرف به آن با 

موفقیت به اتـمام رسید و تـحویل کارفرمـا گـردید.

دوره اجـرا: 12 ماه ( 1392 )
کارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران

عملیـات نیلینگ و شا تکـریت مـجتمع مـس سـرچمه





     با آغاز پروژهي احداث فـاز دوم تـوسعهي تـغلیظ مـجتمع مس سـرچشـمه، بحث تأمین آب مـورد نیاز این فـاز از 
کـارخانه نیز بـررسی شد و بالـطبع مهمترین راه بـراي تأمین آب که اسـتحصـــال آب مـوجود در باطلهي تولـیدي از 
کـارخانه است مد نـظر قـرار گرفت. بدین مـنظور ساخت تیکنر پـنجم باطلـه تحت نظارت و مـشـاورهي مـجموعهي 

آنـین انـجام گـرفت و به بهـرهبرداري رسـید.

     گزینهي اصلی مدّنظر کـارفرما، خـرید پم پهاي جدید از سازندگان خارجی بود که به دلیل تحری مهاي بی نالمللی 
هزینهي هنگفتی براي شـرکت مس به همـراه م یداشـت. اما با بررسـ یهاي انـجامشــده در شـــرکت آنـین، انتخاب 
سازندگان داخلی صاحب صالحیت و برگزاري جلســــــــات متعدد با کارفرما، بهر هبردار و سـازندگان در نـهایت این 
مجموعه با قبول کلیهي مســئولی تهاي فنی و مالی زمینه را فـراهم نمـود که ساخت پم پها در داخل کشـــور انجام 
پـذیرد. بدینتـرتیب، هـزینهي تأمـین پم پها و تجهیـزات وابسته به کـمتر از21% قـیمت تجهیـزات خارجی رسیـد. 
ضمن اینکه با تأمـین این دسـتگا هها از داخل کـشور عالوه بر جلوگـیري از خروج اَرز، امکان اسـتفاده از خدمـات پس 
. تنها پـس از گذشـت کـمتر از سـه ماه از آغاز  از فـروش مناسب بـراي شــرکت ملی صــنایع مس ایـران فـراهم آمـد
پـروژه، افزایش ظرفیت ایستگاه پمپاژ مـوجود و احـداث و را هاندازي ایـستگاه جدید به انـجام رسید و بهصورت کـامل 

تـحویل بهرهبردار گـردید.

دوره اجـرا: 8 ماه ( 1393 )
کارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران

احداث پم پخانه آب بـرگشتی مـجتمع مـس سـرچمه





دوره اجـرا: 240 ماه ( 1397 )
کارفرما: گـروه توسعه و عمـران عـلوي کـرمان

کارخانـه تولید آلومینیوم در منطقـه آزاد چابهـار

     کارفرما در نظر دارد نسـبت به احداث یک مجتمع صنعتی در منطقه آزاد اقتصــادي چابهار اقدام نماید. بدین 
منظور، انجام کلیه فعالی تهاي مدیریتی طرح، برنامه و پروژه، توان الزم براي انجام مطالعات فنی، اقتصـــــادي و 
امکا نسنجی واحدها، یکپارچه کردن کلیه واحدهاي صنعتی، تهیه، نگهداري و بایگانی کلیه مســـــتندات فنی و 
قراردادي و مدارك مرتبط، انعقاد کلیه قراردادهاي الزم با شرک تهاي مشــاور و مهندسی، تامی نکنندگان و دیگر 
نمایندگ یها، انعقاد قراردادهاي الزم با شــــرک تهاي صــــاحب تکنولوژي، نظارت مالی بر پروژه و طرح، نظارت 

کارگاهی و عالیه بر کارهاي اجرایی به شرکت مهندسین مکانیک جامدات آنین واگذار شده است.



پـروژ ههـاي معدنـی

     ایـن پــروژه بـراي تأمین آهک هـیدرات هي مـورد نـیاز بـــراي فاز یک و دو مـجتمع مـس 
سـونگون تـعریف شده است و مشـتمل بر سه واحد اصلی معدن، کوره و کارخان هي هیدراسیون 
اســـت.تکنولـوژي مـورد اســــتفاده در این کارخانـه از نوع کـور هي دو محور هي ریـژنراتیو با 
شفت عمودي شـرکت �CimProge ایـتالیا است که بـزرگترین شـرکت صـاحب تکنولوژي 
صـنعت آهـک در دنیا اسـت و از ب هروزترین تـکنولوژي تولید آهک اسـتفاده م یکند که عالو هبر 

تضمین کیفیت محصول نهایی با آخرین استانداردهاي زیست محیطی اروپا نیز انطباق دارد.

     به موازات مـذاکره با شـــــرکت صـــــاحب تـکنولوژي بـراي تأمـین تـجهیزات کلیـدي 
کـارخانه، بـرنام هریزي براي بوم یسازي حدود 75 % تجهیزات موردنـیاز کارخانـه و تولید آن در 
داخل کـشور و تطبیق مـهندسی پای هي خارجی با شـرایط سایت و پـروژه توسط این مـشاور به 
انجام رسـید که از این راه عالوه بر اشـــتغا لزایی و گـردش نقدینگی براي پـیمانکاران داخلی، 

رقمی بالـغ بر 4 مـیلیون یورو در هـزین هي نهایی کارخانه صـرف هجویی شد.

دوره اجـرا: از 1389 تا کنون
کارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران

کارخانـه تولیـد آهک پختـه و هیدراتـه اهـر





     از ابتداي دههي نود خورشــیدي و با پررنگشــدن لـزوم انجام اصـــالحات و رفـع نـواقص موجود در تجهیزات، امـور تغلیظ مـجتمع 
ـ هها و اسـناد و مدارك مـهندسی پایه و دیتایل،  مسـئولیت بررسی، انجام مـطالعات فنی و اقتصـــادي، تهیهي مد لهاي مالی، تهیهي نقشـ
نـگارش شرح خدمات پیمانکاران، تهیهي اسناد مـناقصــه، متره و برآورد اجراي پروژ هها را به شرکت آنین بهعنـوان کارآمـدترین مـشــاور 

امـور تغلیظ مـجتمع مس سـرچشمه سـپرده است.

     پـس از آن مـجموعهي آنین ضمن تهیهي مـوارد پی شگـفته براي هر یک از پـروژ هها، برگـزاري مناقصه و نظارت بر پـیمانکاران 
مـنتخب را تا پایان پـروژه به سرانجام مقصود رساند و دسـتگا هها پس از رفـع نواقـص تحویـل بهـر هبـرداران شـدند.

     در این راسـتا، پس از اعالم واحدهاي بـهر هبرداري مبنی بر وجود مـشـــکالتی در سیســـت مها و تجهیزات یا کشــــف نـواقص توسط 
مـجموعهي آنین، موارد بهصورت کامل شـناسایی شده و جلساتی بهمـنظور بـررسی مـشکل و روش حل آنها با مـحوریت مـجموعهي آنین 
شکل م یگـیرد. پس از بـرگزاري جلسات و جلب نظر کـارفرما در خصــوص حل مـشـکل به وجودآمـده بـراساس را هح لهاي مـختلفی که 

آنیـن ارائه کـرده است پـروژ هاي در این رابـطه تعریف م یشـود.

دوره اجـرا: 24 ماه ( 1397 )
کارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران

بازسازي واحـد تغلیظ مـجتمع مـس سـرچشمه





     به دلیل افـزایش ظرفیت کارخانه پرعیارکنی مـجتمع مس سرچشـــــمه و عدم انجام یکپارچهي این توسعه طی سا لهاي پیش از آن، 
بـخش زیادي از کنسانترهي تـولیدي از النـدرها و دراپباک سها سرریز کـرده و در کف کـارخانه جمع میشد و از بین میرفت یا استحصال و 
اسـتفاده مجدد از آن مســتلـزم هزین ههاي اضـافی بود. در نتیجه، انـجام اصالحات مورد نیاز در بـخش فـلوتاسیون کارخانهي پرعیـارکنی 

مـجتمع مس سـرچشمه بهعنوان بـخشی از پـروژ هي توسعه و بازسـازي تـغلیظ در سـال 1389 تـعریف شـد.

ـ ههاي مـوجود، ابعاد بـرداري از کلیهي تجهیزات، تـهیهي مدل سهبـعدي از تمام تجهیزات و ساز ههاي       مـجموعه آنـین با بررسی نقشــ
سالن و در نظرگرفتن کلیهي جوانـب کار، نســـبت به افزایش ظرفیت 20 درصدي کلیهي دراپباک سها و الندرها اقدام کند و بهموازات آن 
طرح بهینهي سلو لهاي فلوتاسیون و باک سهاي جم عآوري و پمپاژ سیال را ارائه کند. طی چند مرحله و با برگزاري جلســـــــات متعدد با 
بهر هبردار و کارفـرما، توضیحات الزم در خصـــوص طراحی صورتگرفته داده شد تا اطمینان الزم به طراحی در آنها ایجاد گـردد. همچنین، 
نظـرات اصالحی نیز در حد امکان در طراحی اعمال گردید. سپس کلیهي نقش هها و مدارك فنی الزم تولید شد و در اختیار پـیمانکاران قـرار 

گرفت.

     بهمنظور کـاهش هدررفت مـحصــوالت مقرر شـد مطالعات الزم بـراي افزایش حجم سـلو لها، دراپباک سها و الندرها توسط شـرکت 
ـ هها و مـدارك فنی الزم تولید گـردد بهنحوي که تأمین و اجـراي آن توسط پیمانکاران جزء ممکن و میسّر باشد.  آنـین صورت پذیرد و نقشـ
در این راستا، الزم بود بار واردهي ناشی از افزایش ظرفیت بر روي سازهي اصلی سالن و ساز ههاي فـرعی داخل سـالن نیز مـحاسبه گردد و در 

صـورت نیاز طـرح تقویت مـربوطه ارائـه شود.

دوره اجـرا: 12 ماه ( 1390 )
کارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران

افزایـش ظرفیت کارخانـه فلوتاسیون مـجتمع مـس سـرچشمه







پـروژ ههـاي ورزشـی
     پـس از حضـور این مشــاور در پـروژ هي طراحی و نظارت عالیه بر استادیوم مس 
کـرمان، به درخواست کارفرما تـیم طراحی ه مزمان نســــــبت به انجام مطالعات و 
بررسی اســتانداردهاي سـای تپالن مجموع ههاي ورزشـی مبادرت ورزید. با توجه به 
ابعاد سـایت پـروژه و تمایل کارفرما، نیاز بود در این زمین عالوه بر اســتادیوم فوتبال 
امکان برگزاري مســابقات ورزشی دیگر نیز میســر شود. در همین راسـتا با توجه به 
ابـعاد سایت، محل قـرارگیري استادیوم فوتبال در سایت پروژه، جاد ههاي پیرامونی و 
ورود يها و نحو هي دســترســـی از خارج از مجموعه به ســـایت پـروژه، الـزامات و 
حـری مهاي استادیوم فـوتبال بر اساس آیی ننام   هي فـیفا مطالعات جامعی انجام شد و 

امکان سـنجیِ تبدیل سایت پروژه به یک مـجموع هي ورزشی کامل تـهیه گردید.

     در این مـجموعه عـالو هبر سال نهاي مسابقات ورزشی و اسـتادیوم فوتبال، وجود 
زمی نها و ســـــــال نهاي تـمرینی به منظور ارتقاء تی مهاي پایهي ورزشـــــــی و 
زیـرسـاخ تهاي تمرینی براي تی مهاي باشــگاهی نیز پی شبینی شــده اســت. این 
مـجموع هي ورزشی در سایتی به وسعت 35 هکتار مشتمل بر استادیوم فوتبال، سالن 
مســابقات چندمنظوره با گنجایش 6 هزار نفر، سالن استخر قهرمانی با طول50 متر، 
سالن تمرینی سرپوشیده، زمینهاي روباز ورزشیِ تنیس، بسـکتبال، والیبال، فوتبال 

ساحلی و جاد هي سالمتی طراحی شده است.

دوره اجـرا: از سال 1389 تا کنون
کارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران

مجموعـه ورزشـی مـس کـرمان





در سال 1392، به درخواست کارفرما مبنی بر اصالحات اساسی مدارك ورزشگاه و تبدیل آن به یک ورزشگاه مدرن و مجهز به زیرساخ تهاي الزم و شاخص در سطح ملی، این شرکت به 
عنـوان مـشـــاور طـراحی و ناظـر عالیـه به پـروژه انـتخاب شد. در همین راسـتا، مـطالعات جامـع بر اسـاس آخریـن نـســــخ هي استانـداردهاي طـراحی و سـاخت اسـتادیو مهاي 
فـوتبال (STANDARD FOR STADIUMS FIFA 2011- 5th edi�on) توســط تـیم طـراحی انجام پذیرفت و یک گزارش جامع شــامل امکان سـنجی اصــالحات و هزین هي 
. براساس اصـالحات انجام شده م یتوان اعالم داشت که، اسـتادیوم فـوتبال مس کرمان  تغییرات در اجراي پروژه به کارفرما ارائه شد و پس از تأیید مالك و معیار اجراي پروژه قرار گرفت

تنها استادیوم فوتبال کشور در سطح کالس 4 فیفا و تنها استادیوم طراحی شد هي منطبق بر آخرین ویرایش استاندارد فیفا در ایران است.

در سال 1385، اسـتادیوم 30 هـزار نفري مس کرمان براساس تیپ استادیو مهاي سـازمان تربیت بدنی و تـوسط یکی از شـرک تهاي مشـاور کشـور طراحی شده بود که از سال 1389 
ساخت پروژه پس از برگزاري مناقصه و انتخاب پیمانکار منتخب در دستور کار قرار گرفت.

دوره اجـرا: از سال 1389 تا کنون
کارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران

استـادیوم فوتبـال 30000 نفـري مـس کـرمان











     مجموع هي ورزشـــی شــــهداي مس شــــهربابک، 
مـجموع هاي کامل ورزشـی و ب یرقیب در ســطح مـنطقه 
م یباشــ د و شـــامل اســتادیو م فوتبال 10 هزار نـفري و 
اسـتادیو م فوتبال هـزار نفـري بـراي تی مهاي پایه، ســالن 
مـســابقات چندمنظوره با ظرفیت 2 هـزار نفر تماشاچی، 
سالن اسـتخر مســــــابقات به طول 25 مـتر و همچنین 
زیـرساخ تهاي ورزشی و زمـی نهاي تمرینی بـراي ارتـقاء 
تـی مهاي پایه ورزشی و تـی مهاي باشـگاه م یباشــد که در 
زمـی نهایی به وسعت بیش از 20 هـکتار طـراحی شد هاند.

دوره اجـرا: از سال 1389 تا کنون
کارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران

مجموعـه ورزشـی شهداي مـس شهـربابک







پـروژ ههـاي درمانـی

     شهر سالمت پارس مجموعه درمان یاقامتی در سایتی به وسعت 
70 هکتار است که شامل بیمارسـتان 240 تختخوابی، مرکز جامع 
سرطان، ساختمان پزشکی هســــــــــــت هاي، هتل، ساختمان 
آموزش یتحقیقاتی، ساختمان تحقیقات یدرمانی سلو لهاي بنیادي، 
دهکدههاي اقامت یدرمانی، بخ شهاي فرهنگی و تجاري اسـت. این 
مجموعه مدر نترین و بهروزترین مجموعه درمانی در کشور و حتی 
منطقه محســــــوب میشود که شیو ههاي نوین درمانی در حوزه 
سرطان، منجمله پزشکی هستهاي و ایمندرمانی با پایه سلولی در 

آن پیش بینی شده است.

دوره اجـرا: از سال 1398 تا کنون
کارفرما: بنیاد نیکوکاري کمک

مرکز تخصصی درمان بیماران سرطانی (شهر سالمت پارس)





کارخانـه آلومینیوم با ظـرفیت تـولید بالـغ بر 1 مـیلیون تـن در سال

پـروژ ههـاي امکا نسنجـی
کارخانـه آ بشیری نکن با ظـرفیت تـولید 480 هـزار متـر مـکعب در سال

کارخانـه تـولید اسید فسفوریک و کـود شیمیایی

کارخانـه تـولید گوگرد سدیم

نیـروگاه 3 هـزار مگـاواتی

کارخانـه تـولید کاغـذ سنـگی

سیستـ مهـاي استخـراج آب

ـ ههـاي تـولید آهـک کارخان

فـرودگاه منطقـه آزاد چابهـار

مـطالعات شـرک تهاي پـروژ همحـور و هـوافضـا

پتـروشیمی شهـرهاي کـرمان، هـامون، کـرمانشاه و جازمـوریان

کارخانـه تـولید پی وي سی + متانـول کـرمان + شـرک تها



یادداشت:
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شـرکت مهنـدسین مشـاور آنیـن
آدرس: تهران، پاسداران، بهارستان دهم، پالك570 ، واحد 23-24
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