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شرکت چینه سازه بیهق با تکیه بر دانش فنى چند تن از دانش آموختگان 
رشته هاى مهندسى عمران و مکانیک در سال 1383 تاسیس گردید و در 
حال حاضر با کادرى مجرب و متعهد از مهندسین و متخصصین برجسته در 
رشته هاي گوناگون و بهره گیري از ماشین آالت و تجهیزات به روز و کارآمد 
با بیش از یک دهه سابقه موفق در پروژه هاي عمرانى و صنعتى در حوزه هاى 
ابنیه و ساخت و ساز شهرى، راهسازى، پل سازى، خطوط انتقال آب و نیرو، 
عملیات خاکى، استخراج معادن و حوزه تامین، نصب و راه اندازى تاسیسات و 
تجهیزات صنعتى در اقصى نقاط کشور یکی از مجرب ترین شرکت ها در 

سطح کشور است.

درباره شرکت چینه سازه بیهق

حوزه هاى فعالیت شر کت چینه سازه بیهق

مهــــــــندسى   و  طــــــــــراحى
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اجـــــراى پـــــروژه هاى عمــــرانى

نصــب و راه انــدازى تجهـیزات صنعــتى

 نگهدارى و تعمیرات تجهیزات و  ماشین آالت

بازرگــــانى/ شرکت صـبا تجهـیز بازرگـان 
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حوزه اجراى پروژه هاى عمرانى

اهم پروژه هاى اجرایى حوزه عمرانى

اجراى خط انتقال آب، ایستگاه پمپاژ، مخازن بتنى، جاده دسترسى و شبکه 20 کیلو ولت معدن مس چهل کوره زاهدان

اجراى ابنیه فنى جاده دسترسى خط انتقال آب از سد حاجى لر چاى به مجتمع مس سونگون- ورزقان

عملیات باطله بردارى و استخراج ماده معدنى از معدن نفلین سینیت کلیبر

عملیات آماده سازى، باطله بردارى و استخراج معدن آنتیموان سفیدآبه سیستان و بلوچستان

احداث و آسفالت  جاده معدن مس چهل کوره زاهدان به طول 8 کیلومتر

احداث و آسفالت جاده معادن شورجستان - استان فارس به طول 19 کیلومتر

احداث چهار پروژه راه روستایى در استان خراسان رضوى

اجراى پروژه هاى اصالح هندسى معابر شهرى با شهردارى هاى مناطق تهران بزرگ

اجراى سوله نمک واحد ادارى شهر رى

اجراى مجتمع تجارى ادارى ارگ سمنان 

اجراى پروژه  48 واحدى سمنان 

اجراى پروژه مشارکتى 32 واحدى ماهشهر

شرکت چینه سازه بیهق از ابتداى تاسیس بر اساس برنامه ریزى هدفمند 
و اهداف از پیش تعیین شده تمام توان خود در راستاى تامین و تکمیل زیر 
ساختهاى مورد نیاز در حوزه اجراى پروژه هاى عمرانى را  به کار گرفت و امروز 
با در اختیار داشتن کادرى مجرب و متعهد بالغ بر 220 نفر از مهندسین و 
متخصصین برجسته در رشته هاي گوناگون و بهره گیري از ماشین آالت و 
تجهیزات به روز و کارآمد خود توانسته است در حوزه هاى ابنیه و ساخت و 
ساز شهرى، راهسازى، پل سازى، خطوط انتقال آب و نیرو، عملیات خاکى و 
استخراج معادن پروژه هاى کالن ملى و بخش خصوصى را انجام و در آبادانى 

کشور سهیم باشد.



اجراى خط انتقال آب، ایستگاه پمپاژ، مخازن بتنى، جاده دسترسى و شبکه
 20 کیلو ولت معدن مس چهل کوره زاهدان

     کارفرما : شرکت صنایع ملى مس ایران
     مبلغ کارکرد پیمان : 221 میلیارد ریال

     مدت پیمان : 24 ماه
     تاریخ شروع : 1390/09

     وضعیت پیمان :  اتمام و تحویل قطعى
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اجراى ابنیه فنى جاده دسترسى خط انتقال آب از سد حاجى لر چاى به مجتمع
 مس سونگون- ورزقان

     کارفرما : شرکت صنایع ملى مس ایران- شرکت اولنگ
     مبلغ کارکرد پیمان : 43 میلیارد ریال

     مدت پیمان : 12 ماه
     تاریخ شروع : 1392/04

     وضعیت پیمان :  اتمام و تحویل قطعى



عملیات باطله بردارى و استخراج ماده معدنى از معدن نفلین سینیت کلیبر

     کارفرما : شرکت تهیه و تولید مواد معدنى ایران
     مبلغ کارکرد پیمان :45میلیارد ریال

    مدت پیمان : 24ماه
    تاریخ شروع : 1392/09

    وضعیت پیمان :  اتمام و تحویل قطعى پروژه
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عملیات آماده سازى، باطله بردارى و استخراج معدن آنتیموان سفیدآبه
 سیستان و بلوچستان

     کارفرما :  شرکت تهیه و تولید مواد معدنى ایران
     مبلغ  پیمان : 25میلیارد ریال

     مدت پیمان :  15ماه
     تاریخ شروع : 1393/12

     وضعیت پیمان :  در حال اجرا



احداث و آسفالت  جاده معدن مس چهل کوره زاهدان به طول 8 کیلومتر
 

    کارفرما :  شرکت صنایع ملى مس ایران
      مبلغ  پیمان : 50 میلیارد ریال

     مدت پیمان : 12 ماه
     تاریخ شروع : 1393/06

     وضعیت پیمان :  اتمام و تحویل قطعى پروژه

 احداث وآسفالت جاده دسترسى به معادن شورجستان به طول 19 کیلومتر 

(IMIDRO) کارفرما :  سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنایع معدنى ایران     
     مبلغ پیمان : 76 میلیارد ریال

     مدت پیمان :  12ماه
    تاریخ شروع : 1394/01

    وضعیت پیمان :  در مرحله تحویل موقت
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احداث چهار پروژه راه روستایى در استان خراسان رضوى
 

 احداث، بهسازى و آسفالت راه :
    دارین در قدم به سبزوار

    سبزوار به محمدآباد
    عنابستان به رودسراب خوشاب

    فرهادگرد به گنده چشمه فریمان

اجراى پروژه هاى اصالح هندسى معابر،گاردریل، احداث جداول و انهار در 
مناطق تهران بزرگ

    کارفرما :  شهردارى هاى مناطق تهران بزرگ
     جمع مبالغ پیمانها : 58 میلیارد ریال
     تاریخ شروع پیمان : 1388 تاکنون

     وضعیت پیمان :  8 پروژه تحویل قطعى
                  2پروژه در حال اجرا 



اجراى پروژه  مشارکتى 32 واحدى ماهشهر

     کارفرما :  بخش خصوصى
     مبلغ کارکرد پیمان : 10میلیارد ریال

     مدت پیمان : 18 ماه
     تاریخ شروع : 12/ 1385 

     وضعیت پیمان :  تحویل قطعى

اجراى پروژه  48 واحدى سمنان 

     کارفرما :  شهردارى سمنان
      مبلغ کارکرد پیمان : 9 میلیارد ریال

      مدت پیمان : 12 ماه
     تاریخ شروع : 1384/03

     وضعیت پیمان :  تحویل قطعى
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اجراى مجتمع تجارى ادارى ارگ سمنان 

     کارفرما :  شهردارى سمنان
      مبلغ کارکرد پیمان : 13 میلیارد ریال

      مدت پیمان : 12 ماه
     تاریخ شروع : 1385/10

      وضعیت پیمان :  تحویل قطعى

اجراى سوله نمک واحد ادارى شهر رى

     کارفرما :  اداره کل راه و ترابرى استان تهران 
     مبلغ کارکرد پیمان : 5/ 5 میلیارد ریال

     مدت پیمان : 9 ماه
     تاریخ شروع : 1387/09

      وضعیت پیمان : تحویل قطعى



حوزه نصب و راه اندازى تجهیزات صنعتى
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اهم پروژه هاى حوزه نصب و راه اندازى تجهیزات صنعتى

شرکت چینه سازه بیهق با به کارگیرى کادر فنى و پرسنل 
متخصص و با تجربه و دارا بودن ماشین آالت صنعتى پیشرفته  
اندازى  راه  و  اندازى  راه  پیش  تست،  نصب،  هاى  زمینه  در 
تجهیزات و سازه هاى صنعتى به ویژه در صنایع پتروشیمى، 
توانایى انجام و تحویل به موقع و با کیفیت پروژه هاى نصب و راه 
اندازى تجهیزات صنعتى را دارا بوده و پروژه هاى بسیارى را در 

این حوزه به اتمام رسانده است.

عملیات پایپینگ به میزان 70000  اینچ قطر در واحد .MEG الفین دهم - پتروشیمى جم

ساخت و نصب 1200 تن ساپورت خطوط لوله - پتروشیمى جم/ پتروشیمى اوره و آمونیاك غدیر (پردیس)

NDT ، Hydrostatic Test، نصب و راه اندازى مخزن 1000 تنى فوالدى شامل جوشکارى
عملیات رفع پانچ سایت، پیش راه اندازى (Pre-commissioning )، راه اندازى (Commissioning) شامل: پمپ هاى سانتریفیوژ، شیرآالت، کوره ها، تنظیم و آنالك اسپرینگ

ساپورتها، اسید شویى پایپینگ، بخار دهى لوله ها- پتروشیمى اوره و آمونیاك غدیر (پردیس)

نصب و راه اندازى متریال هندلینگ با عرض نوار 160 سانتى متر به طول 8 کیلومتر در مسیر پتروشیمى اوره و آمونیاك غدیر  به ship loader  (بارگیرى کشتى) 

عملیات پایپینگ و نصب تجهیزات و استراکچر -  فاز 14 کنگان

عملیات پایپینگ به میزان 12000  اینچ قطر ،  نصب تجهیزات و  اجراى استراکچر به میزان 3000 تن - جزیره خارك / NGL /   فالت قاره

عملیات پایپینگ، نصب تجهیزات ، ترانس هاى فشار قوى، ادوات ابزار دقیق، سیستم هاى اعالم و اطفاء حریق-  نیروگاه  دماوند / تهران 

عملیات نصب استراکچر، مخازن و  سوله به تناژ تقریبى 2000 تن و ساخت خطوط نوار نقاله - فوالد کاوه جنوب/ بندر عباس

ساخت، نصب و راه اندازى سیستم دى اریتور (Deaerator) فوالدى ، عملیات پایپینگ ایستگاه پمپاژ و 27 کیلومتر خط انتقال آب به همراه  نصب و راه اندازى کلیه
تجهیزات مکانیکى، برقى و ابزار دقیق پروژه انتقال آب به معدن مس چهل کوره زاهدان

اجراي عملیات Piping و نصب تجهیزات واحد 20پتروشیمی رجال بندر امام خمینی (ره ) با مشارکت شرکت پارس کالر پایدار 

اجراي عملیات olding &  Piping�Sca  واحد هاي 500 - 600 پتروشیمی بو علی سینا ماهشهر با مشارکت شرکت پارس کالر پایدار براى شرکت پترو پارت

ITCEN پتروشیمی مارون بندر ماهشهر با مشارکت شرکت پارس کالر پایدار براى شرکت ASU و نصب تجهیزات واحد Piping  اجراي عملیات



اهم پروژه هاى  طراحى تاسیسات ساختمانى
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حوزه مهندسى و طراحى

اهم پروژه هاى طراحى سیستمهاى انتقال و تصفیه آب

کلیه فعالیتهاى مهندسى و طراحى پروژه استخراج، ذخیره سازى، تصفیه، پمپاژ، انتقال و توزیع آب به معدن مس چهل کوره زاهدان (به طول 27 کیلومتر با یک مرحله پمپاژ  
و 420 متر هد) شامل مطالعات اولیه و امکان سنجى، طراحى بیسیک و طراحى دیتایل در تمام دیسیپلینها 

طراحى سایت اقامتى تفریحى شرکت صنایع ملى مس ایران

طراحى مجتمع 35 واحدى ماهشهر 

طراحى مجتمع 48 واحدى کارگران شهردارى سمنان

طراحى مجمع تجارى ادارى ارگ سمنان

اهم پروژه هاى طراحى ابنیه

طراحى تاسیسات هتل درگاهان قشم

طراحى تاسیسات دانشگاه آزاد دلیجان

طراحى تاسیسات هتل رامکان قشم

طراحى تاسیسات ساختمانهاى فرش و بخارست اداره امور مالیاتى استان تهران

کلیه فعالیتهاى مهندسى و طراحى پروژه آبرسانى به معادن مس تفت (به طول 46 کیلومتر با یک مرحله پمپاژ و 1255 متر هد)  شامل مطالعات اولیه و امکان سنجى، 
طراحى بیسیک و طراحى دیتایل در تمام دیسیپلینها

طراحى بخشى از بیسیک و دیتایل پروژه انتقال آب به تونل 3 کوهرنگ (دبى 3200 لیتر در ثانیه ) 

طراحى بیسیک پلنت تصفیه آب برگشتى از کارخانه تغلیظ مس زاهدان و تهیه اسناد مناقصه

طراحى سیستم آب برگشتى از پلنت باطله به  سایت لیچینگ تفت

طراحى بیسیک پروژه آبرسانى به معدن مس دره آلو (به طول 95 کیلومتر با دو مرحله پمپاژ و 1650 متر هد)  
واحد مهندسى و طراحى شرکت چینه سازه بیهق به عنوان 
بازوى توانمند شرکت، عالوه بر پشتیبانى فنى تیم هاى اجرایى در 
پروژه هاى عمرانى و EPC شرکت، با توجه به توان و تخصص باالى 
پرسنل خود توانسته است خدمات مهندسى و طراحى براى پروژه 
هاى بزرگ در حوزه هاى آبرسانى، ابنیه ، معمارى و تاسیسات برق 
و مکانیک واحدهاى صنعتى و غیر صنعتى را به سایر شرکتها ارائه 
نماید. امکان انجام هرگونه خدمات مهندسى از شروع مطالعات 
اولیه و امکان سنجى تا پایان طراحى دیتایل در بخشهاى مختلف 

پروژه در واحد مهندسى و طراحى شرکت وجود دارد.



با توجه به نقش موثر نگهدارى در کاهش تعمیرات و هزینه هاى وابسته به آن گروه نگهدارى و تعمیرات تجهیزات و ماشین آالت ماموریت دارد با استفاده از الگوهاى علمى و توصیه شده از سوى سازندگان 
ماشین آالت، نگهدارى تجهیزات را به گونه اى انجام دهد که عامل افزایش هزینه ها در بخش تعمیرات نشود. کلیه فعالیت ها با بهره گیرى از نیروهاى متخصص، ابزارآالت تخصصى و مناسب، مواد و قطعات 

استاندارد و شیوه هاى اصولى صورت میگیرد که براى کنترل دقیقتر آنها از نرم افزار تخصصى تعمیر و نگهدارى استفاده مى شود.
یکى از بازار هاى هدف ارائه خدمات در بخش تعمیر و نگهدارى لیفتراك بوده که عمده فعالیت براى متقاضیان بیرون شرکت مى باشد. در این حوزه نیروهاى متخصص با تجربه باال در بخش هاى تعمیرکار، 

سرپرستى، برنامه ریزى، تعمیرات پیشگیرانه و مدیریت کارگاه سازماندهی شده است  و آماده ارائه خدمات میباشند. 

حوزه نگهدارى و تعمیرات تجهیزات و  ماشین آالت 

از زیر  بعنوان یکی  گروه نگهدارى و تعمیرات تجهیزات و ماشین آالت 
مجموعه هاي شرکت چینه سازه بیهق ایجاد شده است که ماموریت آن 
اجراى دقیق برنامه تعمیر و نگهدارى با بهره گیرى از منابع مناسب می باشد.
با توجه به رشد پروژه هاى در دست انجام در شرکت راه اندازى گروه تعمیر 
و نگهدارى بصورت رسمى و سازماندهى شده ضرورى بنظر رسید، لذا در گام 
اول کلیه فعالیت هایى که قابلیت درونسپارى را دارند در دستور کار قرار 
گرفت و پس از آن ارائه خدمات به واحد هاى متقاضى در بیرون شرکت 

برنامه ریزى گردید.

برنامه هاى گروه نگهدارى و تعمیرات تجهیزات و  ماشین آالت 
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انجام بازدید رایگان مطابق برنامه تعمیر و نگهدارى مختص تجهیز و گزارش موارد احتمالى به کارفرما

ثبت کلیه اطالعات تجهیز در سیستم مکانیزه

راه اندازى سیستم مکانیزه تعمیر و نگهدارى در محل فعالیت به درخواست کارفرما

انجام خدمات نگهدارى و تعمیرات در محل کارفرما

تامین قطعات یدکى اصلى با قیمت مناسب با نظارت کارفرما و ارائه فاکتور رسمی

گارانتى کلیه خدمات در بخش تعمیرات اساسی 

آماده سازى تجهیز براى بازدید نماینده وزارت کار و یا شرکت هاى تایید کننده ایمنى براى دریافت استاندارد

بررسى تجهیزات فرسوده و متوقف و برآورد هزینه بازسازي 

بازسازى کامل تجهیزات فرسوده در محل کارفرما و یا تعمیرگاه مرکزي شرکت چینه سازه بیهق

ISO 18001



شرکت صبا تجهیز بازرگان با تکیه بر دانش متخصصین بازرگانى و پرسنل فنى خود،  با شناخت 
کامل از صنایع ایران و نیازمندیهاى صنایع،  بر اساس مراودات و ارتباطات  تجارى مطلوب خود با 
شمارى از تامین کنندگان داخل و خارج کشور، همچنین مناسبات  تجارى رضایت بخش با نهادها، 
شرکت ها و سازمانهاى داخل کشور همواره کوشیده است با حفظ جایگاه خود در صنعت کشور، 
رضایتمندى مشترى و ارائه خدمات بهینه با محوریت تامین کاال با قیمت مناسب، کیفیت مطلوب،  
شرایط زمانى تحویل حداقل، خدمات پس از فروش و مشاوره فنى و اقتصادى  را به عنوان خط مشى 

خود تعریف و در  تحقق آن کوشا باشد.
شرکت صبا تجهیز بازرگان با ایجاد و گسترش شبکه ارتباطات بین المللى به ویژه در اروپا ، آمریکا، 
کره و ژاپن با شرکت هاى معتبر و صاحب نام  تولید کننده تجهیزات صنعتى و بر پایه همکارى با 
شرکاى  تجارى در کشورهاى واسطه نظیر ترکیه و امارات آماده ارائه خدمات در خصوص خرید، 
واردات و واگذارى به موقع تجهیزات مورد نیاز  در بخش هاى مختلف  به کارفرمایان محترم است. 

ایجاد شبکه ارتباطى مداوم  و مستمر با مشترى براى حصول اطمینان مشترى از وضعیت کاال از 
اهداف داراى اولویت شرکت صبا تجهیز بازرگان بوده که میتواند نگرانى هاى  موجود را به حداقل 

ممکن برساند.
در مباحث فنى با توجه به توان و تجربه باالى پرسنل مهندسى شرکت که همگى از تربیت شدگان 
صنایع مختلف کشور در حوزه هاى طراحى، نصب، اجرا، راه اندازى و بهره بردارى هستند ارائه مشاوره 
از بدو سفارش کاال تا پایان زمان راه اندازى و شروع بهره بردارى در دستور کار شرکت قرارداشته و 

جزو خدمات الزامى  به مشتریان گرامى میباشد.
براى اطالعات بیشتر به وب سایت شرکت صبا تجهیز بازرگان به نشانى اینترنتى زیر مراجعه فرمایید.

حوزه بازرگانى

شرکت صبا تجهیز بازرگان از شرکت هاى تابعه  مجموعه چینه سازه 
بیهق میباشد که با هدف ایجاد شبکه گسترده خرید، فروش و بازاریابى 
تاسیس شد تا بتواند در زمینه هاى مختلف بازاریابى، خرید و فروش کاال، 
واردات، صادرات و حمل و نقل کاال، خدماتى ارزنده به  صنایع معدنى، فلزى 
و غیر فلزى،  نفت، گاز و پتروشیمى کشور ارائه نموده و گامى در راستاى 

ارتقاى صنعت ایران بردارد. 
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در راستاى ارتقاى کیفى، کنترل هاى مضاعف و سرعت بخشیدن به اجراى پروژه ها، شرکت چینه سازه بیهق واحدهاى آزمایشگاهى مجهز را در سه حوزه زیر به تناسب موضوع 
کار در کارگاه پروژه مستقر و کلیه آزمایشات الزم قبل و پس از اجراى کار توسط کارشناسان آزمایشگاهى این شرکت انجام مى گردد.

آزمایشگاه بتن و مقاومت مصالح: تعیین اسالمپ، تعیین مقاومت فشارى نمونه هاى مکعبى یا استوانه اى، آزمایش هاى سیمان، چکش اشمیت، کرگیرى از بتن سخت شده، ارائه طرح 
اختالط بتن، آزمایش هاى کشش، فشار و خمش مقاطع فلزى مانند میلگرد، میله، پیچ، تسمه و صفحات فوالدى جهت تعیین سختى و تنش گسیختگى و سایر آزمایشات متعارف.

آزمایشگاه قیر و آسفالت: آزمایش هاى قیر، دانه بندى و مرغوبیت مصالح آسفالتى، ارائه طرح اختالط آسفالت، تعیین درصد جذب قیر مصالح، تعیین درصد قیر و درصد فضاى خالى 
نمونه آسفالتى، آزمایشات مارشال جهت تعیین دانسیته، استحکام، تراکم آسفالت و سایر آزمایشات متعارف.

آزمایشگاه مکانیک خاك: دانه بندى خاك و مصالح زیر اساس و اساس، تعیین وزن مخصوص و جذب آب، آزمایش تعیین مقاومت دربرابر سایش(لس آنجلس)، آزمایش تحمل باربرى 
مصالح (CBR)، تعیین حدود روانى و خمیرى و سایر آزمایشات متعارف.

چارت سازمانى 
هیئت مدیرهشرکت چینه سازه بیهق 

مدیر عامل

مشاورین

کنترل پروژه

واحد مالىواحد فنى و مهندسى

مدیر ماشین آالتمدیر پشتیبانىمدیر منابع انسانىمدیر مالى

گروه راهواحد ماشین آالتواحد پشتیبانىواحد منابع انسانى

مدیران پروژه

پروژه هاى راهسازى

مدیر فنى مهندسى

امور پیمانهاکارشناسان 

حسابدارى

حسابرسى

امور ادارى

توسعه بازار

خرید

انبار

تعمیر و نگهدارى

تامین

آموزش

گروه نصب تجهیزاتگروه آبگروه ابنیهگروه معدن

شرکتهاى تابعه

HSE QA/QC

DCC

دفاتر
آب راه بیهق

صبا تجهیز بازرگان

مدیران پروژهمدیران پروژهمدیران پروژهمدیران پروژه

برآورد

پروژه هاى ابنیهپروژه هاى معدنى

تعداد پرسنل فعال شرکت : 227 نفر

تعداد افراد شاغل در هر بخش

پروژه هاىپروژه هاى آب
 نصب تجهیزات

پروژه هاى پایپینگ

N

6

1

83

2

3

3

15878533161717

2 2 1 1 1 1 1 1

12

2

1

3

4

3

375301515

1

3

2

2

6

9

1

1

3 3

78
واحد آزمایشگاه
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لیست ماشین آالت  و تجهیزات
شرکت چینه سازه بیهق 
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شرکت  مهندسى
چینه سازه بیهق

PC 300 بیل مکانیکى

 PC 220 بیل مکانیکى

ZE 230 E بیل مکانیکى

D155 بولدوزر کوماتسو

w120 لودرکوماتسو

لودر لیوگانگ 956

ZL 50 XCMG لودر

180B گریدر هپکو

کارخانه آسفالت به ظرفیت 120تن 

ست سنگ شکن با ظرفیت 120 تن

بچینگ پالنت راه ماشین

کامیون کمپرسى ماز 10 چرخ

کامیون کمپرسى بنز 10 چرخ

تریلر کشنده - بنز

تریلر تانکر گازوئیل

1

1

3

1

1

1

1

2

1

1

1

2

10

2

1

کامیون تانکر آب

کامیون قیرپاش 

کامیون - مسقف فلزى - 9تن

کامیونت 6تن خاور- بنز 608

کامیونت 6تن فاو

کامیون کفى جرثقیل دار- 19 تن 

جرثقیل 20تنى 

جرثقیل 10تنى 

HC100 غلطک هپکو

میکسر بتن  بنز 10 چرخ

TDL 130 بیل بکهو

تراکتور بیل دار

Hilux - تویوتا

Sportage -کیا

رونیز - نیسان

1

1

1

9

2

1

1

1

4

3

1

2

1

1

2

کاپرا - 2 کابین 

وانت زامیاد گازوییلى

وانت- نیسان

وانت-پیکان

کمپرسور اطلس کوپکو

کانکس 6 مترى 

قالب فلزى و اسکافلد

1

2

5

4

1
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3000 مر مربع

تانکر 20000 لیترى

سیلو 100 تن 

 400KVA -دیزل ژنراتور

 300 KVA -دیزل ژنراتور

 160 KVA - دیزل ژنراتور

 80KVA -دیزل ژنراتور

دوربین نقشه برداري توتال

10

2

2

1

2

1

7



جواز تاسیس ایزو 18001ایزو 14001
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گواهینامه هاى
 شرکت چینه سازه بیهق

گواهینامه هاى
 شرکت چینه سازه بیهق

تایید صالحیت ایمنىتایید صالحیت پیمانکارىایزو 9001



شرکت ملى صنایع مس ایران
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شرکت نیپکشرکت ملى صنایع مس ایران

شهردارى تهرانشهردارى تهران

رضایت نامه هاى
 شرکت چینه سازه بیهق




