
- مهندسی ،عملیات ساختمانی، نصب و راه اندازی پروژه های صنعتی

- متخصص در اجرای پروژه های واحد احیاء مستقیم فوالد

- مجرب در عملیات دمونتاژ و نوسازی واحدهای فوالد
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• اجــرای عملیــات نصــب کلیــه تجهیــزات احیــاء و بریکــت ســازی 
ســرد پــروژه

• نظارت براجرای دمونتاژ وجابجایی کلیه تاسیسات 
ساختمان های صنعتی و اسکلت فلزی سالن ها

مکانیکــی  و  برقــی  تأسیســات   ســاختمانی،  عملیــات  اجــرای   •
ســوله،  ســاختمان  دوطبقــه،  اداری  ســاختمان  مســقف،  کارگاه 
ســرویس ها، رســتوران و خوابگاه ، محوطه ســازی و توســعه ســالن 

تجهیــزات ســاخت 

یه مگامدول تربت حیدر

جهان فوالد سیرجان

دمونتاژ واحد هماتیت گل گهر

احداث کارگاه ساخت تجهیزات در 
شهرک صنعتی اشتهارد

• خدمات مهندسی
• اجرای کلیه عملیات ســیویل، ســاخت و نصب اســکلت فلزی ،نصب تجهیزات 

مکانیکال، پایپینگ ، الکتریکال ، ابزار دقیق و نسوز کاری و راه اندازی 

• خدمات مهندسی
• اجرای کلیه عملیات ســیویل، ســاخت و نصب اســکلت فلزی ،نصب تجهیزات 

مکانیکال، پایپینگ ، الکتریکال ، ابزار دقیق و نسوز کاری و راه اندازی 

مگامدول گل گهر



شــرکت مهندســی و احــداث آریــا حدیــد معــادن و فلــزات یــک شــرکت ســهامی 
خــاص بــه شــماره ثبــت 307190 و زیــر مجموعــه شــرکت MMTE  اســت، کــه در 
ســال 1386بــا همــکاری تعــدادی از مدیــران و متخصصــان موفــق و بــا ســابقه 
صنعتــی کشــور، بــا هــدف بهبــود کیفیــت طراحــی و ســاخت مراكــز زیربنایــی و 

صنعتــی کشــور، در قالــب شــرکتی خصوصــی بنیان گــذاری شــده اســت.
ــود  ــص خ ــروی متخص ــی و نی ــای مدیریت ــر توانمندی ه ــه ب ــا تکی ــرکت ب ــن ش ای
ج کشــور  ح  هــای زیربنایــی و صنعتــی داخــل و خــار در نظــر دارد در اجــرای طر

حضــوری پویــا داشــته باشــد. 
شــرکت مهندســــی و احــداث آریــا حـــدیـــــد معــادن و فلــزات مفتخــر اســت 
بــرای  بــرای اجــرای پــروژه هــای صنعتــی و نیــز مشــارکت  را  تــا آمادگــی خــود 
تشــکیل کنسرســیوم بــا شــرکت های داخلــی و خارجــی اعــالم دارد. مهمتریــن 
آرمان  هــای شــرکت مهندســی و احــداث آریــا حدیــد معــادن و فلــزات، تأمیــن 
رضایــت مشــتری اســت و در ایــن راســتا، دســتیابي بــه برتریــن کیفیــت، تعهــد 
بــه برنامه  زمان بنــدی، و اجــرای کار بــا قیمــت اقتصــادی بــا اســتفاده از منابــع 
انســانی مجــرب و متخصــص و مصالــح بــا کیفیــت  و ماشــین آالت، ابــزار  و نیــز 
تکنولوژی هــای مــدرن در ســاختاری یکپارچــه از اســتراتژی  هــای محــوری ایــن 

می باشــد. شــرکت 

• خدمات مهندسی
• اجــرای کلیــه عملیــات ســیویل، ســاخت و نصــب اســکلت فلــزی 
،نصــب تجهیــزات مکانیــکال، پایپینــگ ، الکتریــکال ، ابــزار دقیــق و 

نســوز کاری و راه انــدازی 

• اجــرای کلیــه عملیــات ســیویل و ســاختمان هــای جانبــی و صنعتی 
و  ذوب  فلزی(ســالن  اســکلت  نصــب  و  ســاختمان  بــر  نظــارت  و 

ریختــه گــری ،ســازه های صنعتــی)

شــامل  تجهیــزات  کلیــه  نصــب  و  ســیویل  عملیــات  اجــرای   •
کاری و  ابــزار دقیــق و نســوز   ، الکتریــکال   ، پایپینــگ  مکانیــکال، 

راه انــدازی 

مکانیــکال،  تجهیــزات  ،نصــب  ســیویل  عملیــات  کلیــه  اجــرای   •
انــدازی  راه  و  کاری  و نســوز  ابــزار دقیــق   ، الکتریــکال   ، پایپینــگ 

• خدمات مهندسی
• اجــرای کلیــه عملیــات ســیویل، ســاخت و نصــب اســکلت فلــزی 
،نصــب تجهیــزات مکانیــکال، پایپینــگ ، الکتریــکال ، ابــزار دقیــق و 

ــدازی  نســوز کاری و راه ان

شــامل  تجهیــزات  کلیــه  نصــب  و  ســیویل  عملیــات  اجــرای   •
کاری و  ابــزار دقیــق و نســوز   ، الکتریــکال   ، پایپینــگ  مکانیــکال، 

راه انــدازی 

مگامدول کوثر

فوالد سازی میانه

فوالد اردکان

مگامدول زمزم ۳

پروژه احیا مستقیم مگامدول طوبی

پروژه احیا مستقیم جهان فوالد ۲ سیرجان

یا حدید Professional Execution آر
Deep Thoughts
Top Technologies

پروژه ها
Projects


