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 من نحن :
مؤسسة مصري لإلنتاج شركة أنرجي بخار كستر وبتوفيق هللا كان االسم منذ البداية 

م كأول ُمَصنع في والية أذربيجان 1984والصناعة وبدأت بالنشاط واإلنتاج عام 

الشرقية ، وإتخاذ خطوات لصناعة جميع أنواع سخانات المياه )البويلر( والماء الساخن 

لمخازن التي تتحمل ضغط ، ومع كسب الخبرات والماء المغلي والزيت المغلي وا

ووفقا إلحتياجات صناعة العلف للحيوانات العملية والصناعية ومع استمرار النشاطات 

والطيور وألول مرة في البالد بدأت في تصميم وصناعة أول خالطات إنتاج مسحوق 

هذه اآلالت اللحم )سخان لطهي زوائد اللحم ( لجعل البالد غير محتاجة إلستيراد مثل 

. 

م من خالل تسجيل شركة الهندسة أنرجي بخار كستر في شمال غرب 2006في عام 

البالد وأكثر من ذلك مع العالمة التجارية الماركة المسجلة )بهناب(  بعد أن ترك 

ورائه أكثر من ربع قرن من الخبرة و المعرفة باإلستناد إلى المعرفة التقنية والفنية 

ه قوة عاملة فعالة وثقافة عمل قوية خلق رؤية واضحة لنفسه باإلضافة إلى إمتالك

 وبإتباع مبادئ التصميم والهندسة تتمتع بالمعايير الدولية :

CE European, B.S 2790, B.S 4504,BS 855,DIN 17175, DIN 17100, 

ASME SEC 9-1 , EN 12953, EN 10083 , ISIRI 7911 , ISIRI 4231 

المضي قدما لتصميم سخانات مياه فوالذية من خالل الحصول على شهادات من 

والحصول على شهادات نظام ادارة الجودة العالمات القياسية اإللزامية والتنفيذية 

ISO 9001 2015  الشهادة القياسية لنظام اإلدارة البيئية ،ISO 14001  شهادة ،

، ترخيص لنظام  ISO 18001 OHSASإدارة السالمة والصحة المهنية للعمال 

،.  ISO 10004، ترخيص لنظام إرضاء العمالء  ISO 10002شكاوي العمالء 

مع مراعات المضي قدماً لتصميم سخانات مياه )بويلر( فوالذية وجميع أنواع منتجاتنا 

معايير مراقبة الجودة القياسية في شركة الرقابة والتفتيش مع مراعات التراخيص من 

 ايران الوطني للمعايير. منظمة مكتب
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 الجوائز والشهادات الفخرية :

 في ايران . أول مصنع للسخانات في والية أذربيجان الشرقية -
 أول مصنع لسخانات طبخ زوائد اللحم للدواجن والحيوانات في ايران . -

 من نوع استايلس استيل في ايران . PVCأول مصنع لخالطات  -

 3000األوتوكالف الصناعي حتى قطر األول والوحيد في صناعة باب  -

 ميليمتر في ايران .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضمانة المنتجات :
جميع أنواع منتجات أنرجي بخار كستر )ماعدا المعدات الكهربائية والتحكم(  -

في حال التركيب والتثبيت بواسطة وحدة خدمات مابعد البيع التابع لهذه 

مابعد البيع وسنة واحدة سنة خدمات  15شهر ضمان و  36الشركة لديها 

 تأمين من شركة تأمين البرز .
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 المواد اإلستهالكية :

جميع أنواع المواد اإلستهالكية والمواد الخام التي تستخدم لصناعة منتجات هذه 

 DIN/7/55الشركة جودتها عالية ومقاومة للحرارة وطبق المواصفات العالمية 

P295GH, P265GH, EN/0216-2, DIN/7/75  جميع مراحل وخطوات .

وقسم مراقبة الجودة اإلنتاج بواسطة المراقبين بإدارة المعايير والمواصفات 

 يتضمن مايلي :

نيكي والكيميائي للمواد الخام بما في ذلك الصفائح ، االتحقيق واإلختبار المك -

ع األنابيب ، الوصالت المعدنية ، البراغي والعزق واألقطاب الكهربائية وجمي

(  MATERIAL CERTIFICATESأنواع المعدات مع شهادات وتأييد للمواد )

 مع محققين ومراقبين لمطابقة المواصفات. QCبواسطة قسم 

مع محققين  QCمحققين معتمدين كاليبراسيون للآلالت المستخدمة بواسطة قسم  -

 ومراقبين لمطابقة المواصفات .

 QCطة المتفق عليها بواسطة قسم الرقابة ألبعاد السخانات )البويلر( طبق الخ -

 مع محققين ومراقبين لمطابقة المواصفات .
 التحقق واإلختبار المكانيكي والكيميائي لألغلفة واألنابيب المعدنية . -

مع محققين  QCبواسطة قسم  WPSأختبار اللحام على اساس ومواصفات  -

 ومراقبين لمطابقة المواصفات .

( HYDRO TESTالضغط هيدرواستاتيك ) التحقق واإلشراف على أداء اختبار -

مساوي لضغط المواصفات والمعايير  1.5على جميع سخانات )البويلر( 

 .ومع محققين ومراقبين لمطابقة المواصفات  QCالعالمية بواسطة قسم 

( بواسطة شركة المراقبين والمهندسين NDTأداء أختبارات غير مؤذية للحام ) -

واصفات العالمية (لجميع مراحل اللحام )التي تملك صالحية من مؤسسة الم

( لمراحل اللحام الطولية والمساحة R.Tبما في ذلك أختبار التصوير باألشعة )

،  TUBE SHEET( لمراحل اللحام المتصلة U.T، إختبار فوق الصوتي )

 ( لمراحل لحام الفوهات .P.Tوإختبار إختراق السوائل )

السخانات )البويلر( للتحكم بطريقة العمل إختبار الحرارة على جميع أنواع  -

مع  QCبت على السخان بواسطة قسم ك  الصحيحة لألجهزة والمعدات التي رُ 

 محققين ومراقبين لمطابقة المواصفات .
وعمال اللحام ذوي الخبرة  الموظفينجميع عمليات اإلنتاج و اللحام بواسطة  -

 . PQRو  WPSلديهم شهادات مطابقة للمواصفات 
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 سخان مياه )بويلر( أربع ممرات أو ثالث ممرات مع اثنين فرن :

سخان مياه مع قدرة كبيرة وضغط عالي في شكل ثالث ممرات أو أربع ممرات  -

 وفرنين اثنين مع المواصفات الفنية والصناعية التالية :

 BS.2790و  EN 12953صممت لتكون متطابقة مع المواصفات القياسية  -

 . ISIRI 4321والمواصفات الوطنية 

إلى  10كيلوغرام في الساعة مع ضغط عمل  35000إلى  16000القدرة من  -

 بار . 30

التحقق من المواد اإلستهالكية وجميع مراحل الصناعة واإلنتاج وجميع  -

المنتجات بواسطة المحققين لمطابقة المواصفات اإلختبارات التي طبقت على 

 الوطنية اإليرانية .

جميع مراحل اللحام بواسطة المراقبين مع إذن من  على NDTأداء إختبار  -

 مكتب المواصفات الوطنية .
عزل جسم السخان بصوف حجري وغالف من الصفائح المعدنية استانلس  -

 استيل .

 17الصفائح المعدنية الفوالذية التي أستخدمت في صناعة السخان مع السبائك  -

MN 4  طبق المواصفاتDIN 17175  واألنابيب التي تتحمل الحرارة

ST35.8  مطابق للمواصفات الوطنيةDIN 17155 . 

 ىرجة مؤية . 1700عزل الباب الخلفي واألمامي باسمنت حراري  -

يملك صمامات وحفر لدخول اليد والرأس والجسم لسهولة الرقابة والنظارة  -

 الداخلية للسخان )البويلر( .
 يد واستخداماته اإلقتصادية .لديه كفائة عالية بسبب تصميمه الفر -
 يملك فرنين كروغيت ويملك كفائة بمستوى الحرارة العالية . -
 جميع أدوات التحكم اتوماتيكية . -
 يملك صمامين لرؤية اللهب . -
 لديه صمامين ضد اإلنفجار . -
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 سخان مياه )بويلر( ذات الخلفية الرطبة مع ثالث ممرات ذخيرة وفرن واحد :

والمواصفات  EN12953 و  BS.2790صممت وفقا للمواصفات العالمية  -

 . ISIRI4231الوطنية 

إلى  10كيلوغرام في الساعة وضغط العمل من  16000إلى  500القدرة من  -

 بار . 25

لديه كفائة عمل عالية ويتحمل مستوى حرارة عالية ألن تصميمه فريد من  -

 نوعه .

 ينتج البخار الجاف . -
 جميعها الكترونية . معدات التحكم -
 لديه صمام ضد اإلنفجار وصمام لرؤية اللهب . -

 DIN17155وفقا للمواصفات  17MN4استخدمت صفائح فوالذية مع سبائك  -

 DINوفقا للمواصفات  ST 35.8واألنابيب المعدنية التي تتحمل الحرارة 

17175 . 

 وشارة طبق المواصفات .يملك لوحة تحكم نوعية  -
على جميع أنواع المواد اإلستهالكية وجميع مراحل اإلنتاج الرقابة والنظارة  -

وجميع اإلختبارات التي حصلت بواسطة المراقبين والمحققين بمكتب 

المواصفات الوطنية وحدة مراقبة الجودة التي تملك شهادات من مؤسسة 

 المواصفات الوطنية االيرانية .

لرقابة مع ترخيص على جميع مراحل اللحام بواسطة ا NDTإجراء إختبارات  -

 من مكتب المواصفات القياسية .
 عزل جسم السخان بالصوف الحجري وغالف استانلس استيل . -
يملك صمامات وحفرة لدخول اليد والرأس والجسم لسهولة الرقابة والنظارة  -

 الداخلية للسخان )البويلر( .

 ىرجة مؤية . 1700عزل الباب الخلفي واألمامي باسمنت حراري  -

تفادة من المواصفات االقتصادية للسخان والتسخين العالي بكفائة يمكن اإلس -

 عالية وتحسين صرف الطاقة .
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 سخان مياه واقف )بويلر( :

 

 . ISIRI 4231والمعايير الوطنية  B.S.2790صمم مطابق للمواصفات  -

 بار25إلى  6كيلوغرام في الساعة مع ضغط عمل  500إلى  100القدرة من  -

 عالية ألن تصميمه فريد من نوعه .يمتلك كفائة  -
 جميع معدات التحكم وأجهزة الكهرباء اتوماتيكية . -
 لديه شهادات مطابقة للمواصفات من مكتب المعايير الوطنية . -
 و أوراق ثبوتية من مؤسسة المواصفات الوطنية .لديه لوحة تحكم نوعية  -

 DIN17155مطابق للمواصفات  17MN4استخدام صفائح فوالذية مع سبائك  -

  DIN 17175مطابقة للمواصفات  ST 3508وأنابيب معدنية مقاومة للحريق 

بواسطة  E6010و   E7018استخدام اللحام مع األقطاب الكهربائية من نوع  -

 . PQRو  WPSعمال اللحام الذين لديهم ترخيص مطابق للمواصفات 

عزل جسم السخان به صوف حجري وصوف سيراميكي وغطاء معدني  -

 ي من نوع استايلس استيل .فوالذ
الرقابة والنظارة على المواد اإلستهالكية وجميع مراحل اإلنتاج وجميع  -

اإلختبارات التي طبقت على السخان بواسطة وحدة مراقبة الجودة ومؤسسة 

 المعايير والمواصفات الوطنية االيرانية .

ارة على جميع مراحل اللحام بواسطة مراقبين من إد NDTاداء إختبارات  -

 المواصفات .
 يملك صمامات لسهولة الرقابة والنظارة الداخلية للسخان )البويلر( . -

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

 

 

 

 سخان لغلي الزيت :

كيلوسعرة حرارية  10.000.000إلى  100.000قدرة سخان غلي الزيت من  -

درجة  400مع ضغط عمل مختلف وتصل درجة الحرارة إلى في الساعة 

 مؤية .
ه الشركة ذات الكفائة العالية وصلت إلى الحد سخانات غلي الزيت في هذ -

 األقصى للتبادل الحراري .

مطابق للمواصفات  17MN4الفوالذ المستهلك لصناعة جسم السخان من نوع  -

DIN 17155  واألنابيب المعدنية كاملة بدون وصالتST 3508  مطابق

 . DIN17175للمواصفات 

بواسطة  6010و  7018م نوع القطب الكهربائي المستخدم في عملية اللحا -

 عمال اللحام الماهرين اللذين لديهم ترخيص .
بصوف حجري مخصص بضخامة مناسبة واألبواب  جسم السخان عزل -

وجسم السخان ُغطي  األولى والثانية عزلت باسمنت غير قابل لألحتراق

 بصفائح معدنية من نوع استايلس استيل .
للصناعة وجميع مراحل اإلنتاج وجميع الرقابة على جميع المواد المستخدمة  -

اإلختبارات التي طبقت على السخان بواسطة وحدة مراقبة الجودة وادارة 

 المواصفات الوطنية .

 في جميع مراحل اللحام بأشراف ادارة المراقبين . NDTإجراء إختبارات  -

قاعدة السخان صنعت بطريقة مناسبة للحمل والنقل بدون أن يتأذى السخان  -

لقاعدة تتحمل وزن السخان بسهولة ، فقط يجب تهيئة أرضية مناسبة وهذه ا

 وغير مائلة لوضع سخان غلي الزيت .
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 سخانات لغلي وتسخين الماء ذات الخلفية الرطبة مع ثالث أو أربع ممرات :

 . ISIRI4231والمعايير الوطنية  BS.2790صممت طبق المواصفات  -

كيلو سعرة حرارية في الساعة مع  10.000.000إلى  400.000القدرة من  -

 بار . 30إلى  6ضغط عمل 

 الكفائة الحرارية عالية . -
 لديه غرفة إحتراق وثالث أو أربع ممرات وكفائة حرارة عالية . -
 يملك صمامات أمان لسهولة الرقابة والنظارة الداخلية للسخان )البويلر( . -
 نية .عرض لوحة التحكم النوعية من ادارة المواصفات الوط -
يملك لوحة تحكم نوعية وشهادة مطابقة للمواصفات من مكتب المعايير الوطنية  -

 االيرانية .

مطابقة للمواصفات  17MN4استخدام الصفائح الفوالذية مع السبائك  -

DIN17175  وأنابيب مقاومة للحرارةST3508  مطابقة للمواصفات

DIN17155 . 

التي  E6010و  E7018عمال اللحام يستخدمون األقطاب الكهربائية من نوع  -

تعرضت للحرارة سابقا وعمال اللحام لديهم ترخيص مطابق للمواصفات 

WPS  وPQR . 

 عزل جسم السخان بصوف حجري وغالف خارجي استانلس استيل . -
الرقابة على جميع المواد المستهلكة للصناعة وجميع مراحل اإلنتاج وجميع  -

وحدة مراقبة الجودة وادارة اإلختبارات التي طبقت على السخان بواسطة 

 .الوطنية  المواصفات

 على جميع مراحل اللحام بإشراف ادارة المراقبين . NDTاجراء إختبار  -

 اتوماتيكية . معدات التحكم واألجهزة الكهربائية جميعها -
 يوجد صمام لرؤية اللهب . -
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 سخان لتسخين المياه )البويلر( ذا الخلفية الرطبة واللهب المعكوس :

 

 . ISIRI7911والمعايير الوطنية  BS.855صمم طبق المعايير القياسية  -

كيلو سعرة حرارية في الساعة مع  10.000.000إلى  100.000القدرة من  -

 بار . 25إلى  6ضغط عمل من 

 معدات التحكم واألجهزة الكهربائية جميعها اتوماتيكية . -
 مزود ببابين من أجل تفقد موقد اللهب في فرن السخان . -
وعملية اإلنتاج وجميع اإلختبارات تتم الرقابة على جميع المواد المستعملة  -

بواسطة المراقبين الحائزين على رخصة مزاولة المهنة من منظمة المعايير 

 . القياسية

لكل مراحل اللحام بواسطة المراقب  NDTإجراء إختبارات غير مؤذية  -

 صاحب الرخصة .
 لديه لوحة تحكم نوعية و أوراق ثبوتية من مؤسسة المواصفات الوطنية . -
 عزل جسم السخان بصوف حجري وغالف خارجي استانلس استيل . -

مطابقة للمواصفات  17MN4استخدام الصفائح الفوالذية مع السبائك  -

DIN17175  وأنابيب مقاومة للحرارةST3508  مطابقة للمواصفات

DIN17155 . 

 E6010و  E7018عمال اللحام يستخدمون األقطاب الكهربائية من نوع  -

التي تعرضت للحرارة سابقا وعمال اللحام لديهم ترخيص مطابق 

 . PQRو  WPSللمواصفات 

 للسخان )البويلر( .يملك صمامات أمان لسهولة الرقابة والنظارة الداخلية  -
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 المكثف المزود بشفرات )مسننات( : -سخان المياه 

 

هذا السخان صمم طبق المواصفات الحديثة و يساعد على توفير الوقت و  -

الطاقة ، والقطعات المستخدمة مصبوبة ، جميع الشفرات مصممة بطريقة تزيد 

عامل األمان في هذا المنتج ، األنابيب الداخلية والخارجية كالهما يخرجان من 

والشفرات مامية خلف سخان المياه ، السخان يشمل ثالث أقسام الشفرات األ

الوسطى والشفرات الخلفية ، مع زيادة عدد الشفرات الوسطى قدرة الجهاز 

 كيلو وات . 600KWإلى  340KWترتفع من 

 

 مواصفات الجهاز :

 يستخدم في الصناعة . -
 إنخفاض الضغط المائي بشكل قليل جدا بسبب وجود جريان الماء الموازي . -
 الحرارة ثابتة .لديه قابلية عالية في ضبط درجة  -
 مقاومة هوائية منخفضة جدا . -
 كيفية ممتازة وقيمة مناسبة . -
 يمكن اإلستفادة كمكيف حراري وسخان مياه . -
 يمكن زيادة تعداد الريش عند وجود الضرورة . -
 غرفة اإلحتراق مع تماس مباشر مع المياه . -
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 دي ريتر )نازع الهواء( :

 

 . ASME-Section 9-1صمم طبق المعايير القياسية  -

 كيلوغرام في الساعة . 30.000إلى  500القدرة من  -

 يملك كفائة عالية وكيفية ممتازة . -
 تخلية الهواء تتم على ثالث مراحل ومزود ببرج تخلية الهواء . -
 مصنوع من الصفائح المعدنية المسبوكة . -
 مغطى بغالف من الفوالذ المقاوم للصدأ )استانلس استيل( . -
 أنابيب إضافية للعبور .يملك  -
 جميع مراحل التصنيع تتم عبر الشخص المسؤول اإلشراف على مراقبة الجودة -
 عزل جسم السخان بصوف حجري وغالف خارجي استانلس استيل . -

 مزود بصمامات )فتحات( لدخول اليد والرأس للمراقبة . -
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 الرمل : منقي المياه وفلتر

 . ASME-SECTION 9-1صمم طبق المعايير  -

 حبة . 6.000.000إلى  80.000سعة التصفية من  -

 متر مكعب بالساعة . 100إلى  2قدرة فيلتر الرمل من  -

 صنع من األغلفة المعدنية والسبائك . -
 طلي بثالث طبقات من الطالء اإلبوكسي من الداخل وطبقتين من الخارج . -

 

 

 

 

 

 

 

 مولد المياه الساخنة ذو اللفائف :

 . ASME-SECTION 9-1ق المعايير صمم طب -

 ليتر . 15000إلى  500السعة من  -

 صنع من األغلفة المعدنية والسبائك . -
 طلي بثالث طبقات من الطالء اإلبوكسي من الداخل وطبقتين من الخارج . -
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 سخان لطبخ زوائد المواشي ومسالخ الدواجن :

 

نظراً بأن شركة بهناب هي المصنع األول لهذا النوع من السخانات في ايران  -

لذا إستنادا إلى التجربة والمعرفة التقنية الحديثة في العالم ، أجهزة بهناب على 

صعيد الكيفية والقيمة تنافس المنتجات المماثلة األجنبية ولديها خبرة طويلة في 

لحم قابلة إلعادة الصنع واإلصالح هذه األجهزة وجميع قطع جهاز مسحوق ال

، يستخدم وصممت بطريقة تمكن المستخدم من تبديلها بدون مواجهة أي مشكلة 

إلعادة تدوير زوائد مسالخ المداجن ومعالجة األسماك أيضا ، يمتلك طريقة 

متقدمة إلعادة مخلفات الريش والدم إلى سلسلة غذاء الدواجن ، في مصنع 

غير قابلة المن المواد الخام  ة بهناب بتبديل مقدار كبيرتبديل الزوائد تقوم شرك

، الدم والدهون لإلستهالك مثل السمك ، األمعاء ، الرأس ، األقدام ، الريش 

الماشية والدواجن ومخلفات األسماك إلى مسحوق اللحم ، عن طريق معالجة 

 في إنتاج مصانع تحويل الحيوانات المسلوخة المذكورة إلى منتجات مغذية

 وثمينة مثل بودرة لحم بودرة سمك بودرة ريش بودرة دم وزيت تالو .
الآلالت التي تنتجها هذه الشركة لديها المزايا التالية وبقدرات مختلفة تصنع  -

 بناًء على طلب الزبائن .

 مزايا الآللة :

 التخزين وتخزين الطاقة . -
 أقل وقت ممكن لطبخ الزوائد . -
 عدم الحاجة لمشغل مهني . -
 الآللة اتوماتيكي .نطام  -

يوجد مستشعر لمعرفة الحديد والحجارة بين زوائد اللحم لعدم ضرر وتأذي  -

 األلة .
 صناعة منتج مطابق للمواصفات ومعايير المواشي والطيور . -

 

 



 

18 
 

 

 

 

 

 

 األوتوكالفات الصناعية :

 

المطابقة آالت األوتوكالف لصناعة البلوك الخفيف مع القدرة والسعة المختلفة  -

مع ضغط عمل مختلف ومع لوحة التحكم  ASME-Section 9-1للمواصفات 

النوعية من شركة المواصفات ومراقبة الجودة التي لديها إذن من مؤسسة 

 المواصفات الوطنية اإليرانية .
مع ضغط عمل ومع القدرة والسعة المختلفة اتوكالفات صناعة المواد الغذائية  -

النوعية من شركة المواصفات ومراقبة الجودة التي مختلف ومع لوحة التحكم 

 لديها إذن من مؤسسة المواصفات الوطنية اإليرانية .
مع القدرة والسعة المختلفة ومع ضغط عمل األوتوكالفات الصحية والطبية  -

مختلف ومع لوحة التحكم النوعية من شركة المواصفات ومراقبة الجودة التي 

 ت الوطنية اإليرانية .لديها إذن من مؤسسة المواصفا
مع القدرة والسعة المختلفة وأنواع مختلفة أخرى من األوتوكالفات الصناعية  -

ومع ضغط عمل مختلف ومع لوحة التحكم النوعية من شركة المواصفات 

 ومراقبة الجودة التي لديها إذن من مؤسسة المواصفات الوطنية اإليرانية .
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 : P.V.Cخالطات 

 

مع طريقة  316خالطات ُصنع بهناب جسم الخالط من نوع استانليس استيل  -

التبريد وتداول الماء يعمل على إلتفاف الماء لألعلى ، كل قطع هذه اآللة ماعدا 

صنعت في هذا المعمل ، لذلك شركة انرجي بخار كستر القطع الكهربائية 

ة عشرين سنة تعطي خدمات مابعد البيع لهذه اآلالت وبدون أي مشكلة لمد

 تضمن لكم المنتجات .

 

 

 

 

 

 

 فهرس لمجموعة من المعامل التي أستخدمت منتجات شركة انرجي بخار كستر :

 معامل المواد الغذائية : -

صلصة البندورة سانيا ، صلصة البندورة شكيب ، صلصة البندورة دريان دشت ، 

اسبق  البندورةصلصة مشكين ،  صلصة البندورةزرين مياندو اب ،  صلصة البندورة

 صلصة البندورةنانسا ، منتجات لبنية اذركل سراب هنر سراب ،  صلصة البندورة، 

لبن االتشيق ، ألبان ممتاؤ لبن نكين ، شركة بودرة السمك ديسام دشت سياهكل ، آذر 

شكالتة تبريز ، مربى موسوي للدجاج و آراز للدجاج ، مسلخ الدواجن غرب ارومية ، 

شيرين عسل ، بسكويت حام ، شركة زمزم اذربيجان ، معكرونة  ، بوظة حيدربابا ،
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شيار ، الماء المعدنية سهند ، المنتجات الغذائية كل اوغلي ، شركة بياذر ، شركة 

بيدسار ، مسلخ الطيور في قم ، مسلخ الطيور في بندرعباس ، مسلخ سيمرغ جهلم ، 

درساي بارسيان في مرودشت ، شركة مسلخ الطيور المسلخ الصناعي للمواشي 

 هرمزكان ، المسلخ الصناعي للطيور في مالير ، شركة طعم سازان اركيده صبا ...

 

 معامل صناعة الكرتون : -

شركة صناعة الكرتون والورق في اذرشهر ، صناعة وتعليب الكرتون في شمال 

غرب آسان كارتون ، شركة صناعة الكرتون بارس مقوا ، شركة صناعة الكرتون 

 شركة صناعة الكرتون انصار ...الغربية ، 

 المستشفيات والمجمعات التجارية : -

مستشفى شمس تبريز ، مستشفى شهداء تبريز ، مستشفى الكلى تبريز ، مستشفى 

األطفال تبريز ، مستشفى شهيد مدني تبريز ، مستشفى شهيد بهشتي قروه في كردستان 

لماس ، مدينة األلعاب العائلية ، عيادة السالمة ، مسبح في اذرشهر ، الحديقة المائية ا

 ، فندق خانواده ....

 بقية المعامل الصناعية : -

خرائط الطباعة ، شركة الطباعة الملونة ، معمل األلوان آذر ، معمل شادرنك اردبيل 

، معمل اطلس بود ، شركة نختاب فيروزان ، معمل كيا رول ، معمل ليفتراك سهند 

شركة برفاب ، شركة ريسندكي اتحاد ، معمل ، معمل المنتجات النسيجية ايران ، 

تراكتور سازي تبريز ، شركة بشتكارقوطي ، شركة بهار برنيان كوير ، معمل اذر 

دوام يول ، معمل اذر بنا حائل ، معمل تاوريج بتن ، شركة اذر نيلونام ، شركة 

تشيتشست شيمي ، شركة كيميا كران لصناعة البلوك الخفيف الغربية ، شركة 

مرينوس ، ألبسة الكرا ، شركة ايتك شيمي ، معمل شيب ، مجموعة الصناعات بردار

نقشينة بتن مشاهير ، شركة سازه آبان ، شركة صناعة األحذية همكام ، شركة اس 

بي دبليو ، شركة فوالذ مهر سهند ، شركة التشين اذرنود ارس ، شركة آذر سهند ، 

ده صبا ، شركة آذر نيلونام ، شركة عروج راه خوزستان ، شركة طعم سازان اركي

شركة ساج كستر الوند ، شركة ويدا بليمر صنعت تاوريج ، شركة انبوه سازان آذر 

 سهند ، شركة اإلسمنت الخفيف في البصرة بالعراق .....
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 ةرض الدولياالحضور في المع

 

 28ص 

 

 

 

 

 

 

 

  زيارة خبراء شركة ويزمن األلمانية

 والصناعة في اراكوشركة الهندسة 

 لمعمل بهناب
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