
پیشگامان روشنگر پارس
مشاور و مجری کلید در دست پروژه های صنعتی و زیست محیطی



:پیشگفتار

سنت ها  با همت جمعی از متخصصین صننعت ییتتراینی ن و یی"پیشگامان روشنگر پارس"شرکت 
اعضا  هیئت مندیر  اینن . آغاز نم د1390کنترل آالیندگی ه ا یعالیت خ د را به ص رت ریمی از یال 

به ویژ ران شرکت که خ د از پیشکس تان مطرح در عرصه ییست ها  غبارگیر در ح ز  صنایع ینگین ای
خن  داننف یننی  تنا آغناز نمن د  حن ز در اینن1380می باشند یعالیت تخصصی خ د را از یال ی الد

ات مهندیی و اجرایی م ج د در مشاور   طراحی  یاخت  نصب و را  انداز   بهینه یاز   نگهدار  و تعمیر
ط زیسنت کتیه ییست ها  غبارگیر و خط ط ت لید  صنایع در کش ر عزیزمان را پر کرد  و بهبن د شنرای

.نمایندمحیطی صنایع کش ر را طی برنامه ها  مدون حاصل 

حوزه فعالیت های شرکت پیشگامان روشنگر پارس

(EPC)طراحی و مهندیی پایه  تامین ویاخت  نصب و را  انداز  •

(CFD)شبیه یاز  و مدل یاز  با ایتفاد  از دینامیک ییاالت محایباتی •

مشاور و مجر  پروژ  ها  صنعتی و زیست محیطی•

مجر  پروژ  ها  نگهدار  و تعمیرات خط ط ت لید و ییتترایی ن•

تامین قطعات  تجهیزات و ماشین آالت•



شرکتهایتوانمندی

مکانیک و ساخت.1

خدمات مشاوره . 2

و طراحی مهندسی

برق، کنترل، . 3

ابزار دقیق و 

اتوماسیون

فرآیند تولید. 4

سمینارهای . 5

آموزش تخصصی

طراحی و . 6

مهندسی معکوس

نگهداری و . 7

تعمیرات

احداث، اجراو . 8

راه اندازی 

بازرسی و نظارت.9

تأمین تجهیزات . 10

و قطعات یدکی

مبادله، انتقال . 11

ت تکنولوژی و فعالی

های برون مرزی 



مکانیک و ساخت. 1

ی ساخت کلیه قطعات مربوط به سازه های صننعتی و اسنتراکهرها•

فلزی

،Screw Conveyor)سناخت سیسنته های انتلناو منواد •

Bucket  Elevator ،Belt Conveyor ،Rotary Valveو...

سننناخت تجاینننزات ر نننارایر و قطعنننات خنننا  مربو نننه •

(Bag House & Bag Filter ،Electrostatic precipitator ،

Gas Cooling Tower ،Hybrid Filter ،Scrubber و)...

ساخت انواع دمپر های دستی، مکانیکی و پنوماتیکی•

Slide Gateساخت انواع •

Chain Conveyor

Rotary Valve

Bucket Elevator & Chain Conveyor

BinSlide Gate



خدمات  مشاوره . 2
و طراحی مهندسی

:در حوزه های

کاهش و کنترو ر ار خروجی کارخانجات•

 رح های باینه سازی و افزایش راندمان•

 هااورهاو و نگاداری و تعمیرات باینه تجایزات و سیسته•

کاهش مصارف انرژی•

برق، کنترل، ابزار . 3
دقیق و اتوماسیون

نصب و را  انداز  الکتریکال کتیه ییست ها  مرب ط به تجهیزات و مجم عه ها  وابسته•

PLCمکانیز  نم دن خط ط ت لید با  •

دیجیتال نم دن ب ردها  آنال گ قدیمی و طراحی مدارها  الکترونیکی •

Feederتهیه • List  و نقشه ها  یرمان و قدرت پانل هاCV

برا  ان اع بگ هاوس و الکترو ییتترهاControl philosophyتهیه •

گ الکتروییتترها و ییتتر ها  بنگ هناوس  تابت هنا  کنترلنی بنLVو  HVتامین و نصب ان اع تابت  نظیر•

ییتتر  تابت ها  برج خنک کن

Supporting Insulator  Suspesnsionهنننا م نننل تنننامین انننن اع مقنننر • Insulator 

Finger Insulator



راندمانبرآوردوتولیدخطکارکردشرایطارزیابیوسازیباینه•

فرایندش یه سازی هایانجام•

فرآیندیمشکالترفعومختلفماشین آالتراه ریوباره برداریشرایطباینه سازی•

فرآیند تولید. 4

سمینارهای آموزش تخصصی. 5

یواحدهاپرسنلومدیرانازاعهکارخانجات،پرسنلمختلفسطوحدرتخصصیآموزشسمینارهایبرازاری•

عملیاتوباره برداریاپراتوری،تعمیرات،ونگاداری

طمرت فنیدانشوهاماارتارتلایوآموزشیخدماتمنظرازتولیدیمختلفواحدهاینیازسنجیوبررسی•

تجایزاتاورهاووباره برداریتعمیرات،نگاداری،دستورالعمل هایتدوین•

کارخانجاتنیازوساختاربامتناسب(تعمیراتونگاداری)نتدپارتمانایجادوتشکیل•



طراحی و مهندسی معکوس. 6

مکانیکیقطعاتمدلسازیو راحی•

تولیدوریبارهافزایشوتولیدخطسازیباینه•

دهشتولیدتمحصوالدراستفادهموردهایتکنولوژیبررسی•

یاقطعهیکجنسمانندحساسا العاتآوردندستبه•

موادآنالیزوDisassemblyکمکبهمحصوو

نگهداری و تعمیرات. 7

کاهش هزینه های باره برداری •

 راحی و پیاده سازی سیسته های •

(Preventive Maintenance) PM

CM راحی و پیاده سازی سیسته های•

(Conditional Monitoring)

نگاداری و تعمیرات باینه•



احداث، اجراو راه اندازی . 8

نصب کلیه استراکهرها و سازه های صنعتی•

نصب سیسته های ر ارایر و مجموعه های وابسته•

هراه اندازی سیسته های ر ارایر و مجموعه های وابست•

ها و استانداردهااجرای خطوط و نصب تجایزات   ق مدارک فنی و آخرین آیین نامه•

بازرسی و نظارت.9

ها و رعایت استانداردهای مربو هبازرسی متریاو و مصالح تأمین شده بر اساس مدارک و نلشه•

بررسی و مطالعه مدارک فنی و اعالم مغایرت ها، نواقص و اشکاالت احتمالی•

آماده سازی و انجام تست خطوط   ق مدارک فنی و استانداردها و اخذ تأییدیه دستگاه نظارت•

ارائه خدمات راه ردی، نظارت عالیه و کارااهی فیلتراسیون سیسته های ر ارایر•

برنامه ریزی و تعیین روش انجام کار و تحت کنترو داشتن میزان پیشرفت کار•



تأمین تجهیزات و قطعات یدکی. 10

و انتلاو موادتأمین تجایزات سیسته ر ارایر•

های ر ارایرسازی سیستهتأمین قطعات الزم به منظور باینه•

(دانمارکNordicشرکتنظیر)مختلفهایحوزهدرتکنولوژیصاحبشرکت هایبااندیشیههومشاوره•

(روسیهCoralina(شرکتنظیرخارجیشرکت هایهمکاریباEPCصورتبهپروژه هاانجام•

صنعتیفن هایحوزهدرMetallistشرکتازانحصارینمایندای•

کشورازخارجدرکارخانجاتازبازدیدومشابههایتکنولوژیمطالعهوبررسی•

زیمبادله، انتقال تکنولوژی و فعالیت های برون مر. 11



کشورازخارجپروژه های

کارخانهغبارگیرها ییستکتیهوپیف گرم کنک ر  یاز بهینهوایاییتعمیراتدیتدرکتیدپروژ •

.2014یال(ترکمنستانپایتخت)آبادعشقشهرکیت متر 100درواقعکالتهییمان

پایتخت)آیتانهشهرکیت متر 30درواقعقزاقستانایترو آالزییمانکارخانهاحداثمشاور پروژ •

.تاکن ن2018یالاز(قزاقستان

.2015(عراق)تست جاییمانالکتروییتترها خاصقطعاتتأمین•

.2017(عراق)کربالییمانKarastaپروژ را  انداز و(برقومکانیک)تجهیزاتتأمینوطراحی•

.2018(عراق)تست جاییمانSRCپروژ را  انداز و(برقومکانیک)تجهیزاتتأمینوطراحی•

(عراق)تست جاییمانپ زوالنیییمانپروژ را  انداز و(برقومکانیک)تجهیزاتتأمینوطراحی•

2020.

داخلیهایپروژه

مشاورهپروژه های-1

شرکت : کاریرما. مجتمع ییمان ص ییان4ییتترها  واحد ارایه خدمات مشاور  و ممیز  ینی تمامی بگ•

.1393ییمان ص ییان  

دیتگا 14یاز بهینهوتعمیراتنگهدار  طرحالکتریکالومکانیکالممیز ومشاور خدماتارایه•

.1393اصفهان آهنذوبیهامیشرکت:کاریرما.آهنذوبمجتمعالکتروییتتر

گل4شمار یرآور کارخانهییتترها بگوالکتروییتترهایاز بهینهمشاور وممیز خدماتارایه•

.1395و1394گهر گلصنعتیومعدنیشرکتکاریرماییرجان گهر

راشرکوتش یهها ک ر غبارگیرجدیدها ییستطراحیوممیز یاز  بهینهمشاور خدماتارایه•

.1395ایران مسصنایعمتیشرکت:کاریرما.آبادخات نیروم لیبدنکارخانه

جاد 25رکیت متدرواقعایرانیاننان تکن ل ژ وییتیک نشهرکپروژ اجرا درمشاور خدماتارایه•

.تاکن ن1396یالازنهاوند-بروجرد

رک لالکتروییتتروخامم ادآییابوک ر هاوسبگینیممیز ومهندییمشاور  خدماتارایه•

.1396یبز گیالنییمانصنایعشرکت:کاریرما.یبزگیالنییمانکارخانه

تشرکاجراییسوابق



ذوبام رالکتروییتترها تعمیراتونگهدار راهبر  یاز  بهینهخص صدرمشاور  خدماتارایه•

.1397و1396 ایرانمسصنایعمتیشرکت:کاریرما (دور دو)یرچشمهمسمجتمع

 تیابیاز گندلهکارخانهغبارگیرها تمامتعمیراتونگهدار راهبر ومهندییمشاور  خدماتارایه•

.1397–1398(یکسالهدور )ایرانیانب تیا ی الدشرکت:کاریرما

Technical)مهندییومشاور خدماتارایه• AuditوRe-engineering)هاوسبگیاز بهینه

.1398تهران ییمانشرکت:کاریرما.تهرانییمانمجتمع9واحد

بهب دوراندمانایزایفجهتآبادخات نمسذوبالکتروییتترها ممیز ومشاور خدماتارایه•

.1399آباد خات نمسذوبکارخانه:کاریرما.زیستمحیطآالیندگی

خنک کنبرجکیسه ا  ییتترها الکتروییتترها ازاعغبارگیرها ییستراهبر  مشاور  خدماتارایه•

.1399کارون ییمانشرکت:کاریرما.کارونییمانکارخانهمحلدرغبارانتشاروریزشم اضعو

شرکت:اکاریرم.پ یاصنعتشک یاشرکتپرینلینیمدارکودقیقکنترلتجهیزاتمشاور قرارداد•

.1400پ یا صنعتشک یا

متریالیاز  گندلهواحدها غبارگیرتجهیزاتتعمیراتونگهدار مشاور  راهبر  خدماتارائه•

آهنذوبصنعتیمجتمع:کاریرما.الکترودیاز ون ردآهک کارخانهی الدیاز  احیا هندلینگ 

.1400.پایارگاد



ماندسی راحیخدمات-2

.1393یاو  ییمانکارخانجاتالکتروییتترها پروژ عالیهنظارتوینیممیز مهندیی خدماتانجام•

.1394هرمزگان ییمانکارخانجاتین ها تمامارتعاشاتآنالیزانجاموالکتروییتتردیتگا 7ینیممیز •

کارخانه(از یبهینهطرح)ک لرالکتروییتتروک ر هاوسبگه شمندیاز وکنترلیییستارتقا پروژ •

.1398و1396یبز گیالنییمانصنایعشرکت:کاریرما.یبزگیالنییمان

.1397ب کان ییمانکارخانه(یاز بهینهطرح)ک ر هاوسبگه شمندیاز وینیممیز •

مسداکتوکن رت ریتف الکتروییتترها را  انداز واصالحاتواجرایاخت مهندیی ینیخدمات•

.1398آباد خات ن

ونصبیاز  بهینهدم نتاژ وپایارگادآهنذوبمجتمعجدیدکربنیالنغبارگیرییستکاملطراحی•

.1398پایارگاد آهنذوبمجتمع:کاریرما.جدیدوم ج داقالمانداز را 

Technical)مهندییخدمات• AuditوRe-engineering) بتندک ر وآگت مرایی نالکتروییتترها

.1398اصفهان آهنذوبیهامیشرکت:کاریرما.اصفهانآهنذوبمجتمع

گیرغبارها ییستیاز بهینهمنظ ربهالزمقطعاتتأمینویاختتجهیزات خریدمهندیی طراحی •

وییتترهابگخروجیغبارکاهفجهتدرمرب طهها ینو4واحدک ر یتز تانکوبارگیرخانها کیسه

.1399ص ییان ییمانکارخانجاتشرکت:کاریرما.هادودکفخروجیدرمکفها محلغبارکاهف

.1400ن ایرانیاب تیا ی الدشرکت:کاریرما.آن الرهاوسبگغباربارگیر وانتقالییستاحداثطرح•

.1400بناب صنعتی الدمجتمع:کاریرما.غبارگیرییستطراحی•

.1400.صبان رصنعتیومعدنیت یعهشرکت:کاریرما.غبارگیریاختوطراحی•

EBT Boosterذوب یالنپاتیلهیترپر مجم عهداکتنصبویاختطراحی • Fan ها پروژ و#2

.1400.پایارگادآهنذوبصنعتیمجتمع:کاریرما.اصالحی



تجایزاتتأمین.3

صنایعمتیشرکت:کاریرما.آبادخات نمسذوبکارخانهکن رت رالکتروییتتربرقیقطعاتیروشوتأمین•

1393-ایرانمس

.1394تربت زاو ییمانکارخانهالکتروییتترها الکتریکیتجهیزاتیروشوتأمین•

.1397-1396اجراتاریخص ییان ییمان4خطرولرپرسدپارتمانغبارگیرییستتجهیزاتتأمین•

.1398آباد خات نمسذوبپروژ الکتروییتتردیتگا 4تجهیزاتمینتأ•

ب تیا ی الدشرکتان الرهاوسبگغباربارگیروانتقالییستتجهیزاتمجم عهیکمینتأ•

1400ایرانیان

عالیهنظارت.4

ییمانهکارخانکنخنکبرجدیتگا یکوالکتروییتتردیتگا دوانداز را ونصببرعالیهنظارت•

1386اصفهان یاروج

-بروجردجاد 25کیت متردرواقعایرانیاننان تکن ل ژ وییتیک نشهرکپروژ اجرا برعالیهنظارت•

تاکن ن1396یالازنهاوند

دلهگنواحدغبارگیرییست ها ییتترایی نمشاور وکارگاهیوعالیهنظارتراهبرد  خدماتارائه•

تیصنعمجتمع:کاریرما.پایارگادآهنذوبصنعتیمجتمعآهکپروژ وکربناحیاءیاز  ی الدیاز  

1399پایارگاد آهنذوب

تعمیراتونگاداریونصبساخت،باینه سازی،پروژه های.5

ظرییتایزایفویاز بهینهپروژ  4واحدگازویشرد ه ا آب پایپینگوتأییساتعمتیاتاجرا •

1390ص ییان ییمانکارخانجات

.1390 آنقدیییکت نم لتیحذفوبجن ردییمانیکخطکنخنکالکتروییتترانداز را ونصب•

.1390آن طرحتغییرونیریزییمانکارخانهخامم ادالکتروییتتریاز بهینه•

اتصالوقبتیییکت نم لتیدم نتاژودورودییمان4واحدکنخنکالکتروییتتررا  انداز ونصب•

.1391آن م ادانتقالمسیرها وداکتینگ



کرمان ییمانکارخانجات1واحدک ر الکتروییتترالکتریکالومکانیکالقطعاتنصبویاز بهینه•

1392.

.1392کرمان ییمانکارخانجات3خطکنخنکبرجتعمیراتواصالحبازیاز  •

کارخانجات2خطقدیمیییکت نم لتیباجایگزینیوخنک کنالکتروییتترایزوالیی نونصبپروژ •

.1393و1392کرمان ییمان

.1393کرمان ییمانکارخانجات2خطکنخنکبرجبدنهایزوالیی نومکانیکالیاز بهینه•

اتکارخانججامب بگبارگیر واحددروابستهتجهیزاتوییتتربگرا  انداز ونصبیاخت طراحی •

.1394هرمزگان ییمان

هرمزگان ییمانکارخانجات1خطدرغبارگیر ها ییستوخامم ادییت ها اصالحویاز بهینه•

1394.

Airها ییسترا  انداز ونصبیاز  بهینه• SlideوAir Liftییمانکارخانجاتخامم اددپارتمان

.1394هرمزگان 

تریکالالکومکانیکالنصبوتعمیرها یعالیتاجرا ویاز بهینهممیز  تعمیرات ونگهدار راهبر •

.1395و1394ممتازان ییمانکارخانهکنخنکبرجدیتگا یکوالکتروییتتردیتگا دوایزوالیی نو

.1395زرش ران طال معدنپروژ کمپینگها یاختمانمرکز م ت رخانهاجرا •

Slideتجهیزاتآمیز رنگونصباخت ییاز  بهینه• Valveذوبک ر الکتروییتترها داکتینگو

.1395ایران مسصنایعمتیشرکت:کاریرما.آبادخات نمسکارخانه

سمکارخانهدرایروذوبالکتروییتترها (نصبویاختطراحی )گازت زیعها ییستیاز بهینه•

.1396و1395ایران مسصنایعمتیشرکت:کاریرما.آبادخات ن

ییرجان گهرگل2و1شمار گندله یاز کارخانهم ادانتقالییست ها والکتروییتتردیتگا 3اورهال•

.1396گهر گلمعدنوصنعتآوراننظشرکت:کاریرما

.یرچشمهمسمجتمعذوبک ر 1شمار الکتروییتتریندبالیتو(اورهال)ایاییتعمیراتپروژ •

.1396ایران مسصنایعمتیشرکت:کاریرما

غربیویشرقکن رت رالکتروییتتر(انداز را وقطعاتنصبدم نتاژ تجهیزات تأمین)اورهالوبازیاز  •

.1396و1393ایران مسصنایعمتیشرکت:کاریرما.آبادخات نمسذوبکارخانه



ارتماندپغباروگردآل دگیکاهفوغبارگیرییست(انداز را ونصباصالح تعمیر )یاز بهینه•

.1397-1396ص ییان ییمان4خطپرسرولر

ود)یرچشمهمسمجتمعذوبام رالکتروییتترها تعمیراتونگهدار یاز  بهینهاجراییخدمات•

.1397و1396 ایرانمسصنایعمتیشرکت:کاریرما (دور 

:اریرماک.آبادخات نمسذوبکارخانهدرایرک ر وذوبک ر الکتروییتترها (اورهال)ایاییتعمیرات•

.1397ایران مسصنایعمتیشرکت

.یرچشمهمسمجتمعذوبک ر 2شمار الکتروییتترداختیقطعاتیندبالیتومکانیکالتعمیرات•

.1397ایران مسصنایعمتیشرکت:کاریرما

ییمانعصنایشرکت:کاریرما.یبزگیالنییمانکارخانهخامم ادهاوسبگمکانیکالتعمیراتپروژ •

.1397یبز گیالن

.1397ی نگ ن مسپاالیشگا پروژ آتشنشانیوکتینیکروممکانیکالتأییساتاجرا •

.1397آیتارکان داغزرینطال معدنپروژ کمپینگها یاختمانمرکز م ت رخانهاجرا •

ها ایستگا وشکنینگتجهیزاتوییتترهابگیاز بهینهوانداز را نصب یاخت طراحی •

.1397هرمزگان ییمانکارخانجات2و1خط طترانسپ رت

ن هرمزگاییمانکارخانجاتخامم اددپارتمانداکتینگوک ر آییاب ین تجهیزاتاصالحواورهال•

.1397و1396و1394ها یالدرقراردادیهطی

صنایعمتیتشرک:کاریرما.آبادخات نیروم لیبدنکارخانهیکشمار تش یهک ر ییتتربگیاز بهینه•

.1398ایران مس

1398ارس آبانتقالپروژ ها ح ضچهتأییساتوپایپینگاجرا •

Airتجهیزاتنصبویاختطراحی • Sweep متیشرکت:کاریرمایرچشمه مسمجتمعذوبک ر

.1398ایران مسصنایع

و4واحدک ر یتز تانکوبارگیرخانها کیسهغبارگیرها ییستوتجهیزاتتعداد یاز بهینه•

کارخانجاتشرکت:کاریرما.دودکفخروجیدرمکفها محلغبارکاهفجهتدرمرب طهها ین

.1399ص ییان ییمان



ا اجرهمچنینومرب طهین ها وکیسه ا ییتترییست ها وتجهیزاتدیتگا 7تعدادیاز بهینه•

غبارکاهفوییتترهابگخروجیغبارکاهفجهتدر4واحدکتینکریالندراطمینانقابلطرح

.1399ص ییان ییمانکارخانجاتشرکت:کاریرما.هادودکفخروجیمکفها محل

یسه ا  کییتترها الکتروییتترها ازاعغبارگیرها ییستتعمیراتونگهدار اجراییخدماتانجام•

ارون کییمانشرکت:کاریرما.کارونییمانکارخانهمحلدرغبارانتشاروریزشم اضعوخنک کنبرج

1399.

:کاریرما.پختواحدغبارگیرییستعمتکردارتقاءویاز بهینهوهیترپر کنخنکبرجحذفپروژ •

.1399آییا غربییمانمجتمعشرکت

.1399.شاهرودییمانشرکت:کاریرما 1خطپسبا لکتروییتترتعمیرات انجامپروژ •

.شاهرودییمانشرکت:کاریرما 2و1خطگریتاصتیالکتروییتتربهمرب طتعمیراتانجامپروژ •

1399.

.1399.خمسهییمانشرکت:کاریرماخمسه ییمانکارخانهخامم ادوک ر الکتروییتترتعمیرات•

.1399.اردبیلآرتاییمانشرکت:کاریرما K23وK22ها ینتع یضخدماتقرارداد•

.1400کارون ییمانت لیدخطها ج ینتاکسپنشنایاییتعمیراتواصالح•

.1400کارون ییمانکنخنکبرجبازیاز ویاز بهینه•

.شاهرودییمانشرکت:کاریرما.شاهرودییمان2خطپسبا الکتروییتتربهمرب طتعمیرات انجام•

1400.

.بیلاردآرتاییمانشرکت:کاریرما.هیترپر ها اینرتی پکاملج شکار وم نتاژدم نتاژ خدمات•

1400.

.1400.اردبیلآرتاییمانشرکت:کاریرما.هیترپر دودکفم نتاژویاختدم نتاژ خدمات•

.1400.اردبیلآرتاییمانشرکت:کاریرما.گیر نشتیوت لیدخطپ یید ها ورقتع یضخدمات•

شرکت:کاریرماپانل ت لیدخطبرا آرمات رنگهدارند ها یریدیتگا 60حملوم نتاژیاخت •

.1400.ایرانچینیخاکصنایع

غبارر بارگیوانتقالییستعه.مجبرقیومکانیکیتجهیزاتانداز را ونصبیاختمانی خدمات•

1400ایرانیانب تیا ی الدشرکتیاز گندلهکارخانهان الرهاوسبگ



 AACیبکبتنپروژ یبزکیکها یریکنند حملوهاقالبدربها قالبحملوم نتاژیاخت •

.1400.ایرانچینیخاکصنایعشرکت:کاریرما

.   تنیدم نتاژ ش ت یری د  و نصب ش ت جدید کتینکراز ییت   یتز  به قسمت میانی ییت   ب•

1400.شرکت ییمان هرمزگان: کاریرما

.مربعمتر1000مقداربهیاز گندلهتجهیزاتایزوالیی نعمتیاتانجام•

1400.پایارگاداهنذوبشرکت:کاریرما

1400.پایارگاداهنذوبشرکت:کاریرما.جدیدکربنیالنغبارگیرییستکاملطراحی•

ویاختطراحی پروژ برا (EPC)ت امبص رتتجهیزاتنصبویاختکاال تامینمهندیی خدمات•

2.1401یاز گندلهخطانتها درم ج دغبارگیراصالحوجدیدغبارگیرنصب

.3ییکت ندرتی پایم شننصبوبند  داربستیاز آماد •

1401.پایارگاداهنذوبشرکت:کاریرما

 ب تیای الدمجتمعآهکحملها نقالهن ارها غبارگیرانداز را ونصبیاخت تامین طراحی •

.ایرانیان

ایرانیانب تیا ی الدمجتمع:کاریرما

1401یکتکنی الدمهندییشرکت:کاریرما.راورپروژ غبارگیرییسته دکان پیتح یلوتهیه•



سیمانباینه سازی و تعمیرات اساسی 
کالته ترکمنستان

عراق–سیمان پوزاالنی تسلوجا 

عراق–سیمان کاراستا 

پروژه مشاوره احداث کارخانه سیمان آالز 
استروی قزاقستان 

 راحی، تامین، ساخت، نصب و راه 
اندازی ر ارایر های نوار نلاله های حمل 

آهک مجتمع فوالد بوتیای ایرانیان 



باینه سازی فیلترهای 
کیسه ای سیمان صوفیان

کارخانه احداثپروژه 
سیلیکون متاو بروجرد

پروژه انتلاو ر ار 
بگ هاوس آنوالر 
امجتمع فوالد بوتی

معدن  الی زرین داغ 
آستارکان

مان تعمیرات الکترو فیلتر سی
خمسه



مشاوره، راه ری،  نگاداری و تعمیرات 
سیسته های ر ارایر شرکت سیمان کارون

 راحی، ماندسی، ساخت،نصب و راه اندازی ر ارایرهای 
سالن کربن شرکت مجمتع صنعتی ذوب آهن پاسارااد



نصب فن شرکت سیمان آرتا اردبیل 

 راحی، ماندسی، تامین، ساخت،نصب و راه اندازی 
(EPC)4دستگاه الکتروفیلتر مس خاتون آباد

باینه سازی و تغییر  رح از سیسته 
دستگاه ر ارایر 14مکانیکی به جت پالس 

سیمان صوفیان



ت ت دیل ر ارایرهای چکشی به ج
پالس سیمان صوفیان

ه ورق کشی دیواره الکتروفیلتر شاخه قدی
سیمان صوفیان4واحد  

دستگاه 6باینه سازی 
الکتروفیلتر شرکت
سیمان شاهرود

 راحی، ماندسی بگ هاوس کوره شرکت 
مجتمع سیمان ررب آسیا























:آدرس دفتر مرکزی 

ساختمان امیر-24کوچه -خیابان مشیر شرقی-شیراز 

07132322551:  شماره فکس09177926280-07132325289: شماره تماس

7193734766:کد پستی

108خیابان–خیابان فناوری –بعد از فلکه دوم –شارک صنعتی –شیراز : 1کارااه شماره 
کوی پاییزان-ابتدای جاده سردرود-پل تراکتورسازی-ت ریز : 2کارااه شماره 

info@parspion.com

www.Parspion.com


