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سال 1397-2018 مقارن است با چهل و پنجمین سال تاسیس شرکت انهار در طى سالهاى 
متمادى مدیریت شرکت افتخار دارد میراث دار مدیران قبلى شرکتى باشد که هدف خود را با پیشبرد 

و ارتقاء فرهنگ و آموزش جامعه تعیین نموده بودند.
بیش از یکصد واحد آموزشى در اقصا نقاط ایران عزیز ، یادگار گرانمایه ایى است که در تاریخ شرکت 
انهار به یادگار گذاشته شده و چه بسیار متخصصین عالى رتبه که در آن به تحصیل مشغول بوده اند.
همسو با فعالیت هاى فرهنگى، ورود به پروژه هاى صنعتى و خصوصا صنعت نفت و گاز کشور که 

داراى پتانسیل باال بود یکى دیگر از رشته هاى کارى شرکت انهار مورد توجه قرار گرفت.
- ورود نیروهاى جوان و تحصیل کرده و با انگیزه مثال زدنى  و تفکر ماندگار شدن 

- تعهد به انجام کار با رعایت کلیه جوانب مهندسى ، احترام به نیروى انسانى شاغل، احترام به 
کارفرمایان شرکت

- تعهد در رعایت موارد ایمنى و زیست محیطى و اولویت قرار دادن نیروى انسانى به عنوان بزرگ ترین 
سرمایه شرکت 

- تعهد در ورود فعال به مسئولیت هاى اجتماعى و اقدامات مستمر و دائمى 
- تالش در جهت ورود به بازارهاى خارج از کشور با اولویت همسایگان ایران

موارد فوق سرلوحه استراتژى عملیاتى شرکت انهار را تشکیل میدهد که در کنار همکارى و تالش 
شایسته در ارتقاء حوزه هاى کارى ( خطوط لوله نفت و گاز ، ایستگاه ها و تلمبه خانه هاى نفت و 

گاز ، یاردهاى تعمیراتى ،تعمیرات و نگه دارى پروژه هاى فعال ) گستره وسیعى را پیش روى 
شرکت قرار داده است .

ما به فردایى بهتر مى نگریم. فردایى که بتواند زندگى بهتر و راحت تر براى پرسنل و سهامداران 
شرکت به ارمغان آورد. فردایى که بتواند سطح دانش تخصصى و زیر بنایى را در شرکت ارتقاء دهد 

و فردایى که فعالیت در خارج از مرزهاى کشور را به رویمان باز نماید.
و فردایى که امکان همکارى و مراودات کارى و مالى با شرکت هاى خارجى را امکان پذیر سازد.
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شرکت انهار پس از چندین دهه فعالیت در آبادانی و توسعه کشور عزیزمان ایران، تالش براي افتخار آفرینی یک 
شرکت معتبر با رعایت اخالق حرفه اي از طریق:

• مدیریت و اجراي پروژه هاي ساخت
EPCF-EPC فعالیت در ارتقاء فرهنگ مشارکت و همکاري و عضویت در کنسرسیوم ها و مشارکت در پروژه هاى •

• مدیریت مهندسی و تامین و تدارك پروژه ها 
را دنبال نموده و در این زمینه خدمات خود را در پروژه هاي مرتبط با صنعت نفت،گاز، پتروشیمی،آب، ساختمان و 

ابنیه و حمل و نقل به سازمان هاي دولتی ارائه می نماید.
این شرکت یکی از اعضاء انجمن شرکت هاي مهندسی و پیمانکاري نفت وگاز وپتروشیمی می باشد و به عنوان 
یکی از اعضاء فعال در ایجاد و ارتقاء همکاري هاي جمعی تالش نموده است که شکل گیري شرکت انرژي پویا 

را به عنوان یکی از اقدامات انجام شده می توان نام برد.
شرکت انهار با دارا بودن 3 رتبه 1 در رسته هاى نفت و گاز، تاسیسات و ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزي 

کشور پروژه هاي بسیاري را در اقصی نقاط کشور به اتمام رسانده است و در دست احداث دارد.

Anhar Company was established in the year 1974.Over the past 45 
years it has gained considerable experience, hence paving the way 
for it to be transformed to one of the leading EPC contractors in 
several fields. The founders have had ambitious goals to transform this 
company from a local company to a well-known contractor across 
the country, and now they are thinking about becoming a renowned 
international contractor.

In 2015, Anhar Co. was awarded 3 first grades in Installation, 
Construction and Oil & Gas fields from the management and planning 
organization of the Iranian government. These high rankings are an 
indication of the company’s proficiency in the mentioned fields which 
exemplifies the quality of the executed projects across Iran.
Anhar Co. joined APEC (Association of Petroleum Industry Engineering 
& Construction Companies) in 2002 and has attempted to broaden its 
activities by forming cohesive cooperation between reputable 
contractors of the APEC Association which has led to forming Energy 
Pouya Company.
Numerous projects including: Some Gas Compressor Stations like 
Arsanjan, Naein, Dehshir, Polkaleh and Gazvin , Quite few Oil & Gas 
pipelines as Sarbishe to Nehbandan pipeline, Rey to Esfahan pipeline 
and Several mega Construction projects are only a glimpse  of Anhar 
Co. projects throughout the past 45 years.
In following chapter of this pamphlet, you can have precise look at 
anhar company current project.



مانیفیست و آرمان شرکت انهار

تاریخچه و عملکرد شرکت انهار از ابتدا نشان دهنده تالش در جهت ارتقاء سطح فرهنگ و آموزش نسل جوان در احداث مجموعه 
هاى آموزشى و ورزشى مى باشد. احداث بیش از یکصد واحد آموزشى و پرورشى یاد گار زرینى را براى این شرکت ثبت نموده است.
در یکى دو دهه گذشته انگیزه ورود به مسئولیت هاى اجتماعى سرلوحه اهداف مدیریت شرکت بوده که این امر در ابتدا با 

تقویت توان مالى و امکانات رفاهى پرسنل شرکت تعریف و به شرح زیر ارائه مى شود:
• ایجاد شرکت تعاونى کارکنان شاغل و بازنشسته در ارایه تسهیالت ، خرید واحد مسکونى، اتومبیل، درمانى و رفاهى از 

صندوق تعاونى شرکت 
• کمک هزینه هاى مختلف به پرسنل بصورت موردى با تصویب هیئت مدیره 

HSE تالش مستمر در ایجاد امنیت شغلى و ایمنى بهداشت پرسنل شاغل در کارگاه ها و رعایت جدى مباحث •
• تالش مستمر در حفظ بهداشت محیط زیست و کاهش تخریب زیست بوم در مناطق کارگاهى

• تعهد پرداخت هزینه تحصیلى و بهداشتى مستمر 15 دانش آموز تیزهوش در اقصاء نقاط کشور تا پایان تحصیل دانشگاهى
• تعهد در احداث مدرسه با زیربناى 850 متر مربع در شهر ازگله استان کرمانشاه که در اثر زلزله اخیر تخریب شده بود.

(فاز اول بتن ریزى شناژ- اسکلت فلزى و سقف بتنى تا پایان خردادماه به اتمام خواهد رسید)
• انواع کمک هاى بالعوض به افراد بیمار و کم توان

• انواع کمک هاى بالعوض به موسسات آموزشى و بیمارستانى در امر خرید وسایل الکترونیکى و بیمارستانى
طى  سالیان  متوالى  فعالیتهاى جمعى و  انجام مسئولیتهاى اجتماعى همراه بارعایت  اخالق  حرفه اى به شرکت انهاریک 

شخصیت مردمى و متعهد هدیه نموده که باعث افتخار کارکنان و مدیریت گردیده است.

Social Responsibilities

HSE-MS
ISO 14001:2004
OHSAS: 18001:2007
ISO: 9001:2008

ANHAR
Certificates

مسئولیت اجتماعى

ANHAR CO.

گواهى نامه ها
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شرکت انهار پس از سالها کار در صنعت پیمانکارى نفت و گاز توانسته پروژه هاى درخشانى را در 
گوشاگوشه ى میهن عزیزمان اجرا نماید. این پروژه ها تماما توسط مهندسین و کارکنان زحمتکش 

شرکت انهار با عشق و کار تیمى با بهترین کیفیت صورت پذیرفته و امید است در آینده نزدیک شاهد 
انجام پروژه بین المللى توسط تیم شرکت انهار باشیم. در ادامه به تعدادى از پروژه هاى اجراى شده از 

صدها پروژه شرکت انهار اشاره خواهیم کرد.

EPC ایستگاه تقویت فشار گاز نایین بصورت •
EPC ایستگاه تقویت فشار گاز دهشیر بصورت •

• ایستگاه تقویت فشار گاز پل کله
• ایستگاه تقویت فشار گاز قزوین

 PC تعویض خطوط لوله 24 و 18 اینچ اصفهان /رى( فاز دوم )به روش •
• احداث 50 کیلومتر خط انتقال10 اینچ رى/ کرج 

• تعویض پوشش خط 20 اینچ شاهرود
• پروژه احداث اسکلت بتنى ساختمان پارس مشهد 

EPC یاردهاى تعمیراتى خورموج و سردشت بصورت •
• یارده تعمیراتى آباده

• Naein Gas Compresor Station (EPC)
• Dehshir Gas Compressor Station (EPC)
• Polkaleh Gas Compressor Station
• Ghazvin Gas Compressor Station
• Rey to Esfahani 24&18 inches refined oil transmission pipeline (PC)
• Rey to Karaj oil transmission pipeline
• Coating replacement of shahrould 20inches pipeline
• Concrete structure of Pars Mashhad Complex
• Maintenance Yard of Khormoj & Sardasht (PC)
• Abade Maintenance Yard

• پروژه انجام خدمات عملیات پاالیشگاه ششم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبى
Operation & Maintenance of 6th Refinery of South Pars gas complex

قرارداد پروژه انجام عملیات تعمیر و نگهدارى پاالیشگاه ششم سراسرى مابین شرکت مجتمع گاز پارس 
جنوبى و مشارکت انهار و تسدید در سال 1396 منعقد گردید. این پروژه شامل تامین بخشى از کاالهاى 
جایگزین پاالیشگاه و همچنین تامین نیروى انسانى توانمند جهت انجام تعمیرات و نگهدارى این پاالیشگاه 

مى باشد.

Other Projects

پروژه هاى در حال اجرا
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EPC ایستگاه تقویت فشار گاز ارسنجان بصورت •
Arsanjan Gas Compressr Station (EPC)

ایستگاه تقویت فشار گاز ارسنجان واقع در استان فارس کیلومتر 25 جاده ارسنجان به مروشت بوده. گه با ظرفیت 110 میلیون متر 
مکعب گاز بروى خط هشتم سراسرى احداث مى گردد. قرارداد در تاریخ  1396/08/23 مابین شرکت انهار و شرکت مهندسى و 

توسعه گاز ایران به مدت 15 ماه امضا گردیده است. توربو کمپرسورهاى این ایستگاه با آرایش 1+3 از برند زیمنس مى باشد. امید 
است با تالش مهندسین ایرانى این پروژه تا انتهاى سال 1397 به بهره بردارى رسیده و به شبکه گاز سراسرى متصل گردد.

EPC خط انتقال گاز سربیشه به نهبندان بطول 130 کیلومتر بصورت •
130km Sarbisheh to Nehbandan gas transmission pipeline

خط انتقال گاز 12 اینچ سربیشه به نهبندان بطول حدود 130 کیلومتر واقع در استان خراسان جنوبى یکى از پروژه هاى درحال اجراى 
شرکت انهار مى باشد. این خط انتقال با فشار 1050PSI با توجه به استانداردهاى شرکت ملى گاز ایران در حال احداث مى باشد. 
فرآیند مهندسى و خرید تمامى لوله ها و تجهیزات پروژه توسط شرکت انهار به اتمام رسیده و بخش اجرا بصورت جدى مشغول به 
کار در تمامى بخش ها خط بوده که امید است با همت و تالش تیمى، این پروژه 6 ماه زود تر از برنامه زمان بندى مصوب پروژه به 

اتمام برسد که این خود یک رکورد در خطوط انتقال گاز خواهد بود.
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