شرکت سازه های فضايی ايمن
شرکت سازه های فضائی ايمن در سال  1374با هدف طراحی ،توليد و اجرای شبکه های
سازه فضائی با سيستم مرو تاسيس گرديد و جهت رسميت دادن به فعاليت خود و پس از
پشت سر گذاشتن مراحل مختلف موفق به دريافت مجوز توليد شبکه سازه فضائی بعنوان
محصول اصلی و با ظرفيت توليد ساالنه  5000تن ( حدود  120/000مترمربع ) از سوی
وزارت صنايع و معادن با شماره شناسائی کاالی  28111121و شماره پروانه بهره
برداری  105-4217گرديد  .در حال حاضر اين شرکت دارای يک کارخانه در شهرستان
ميانه واقع در استان اذربايجان شرقی به مساحت تقريبی  10/000مترمربع و يک کارخانه
در باباسلمان درشهرستان شهريار به مساحت تقريبی  5000مترمربع ميباشد که هر کدام
 .بخشهای مختلفي از توليدات اين شرکت را را بعهده دارند
اين شرکت داراي  25نفر نيروی مديريتی و 150نفر پرسنل توليد و  40نفرپرسنل اجرايی
 .می باشد
اين شرکت عالوه بر توليد شبکه های سازه فضاکار  ،در زمينه توليد پوشش از نوع
ساندويچ پانل دارای کارخانه ميباشد و پوشش پروژه هائی که از نوع پانل ميباشند را نيز
 .خود به عهده ميگيرد
تا کنون اين شرکت موفق به طراحی  ،ساخت و اجرای بيش از  500/000متر مربع -
شبکه سازه فضائی در شهرهای مختلف کشور گرديده که از پروژه های مذكور ميتوان
 :به موارد زير اشاره نمود
مسقف سازي انبار ورق ايران خودرو  10/000 :مترمربع  .دهانه سقف 33متر ورزشگاه واستخر پرديس عسلويه  8/000 :مترمربع  . .دهانه سقف 48متر سالن بازگشائی پروژه ريو شرکت سايپا  4000مترمربع و دهانه  33متر .فروشگاه شهروند قزل قلعه  -صادقيه – فرمانيه تهران  8/000 :مترمربعسالن ها ی توليد نساجی بروجرد  12/000 :متر مربع  .دهانه سقف75متر پوشش مزار شهدای مرند و ميانه  6/000 :متر مربع  .دهانه سقف45مترفروشگاه شهروند آزادگان تهران  3/400 :مترمربع دهانه سقف36متر-سقف استخر ورزشگاه بانوان بلوار بعثت تهران  4/000 :متر مربع  .دهانه سقف69متر

نمايشگاه مركزي ساپكو تهران  1/300 :مترمربع  .دهانه سقف24مترسالن مركزي تحقيقات و نمونه سازي ساپكو  6/900 :مترمربع  .دهانه سقف 48مترسالن توليد كارخانجات تلويزيون شهاب تهران  2/500 :مترمربع  .دهانه سقف36مترنمايشگاه دائمي خراسان  2/000 :مترمربع  .دهانه سقف36مترسالن بسته بندي شركت نوين زعفران مشهد  4/200 :مترمربع  .دهانه سقف33متررستوران مركز تجاري پروما مشهد  3/600 :مترمربع  .دهانه سقف45متر پوشش حياط مركزي مجتمع اداري -تجاري جامعه امام صادق (ع) تهران 2/700 :مترمربع  .دهانه سقف40متر
سقف چهار سالن خراسان  5/000 :مترمربع  .دهانه سقف36متراستخر مركز اقتصادي سرخس  2/100 :مترمربع  .دهانه سقف33مترساختمان ميالد نمايشگاه بين المللی تهران دهانه سقف57مترميدان ميوه و تره بار سيزده آبان  1000متر مربعميدان ميوه و تره بارکريم شيرازی  1000متر مربعانبارهای شرکت داروپخش  3000متر مربعحسينيه صالح  900متر مربع در شيراز نماز خانه لشکر  28سنندج  1200متر مربعنماز خانه لشکر  30گرگان  1200متر مربعمجتمع تامين اجتماعی کرمانشاه  1600متربعمجتمع تجاری پايتخت( تهران _ فداييان اسالم)  2500متر مربعرستوران تجاری پايتخت  500متر مربعشرکت نفت ( محمود آباد )  1000متر مربع-اداره کل دام و طيور استان تهران  1000متر مربع

نمايشگاه بين المللی خراسان  4800متر مربعويد مرکزی دانشگاه بوعلی همدان  2000متربعمرکز فرهنگی بانوان پارک نياوران  600متر مربعدانشگاه آزاد اسالمی(سما)  1500متر مربع
سالن مركز تحقيقات و فناوري كاووش اتوبان كرج – قزوين  8/000 :مترمربع  .دهانهسقف54متر
پوشش حياط مركزي دانشكده هاي ادبيات وعلوم انساني دانشگاه بوعلي همدان 2050 :مترمربع
سالن تکميل کاری ايران خودرو  1500مترمربعپارکينگ سرپوشيده شهرک صنعتی نصير آباد  500مترمربع سالن توليد گروه صنعتی سبالن  4000متر مربعانبار توليد گروه صنعتی سبالن  1000متر مربعسالن توليد سازه های فضايی شرکت ايمن (ميانه )  1000متر مربعورزشگاه و استخر چند منظوره شرکت پترو پارس عسلويه  8/000متر مربعسالن حجاج فرودگاه تبريز  2500مترمربعترمينال حجاج فرودگاه تبريز  4000مترمربع بارانداز شرکت پارس خودرو پروژه  L90 3000مترمربعسالن انباربازگشائي ريو شرکت سايپا  3000مترمربعسالن مصلی شهرستان بجنورد  6000مترمربعسالن شرکت پگاه اروميه  1200مترمربعسالن آمفی تئاتر شرکت هديش شيراز  1000مترمربعسالن اصلی فرودگاه تبريز به مساحت تقريبی  8000متر مربع-پروژه انبار بار انداز پارس خودرو به مساحت تقريبی  3000متر مربع

سالن مستقبلين حجاج فرودگاه مهرآباد به مساحت  5500مترمربعترمينال فرودگاه بين المللی المرد استان فارس به مساحت  6000مترمربعترمينال فرودگاه ايرانشهر به مساحت  2500مترمربعترمينال اصلی فرودگاه بين المللی شيراز به مساحت  2500مترمربعترمينال اصلی فرودگاه بين المللی رشت به مساحت حدود  6000مترمربعآشيانه شماره  2هواپيمائی هما مساحت  3645مترمربعسالن انبار گمرک مشهد به مساحت  4000متر مربعانبار گمرک فرودگاه امام (ره ) به مساحت  1500متر مربعسالن تشريفات فرودگاه امام خمينی ( ره ) به مساحت  3000متر مربعاستخر دانشگاه ايالم به مساحت  2000متر مربعاستخر فرودگاه مهرآباد به مساحت  2500متر مربعسالن اصلی ترمينال بين المللی فرودگاه گرگان به مساحت  5000متر مربعبازار بزرگ جنت ,شهرداری تهران به مساحت  5000متر مربعسالن اصلی فرودگاه بين المللی منطقه آزاد ماکو با دهنه  60متر 8000متر مربعسالن حسينيه شهدای شهرستان طسوج به مساحت  3000متر مربعو چندين پروژه در دست مطالعه و احداث

