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 تــــرکـرفی شـمع

 صنعت راستینمبین 



 

 معرفی شرکت مبین صنعت راستین

 

 
ــدود ــئولیت محـ ــتین ( مسـ ــنعت راسـ ــین صـ ــرکت مبـ ــماره  شـ ــه شـ ــت  406695) بـ ــر ثبـ در دفتـ

 به ثبت رسید .   1390تهران در سال  اسناد رسمی استان

حـــوزه  در)  EPC (اجـــرا ،  تـــامین، طراحـــی  زمینـــه  ایـــن شـــرکت فعالیـــت هـــاي خـــود را در
ــال و ــیون ، مکانیکـ ــق ، اتوماسـ ــزار دقیـ ــال ، ابـ ــاي الکتریکـ ــاري پایپینـــگ  هـ ــازه ، معمـ ــا  و ...، سـ بـ

ــرو ــام پ ــالانج ــش  از س ــن بخ ــا ای ــرتبط ب ــاي م ــاي   1390ژه ه ــوزه ه ــم ح ــل اه ــرد ، در ذی ــاز ک آغ
 شرکت مورد اشاره قرار می گیرد :کاري 

 

o   نقشه هاي برق، ابزاردقیق، مکانیک، پایپینگ، طراحی انواع پلنت هاي صنعتی شامل طراحی و تهیه
 ... معماري، سازه و

o  تامین انواع سیم و کابل در تمامی سطوح ولتاژي براي کلیه پروژه ها (نمایندگی رسمی فروش سیم
 و کابل افق البرز) 

o نصب و راه اندازي موتورها و ژنراتور هاي صنعتی 
o  نصب و راه اندازي ترانس هاي قدرت 
o  و نصب انواع سازه و استراکچرطراحی، تامین 
o  طراحی، تامین و اجرا تجهیزات معماري داخلی و خارجی 
o اجراي انواع کابل کشی هاي صنعتی 
o اجراي سیستم هاي روشنایی ( Lighting and socket ) 
o  طراحی، تامین ، نصب و اجرايHeat tracing   مخازن و لوله ها 
o ات صنعتیعایقکاري و کلدینگ خطوط، مخازن و انواع تجهیز 
o  ابزاردقیق نصب، اجرا و تست انواع سیستم هاي ارتینگ برق و (EARTHING) 
o نصب صاعقه گیرها (LIGHTNING)  
o  دقیق نصب، تست و کالیبراسیون انواع تجهیزات ابزار (INSTRUMENTS) 
o  حریق اجراي سیستم هاي اعالن و اطفاء (FIRE FIGHTING) 
o  نصب، راه اندازي و رفع عیب انواع تابلو هاي قدرتLV, MV 
o  نصب و راه اندازي کمپرسورهاي هواي فشرده ، ایر درایر ، فیلتر اسیون ، ابگیر 
o نصب و راه اندازي انواع دوربین هاي مدار بسته (CCTV) 
o نصب سیستم هاي تلفن مرکزي و سانترال 



 

o  طریق کابل و فیبر نوري و تجهیزات شبکه و سوییچاجراي سیستم هاي فیبر نوري ، انتقال دیتا از 
o   تامین ، نصب و اجراي عایق هاي صنعتی مخازن و لوله ها با استفاده از عایقهاي پشم سنگ وEPDM 
o تهیه ، تامین و اجراي سیتم هاي گرمایشی و سرمایشی و موتوخانه هاي صنعتی 
o  نصب ماشین آالت صنعتی کارخانجات 
o   کوره هاي گازي ، تجهیزات ایستگاه هاي گاز و هوا و ایستگاه هاي تقلیل فشار اجراي سیستم هاي

 گاز و لوله کشی مربوطه 
o   تامین و برنامه نویسی انواع تابلوهايPLC   ساخت شرکت هايSIEMENS   ، OMRON  و … 
o اجراي لوله کشی کربن استیل ، استنلس استیل و پلی اتیلن (PVC,PE)  با استفاده از جوشکار هاي

 ا تجربه و داراي گواهینامه ب
o  خرید، مونتاژ و نصب باس بارهايDC    و ACبراي عبور جریان هاي چند ده هزار آمپر 
o  تامین انواع کلید short circuit  جریان باال 
o   طراحی و تولید انواع کاور شیلد هاي (فلنج شیلدها) ضد اسید از جنسPP براي فلنج ها (flange) 

انواع سایزها به همراه دوخت ضد اسید و بندها (طناب ها)ي ضد اسید جهت  در خطوط اسید در 
 محکم کردن کاور شیلد،( این فلنج شیلدها جهت جلوگیري از پاشش مستقیم اسید در موارد ترکیدگی

و یا نشتی در فلنج ها و جلوگیري از آسیب رسانی به نیروها و پرسنل در سایت مورد استفاده قرار می 
برند هاي  بهترین  از  انواع پارچه هاي ضد اسید  تامین  توانایی  این شرکت  گیرد.) شایان ذکر است 

 Anti-acid cover shield or .اروپایی و برندهاي تولیدي داخلی را براساس نیاز کارفرما دارد
flange shield 

o   کیفی   درجه  باالترین  داراي  سایزها،   انواع  در  –تامین و نصب انواع ولوها و شیرهاي کنترلی (اروپایی 
 ) دنیا روز استانداردهاي و

o  طراحی، ساخت و تعمیر انواع آند هاي سربی جهت پلنت هايEW,ER )تولیدي / وارداتی ( 
o   تولیدي / وارداتی(هاي استنلس استیل طراحی، ساخت و تعمیر انواع کاتد بالنک ( 
o  تولیدي / وارداتی(طراحی و ساخت انواع باس بار هاي مسی(  
o ل ساخت انواع لبه هاي کناري براي کاتدبالنک هاي استنلس استی edge strip 
o طراحی و ساخت انواع نشیمنگاه یا کپینگ بوردهاي Capping board  کاتدبلنک استنلس استیل

 و آند سربی 
o طراحی و ساخت انواع قطعات پلی پروپیلن PP پی وي سی ، PVC  پلی اتیلن ، PE پلی آمید ، 
o انواع کارخانه هاي لیچینگ  ER (الکترو وینینگ) و پاالیش  SX/EW طراحی، تامین و ساخت 

 (الکترو ریفاینینگ) مس از صفر تا صد

 

 

 



 

 

 

  

 

ـــدادي از پروژه هاي  تعـ
شرکت  صلی پیمانکاري  ا
 مبیـــن صنعت راستین



 

 شرکت مبین صنعت راستین تعدادي از پروژه هاي اصلی 

 

 کارخانه کابل سازي افق البرز :  -1

 

 

 اهم فعالیت هاي شرکت مبین صنعت راستین در این پروژه به شرح زیر می باشد : 

تن بر ساعت ریخته   12طراحی تجهیزات ، سفارش خرید ، ساخت و نظارت بر ساخت تجهیزات نوسازي کوره ذوب   •
متري کوره ، آسانسور شارژ ، سالن کارخانه ، طراحی و ساخت پوسته    3گري مفتول مس ، شامل : افزایش ارتفاع  

اسلب به  استیل  استنلس  از  کوره  گیرهاي  تغییر ضربه   ، گیر  ،  ناحیه ضربه  کامل سیستم  مسی  تعویض  و  طراحی 
 طبقه پلت فرم اطراف کوره  ، مبدل پیش گرم   4الکتریکال ، سیستم گاز و هوا ، آجرچینی کوره ها ، طراحی و ساخت  

 گاز ، ایستگاه هاي گاز و هوا 
 بون خط نورد مفتول سازي افق البرزب و صاآمهندسی خرید و نصب سیستم فیلتراسیون  •
الت کشش و نازك کاري آب کولینگ خط نورد مفتول سازي و ماشین  آاصالح سیستم کولینگ تاور و پمپ هاي   •

 مفتول  
 

 



 

 کارخانه کابل سازي افق البرز افغان ( هرات ، افغانستان ) : -2

 

 

کارخانه کابل سازي افق البرز  شرکت مبین صنعت راستین در دومین پروژه خود، وظیفه طراحی، نظارت و نصب کلیه تجهیزات 
در ادامه به مهم ترین فعالیت هاي انجام گرفته توسط این شرکت در پروژه مذکور    افغان را در کشور افغانستان برعهده داشت.

 اشاره خواهد شد : 

 آلمینیومی   یطراحی سایت کارخانه به منظور تولید انواع کابل هاي فشار ضعیف و قوي برق و سیم هاي هوای •
بویلرهاي آب برق ، کمپرسورهاي هواي فشرده ،    MCCارت بر طراحی ، سفارش و نظارت بر خرید و ساخت تابلوهاي  نظ •

 راد آلمینیوم  داغ با سوخت ذغال سنگ ، جرثقیل سقفی سالن ، ماشین آالت استرندر ، اکسترودر ، تابنده و کشش
 تجهیزات و موارد  ذکر شده  نصب  کلیه  •

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 :  کارخانه زاگرس مس -3

 

 

شرکت مبین صنعت راستین به عنوان پیمانکار دست دوم ، کلیه سیستم هاي الکتریکال و ابزار دقیق ، اتوماسیون ، شبکه فیبر  
زاگرس   کارخانه لیچینگ و ... مرکز تلفن  ،مداربسته هاي دوربین  ، ینگنوري و اینترنت ، سیستم هاي موتورخانه ، هیت تریس

 .در مدت یکسال به انجام رسانید نصب و این پروژه را  کارفرما مس را با کیفیت مناسب و مورد قبول

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 کارخانه  مس طارم :  -4

 

 

 مسیر انتهایی سلول ها وي ( مسیر اصلی  ،  امپر   42000ن و اجراي باس بارهاي  تامی   ،طراحی    شرکت مبین صنعت با اجراي  

  و با کلیه امکانات داخلی گردیده   این حداجراي چنین پروژه اي در    ر کشور  موفق بهبراي اولین بار د)اینترسل ها و اپرون ها  
 . است

مربوطه   ب گرم و دیریتور  و پمپ هاي آ، دیگ هاي  خانه مس طارم شامل دیگ هاي بخار  طراحی و اجراي سنترال هیتینگ کار
 .باشد  می )1395( از دیگر پروژه هاي این شرکت در سال جاري نیز 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 



 

 :  نیکل پلنت سرچشمهکارخانه    -5

 

 

الکترومتال   خروجی پاالیشگاه که حاوي مس و نیکل می باشد را با استفاده از سلول هاي استوانه اي   bleedاین پروژه قرار است  
  DCUواحد   همچنین یکي اسید سولفوریک را انجام می دهد،  عملیات خالص ساز  APUجداسازي نماید و در این بین واحد  

شرح مختصري از وظایف   آهن، آرسنیک و ... را برعهده دارد.  نیز وظیفه تصفیه انواع ناخالصی هاي موجود در الکترولیت از جمله  
 این پیمانکار در پروژه به قرار زیر می باشد : 

 نصب و راه اندازي سلول هاي مس   -

 نصب و راه اندازي سلول هاي نیکل -

 APUنصب و راه اندازي واحد  -

 نصب و راه اندازي کمپرسور هاي هواي فشرده  -

 ال و پایپینگ کارخانهتریککتامین و نصب ساپورت هاي ال -

 نصب سینی کابل ها و کاندوییت ها -

 نصب و راه اندازي پایپینگ   -

 نصب و راه اندازي سیستم روشنایی و سوکت  -

 ROتجهیزات سیستم  نصب و راه اندازي  -

 نصب و راه اندازي تجهیزات سیستم ابزاردقیق -

 نصب و تست سیستم ارت  -

 مخازنمترکعبی و سایر    FRP ،103حمل و نصب مخازن  -

 نصب و راه اندازي پمپ ها -

 نصب و راه اندازي فن هاي سقفی سوله  -

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 کارخانه  بابک مس ایرانیان : -6

 

 

 و کارخانه لوله سازي مسی می باشد. فاز اول پروژه کههزار تن    50این کارخانه متشکل از دو بخش بایو لیچینگ به ظرفیت  

 که کارخانه بایولیچینگ می باشد هم اکنون در حال  حال تولید بوده و بخش دوم پلنت،کارخانه لوله مسی بوده هم اکنون در  

 ساخت می باشد. 

مختلفی  زمینه هاي تامین و نصب بخش هاي خود در    و متخصص  با بهره مندي از نیروهاي مجرب  شرکت مبین صنعت راستین 
اهم فعالیت هاي شرکت مبین صنعت راستین   آغاز کرد.  1395از این پلنت، همکاري خود را با شرکت بابک مس ایرانیان از سال  

 به شرح ذیل می باشد : در این پروژه 

 

( نمایندگی انگلستان  G-CORNERباس بارهاي براي عبور جریان هاي چند ده هزار کیلو آمپر شرکت     DCتامین  •
 انحصاري در ایران )

استیل   • استنلس  و  استیل  کربن  هاي  لوله  سایزها  STAINLESS STEELتامین  انواع  و  در  تست  همراه  به 
CERTIFICATE  معتبر 

 ترنسمیترها، تجهیزات دما، کنترل فشار و ...  هلول تامین تجهیزات ابزاردقیق شامل کنترل ولو ها، لول سوئیچ ها،  •

مونتاژ   • و  بارهاي مسی، شرکت    DCنصب  عبور جریان چند  انگلستان     G-CORNERباس  از   40براي  آمپر  هزار 
 رکتیفایر به سلول ها ( نمایندگی انحصاري در ایران )

 به همراه سلکتور سوئیچ و آمپرمتر  IP67) داراي  LOCAL CONTROL BOXها (  LCBمونتاژ و ساخت   •
 
 

       
 

       



 

 کارخانه  اسید سرچشمه :  -7

 

 

 در جهت تکمیل فرآیند تولید اسید در کنار واحدي قدیمی اسید مجتمع مس سرچشمه  1396در سال    جدید اسید  کارخانه

 از مهمترین فعالیت هاي شرکت مبین صنعت راستین در این پروژه می توان به موارد ذیل اشاره نمود : .شدشروع به ساخت  

 )  DANFOSSزیرمجموعه شرکت   DEVI( برندهیت تریسینگ کارخانه اسید سرچشمهسیستم و اجراي تامین  ،طراحی •
 اجراي سینی، لدر و ساپورت هاي پروژه اسید سرچشمه  •

 ل) جهت راه اندازي کارخانه اسید قدیم (دابِ همکاري و نظارت عالیه در •

در خطوط اسید   (flange) براي فلنج ها PP طراحی و تولید انواع کاور شیلد هاي (فلنج شیلدها) ضد اسید از جنس •
این فلنج   (  اسید جهت محکم کردن کاور شیلد،  (طناب ها) ضد  ي در انواع سایزها به همراه دوخت ضد اسید و بندها

شیلدها جهت جلوگیري از پاشش مستقیم اسید در موارد ترکیدگی و یا نشتی در فلنج ها و جلوگیري از آسیب رسانی  
  Anti-acid cover shield or flange shield )د.گیربه نیروها در سایت مورد استفاده قرار می 

 



 

 

  

 

  الکتـــریکال پروژه هاي
 سینگـــــت تریـــهی

 (HEAT TRACING) 



 

 ELECTRICAL HEAT TRACINGهیت تریسینگ الکتریکال 

 

 

 سیستم هیت تریسینگ

گاهی در یک فرآیند خاص الزم است که براي جلوگیري از یخ زدگی خطوطی معین و ممانعت از قطعی فرآیند تولید، دماي لوله 
ادوات بکار رفته در خطوط انتقال سیال بر روي حداقل میزانی خاص نگه داري شوند، این کار به وسیله دسته  ها، تانک ها و سایر  

  .اي از کابل هاي حرارتی و احاطه آن ها در دور لوله ها و مخازن مورد نظر انجام می گیرد

 نحوه عملکرد سیستم هیت تریس

کابل هاي مورد استفاده در این سیستم از نوع حرارتی می باشند. عبور جریان الکتریکی از این کابل ها موجب گرم شدن سطح  
آن ها شده و در نتیجه لوله ها، مخازن و سایر تجهیزاتی که کابل به دور آن ها پیچیده شده است نیز گرم شده و به این حالت 

  جهت کاهش اتالف دماشایان ذکر است پس از این مرحله ضروري است که در  ی شود. دماي آن ها در حدي خاص نگهداري م
، تجهیزات و مخازن داراي سیستم هیت تریس، به وسیله عایق هایی ها ، دور لولهو حفظ دماي تجهیزات در میزان طراحی شده

  پوشید شود.ه صفحاتی فلزي (کلدینگ)  لو .. ) پوشانده شده و در نهایت روي آن ها نیز به وسی  االستومري خاص ( پشم سنگ،  
(این کار به منظور حفاظت فیزیکی از عایق و همینطور حفاظت از آن در برابر رطوبت انجام می گردد. عالوه بر این، کلدینگ 

 باعث ایجاد زیبایی بصري در اجرا خواهد شد.) 

در طراحی سیستم هیت تریسینگ   ر گرفته شده سایز عایق باید متناسب با میزان در نظ*توجه به این نکته ضروري است که  
 انتخاب گردد.

 دالیل استفاده از سیستم هیت تریسینگ

 : هیت تریسینگ در سیستم ها معموال به یکی از دالیل ذیل ممکن است طراحی گردد

o  جلوگیري از یخ زدگی خطوط 
o  جلوگیري از جامد شدن سیال 
o نگهداري ویسکوزیته در حدي خاص 
o طوبت جلوگیري از تشکیل ر 
o استریل کردن خطوط 

  

 

.  



 

 طراحی، تامین و اجراي سیستم الکتریکال هیت تریسینگ  

می باشد.    تامین و اجراي سیستم هیت تریس ،  طراحیفعالیت شرکت مبین صنعت راستین در زمینه    اصلییکی از حوزه هاي  
شرکت مبین صنعت راستین با داشتن رزومه عالی در این زمینه، آماده شرکت در کلیه مناقصات کشوري در زمینه طراحی، 

بخش  شایان ذکر است، این شرکت به دلیل پروژه هاي زیاد خود در   (EPC) . تامین و اجراي سیستم هیت تریسینگ می باشد
قیمت هاي به مراتب پایین تر نسبت  ي مجرب در این زمینه بوده و به همین دلیل با  ، داراي تیم طراحی و اجراهیت تریسینگ

قادر به انجام پروژه ها خواهد بود. عالوه بر موارد یاد شده، در زمینه تامین قطعات و لوازم هیت تریسینگ، شرکت    به سایر رقبا
تامین کلیه موارد مورد   ،یسینگ و تجهیزات حرارتی  در حوزه هیت تر  ، به دلیل سابقه باالي فعالیت خودمبین صنعت راستین 

از   ییمی توان به شرکت ها  برندها  از این  داد.خواهد  انجام  به طور مستقیم از شرکت هاي مبدا و با کمترین هزینه  را  پروژه  نیاز  
 آمریکا  ،رِي کِم  )  امریکاهلند یا    Thermon (    ، ترمون  )  دانماركدانفوس   Danfoss زیرمجموعه شرکت  Devi(  جمله :

Raychem ،  آلمان  بارتک  Bartec  تیکو ،   Tyco آمریکا ، کرومالوکس Chromalox  آلمان  ، الترم  Eltherm  اشاره    و ...
  .نمود

یت تریسینگ شرکت مبین صنعت به شرح ذیل می باشند : الکتریکال ه پروژه هاي اصلیبرخی از   

 طراحی، تامین و اجرا سیستم الکتریکال هیت تریسینگ کارخانه زاگرس مس   •
 طراحی، تامین و اجرا سیستم الکتریکال هیت تریسینگ کارخانه افق البرز افغان   •
   م الکتریکال هیت تریسینگ کوره فلش کارخانه مس سرچشمهطراحی، تامین و اجرا سیستهمکاري در  •
  کارخانه اسید جدید مجتمع مس سرچشمهیکال هیت تریسینگ طراحی، تامین و اجرا سیستم الکتر •
 اسید مجتمع مس خاتون آباد طراحی، تامین و اجرا سیستم الکتریکال هیت تریسینگ کارخانه  •
   ذوب مجتمع مس خاتون آبادطراحی، تامین و اجرا سیستم الکتریکال هیت تریسینگ کارخانه  •
 ال هیت تریسینگ کارخانه فوالد بردسیر  ک طراحی، تامین و اجرا سیستم الکتریهمکاري در  •
 همکاري در طراحی، تامین و اجرا سیستم الکتریکال هیت تریسینگ پاالیشگاه البراهین عراق •
 طراحی، تامین و اجرا سیستم الکتریکال هیت تریسینگ تونل هاي انجماد گروه تولیدي ساوانا (مازندران)  •
 مقال نمی گنجد.بسیاري پروژه کوچک دیگر که شرح آن در این و  •

   عایق کاري و کلدینگ

تریسینگ، نوبت به اجراي عایق و کلدینگ می رسد. تمامی  پس از نصب کابل ها و تجهیزات هیت تریس در یک پروژه هیت
بایست توسط عایق پوشیده شوند. درواقع هدف اصلی از ها نصب شده است می تریسینگ بر روي آنهایی که سیستم هیت بخش 
(بدون عایق گذاري از گرماي تولیدي محافظت نشده    می باشد.هاي حرارتی  گذاري، محافظت از گرماي تولید شده در کابلعایق

 ).و هدر خواهد رفت واین گرما به سرعت به محیط اطراف منتقل

توانند باعث خرابی زودهنگام عایق بشوند. لذا براي حفاظت عایق عالوه بر مورد یاد شده، نور خورشید و رطوبت نزوالت جوي می
ها در ابعاد مناسب  این ورق  ).می باشد  یا گالوانیزه  آلومینیوم  ورق  از  کلدینگ(جنس  .  شودکلدینگ استفاده می   ، ازاز موارد یادشده

 .شوندبراي پوشاندن عایق بریده شده و دقیقا با هندسه تجهیز ساخته و نصب می 

بهتر است که بخش  ی باشند.  از آن جایی که کابل هاي هیت تریسینگ حساس و داراي قیمت قابل مالحضه اي براي کارفرما م
عایقکاري و کلدینگ پروژه توسط همان تیمی انجام گردد که سیستم هیت تریسینگ را نصب و راه اندازي نموده است. این کار  



 

. عالوه بر این هرگونه خرابی ایجاد  می گرددباعث به حداقل رسیدن مشکالت و کاهش خرابی هاي ناخواسته در حین نصب عایق  
شده در دوره گارانتی تنها به مجري سیستم هیت تریس مربوط خواهد شد. (شایان ذکر است که در اکثر پروژه هاي هیت  

 بوده است.)  شرکتدر اسکوپ کاري این نیز تریسینگ شرکت مبین صنعت راستین، بخش عایقکاري و کلدینگ 

واهد شد که در صورتی که در دوره گارانتی به هر دلیل دماي خطوط از دماي درخواستی در اسناد باعث خ  مورد یاد شده در باال 
 پروژه کاهش یابد. تنها و تنها پیمانکار سیستم هیت تریس مسئول رفع خرابی و مرتفع کردن مورد یاد شده باشد.  

 

 

 

 

 



 

   مدارك مهندسی

همانطور که پیش تر گفته شد. کلیه طراحی هاي هیت تریسینگ شرکت مبین صنعت راستین به صورت کامال دقیق و مهندسی  
انجام می گیرد. از این رو عالوه بر محاسبات انجام شده کلیه مدارك مهندسی طراحی و اجرا به صورت یک پکیج کامل در اختیار  

 این مدارك می توان به مدارك زیر اشاره نمود :   کارفرماي محترم قرار خواهد گرفت. از اهم

 

 مدرك (فارسی) شرح نام مدرك (انگلیسی) ردیف 
1 MDR / VPIS لیست کلیه نقشه هاي پروژه 
2 TIME SCHEDULE  برنامه زمان بندي پروژه 
3 HEAT LOSS CALCULATION محاسبات کابل هاي حرارتی 
4 CABLE SELECTION  مسیرهاي هیت تریسینگتقسیم بندي 
5 PANEL PLAN نقشه سیم کشی تابلوهاي هیت تریسینگ 
6 PANEL VIEW  مشخصات ظاهري تابلوهاي هیت تریسنگ 
7 WIRING DIAGRAM  ترمینال ها و نحوه اتصال جانکشن باکس ها 
8 ISOMETRIC LAYOUT ی در هر مسیر لولهشنحوه کابل ک 
9 LAYOUT DESIGN   نصب سیستم هیت تریسینگنماي کلی نحوه 
10 MATERIAL TAKE OFF (MTO) هژلیست متریال مورد نیاز پرو 
11 SUB VENDOR LIST مشخصات سازنده قطعات هیت تریسینگ 
12 2 YEARS SPARE PART  لیست قطعات یدکی دو ساالنه 
13 PANEL BOM لیست قطعات داخلی تابلوهاي برق 
14 LOAD LIST  بارکشی مسیر هاي هیت تریسمحاسبات جریان و 
15 INSTALLATION DETAIL  جزئیات نصب کابل ها و تجهیزات هیت تریسینگ 
16 DATA SHEET AND CATALOGUE دیتاشیت ها و کاتالوگ تجهیزات 
17 INSPECTION AND TEST PLAN (ITP) برنامه بازرسی و تست 
18 PACKING LIST پکینگ لیست قطعات ارسالی 

 

 ادامه تصاویر برخی از نمونه مدارك مهندسی آورده خواهد شد. در 

 

 

 

 



 

 سیستم الکتریکال هیت تریسینگ  نمونه مدارك مهندسی

 

PANEL PLAN 

 

VIEWPANEL  



 

 

 

ISOMETRIC LAYOUT 

 

ISOMETRIC DESIGN (PLAN VIEW) 



 

 

 

ISOMETRIC DESIGN (DETAIL VIEW) 

 

INSTALLATION DETAIL 



 

 

 

DESIGN SCHEMATIC3D  

 

 گارانتی تجهیزات

ماه داراي گارانتی می باشد. ( شایان ذکر است در صورتی   18تمامی اقالم سیستم هیت تریسینگ شرکت مبین صنعت به مدت  
که نصب سیستم هیت تریس، عایقکاري و کلدینگ به عهده این شرکت نباشد، تنها صحت تجهیزات یاد شده گارانتی شده و 

 هرگونه مشکالت ناشی از نصب اشتباه و یا صدمه به تجهیزات شامل گارانتی نمی باشد.) 

  



 

 

  

 

پروژه هــــاي مـعماري، 
 سیـــــویل و ســـــازه
(ARCHITECTURE & CIVIL) 



 

 :طراحی ، تامین و اجرا پروژه هاي معماري و سیویل ، سازه 

 

 

 : طراحی  •

مجرب به صورت تمام وقت و نیم وقت در بخش هاي طراحی معماري ، سیویل و سازه  این شرکت با در اختیار داشتن تیم هاي  
 فعالیت خود را در پروژه هاي مختلف به انجام میرساند. 

 تامین :  •

شرکت مبین صنعت  همچنین    .کند   از وندورهاي مورد تایید صنایع مختلف استفاده میاین شرکت در بخش تامین متریال سازه  
متر مربع    6000به متراژ  (شرکت مبین ساخت ایده اندیش)  ه ساخت  خانکرمان داراي کار  2ك صنعتی شماره  ر در شه  راستین

 :  می باشدشرح زیر به   این مجموعهکه تجهیزات ساخت موجود در  بوده

 جرثقیل هاي دستی و سقفی  •

 دستگاه رنگ و سندبالست  •

 میلی متر )  15وات ( قدرت برش لیزر تا  1500دستگاه برش لیزر  •

 متري  3 دستگاه تراش •

 160دریل رادیال  •

 CO2عدد رکتی فایر جوش آرگون و  15تعداد  •

 دستگاه رول گیر، ورق صاف کن و گیوتین  •

 چهار محور CNCدستگاه پرس برك  •

 تن  15دستگاه رول گیر  •

 دستگاه هاي رنگ و سندبالست  •

 بار دیزلی (سیار) 16کمپرسور هواي  •

 و سایر تجهیزات مورد نیاز در حوزه ساخت و نصب  •

 

 اجرا:  •

لیه بخش هاي  مترمربع در ک  15000در پروژه توسعه کارخانجات افق البرز داراي متراژ تقریبی    این شرکت در دوسال گذشته 
سیویل ، سازه و ... فعالیت داشته است . همچنین از دیگر فعالیت هاي این شرکت در بخش معماري و سازه میتوان طراحی ،  

 واحد تغلیظ مجتمع مس سرچشمه را نام برد. X-RAYساختمان تامین و اجراي 

 

 



 

 

 

 

 : پروژه توسعه کارخانجات افق البرزخی تصاویر بر

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 : مجتمع مس سرچشمه ظیواحد تغل X-RAYساختمان برخی تصاویر 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  

 

لیست جزئیات پــــروژه 
 هاي پیمانکاري و فروش

(EPC PROJECTS) 



 

 فروشو  پیمانکاريي پروژه ها جزییات لیست

 

   .می باشد به شرح زیر در پروژه ها  شده توسط شرکت مبین صنعت راستین گرفته اصلی انجام فعالیت هاي  تعدادي از 

ف 
ردی

 

 اتمام پروژه محل پروژه  کارفرما  شرح پروژه

 طراحی و ساخت سیستم ضربه گیر کوره ذوب مس 1
کابل سازي افق   کارخانه

 البرز
شهرك لیا،  

 قزویناستان 
1392 

2 
افزایش اجرا و نوسازي کامل کوره هاي ذوب مس و 

 ظرفیت ذوب دهی کوره 
کابل سازي افق   کارخانه

 البرز
شهرك لیا،  

 قزویناستان 
1392 

3 
اجراي کامل سیستم الکتریکال، پایپینگ، ایستگاه  

 هاي گاز و هوا، بلوور هاي هواي کوره
کابل سازي افق   کارخانه

 البرز
شهرك لیا،  

 قزویناستان 
1392 

4 
کیلوکالري و   1،500،000نصب یک عدد بویلر 

 عدد یونیت هیتر  60سیستم گرمایش سالن با 
کابل سازي افق   کارخانه

 البرز
شهرك لیا،  
 استان قزوین

1392 

 نصب دو عدد بویلر ذغال سنگ  5
کابل سازي افق   کارخانه

 البرز
هرات،  

 افغانستان
1393 

 MCCنصب تابلوهاي   6
کابل سازي افق   کارخانه

 البرز
هرات،  

 افغانستان
1393 

7 
به همراه ایر   نصب دو عدد کمپرسور هواي فشرده

 درایر 
کابل سازي افق   کارخانه

 البرز
  هرات،

 افغانستان
1393 

8 
کابل کشی کابل هاي فشار ضعیف در تمامی 

 میلی مترمربع )  300تا   1.5مقاطع ( 
کارخانه زاگرس مس (  

 تنی )  1000لیچینگ 
ساوه، استان  

 مرکزي 
-1393

3941  

 نصب و اجراي سیستم ارتینگ  9
(   کارخانه زاگرس مس

 تنی )  1000لیچینگ 
ساوه، استان  

 مرکزي 
-1393

3941  

10 
روشنایی، سوکت   خرید و اجراي کامل سیستم

سالن هاي تولید، فضاي محوطه اصلی سایت، 
 اداري، انبار و ... 

کارخانه زاگرس مس (  
 تنی )  1000لیچینگ 

ساوه، استان  
 مرکزي 

-1393
3941  

 نصب لدرها، سینی کابل ها و کاندوئیت ها  11
کارخانه زاگرس مس (  

 تنی )  1000لیچینگ 
ساوه، استان  

 مرکزي 
-1393

3941  

12 
 70نصب و راه اندازي موتورها، درایوها و فن ها ( 

 فن )  40درایو و  15موتور، 
کارخانه زاگرس مس (  

 تنی )  1000لیچینگ 
ساوه، استان  

 مرکزي 
-1393

3941  



 

13 
 LVو  MV( تابلوهاي  MCCاتاق  4نصب تابلوهاي 

( 
کارخانه زاگرس مس (  

 تنی )  1000لیچینگ 
ساوه، استان  

 مرکزي 
1394 

 کیلوولت 20نصب و راه اندازي ترانسفورماتورهاي  14
کارخانه زاگرس مس (  

 تنی )  1000لیچینگ 
ساوه، استان  

 مرکزي 
1394 

15 
کالیبراسیون و راه اندازي تجهیزات ابزاردقیق نصب 

 عدد تجهیز ) 400( 
کارخانه زاگرس مس (  

 تنی )  1000لیچینگ 
ساوه، استان  

 مرکزي 
1394 

 اجراي سیستم فایرفایتینگ 16
کارخانه زاگرس مس (  

 تنی )  1000لیچینگ 
ساوه، استان  

 مرکزي 
1394 

 HEAT تامین و اجراي سیستم هیت تریسینگ 17
TRACING 

کارخانه زاگرس مس (  
 تنی )  1000لیچینگ 

  ساوه، استان
 مرکزي 

1394 

18 
و برقراري  خرید و اجراي زیرساخت هاي فیبر نوري 

 اینترنت سایت 
کارخانه زاگرس مس (  

 تنی )  1000لیچینگ 
ساوه، استان  

 مرکزي 
1394 

19 
خرید و اجراي سیستم دوربین هاي مداربسته به  

 رادیویی صورت فیبر نوري و 
(   کارخانه زاگرس مس

 تنی )  1000لیچینگ 
ساوه، استان  

 مرکزي 
1394 

 HEAT تامین و اجراي سیستم هیت تریسینگ 20
TRACING 

ابل سازي افق  ک کارخانه
 البرز

هرات،  
 افغانستان

1394 

 مجتمع مسکونی  تامین و نصب دوربین هاي مداربسته 21
تهران، استان 

 تهران 
1394 

22 
رال هیتینگ شامل راه اندازي سنت  طراحی، نصب و

دیگ هاي بخار،  دیریتور، کوره دیگ هاي آب گرم، 
 هواي گرم و تجهیزات وابسته به آن

(  کارخانه مس طارم
تنی   10،000لیچینگ 

( 

طارم، استان  
 زنجان

1395 

23 
ریان هاي چند باس بارهاي براي عبور ج   DCتامین 

انگلستان  G-CORNERشرکت  ده هزار کیلو آمپر 
 ( نمایندگی انحصاري در ایران ) 

شرکت بابک مس  
(بایولیچینگ  ایرانیان

 تنی)  50،000

شهربابک،  
 استان کرمان 

1395 

24 

ساخت، نصب و اجرا، تست، پیش راه اندازي و راه  
اندازي کامل اقالم و تجهیزات مکانیکال، پایپینگ،  
برق و ابزاردقیق واحدهاي فرآیندي و غیر فرآیندي 

 ، و نیکل ) APU ،DCU( واحدهاي مس، 

  - شرکت کانی مس
کارخانه   -پروژه نیکل

 سرچشمه مس

سرچشمه،  
 استان کرمان 

1396-
1399 

25 
هاي   BINتامین، نصب و راه اندازي ویبراتور 

 سیلیس و آهک کارخانه ذوب سرچشمه 
صنایع مس   شرکت ملی

 ایران 
سرچشمه،  
 استان کرمان 

1396 

26 
طراحی، تامین، ساخت و نصب سازه فلزي پشت 
 آسیاب هاي سگ میل تغلیظ کارخانه مس میدوك

  میدوكکارخانه مس 
(شرکت ملی صنایع 

 ) مس ایران

شهربابک،  
 استان کرمان 

1396 



 

27 
و   PLCطراحی و تامین، ساخت و اجرا تابلوهاي 

 سیستم مانیتورینگ

(  کارخانه مس طارم
تنی   10،000لیچینگ 

( 

طارم، استان  
 زنجان

1396 

 تهیه، تامین و راه اندازي کلیه تجهیزات ابزاردقیق  28
(  کارخانه مس طارم

تنی   10،000لیچینگ 
( 

طارم، استان  
 زنجان

1396 

 تامین و اجراي سیستم ارت الکتریکال و ابزاردقیق 29
  –شرکت کانی مس 

کارخانه  نیکل   پروژه
 سرچشمه مس

سرچشمه،  
 استان کرمان 

1396 

30 
اصالح، نصب و راه اندازي تجهیزات کارگاه آماده  

 کارگاه سرچشمه -سازي نمونه هاي اکتشافات 
صنایع مس   شرکت ملی

 ایران 
سرچشمه،  
 استان کرمان 

1396 

31 
استیل   تامین لوله هاي کربن استیل و استنلس

STAINLESS STEEL به همراه  در انواع سایزها
 معتبر   CERTIFICATEتست و 

شرکت بابک مس  
(بایولیچینگ  ایرانیان

 تنی)  50،000

  شهربابک،
 استان کرمان 

1396 

32 

-G  باس بارهاي مسی، شرکت DCنصب و مونتاژ 
CORNER  40چند  براي عبور جریان انگلستان 

( نمایندگی    هزار آمپر از رکتیفایر به سلول ها
 انحصاري در ایران )

شرکت بابک مس  
(بایولیچینگ  ایرانیان

 تنی)  50،000

شهربابک،  
 استان کرمان 

1396 

33 
  مشارکت در تامین و اجراي سیستم هیت

کوره فلش مجتمع  HEAT TRACINGتریسینگ 
 سرچشمهمس 

 –شرکت صبا فام  
 مس سرچشمه  مجتمع

  سرچشمه،
 استان کرمان 

1396 

 هتل الله تهران طراحی، اجرا و نوسازي سیستم تاسیسات الکتریکی 34
تهران، استان 

 تهران 
1396 

35 
 LOCAL CONTROLها (  LCBمونتاژ و ساخت  

BOX  داراي (IP67   به همراه سلکتور سوئیچ و
 آمپرمتر 

شرکت بابک مس  
(بایولیچینگ  ایرانیان

 تنی)  50،000

  شهربابک،
 استان کرمان 

1396 

36 

 STEEL  عدد کاتد استنلس استیل 10،000تامین 
CATHODE STAINLESS  شرکتLIMPACT 

( نمایندگی انحصاري  کانادا جهت استحصال مس
 در ایران ) 

صنایع مس   شرکت ملی
 ایران 

سرچشمه،  
 استان کرمان 

1396 

37 

 HEATتریسینگ تامین سیستم هیتطراحی و 
TRACING  کلدینگ  کاري و به همراه عایق

و  200، 100(نواحی  مخازن، لوله ها، شیرها و ...
950  ( 

هاي   شرکتمشارکت 
و فن آوران  رامپکو

  کارخانه – پارسیان
  جدید اسید سرچشمه

 اسید(پیمانکار کارخانه 
ملی صنایع مس  شرکت

 ایران) 

  سرچشمه،
 کرمان استان 

1397 



 

 نصب و اجراي سینی کابل ها و لدرها 38

هاي   شرکتمشارکت 
و فن آوران  رامپکو

کارخانه   - پارسیان
  جدید اسید سرچشمه

 اسید(پیمانکار کارخانه 
شرکت ملی صنایع مس 

 ایران) 

سرچشمه،  
 استان کرمان 

1397 

39 
تامین تجهیزات لوله و اتصاالت ( کربن استیل و  

استنلس استیل )، شیرآالت پروانه اي، توپی، دروازه  
 SSو  CSاي، اکسپنشن جوینت هاي 

شرکت بابک مس  
( بایو لیچینگ  ایرانیان

 تنی )  50،000

شهربابک،  
 استان کرمان 

1397 

 تامین کابل هاي برق و ابزاردقیق 40
(   شرکت پرمان پویش

پیمانکار کارخانه صبانور  
( 

 1397 همدان 

41 

 HEAT طراحی و تامین سیستم هیت تریسینگ
TRACING  کلدینگ  به همراه عایق کاري و

و  200، 100(نواحی  مخازن، لوله ها، شیرها و ...
950  ( 

هاي   شرکتمشارکت 
و فن آوران  رامپکو

کارخانه   - پارسیان
 اسید خاتون آباد

 اسید(پیمانکار کارخانه 
شرکت ملی صنایع مس 

 ایران) 

  شهربابک،
 استان کرمان 

1397 

42 
تامین کلیه اقالم مورد نیاز سیستم ارت و صاعقه  

  – راد هاي استنلس استیل   –گیر ( کابل ها 
 تجهیزات جانبی سیستم ارت و صاعقه گیر و ... )

(پیمانکار  شرکت تناوب
کارخانه بابک مس  

 ایرانیان) 

شهربابک،  
 استان کرمان 

1397 

43 
طراحی و تامین کاور شیلد (فلنج شیلد) هاي ضد  

 PP – Anti-acid Coverاسید از جنس  
shield or Flange shield 

هاي   شرکتمشارکت 
و فن آوران  رامپکو

کارخانه   - پارسیان
  جدید اسید سرچشمه

اسید (پیمانکار کارخانه 
شرکت ملی صنایع مس 

 ایران) 

سرچشمه،  
 استان کرمان 

1397 

 1398 دامغان، سمنان  شرکت فوالد دامغان تامین کابل هاي قدرت 44



 

45 

-X  نصب، انجام تنظیمات و راه اندازي دستگاه
RAY ،به همراه  امور تغلیظ مجتمع مس سرچشمه

(  مرتبط با آن  خرید و نصب تجهیزات جانبی
طراحی سازه،  طراحی، تامین ساخت و نصب
کلیه تجهیزات  معماري، طراحی، تامین و نصب

 برق، مکانیک، پایپینگ و  ... )

صنایع مس   شرکت ملی
 ایران 

  سرچشمه،
 استان کرمان 

1397 -  
1398 

46 
در ماشین کاتد   PLC برنامه نویسی ربات ها و

 CSM- CATHODE STRIPPING  استریپر
MACHINE 

(پیمانکار  شرکت تناوب
کارخانه بابک مس  

 ایرانیان) 

شهربابک،  
 استان کرمان 

1398 

 HEAT طراحی و تامین سیستم هیت تریسینگ 47
TRACING 

  شرکت کانی مس
(پیمانکار کارخانه ذوب 

شرکت ملی  خاتون آباد
 صنایع مس ایران) 

شهربابک،  
 استان کرمان 

1398 

48 
(پروژه کوره تونلی  MVو  LV تامین بخش کابل هاي 

 راور) 

نهان شرکت کاوند 
 زمین 

استان  راور،
 کرمان

1398 

49 
طراحی، تامین و ساخت آندهاي سربی پاالیشگاه  

 سرچشمه 
صنایع مس   شرکت ملی

 ایران 
سرچشمه،  
 استان کرمان 

1399 

50 
طراحی، تامین و ساخت کاتد بالنک هاي استنلس 

 استیل پاالیشگاه خاتون آباد 
صنایع مس   شرکت ملی

 ن ایرا 
شهربابک،  

 کرمان استان 
1399 

51 
طراحی، تامین و ساخت کاتد بالنک هاي استنلس 

 استیل لیچینگ میدوك
صنایع مس   شرکت ملی

ن ایرا   
شهربابک،  
 استان کرمان 

1399 

52 
کارخانه گلگهر   LVو  MVتامین کابل هاي 
 (پروژه فیلتراسیون)  سیرجان

 شرکت مشیران
(پیمانکار کارخانه گلگهر 

 سیرجان)

،  سیرجان
 کرمان استان 

1399 

53 
ساخت، سندبالست، رنگ آمیزي و حمل سازه 
 کولینگ تاورهاي کارخانه ذوب مس خاتون آباد

  شرکت کانی مس
(پیمانکار کارخانه ذوب 

شرکت ملی   خاتون آباد،
 صنایع مس ایران) 

شهربابک،  
 استان کرمان 

1399 



 

54 
اجراي عملیات پایپینگ و عایقکاري تجهیزات  

و ... کارخانه   RO کولینگ تاور،بخش اکسیژن و  
 ذوب مس خاتون آباد

  شرکت کانی مس
(پیمانکار کارخانه ذوب 
خاتون آباد، شرکت ملی  

 صنایع مس ایران) 

شهربابک،  
 استان کرمان 

1399 

55 
 HEAT طراحی و تامین سیستم هیت تریسینگ

TRACING   به همراه عایق کاري و کلدینگ
 )  500( ناحیه   مخازن، لوله ها، شیرها و ...

هاي   شرکتمشارکت 
و فن آوران  رامپکو

کارخانه   - پارسیان
 اسید خاتون آباد

، اسید (پیمانکار کارخانه 
شرکت ملی صنایع مس 

 ایران) 

شهربابک،  
 استان کرمان 

1399 

56 
 سیستم هیت تریسینگ و نصب  تامین، طراحی

HEAT TRACING   به همراه عایق کاري و
 )  500ها، شیرها و ... ( ناحیه کلدینگ مخازن، لوله 

هاي   شرکتمشارکت 
و فن آوران  رامپکو

  کارخانه – پارسیان
  سرچشمهاسید  جدید

، اسید (پیمانکار کارخانه 
شرکت ملی صنایع مس 

 ایران) 

،  سرچشمه
 استان کرمان 

1399 

57 

سیستم   و نصب تامین ، طراحیمشارکت در 
 HEAT هیت تریسینگالکتریکال 

TRACING کابل)MI  معدنی جهت حفظ گرماي
 درجه سانتی گراد) 400تا  150لوله ها در حدود  

 شرکت البراهین 
 (پاالیشگاه)

 اربیل، عراق
در دست 

 اجرا 

58 
 تامین، آماده سازي و نصب پوشش هاي برزنتی بر

کارخانه   روي کانتینرها و تجهیزات پروژه احداث
 میدوك  2تغلیظ فاز 

صنایع مس   شرکت ملی
 ایران 

شهربابک،  
 استان کرمان 

در دست 
 اجرا 

 filter Cageتامین و ساخت فیلتر کیج  59

  شرکت کانی مس
(پیمانکار کارخانه ذوب 

پروژه لیچینگ خاك هاي  
، شرکت ملی اکسیدي 

 صنایع مس ایران) 

ورزقان، 
آذربایجان  

 شرقی 

در دست 
 اجرا 

60 
 سیستم هیت تریسینگ و نصب  تامین، طراحی

HEAT TRACING   به همراه عایق کاري و
 Cooling towerکولینگ تاور  ناحیه کلدینگ

  شرکت کانی مس
(پیمانکار کارخانه ذوب 
خاتون آباد، شرکت ملی  

 صنایع مس ایران) 

شهربابک،  
 استان کرمان 

در دست 
 اجرا 



 

61 

هیت   الکتریکال سیستم و نصب  تامین، طراحی
به مخزن آمونیاك  HEAT TRACING تریسینگ

مخازن اسید  عایق و کلدینگتامین و نصب همراه 
قطر  –متر   15و آمونیاك ( طول تقریبی مخازن : 

 متر ) 4تقریبی 

شرکت پارس توسعه 
 فاتح ( گروه فاتح )

شیراز، استان  
 فارس

1399 

62 

تونل   4 نگیسیتر تیه ي و اجرا  نیتام ،یطراح
به همراه  -و کشتارگاه  ي انجماد، خط مرغدار

از کف  شیگرما ي ساخت تابلو ها و راه انداز
توان ثابت  یحرارت ي کابل ها لهی به وس یکیالکتر

 بتن)  دنیاز ترک ي ریجهت جلوگ

 گروه تولیدي ساوانا
بهشهر، استان  

 مازندران
در دست 

 اجرا 

 

 زمینه تامین و اجرا بوده که شرح آن در این مقال نمی گنجد. این لیست شامل تعدادي پروژه دیگر در 

  



 

 
 

  

 

لیست جزئیات پــــروژه 
هاي ساخـــت و تولــید 
 محصــــــوالت صنعتی

(MANUFACTURING) 

 



 

 محصوالت تولیدي در شرکت مبین صنعت  جزییات لیست

 

با بهره گیري از تجربه باالي مدیران خود در   صنعت راستین و فروش ، شرکت مبین    (EPC)عالوه بر پروژه هاي پیمانکاري  
صنعت مس و آشنایی کامل با روش هاي استحصال مس و قطعات و تجهیزات مصرفی آن، اقدام به ساخت و تاسیس واحد هاي  

قالب   در  تولید محصوالت خود  و  مبین س" ساخت  اندیششرکت  ایده  این محصوالت  " اخت  اهم  از  آن   نمود.  در  تولید شده 
 :  می توان به موارد زیر اشاره نمود مجموعه

 Stainless Steel Cathode Blankکاتد بالنک هاي استنلس استیل   •
 Alloy Lead Anodeآندهاي سربی آلیاژي  •
 Edge Stripلبه هاي کناري کاتد بالنک  •
 Copper Bus Barباس بارهاي مسی  •

 در ادامه به جزئیات پروژه هاي مربوط به هریک از اقالم لیست فوق اشاره خواهد شد. 

، طیف فعالیت هاي شرکت مبین ساخت ایده اندیش شامل موارد بسیاري در زمینه هاي ساخت و تولید بوده و  شایان ذکر است
 ي این شرکت می باشند. موارد یاد شده تنها بخش کوچکی از فعالیت ها

 

 



 

، آندهاي سربی، باس بارها، لبه هاي کناري، نشیمنگاه هاي لیست جزئیات پروژه هاي ساخت و تولید کاتدهاي استنلس استیل
 کاتد و آند و سایر موارد مشابه با این قطعات، به قرار زیر می باشند : 

 

ف 
ردی

 

 محل پروژه کارفرما  شرح پروژه
زمان 
اتمام  
 پروژه 

1 
 طراحی، تامین، نصب و مونتاژ باس بارهاي 

 از کیلو آمپر 40مسی براي عبور جریان 
 رکتیفایر به سلول ها 

 کارخانه مس طارم
 10،000لیچینگ (

 تنی)
 1395 طارم، استان زنجان

 1397 استان کرمان، جیرفت کارخانه مس جیرفت کیلوآمپر  20طراحی و ساخت باس بارهاي  2

 کیلوآمپر  20بارهاي طراحی و ساخت باس  3
صنعت   کارخانه کانسار

 پاقلعه کرمان 
 1397 استان کرمان، شهربابک

4 
(به   زاگرس مسبالنک عدد کاتد  70ساخت 

 )Edge stripهمراه لبه هاي کناري 
زاگرس مس  شرکت 

 سازان
 1398 ساوه، استان مرکزي

5 
  بالنک استنلس استیل  عدد کاتد 120ساخت 

Stainless Steel  به  میدوكلیچینگ)
 )Edge stripهمراه لبه هاي کناري 

صنایع   شرکت ملی
 مس ایران 

 1399 مجتمع مس میدوك 

6 
  بالنک استنلس استیل عدد کاتد 57ساخت 

Stainless Steel به  پاالیشگاه خاتون آباد)
 )Edge stripهمراه لبه هاي کناري 

صنایع   شرکت ملی
 مس ایران 

 1399 خاتون آباد 

 سرچشمه پاالیشگاه عدد آند  200ساخت  7
صنایع   شرکت ملی

 مس ایران 
 1399 پاالیشگاه سرچشمه

8 
  اصالح و تعمیر کاتد بالنک هاي استنلس

(تعویض دسته،    Stainless Steel استیل
 تعویض شیت، تابگیري و ... )

صنایع   شرکت ملی
 مس ایران 

 1399 استان کرمان 

9 
  استنلسکاتد بالنک هاي عدد  350ساخت 

 فالت بابک  Stainless Steel استیل
 1399 استان کرمان، شهربابک فالت بابکشرکت 

 ساخت باسبارهاي مسی لیچینگ گودکلواري 10
 مجموعه خصوصی

 آقاي شادمان
 1399 استان کرمان 

11 
 عدد آند سربی لیچینگ 22ساخت 

 گودکلواري
 مجموعه خصوصی

 آقاي شادمان
 1399 استان کرمان 



 

12 
  کاتد بالنک هاي استنلس عدد 22ساخت 

 لیچینگ Stainless Steel استیل
 گودکلواري

 مجموعه خصوصی
 آقاي شادمان

 1399 استان کرمان 

 سربی لیچینگ آندهاي عدد  200ساخت  13
صنایع   شرکت ملی

 مس ایران 
 مجتمع مس سرچشمه 

در دست 
 اجرا 

14 
  کاتد بالنک هاي استنلسعدد  591ساخت 
 میدوك لیچینگ Stainless Steel استیل

صنایع   شرکت ملی
 مس ایران 

 مجتمع مس میدوك 
در دست 

 اجرا 

 لیچینگ سونگون  کانی مسشرکت  عدد آند سربی  412ساخت  15
در دست 

 اجرا 

16 
  کاتد بالنک هاي استنلسعدد  702ساخت 

 Stainless Steel استیل
 لیچینگ سونگون  کانی مسشرکت 

در دست 
 اجرا 

17 
  pp) از جنس edge stripهاي کناري ( لبه 

 عدد  2000  – براي کاتدهاي استنلس استیل 
صنایع   شرکت ملی

 مس ایران 
 مجتمع مس سرچشمه 

در دست 
 اجرا 

18 
نشیمنگاه آند و کاتد هاي پاالیشگاه  

 (Capping Board)سرچشمه
صنایع   شرکت ملی

 مس ایران 
 مجتمع مس سرچشمه 

در دست 
 اجرا 

19 
  استنلس استیل عدد کاتد 57ساخت 

Stainless Steel به  پاالیشگاه خاتون آباد)
 )Edge stripهمراه لبه هاي کناري 

صنایع   شرکت ملی
 مس ایران 

 خاتون آباد 
در دست 

 اجرا 

 عدد آند سربی  1000ساخت  20
صنایع   شرکت ملی

 مس ایران 
 لیچینگ میدوك

در دست 
 اجرا 

21 
لیچینگ  طراحی و ساخت باسبار مسی 

 مجموعه زرمش
 سمنان زرمش

در دست 
 اجرا 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

  

 

تجربیات مدیران شرکت 
 مبین صنـــعت راستین



 

 تجربیات مدیران شرکت مبین صنعت راستین 

 

 

گیري  با بهره  تیمی از متخصصان صنعت مس کشور شکل گرفت و در حال حاضر شرکت مبین صنعت راستین با بهره گیري از  
صنعتی    ي در کلیه پروژه ها  فعالیت در حوزه هاي طراحی، تامین و اجرا  مشغول  مجرب و متخصص،    عتگران  از کارشناسان و صن

 .  و عمرانی کشوري می باشد

 

 علی خالقیان:  مدیر عامل

 مدرك تحصیلی : مهندسی برق

 : سوابق اجرایی

 مدیرعامل شرکت مبین صنعت راستین  •
سال فعالیت در واحد هاي ابزاردقیق ، برق ، و ریاست واحد تعمیرات و نگهداري در امورهاي تغلیظ،   20تجربه بیش از   •

 مهندسی و پاالیشگاه و ریخته گري هاي سرچشمه
 سال  5طرح به مدت مدیر مهندسی پروژه پاالیشگاه مس سونگون در تیم مشاور و مدیر  •
  1000پیمانکار نصب و راه اندازي کلیه تجهیزات الکتریکال و ابزاردقیق ، فیبر نوري ، هیت تریسینگ ، پروژه لیچینگ   •

 تنی شرکت زاگرس مس سازان
 مشاور و مدیر پروژه هاي کابل سازي در کشور افغانستان  •
 گاه سرچشمه از سوي مشاور و مدیر طرحدر پاالیش  CSM مدیر پروژه اصالحات و نصب ماشین کاتد استریپر  •
 میلی متري مس کارخانه افق البرز  8مدیر پروژه نوسازي و افزایش ظرفیت کوره و خط نورد مفتول   •
 سال  5مشاور ارشد فنی شرکت افق البرز به مدت  •
 شرکت الکترومتال استرالیا  EMEW آشنایی با تکنولوژي  •
برق و ابزاردقیق ، هیدرولیک ، پنوماتیک ، زبان انگلیسی ،    گذراندن دوره هاي آموزشی در خصوص سیستم تخصص •

 … ، مدیریت ، ایزو ،تضمین کیفیت و PLC انواع
بازدید از نمایشگاه هاي متعدد و کارخانه هاي سازنده ماشین آالت و تجهیزات در خصوص صنعت مس و فلزات و کابل  •

 سازي در کشور چین
 شور چین جهت تامین سریع اقالم مورد نیاز ارتباط کاري نزدیک با سازندگان فوق در ک •

 

 



 

 حمید خانلريهیئت مدیره :  رئیس

 مدرك تحصیلی : مهندسی متالورژي

 : سوابق اجرایی

 رئیس هیئت مدیره شرکت مبین صنعت راستین  •
 سال کار در صنعت مس  25تجربه بیش از  •
 سال  2سرپرست عملیات بویلر کارخانه ذوب مجتمع مس سرچشمه به مدت  •
 سال 2سرپرست شیفت کارخانه ذوب مجتمع مس سرچشمه به مدت  •
 سال 2سرپرست تعمیرات نسوز کاري کارخانه ذوب مجتمع مس سرچشمه به مدت  •
 سال  1کارشناس ارشد دفترفنی کارخانه ذوب مجتمع مس سرچشمه به مدت  •
 سال 2رئیس عملیات کارخانه ذوب مجتمع مس سرچشمه به مدت  •
 سال  2کارخانه ذوب مجتمع مس سرچشمه به مدت  رئیس نگهداري و تعمیرات •
 سال  3رئیس کارخانه اسید مجتمع مس سرچشمه به مدت  •
 سال   5مدیر پروژه احداث پاالیشگاه سونگون ( شرکت ملی صنایع مس ایران ) به مدت  •
 سال   2 مدت  به سونگون، مس  مجتمع –مدیر هماهنگی پروژه هاي توسعه شرکت ملی صنایع مس ایران  •
 سال   2مل شرکت زاگرس مس سازان (کارخانه لیچینگ تولید مس) به مدت مدیر عا •

 

 سعید خالقیان عضو هیئت مدیره : 

 مدرك تحصیلی : فوق لیسانس برق 

 : سوابق اجرایی

 1393مدیر پروژه هاي شرکت مبین صنعت راستین از سال  •
 … طراح نقشه هاي برق، ابزاردقیق، هیت تریسینگ و •
 پروژه ها تهیه مدارك زمان بندي  •
 مدیریت تامین و بازرگانی شرکت هاي مبین ساخت ایده اندیش و مبین صنعت راستین  •
 طراح سایت و مدیریت تبلیغات شرکت هاي مبین ساخت ایده اندیش و مبین صنعت راستین  •

 

 

 

 



 

  

 

سرمایه انــسانی شرکت 
 مبــین صـنعت راستین



 

 مبین صنعت راستین  سرمایه انسانی شرکت 

 

 

معماري ،  سین در حوزه هاي  کارشناس و تکن  ،  نفر نیرو متخصص و صاحب تجربه  50با بهره گیري بیش از  شرکت مبین صنعت راستین  
هداف کیفی خود ناِئل گردیده و آمادگی  پایپینگ و کامپیوتر  بسته به نوع پروژه به مقاصد و ا  ،مکانیکال    ،ابزاردقیق     ،  برق  سیویل و سازه ،  

 خود را براي شرکت در تمامی پروژه هاي صنعتی و عمرانی اعالم می دارد.

را نخواهد    مورد نیاز  هاي کاري، این شرکت هیچگونه محدودیتی در زمینه افزایش نیرو  و تیم هاي    هدر صورت نیاز پروژه و باز بودن جبه 
 داشت .

ن در حوزه هاي کارگاهی و پیمانکاري اشاره در ذیل به برخی از افراد کلیدي شرکت مبین صنعت راستی
 خواهد شد : 

 رضا خالقیان 

 سال همکاري با شرکت مبین صنعت راستین 10تجربه بیش از  –فوق دیپلم برق  •

 رییس کارگاه شرکت مبین صنعت راستین در پروژه کارخانه زاگرس مس سازان  •

 سرچشمه رییس کارگاه شرکت مبین صنعت راستین در پروژه کارخانه نیکل  •
 رییس کارگاه شرکت مبین صنعت راستین در پروژه هیت تریس اسید سرچشمه  •
 رییس کارگاه شرکت مبین صنعت راستین در پروژه هیت تریس اسید خاتون آباد •
 رییس کارگاه شرکت مبین صنعت راستین در پروژه هیت تریس ذوب خاتون آباد •
 از پروژه هاي شرکت مبین صنعت  مدیریت تدارکات و برنامه ریزي هاي کارگاهی در بسیاري •

 هادي زندي 

 سال همکاري با شرکت مبین صنعت راستین 5تجربه بیش از  –مهندس برق  •

 سال   4رییس بخش تعمیرات برق و ابزاردقیق شرکت زاگرس مس سازان به مدت  •

 سرپرست تیم برق شرکت مبین صنعت راستین در پروژه کارخانه نیکل سرچشمه  •

 هیت تریس اسید سرچشمه سرپرست تیم برق شرکت مبین صنعت راستین در پروژه   •
 هیت تریس اسید خاتون آبادسرپرست تیم برق شرکت مبین صنعت راستین در پروژه   •
 هیت تریس ذوب خاتون آبادسرپرست تیم برق شرکت مبین صنعت راستین در پروژه   •



 

در ذیل به برخی از افراد کلیدي شرکت مبین صنعت راستین در حوزه هاي کارگاهی و پیمانکاري اشاره 
 خواهد شد : 

 خالقیان  سعید

 سال همکاري با شرکت مبین صنعت راستین 10تجربه بیش از  -کارشناسی ارشد برق قدرت   •

 ارشد : دانشگاه شیراز  –کارشناسی : دانشگاه شهید بهشتی تهران  •

 مدیریت پروژه هاي شرکت مبین صنعت راستین  (دفتر مرکزي) •

 سال  2بخش برق و ابزاردقیق شرکت آریا هنگارد به مدت طراح  •

 ازبیلت نقشه هاي برق و ابزاردقیق پروژه زاگرس مس سازان •

 ازبیلت نقشه هاي برق و ابزاردقیق پروژه کارخانه نیکل سرچشمه  •

 کارخانه تغلیظ مس سرچشمه  x-rayطراحی کلیه نقشه هاي برق و ابزاردقیق پروژه  •

 و ابزاردقیق پروژه هیت تریسینگ اسید سرچشمه  طراحی کلیه نقشه هاي برق  •

 طراحی کلیه نقشه هاي برق و ابزاردقیق پروژه هیت تریسینگ اسید خاتون آباد •

 طراحی کلیه نقشه هاي برق و ابزاردقیق پروژه هیت تریسینگ ذوب خاتون آباد •

 کارخانه تغلیظ مس سرچشمه  x-ray کنترل پروژهی نقشه ها، گزارش پیشرفت کار و طراح •

 هیت تریسینگ ذوب خاتون آبادطراحی نقشه ها، گزارش پیشرفت کار و کنترل پروژه  •

 AUTOCAD –  NAVIS – Office  – DIAlux – MS Projectآشنایی با نرم افزارهاي :  •

 

 گلبرگ ملکی

 سال همکاري با شرکت مبین صنعت راستین 3تجربه بیش از  -کارشناسی ارشد معماري  •

 ارشد : دانشگاه شهید رجایی تهران  –کارشناسی : دانشگاه شهید رجایی تهران  •

 سال   2به مدت  شرکت هاي گوناگون (پارت تایم)  همکاري در طراحی معماري و معماري داخلی •

 سال  3تدریس در هنرستان هاي معماري شهر تهران (قراداد رسمی) به مدت   •

 کارخانه تغلیظ مس سرچشمه  x-rayحی کلیه نقشه هاي معماري پروژه طرا •

 طراحی و نظارت بر ساخت نماي داخلی دفتر مرکزي شرکت مبین صنعت راستین •

 طراحی و نظارت بر ساخت کلیه کاتد ها و آندهاي ساخت شرکت مبین صنعت راستین •



 

 استینطراحی و نظارت بر ساخت کلیه باس بارهاي ساخت شرکت مبین صنعت ر •

 طراحی و نظارت بر ساخت کلیه سازهاي کارگاه ساخت شرکت مبین صنعت راستین •

  – AUTOCAD 2D/3D –Office – DIAlux – MS Projectآشنایی با نرم افزارهاي :  •
Building information modeling (BIM)  – REVIT – RHINOCORSE –  

Photoshop – COREL Drawing 
 

 ساالر میرعالیی

 سال همکاري با شرکت مبین صنعت راستین 2تجربه بیش از  -مهندس عمران  •

 سال   2سرپرست گروه ساپورت و پایپینگ شرکت فن آوران پارسیان به مدت  •

 سال  2سرپرست پروژه هاي شرکت مبین صنعت راستین به مدت  •

 کارخانه تغلیظ مس سرچشمه  x-rayطراحی کلیه نقشه هاي پایپینگ و مکانیک پروژه  •

 سال فعالیت در زمینه طراحی انواع تجهیزات پایپینگ، مکانیک و سازه 10تجربه بیش از  •

 

 بابک دهقانی 

 با شرکت مبین صنعت راستین هاي صنعتی PLCهمکاري پاره وقت در زمینه برنامه نویسی   •

 PLCسال فعالیت در زمینه برنامه نویسی و راه اندازي سیستم هاي  10تجربه بیش از  •

 هاي تیکنر هاي سرچشمه با شرکت مشیران PLCطراحی و برنامه نویسی  •

 هاي پروژه کارخانه مس طارم (تیم مبین صنعت راستین) PLCطراحی، برنامه نویسی و راه اندازي  •

 

 علیرضا فالحی

 با شرکت مبین صنعت راستین همکاري پاره وقت در زمینه طراحی سازه هاي صنعتی •

 مهندس سازه و طراح شرکت آریا هنگارد   •

 سال فعالیت در زمینه طراحی انواع سازه ها و استراکچرهاي صنعتی 15تجربه بیش از  •

 کارخانه تغلیظ مس سرچشمه  x-rayطراحی کلیه نقشه هاي سازه پروژه  •

 
 
 



 

 شادمان   امیر

 با شرکت مبین صنعت راستین هژهمکاري پاره وقت در زمینه کنترل پرو •

 سال فعالیت در زمینه کنترل پروژه هاي صنعتی 10از تجربه بیش  •

 مهندس صنایع و کنترل پروزه شرکت کانی مس   •

 کارخانه تغلیظ مس سرچشمه  x-rayکنترل پروژه همکاري در طراحی فایل هاي  •

 MS Project  – Primaveraآشنایی با نرم افزارهاي :  •

 

 راد   حسینیسید مصطفی 

 سال همکاري با شرکت مبین صنعت راستین 4تجربه بیش از  -  HSE سرپرست تیم ایمنی •

 داراي تایید صالحیت ایمنی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان  •

 

 مدرك تایید صالحیت یاد شده به پیوست در ادامه آورده خواهد شد.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

  

 

 برنـــامه ریـــــــــزي

 و کنتـــــــــرل پروژه  



 

 برنامه ریزي و کنترل پروژه

 

شرکت مبین صنعت راستین با توجه به ساختار سازمانی و پایبندي زمانی به تعهدات خود در طول پروژه، کلیه  
 زمان راه اندازي و تحویل، به طور کامل برنامه ریزي می نماید. بخش هاي پروژه را از روز اول قرارداد تا 

ه پیش نیازها و پس نیاز هاي تعریف کلیه بخش هاي هر قرارداد به پایین ترین سطح خود شکسته و به وسیل
شده، زمان کلی پروژه به کوچکترین بخش هاي ممکن شکسته می شود. این کار عالوه بر دادن دید کلی  

باعث پیش بینی سریع تر نسبت به موانع آینده پروژه و در نتیجه موقعیت زمانی هر نقطه از پروژه،  نسبت به  
 مان برنامه ریزي در پروژه می گردد. نزدیک شدن هرچه بیشتر زمان واقعی به ز

کارخانه تغلیظ    x-rayه شرکت مبین صنعت راستین در پروژه  وژدر زیر بخشی از مدارك مربوط به کنترل پر
 آورده شده است : مجتمع مس سرچشمه 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

  

 

تجهیزات و ماشین آالت 
 کارگـاهی و پـــروژه اي



 

 و ماشین آالت تجهیزات 

 

است،  در زیر لیست برخی از تجهیزات اصلی کارگاهی و وسایل نقلیه  شرکت مبین صنعت راستین آورده شده است؛ شایان ذکر
 نیاز پروژه تعداد  تجهیزات ذکر شده قابل افزایش می باشد. بسته به 

 واحد  تعداد   برند  تجهیزات کارگاهی شرکت    ردیف 

 عدد 5 گام ACدستگاه جوش  1

 عدد 8 گام CO2و  DCدستگاه جوش  2

 عدد 4 - دستگاه جوش پلی اتیلن 3

 عدد FLUKE 1 ارت سنج 4

 عدد FLUKE 1 مِگِر  5

 عدد FLUKE 2 کالیبراتور 6

 عدد FLUKE 6 مولتی متر  7

 عدد 7 - ستونی و رادیال دِرِیل 8

 عدد 7 - سنگ فِرِز 9

 عدد 2 - جاروبرقی صنعتی 10

 عدد 4 ایتالیایی تُرك متر  11

 عدد 2 - چاپگر لیبل و برچسب 12

 عدد 5 - تیفُر 13

 عدد 4 - لوله خم کن در سایزهاي مختلف 14

 عدد 5 - پیکور برقی  15

 عدد 3 - پیکور بادي  16

1  - تجهیزات سندبالست  17  سِت  

 عدد 5 - فوت  40فوت و  20کانتینر   18
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 واحد  تعداد   برند  وسایل نقلیه شرکت   ردیف 

 عدد 2 مزدا  وانت  1

 عدد 2 پژو خودرو سواري 2

در کارخانه مبین ساخت ( از زیرمجموعه این شرکت ) واقع   ، شرکت مبین صنعت راستین  از تجهیزات و وسایل دیگر تعدادي
آمادگی ساخت انواع استراکچر،  بسته به نیاز پروژه  ه  ناخکرمان ( خضراء ) قرار داشته و این کار  2در شهرك صنعتی شماره  

 و ... را دارا می باشد.  ، برش، خمکاري، جوشکاريسازه هاي فوالدي، رنگ و سندبالست



 

 

  

 

 ات کارخانه سـاختامکان

 (شرکت مبـین سـاخت)



 

 عت راستین )نمبین ساخت ( زیر مجموعه مبین ص تجهیزات و امکانات شرکت 

 

 به عنوان یک شرکت زیر مجموعه از شرکت مبین صنعت راستین در حوزه  1397شرکت مبین ساخت ایده اندیش در سال  

 در ذیل به خالصه اي از امکانات و توانایی هاي این شرکتکرمان تاسیس گردید.    2ساخت و تولید در شهرك صنعتی شماره  

 : اشاره می گردد

 متر  500نبی به متراژ امتر سوله سرپوشیده مجهز به جرثقیل سقفی و دو عدد سوله ج  2000 -

 متر فضاي باز   4000 -

 متر فضاي اداري 200 -

 میلی متر )  15( قدرت برش لیزر تا  تاو 1500دستگاه برش لیزر  -
 2CO   (MIG/TIG)عدد رکتی فایر جوش آرگون و  15تعداد  -

 دستگاه رول گیر، ورق صاف کن و گیوتین  -

 چهار محور CNCدستگاه پرس برك  -

 متري  3دستگاه تراش  -

 160دریل رادیال  -

 دستگاه رنگ و سندبالست  -

 بار دیزلی (سیار) 16کمپرسور هواي  -

 تن  15گیر دستگاه رول  -

 دروازه اي و سقفی جرثقیل هاي  -

 جرثقیل دستی  -

 (تن هاي متفاوت) PRESSپِرِس  -

 سایر تجهیزات مورد نیاز در حوزه ساخت و نصب  و -

-  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   : اهم فعالیت ها و حوزه هاي کاري این شرکت به شرح ذیل می باشد
 و ساخت انواع قطعات برشکاري صنعتی طراحی  -

 ساخت انواع کاتد استنلس استیل جهت پروژه هاي پاالیشگاه، و لیچینگ مس، روي ، نیکل طراحی و -

 طراحی و ساخت انواع حفاظ تراس، حفاظ دیوار، نرده فلزي  -

 و برشکاري انواع قطعات مسی و باس بار  ساخت -

 طراحی و ساخت المان هاي تزئیناتی -

 نتی طراحی و ساخت درب هاي فلزي با طرح هاي مدرن و س -

 طراحی و ساخت انواع دیوار پوش فلزي و پوشش فلزي جهت نماي ساختمان -

 طراحی و ساخت انواع پارتیشن  -

 انواع قطعات صنعتی از جمله انواع استرینر و صافی از جنس استنلس استیل طراحی  -

 و رینگ هاي صنعتی ساخت انواع فلنچ ها طراحی و -

 استیل ساخت انواع مخازن استنلس استیل و کربن  طراحی و -

 سایر تجهیزات فلزي که مشمول خدمات برش، خم، جوش و ...... می باشند.  و -

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

لیست جزئیات پــــروژه 
هاي ساخـــت و تولــید 
کارخـــانه ســــــاخت 

 (شرکت مبین ساخت)



 

 ساخت  خانهکارپروژه هاي ساخت و تولید   جزییات لیست

 

در بخش هاي قبل به پروژه هاي ساخت و تولید محصوالت خاص این مجموعه از جمله کاتدهاي استنلس استیل، آند هاي  
سربی، باس بارهاي مسی، لبه هاي کناري و نشیمنگاه هاي کاتد و آند، اشاره شد. حال در ادامه به سایر پروژه هاي ساخت و 

 شاره خواهیم کرد : ا (زیرمجموعه شرکت مبین صنعت راستین) "مبین ساخت ایده اندیش"تولید شرکت 

 محل پروژه کارفرما  شرح پروژه ردیف 
زمان اتمام  

 پروژه 

 1398 – – تن  300طراحی و ساخت دستگاه پرس  1

 شرکت کارآوران طراحی و ساخت فن هاي صنعتی  2
استان کرمان،  

 زرند
1398 

3 
طراحی، ساخت و نصب جرثقیل سقفی  

 1398 – – تن  5سوله 

 شرکت بابک مس ایرانیان ساخت بسکت هاي کویل گیر مس 4
استان کرمان،  

 شهربابک
1399 

 شرکت ملی صنایع مس ایران  طراحی و ساخت سازه آسانسور 5
مجتمع مس  

 سرچشمه 
1399 

6 
طراحی، ساخت و نصب جرثقیل سقفی  

 1399 – – تن  5سوله 

 1399 – – تن  300طراحی و ساخت دستگاه پرس  7

 شرکت ملی صنایع مس ایران  1طراحی و ساخت خط فیدر و نوار نقاله 8
معدن چهل  

 کوره 
1399 

 کانی مس  ساخت سازه کولینگ تاور خاتون آباد 9
مجتمع مس  

 خاتون آباد 
1399 

 1399 -  هاي ژنراتور معدن جالل آبادساخت فن  10

11 
جابجایی فیلتر پرس دوم واحد  

 پاالیشگاه سرچشمه
 ران یمس ا عیصنا یشرکت مل 

 شگاهیپاال 
 سرچشمه 

1399 



 

 شرکت ملی صنایع مس ایران  2طراحی و ساخت خط فیدر و نوار نقاله 12
معدن چهل  

 کوره 
در دست 

 اجرا 

 مجتمع فوالد زرند ساخت منوریل مجتمع فوالد زرند 13
استان  ، زرند

 کرمان
در دست 

 اجرا 

 معدن دره زار شرکت ملی صنایع مس ایران  دره زار  ي ساخت شوت ها  14
در دست 

 اجرا 

 شرکت ملی صنایع مس ایران  سرچشمه   سیلیس ي ساخت شوت ها  15
 شگاهیپاال 

 سرچشمه 
در دست 

 اجرا 

 بوده که شرح آن در این مقال نمی گنجد. ساخت و تولید این لیست شامل تعدادي پروژه دیگر در زمینه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  

 

 نمـــــــایندگـی هـاي

  داخــــلی و خـــارجی

 



 

 نمایندگی ها

 

 

G-CORNER 

جهت اجراي پروژه  ن در ایران  آو نماینده  یکی از شرکت هاي که هم اکنون مبین صنعت راستین بعنوان جوینت خارجی خود  

   باشد .  انگلیس می G-CORNERشرکت   ،هاي خود انتخاب نموده است

 این شرکت  باشد.  می    DC-short switch   ،Capping board, Lead Anodeاین شرکت یکی از تامین کننده هاي اصلی باس بار

کارگاه ساخت    –مبین ساخت  کارگاه  (یکی از فعالیت هاي اصلی  .  باشد   همچنین داراي کارخانجاتی در کشور هند و شیلی می

 می باشد.)  آندهاي سربیتعمیر و ترمیم  در حال حاضر ساخت، -شرکت مبین صنعت راستین در استان کرمان 

 

 

LIMPACT 

  LIMPACTشرکت مبین صنعت در راستاي تامین نیازهاي صنایع مس کشور در اقدامی دیگر موفق به گرفتن نمایندگی شرکت  

کانادا بعنوان یکی از تولید کنندگان کاتد بالنک استنلس استیل با تکنولوژي انحصاري جوش انفجاري و طول عمر باال گردیده 

در حال   -کارگاه ساخت شرکت مبین صنعت راستین در استان کرمان    –  ن ساختمبیکارگاه  یکی از فعالیت هاي اصلی  (  .است

 می باشد.) کاتد بالنک هاي استنلس استیل تعمیر و ترمیم  حاضر ساخت،

 

 

 گروه صنایع افق البرز 

، در جهت تامین نیاز هاي سیم و کابل کشوري موفق به دریافت نمایندگی از گروه کابل سازي افق صنعت راستین  ن یشرکت مب 

شرکت افق البرز در حال حاضر یکی از بزرگترین شرکت هاي تولید کننده سیم و کابل کشور در انواع سایز و  البرز شده است.  

در  ن ذکر است، کیفیت کابل هاي تولید شده در این شرکت،  در انواع سطوح ولتاژي به صورت مسی و آلمینیومی می باشد. شایا

 باالترین سطح کیفی و داراي استاندارد تولید از موسسات معتبر جهانی می باشد. 



 

 

  

 

 رضایت نامه ها
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