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 درباره آیریک

تولید آیریک  مجموعه  اصلی   هدف 

راستای در  ایرانی   کیفیت  با   محصول 

و مشتریان  بیشتر  هرچه   رضایت 

 همچنین تضمین منافع تامین کنندگان

و مشتریان می باشد

 از این رو آیریک با تالش بی وقفه می

متد بهترین  سازی  پیاده  با  تا   کوشد 

کنترل و  مدیریتی  های  سیستم  و   ها 

خود هموطنان  رضایت  دنیا  روز   کیفی 

 را بدست آورد و نگرش همه ایرانیان

 را نسبت به محصول ایرانی تغییر دهد

محصول جا  همه  و  همیشه  که   طوری 

ترین کیفیت  با  عنوان  به   ایرانی 

محصول یاد شود

مقدمه

 شرکت ایرسا الکترونیک آیریک با شماره ثبت 62304 در اردیبهشت

  ماه 1398 ثبت گردید. این مجموعه از سال 1388 با هدف تولید و

 بومی سازی تجهیزات خاص مورد استفاده در صنعت آب  پایه گذاری

گردید

 شرکت ایرسا الکترونیک آیریک د رحال حاضر دارای دو بخش تولیدی

و آب  دقیق  ابزار  تجهیزات  تولید  به  اقدام  که  باشد  می  بازرگانی   و 

 فاضالب ،انواع دوزینگ پمپ های دیافراگمی سلونوئیدی ، دیافراگمی

 موتوری، پیستونی ،پرستالتیک )غلطکی( دستگاه های سنجش کیفیت

آب نموده است

 در حوزه بازرگانی نیز تامین و واردات انواع پمپ های صنعتی،دوزینگ

  پمپ ها،مواد شیمیایی ،تجهیزات تصفیه آب و آبشیرین کن های اسمز

 معکوس با قیمت مناسب و کیفیت بسیار باال  ،از دیگر فعالیت های این

مجموعه می باشد

  بــا هــدف ارتقــاء، بهــروری صنایــع و بهبــود تکنولــوژی صنعتـــی 
وســیع  هــای  درحــوزه  را  خــود  فعالیـــت  کشــور  ســطح  در 
ــا تکیــه  پژوهشــی صنعتــی آغــاز نمــوده اســت.  ایــن شــرکت ب
ــود و  ــرب خ ــگران مجـ ــان و پژوهش ــی کارشناس ــش فن ــر دان ب
ارتبـــاط مـــداوم بــا پژوهشگـــران و متخصصـــان شـــرکت هــا و 
دانشـــگاه هــای معتبرخارجــی و داخلـــی موفــق بــه کســب دانــش 
فنــی روز در زمینـــه هــای بــرق و الکترونیــک، کنتــرل، صنایـــع 
شــیمی، مکانیـــک، آب و فاضــالب گردیــده وتاکنـــون پــروژه های 
ــه  ــانیده مجموع ــان رس ــه پای ــت ب ــا موفقی ــود را ب ــی خ پژوهش
آیریــک از ســال 1388 اقــدام بــه تولیــد دوزینــگ پمــپ 
ــد  ــا تولی ــن و تنه ــر اولی ــال حاض ــود و در ح ــق ( نم ــپ دقی )پم
کننــده دوزینــگ پمــپ هــای دیافراگمــی ســلونوئیدی در ایــران 
میباشــد، هســته مرکــزی شــرکت ایرســا الکترونیــک آیریــک در 
اردیبهشــت مــاه 1399 بــه عنــوان شــرکت دانــش بنیــان وارد 
رشــد دانشــگاه آزاد اســالمی  شــد ایــن شــرکت بــا بیــش از26 
اختــراع صنعتــی بــا تلفیــق دانــش فنــی روز و تجربــه ی انجـــام 
پـــروژه هــای متعــدد مطابــق بــا جدیدتـــرین تکنولــوژی هــای روز 
دنیـــا آمادگــی خــود را درجهــت خدمــت رســانی بــه صنایــع میهن 
عزیزمــان اعــالم مــی دارد.ضمنــا ایــن شــرکت جهــت کســب 
ــازار صنعــت آب  ســرمایه مســتمر و اختصــاص ســهم کوچــک ب
ــالب  ــت اب و فاض ــزات صنع ــن تجهی ــه واردات و تامی ــدام ب اق
ــای  ــد ه ــی از برن ــیمیایی صنعت ــواد ش ــپ،و م ــواع پم ــم از ان اع

ــر نمــوده اســت. معتب



تیم ما

فعالیت ما

 آیریک می کوشد تا در راستای رسیدن

توانمند نیروهای  از  خود  اهداف   به 

 جوان ایرانی به صورت مستقیم و غیر

 مستقیم بهره مند شود

وری بهره  با  و  زایی هدفمند   اشتغال 

باال از دیگر اهداف آیریک  است و

 جنس با کیفیت ایرانی فقط به دستان

جوانان متخصص ایرانی تحقق می یابد

فعالیــت اصلــی شــرکت ایرســا الکترونیــک آیریــک بــه عنــوان شــرکت فنــاور تولیــد تجهیــزات و 
کنتــرل و ابــزار دقیــق اب و بــرق بــه ویــژه پمــپ و دوزینــگ پمــپ مــی باشــد کــه ایــن بخــش از 
شــرکت بــا طــرح ریــزی دپارتمــان فنــی مهندســی و اجــرای کارخانــه بــه مرحلــه ی تجــاری ســازی 

رســیده اســت.

و متخصص  نیـــروهای  گیری  کار  به  با  آیریک  الکترونیک  ایرسا   شرکت 

نمودن آماده فراهم  بازرگانی،  و  تولیدی  تمامـی زمینه های   متعـــهد در 

 بستری مناسب برای ارائه دانــش فنی و تجربه علــمی همراه با سرعت و

دقـت در ارائـه خدمات برای مشتریان خود می باشد

ارائه و  توان  پر  مجموعه  یک  قالب  در  فعالیت  با  که  باوریم  این  بر   ما 

 محصوالت و خدمات با کیفیت، منطبق با الزامات مشتري و درپی آن جلب

 رضایتمندي آنان،گام نخست را در راستاي اعتالي فرهنگ کیفیت ارائه

خدمات برداشته و خود را در پیمودن این راه متعهد مي دانیم

ــود  ــداف خ ــق اه ــت تحق ــرکت جه ــن ش ای
ــازار آب و  ــتمر در ب ــال و مس ــور فع و حض
فاضــالب ایــران بعــالوه جــذب ســرمایه 
محصــوالت  گســترش  و  بهســازی  بــرای 
تولیــدی خــود اقــدام بــه فعالیــت هــای 
واردات  و  تامیــن  از  اعــم  بازرگانــی 
آب  تصفیــه  فاضــالب،  و  آب  تجهیــزات 
پمــپ  خانگی،انــواع  و  ، شــهری  صنعتــی 
 ، صنعتــی   ، نیروگاهــی   ، پاالیشــگاهی  
کشــاورزی ، ســاختمانی ، دوزینــگ پمــپ 
هــا و مــواد شــیمیایی صنعتـــی/ترکیبی 

اســت. نمــوده 
ــی آیریــک ضمــن تعهــد   دپارتمــان بازرگان
و  اصلــی  محصــوالت  ارائــه  بــه  رســمی 
ــه واردات و تامیــن مــوارد  معتبر،مفتخــر ب
زیــر بــرای صنایــع میهــن اســالمی عزیزمــان 

ــد. ــی باش ایران،م
 

- وارد کننــده و تامیــن کننــده محصــوالت شــرکت 
پمــپ لــوارا ایتالیــا عضــو گــروه صنعتــی ITT و برنــد 
xylem آمریــکا بــا بیــش از 30 ســال حضــور فعــال و 

ــع ایــران مســتمر در صنای
ــوب  ــده ل ــد کنن ــن تولی ــه ای تری ــن و حرف - بزرگتری

ــته. ــزات وابس ــن و تجهی ــرد ک ــپ دوار -خ پم
-وارد کننــده و تامیــن کننــده محصــوالت KSB آلمان 

در ایران-بزرگتریــن تولیــد کننــده پمــپ در جهان
-نماینــده رســمی محصــوالت آکایــی پــارس / آکایــی 
هندوســتان - تولیــد کننــده پمــپ صنعتــی ،نیروگاهی 

،پاالیشــگاهی
 ETATRON وارد کننــده و تامین کننــده محصوالت-

D.S ایتالیــا در ایران
محصــوالت  کننــده  تامیــن  و  کننــده  -وارد 
ــپ  ــده پم ــد کنن ــره - تولی ــاخت ک CWHYDRO س

صنعتی ، هی یشــگا ال پا ، هی گا و نیر
 DACO وارد کننــده و تامیــن کننــده محصــوالت-
PUMP ســاخت کــره - تولیــد کننــده پمــپ نیروگاهی 

ــگاهی،صنعتی ،پاالیش
-وارد کننده و تامین کننده محصوالت برند های

 Pedrollo , AnnoviReverberi ,Fluimac, 
 Marellimotori , Saer , lanshan , canature
 interpump Group,Pentax , Calpeda ,
 Seko , Groundfos , Injecta ,Create ,
Jacobi , Purolite , Norit

مستند موفقدانش بنیانقدرتمندخالقهدفمند



 خط مشی واهداف

هــدف مــا بــر ایــن اســت تــا بــا همکـــاری متخصصـــان وپژوهشگـــران مجـــرب و 
امکانــات و تجهیــزات پیشــرفته  و بــا تلفیـــق دانـــش فنــی روز دنیــا و تجربه کاری 
گامــی هرچنــد کوچــک در جهــت رشـــد و پیشرفـــت میهــن عزیزمـــان برداریـــم و 
در راســتای ایــن هــدف مــی کوشــیم و ســختی هــا را بــه جــان مــی خریــم تــا بــه 
بهتریــن شــکل ممکــن پاســخگوی نیازهــا باشــیم و بــا ایمــان و عــزم و اراده محکــم 
امیـــد بــه افــق هـــای روشـــن و سبـــز کــه  همـــگی از اهـــداف  مــا نشــأت گرفتــه 
ــت  ــی و دشــوار اســت. اولوی ــس طوالن ــن راهــی ب ــه ای ــم ک ــم و آگاهی ــد داری ان
اهـــداف مــا برنامــه ریـــزی دقیـــق و اصولــی و در نتیجـــه اجــرای بــه موقــع و بــا 
کیفیـــت پــروژه هــا و رعایـــت کامــل اســتانداردهای جهانــی و اصــول  ایمنــی مــی 
باشــد. پــس بــا امیــد بــه آینــده روشــن  پــا بــه عرصــه بــزرگ صنعــت مــی گذاریــم 
و امیــد اســت بــزرگان بــه مــا ببخشــند آنچــه بــرای آنــان بسیـــار ناچیــز اســـت و 
بــرای مــا همــه چیـــز و بــا پیشنهـــادات سازنـــده خــود، مــا را در مســیر پیشــرفت و 

شــکوفایی رهنمــا باشــند. 

پیام مدیر عامل

مدیرعامل
مهدی پاکدل

آخرین نسخه از این رزومه را میتوانید با مراجعه به ادرس      https://cv.iea.co.ir   دریافت نمایید.

-توســعه تحقیقــات کاربــردی بــه منظــور ارتقــاع ســطح کیفیــت و تولیــد بعــالوه افزایــش بهــره وری 
و بهســازی محصــوالت تــوام بــا کاهــش هزینــه هــا و قیمــت محصــوالت

-گارانتی،پشتیبانی و خدمات پس از فروش قدرتمند محصوالت حتی در شرایط خاص
-توسعه اقتصادی شرکت از طریق تالش در جهت افزایش سهم بازار

ــارات  ــاز هــا و انتظ ــن نی ــق شناســایی و تامی ــان از طری ــت ذینفع ــاع رضای ــالش در جهــت ارتق -ت
ــی ــدات قانون ــوب تعه ــان در چهارچ ایش

-توسعه منابع انسانی و ارج نهادن به نیروی انسانی

- بهسازی و توسعه ی مداوم زیر ساخت های فنی مدیریتی
- تأکید بر کیفیت، ایمنی و حفظ محیط زیست
- احترام به انسان ها، ارزش ها و حقوق آنها

- رعایت اخالق حرفه ای و پایبندی به تعهدات
- خالقیت، ابتکار، پژوهش و نوآوری

 ارزش ها



چارت سازمانی

سوابق
 نمودار سلسله مراتبی از جایگاه ها و مشاغل موجود در سازمان و ارتباط میان آنها  به

شکل زیر از سازمان آیریک ترسیم شده است

آیریک ، کسب و کار تازه واردی نیست، بلکه نیم قرن تجربه و تالش منجر به تاسیس آیریک شده است!!
از قبــل از ســالهای 1350 ، حــاج رضــا بیشــه ، پــدر بــزرگ مدیرعامــل فعلــی آیریــک در اصفهــان پایــه گــذار آیریــک 

ــت . بوده اس
قبــل از ســال 1350 ، کارگاهــی کوچــک بــا تابلــو “مکانیــک ســیار” در خیابــان فروغــی اصفهــان، مقابــل ایســتگاه 

آســیاب، بــا فعالیــت ســاخت و تعمیــر پمــپ آب و موتــور آب شــروع شــده اســت.
و امــروز شــرکت ایرســا الکترونیــک آیریــک بــا عالمــت تجــاری انحصــاری “آیریــک” در حــوزه صنعــت آب، فعالیــت 

میکنــد.
ــش  ــی شــرکت هــا و موسســات دان ــروه ارزیاب ــان را از کارگ ــش بنی ــام دان ــک در ســال 1400 توانســت مق آیری

ــاوری ریاســت جمهــور، اخــد کنــد. ــان ، معاونــت علمــی و فن بنی



شرکا و همکاران تجاری

 معرفی
دپارتمان بازرگانی

شرکت مهندسی و ساختمان پارس میر افروز

)HADO( شرکت هادو  
).YURIM TECHNOLOGY CO., LTD( شرکت یوریم تکنولوژی  

)DACO PUMP( شرکت داکو پمپ  
    )WOOJIN( شرکت ووجین  

).PILLAR TECH CO. LTD( شرکت پیالرتک  
)SHILLA FIRE( شرکت شیال فایر 

)IPEC( شرکت آیپک  
)AXFIL( شرکت اکسفیل  

ــن  ــری از بهتری ــره گی ــا به ــال 1384 ب ــروز از س ــر اف ــارس می ــاختمان پ ــی و س ــرکت مهندس ش
متخصصــان و کارشناســان کشــور در راســتای خدمــت بــه صنایــع نفــت ، گاز ، پتروشــیمی و صنایــع 
دیگــر پــا بــه عرصــه صنعــت نهــاد و در زمینــه هــای گوناگــون و ارائــه خدمــات متنــوع مشــغول بــه 
فعالیــت مــی باشــد بــه نحــوی کــه در حــال حاضــر آمادگــی ارائــه کلیــه خدمــات مــورد نیــاز صنایــع 
نفــت و گاز و پتروشــیمی و صنایــع دیگــر اعــم از خدمــات مهندســی ، تامیــن کاال و اجــرای پــروژه 

هــا را داراســت .

دپارتمــان بازرگانــی مــا قــادر بــه ارائــه خدمــات طراحــي و تامیــن کاال هــای زیــر )ولــی نــه محــدود 
ــع  ــه صنای ــیمي وکلی ــت ،گاز، پتروش ــوزه نف ــاي ح ــروژه ه ــه پ ــي ب ــرویس ده ــت س ــه آن(، جه ب

دیگــر مــي باشــد:

تجهیــزات ثابــت شــامل : مبــدل هــای حرارتــی، کولرهــای هوایــی، فیلترهــا، تفکیــک گرهــا، 
ــترینرها و ... اس

تجهیــزات دوار شــامل: پمــپ هــای گریــز از مرکــز API & NON API، میکســرها و همزنهــای 
مخــازن ذخیــره، پمــپ هــای چــرخ دنــده ای و ...

تجهیــزات پکیــج شــامل: پکیــج هــای شــیمیایی، تصفیــه آب، تصفیــه فاضــالب، بویلرهــای بخار، 
کــوره هــای صنعتــی، مترینــگ سیســتم و ...

پایپینگ متریال شامل: لوله و اتصاالت، فلنج، شیرآالت و ...

تجهیــزات بــرق و ابــزار دقیــق شــامل: سیســتم هــای اتوماسیون،سیســتم هــای اعــالم و 
اطفــاء حریــق و لــوازم و تجهیــزات بــرق و ابــزار دقیــق...



شرکت هادو
HADO Co.

شــرکت هــادو HADO  شــرکتی اســت کــه در زمینــه طراحــی، ســاخت وتولیــد همــزن هــا ومخلــوط کــن 
هــای دوار و اســتاتیک درحــوزه پــروژه هــای نفــت ،گاز و پتروشــیمی وصنایــع دیگــر فعالیــت دارد و 
در کشــور کــره جنوبــی واقــع شــده اســت همچنیــن ایــن شــرکت محصــوالت خــود را بــه تعــداد زیــادی 

از کشــورهای  
مختلف جهان و ایران صادر نموده است.

ــه ثبــت رســیده  ــل ذکــر اســت ایــن شــرکت در لیســت ســازندگان مــورد تاییــد شــرکت نفــت ب قاب
ــن شــرکت در لیســت جامــع ســازندگان خارجــی موجــود مــی باشــد. ــام ای اســت و ن

اهم پروژه های انجام شده توسط این شرکت  در ایران به شرح زیر می باشد:
طراحی و تأمین 38 دستگاه میکسرهای دینامیکی  واحد  ABS Plant جهت پتروشیمی  قائد

طراحی و تأمین 1  دستگاه میکسرهای دینامیکی واحد تولید   LDPE جهت پتروشیمی بندر  امام    
طراحی و تأمین 2 دستگاه میکسرهای دینامیکی واحد Oil Refinery Plant جهت پاالیشگاه تهران    
طراحی و تأمین3 دستگاه میکسرهای دینامیکی واحد   Oil Refinery Plant جهت  پاالیشگاه الوان   

طراحی و تأمین 73 دستگاه میکسرها ی دینامیکی جهت  پا الیشگاه  نفت ستاره خلیج فارس

تولیدات شرکت هادو در زمینه : 

شــرکت یوریــم تکنولــوژی شــرکتی اســت کــه در زمینــه تامیــن پکیــج هــای صنعتــی درحــوزه نفــت ،گاز، 
پتروشــیمی ، صنایــع نیروگاهــی ، فــوالد و ... فعالیــت دارد و در کشــور کــره جنوبــی واقــع شــده اســت 
ــران  ــان و ای ــف جه ــادی از کشــورهای  مختل ــه تعــداد زی ــن شــرکت محصــوالت خــود را ب ــن ای همچنی

صــادر نمــوده اســت.
ــه ثبــت رســیده  ــل ذکــر اســت ایــن شــرکت در لیســت ســازندگان مــورد تاییــد شــرکت نفــت ب قاب

ــن شــرکت در لیســت جامــع ســازندگان خارجــی موجــود مــی باشــد. ــام ای اســت و ن

اهم پروژه های انجام شده توسط این شرکت  در ایران به شرح زیر می باشد:
  Steam / Water Analysis System and Chemical Dosing Package طراحــی و تأمیــن 3  یونیــت پکیــج-
و 3 یونیــت پکیــج Sampling System  جهــت نیــروگاه ســیکل ترکیبــی پــارس جنوبــی، شــرکت نفــت و گاز پــارس

-طراحی و تأمین 1 یونیت پکیج Steam / Water Analysis System  جهت نیروگاه سیکل ترکیبی گناوه
-طراحــی و تأمیــن 2 یونیــت پکیــج Steam / Water Analysis System  جهــت نیــروگاه ســیکل ترکیبــی یــزد 

و آبــادان
-طراحــی و تأمیــن 22 یونیــت پکیــج Steam / Water Analysis System  جهــت نیــروگاه ســیکل ترکیبــی نــکا 

و 8 شــهر دیگــر
-طراحی و تأمین 3 یونیت پکیج Steam / Water Analysis System  جهت نیروگاه سیکل ترکیبی فارس

-طراحی و تأمین 6 یونیت پکیج Sampling System  جهت نیروگاه سیکل ترکیبی اصفهان
-طراحی و تأمین 4 یونیت پکیج Sampling System  جهت نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج
-طراحی و تأمین8  یونیت پکیج Sampling System  جهت نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان

-طراحی و تأمین 2 یونیت پکیج Sampling System  جهت نیروگاه سیکل ترکیبی یزد
-طراحی و تأمین 2 یونیت پکیج Sampling System  جهت نیروگاه سیکل ترکیبی نکا

Mixing Torque Motor
 Portable Mixer 

 Multi Mixer 
 Multi line Mixer

 Multi A Mixer
 Multi S Mixer
D/E Top Mixer 
 Hybrid Mixer

Screw Line Mixer 

شرکت یوریم تکنولوژی
YURIM Technology Co., Ltd



شرکت داکو
DACO.Co.

شــرکت داکــو شــرکتی اســت کــه در زمینــه تامین کلیــه پمپ هــای صنعتی چرخ دنــده ای وســانتریفیوژ 
مطابــق بــا اســتاندارد هــای  API,ISO,ANSI,…  درحــوزه پــروژه هــای نفــت ،گاز وپتروشــیمی 
وصنایــع دیگــر را دارد  و در کشــور کــره جنوبــی واقــع شــده اســت. همچنیــن ایــن شــرکت محصــوالت 

خــود را بــه تعــداد زیــادی از کشــورهای مختلــف جهــان و ایــران صــادر نمــوده اســت .

قابل ذکر است که این شرکت در صنایع ملی پتروشیمی در حال ثبت می باشد.

اهم پروژه های انجام شده توسط این شرکت  در ایران به شرح زیر می باشد:
ــروژه احــداث  ــاز پ ــن پمــپ هــای  API Rotary Gear Pumps و دیگــر پمــپ هــای مــورد نی -تامی

ــی گچســاران 3  )ســال 2017( ــه نمــک زدای کارخان
-تامین Pumps  Rubber Lining مجتمع صنایع دفاع اصفهان )سال 2009 و 2015(

-تامیــن Rotary Gear Pump Super Duplex,API682   شــرکت ملــی مناطــق نفــت خیــز جنــوب 
)ســال 2013(

محصوالت شرکت پمپ داکو : 
API و بدون API پمپ های دنده ای دارای

Centrifugal Process Pump API, Non API پمپ های سانتریفیوژ
Anti- acid  centrifugal Pump

Various Spare Part of Pumps

ــرل،  ــتم کنت ــرای سیس ــاخت و اج ــن، س ــی، تامی ــه طراح ــه در زمین ــت ک ــرکتی اس ــن ش ــرکت ووجی ش
سیســتم انــدازه گیــری جریــان و اتوماســیون در حــوزه پــروژه هــای نفــت، گاز و پتروشــیمی و صنایــع 
دیگــر فعالیــت دارد و در کشــور کــره جنوبــی واقــع شــده اســت ، همچنیــن ایــن شــرکت محصــوالت 

خــود را بــه تعــداد زیــادی از کشــور هــای مختلــف جهــان وایــران صــادر نمــوده اســت.

قابــل ذکــر اســت نــام ایــن شــرکت در لیســت کاالی نفــت تهــران بــه شــماره ثبــت 186264 موجــود 
و در شــرکت صنایــع ملــی پتروشــیمی در حــال ثبــت مــی باشــد.

اهم پروژه های انجام شده توسط این شرکت  در ایران به شرح زیر می باشد:
تامین Metering system and pipe prover پروژه فاز 12 پارس جنوبی )سال 2011(

تامین Metering system and pipe prover  پاالیشگاه  شازند اراک )سال 2009(

شرکت  ووجین
)WOOJIN CO. LTD(



  شرکت پیالرتک
Pillar Tech Co

شــرکت پیالرتــک شــرکتی اســت کــه در زمینــه ســاخت و تولیــد فلنج هــا و دیگــر اجزای خــاص پایپینگ 
درحــوزه پــروژه هــای نفــت ،گاز و پتروشــیمی و صنایــع دیگــر فعالیــت دارد و در کشــور کــره جنوبــی 
واقــع شــده اســت همچنیــن ایــن شــرکت محصــوالت خــود را بــه تعــداد زیــادی از کشــورهای  مختلــف 

جهــان و ایــران صــادر نمــوده اســت.

قابــل ذکــر اســت ایــن شــرکت در لیســت ســازندگان مــورد تاییــد صنایــع ملــی پتروشــیمی ایــران بــه 
ثبــت رســیده اســت و همچنیــن در لیســت شــرکت نفــت  در حــال ثبــت مــی باشــد . 

اهم پروژه های انجام شده توسط این شرکت  در ایران به شرح زیر می باشد:
 Recovery and Fraction Plant, Parsian Kangan C2 تأمیــن انــواع فلنــج جهت پــروژه هــای -

Gulf bid Boland Gas Treating و نیــروگاه پــارس جنوبی ســال  2019
 Recovery & +Parsian C2ــای ــروژه ه ــای پ ــفت ه ــج و  ش ــس فلن ــج، اورفی ــواع فلن ــن ان -تامی

ســال 2018       Recovery and Fraction Plant  fraction, Kangan C2
-تامین انواع فلنج جهت نیروگاه سیکل ترکیبی توس واحد1و2و3 
-تامین انواع فلنج جهت نیروگاه سیکل ترکیبی سبالن سال 2019

-تامین انواع فلنج جهت پتروشیمی پردیس سال 2013
-تأمین انواع فلنج جهت فاز 21 ،20 پارس جنوبی سال 2012     

-تأمین انواع فلنج جهت فاز 14 پارس جنوبی سال 2012
-تأمین انواع فلنج جهت فاز 12 پارس جنوبی سال 2011

-تأمین انواع فلنج جهت پاالیشگاه الوان سال 2009  
-تأمین انواع فلنج جهت پروژه الفین پتروشیمی کاویان سال 2009  

-تأمین انواع فلنج جهت پاالیشگاه شازند اراک سال 2008-2009
-تأمین انواع فلنج جهت شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران سال  2004                    

-تأمین انواع فلنج جهت فاز 18 ،17 پارس جنوبی
-تأمین انواع فلنج جهت پروژه اوره و آمونیاک شرکت PIDMCO  سال 2003

شــرکت شــیال فایــر شــرکتی اســت کــه در زمینــه تامیــن لــوازم و تجهیــزات اعــالم و اطفــاء حریــق در 
ــی  ــره جنوب ــور ک ــت دارد و در کش ــر فعالی ــع دیگ ــیمی وصنای ــت ،گازوپتروش ــای نف ــروژه ه ــه پ حوض
واقــع شــده اســت، همچنیــن ایــن شــرکت محصــوالت خــود را بــه تعــداد زیــادی از پــروژه هــای بیــن 

المللــی در کشــورهای مختلــف جهــان و ایــران صــادر نمــوده اســت.

ــه ثبــت رســیده  ــل ذکــر اســت ایــن شــرکت در لیســت ســازندگان مــورد تاییــد شــرکت نفــت ب قاب
ــن شــرکت در لیســت جامــع ســازندگان خارجــی موجــود مــی باشــد. ــام ای اســت و ن

اهم پروژه های انجام شده توسط این شرکت  در ایران به شرح زیر می باشد:
تامین 44 عدد Post Indicator Valves مربوط پروژه متانول و آمونیاک عسلویه – سال 2018

تامین Fire Hydrant, Monitor and Foam System پروژه های ایران سال  2013
تامین انواع شیرآالت فاز 12 پارس جنوبی سال 2011

شرکت شیال فایر
Shilla fire



  شرکت آیپک
IPEC. CO

شــرکت آیپــک شــرکتی اســت کــه در زمینــه طراحــی سیســتم هــای اتوماســیون، تامیــن کنتــرل پنــل، 
تابلــو هــای بــرق، لــوازم ابــزار دقیــق، آناالیــزر، شــیرآالت بــرق و ابــزار دقیــق و کاالهــای مربــوط بــه 
اجــرای بــرق و ابــزار دقیــق و تجهیــزات روشــنایی درحــوزه پــروژه های نفــت ،گاز و پتروشــیمی وصنایع 
دیگــر فعالیــت دارد و در کشــور کــره جنوبــی واقــع شــده اســت همچنیــن ایــن شــرکت محصــوالت خــود 

را بــه تعــداد زیــادی از کشــورهای  مختلــف جهــان و ایــران صــادر نمــوده اســت.

اهم پروژه های انجام شده توسط این شرکت  در ایران به شرح زیر می باشد:
-طراحی، تامین بخشی از متریال E&I اجرای نیروگاه سیکل ترکیبی مازندران غرب

-طراحی، تامین بخشی از متریال E&I اجرای نیروگاه مرکزی عسلویه
-طراحــی، تامیــن و اجــرای بخــش بــرق و ابــزار دقیــق بویلرهــا و بویلرهــای Waste Heat پتروشــیمی 

پردیــس 3  
-طراحی، تامین و اجرای بخش برق و ابزار دقیق بویلرهای پاالیشگاه  الوان
-طراحی، تامین و اجرای بخش برق و ابزار دقیق هیترهای پاالیشگاه الوان

-طراحی، تامین و اجرای بخش برق و ابزار دقیق بویلرهای پاالیشگاه تهران
-طراحی، تامین و اجرای بخش برق و ابزار دقیق بویلرهای نیروگاه مپنا

-تامین بخشی از متریال E&I اجرا نیروگاه مپنا

شــرکت اکســفیل  شــرکتی اســت کــه در زمینــه ســاخت وتولیــد فیلترهــا، تفکیــک گرهــا، اســترینرها، 
پکیــج هــای سیســتم فیلترینــگ و دیگــر اجــزای خــاص سیســتم هــای فیلترینــگ درحــوزه پــروژه هــای 
ــی واقــع شــده اســت ،  ــع دیگــر فعالیــت دارد و در کشــور کــره جنوب نفــت ،گاز وپتروشــیمی و صنای
ــران  ــان و ای ــف جه ــورهای مختل ــادی از کش ــداد زی ــه تع ــود را ب ــوالت خ ــرکت محص ــن ش ــن ای همچنی

صــادر نمــوده اســت.
اهم پروژه های انجام شده توسط این شرکت  در ایران به شرح زیر می باشد:

-تامین فیلترهای کارتریجی برای پتروشیمی شهید تندگویان سال 2014

شرکت  اکسفیل
 AXFIL Co. LTD


