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 صنایع حرارتی آروین بخار

 ام یزد ان پاکبه ن

یکی مستمر اکنون  تیدهه فعالدو از  شیبا ب و ده گردی سیتاس 1373 سال در صنایع حرارتی آروین بخار شرکت

 اهداف. می باشد مخازن تحت فشارپیشرو در زمینه طراحی و  تولید دیگ های بخار ، روغنداغ و  یشرکت ها از

میسر  دستیابی به این مهممستمر تالش تولید بوده که با  عرصه های جدید یبه سو حرکت موارهشرکت ه نیا

  گردیده است.

و این شرکت افتخار همکاری با  شوند طراحی و ساخته می مطابق استاندارهای روز دنیا شرکت  نیاکلیه محصوالت 

 خاورمیانه را دارد.منطقه ردر سراسر ایران و معتب یشرکت ها

 

 کت شامل:محصوالت و خدمات شر

 بخار  یها گید -

 و آبداغآبگرم  های دیگ -

 داغروغنهای  دیگ -

      SHELL & TUBE -HAIR PIN TYPE -DOUBLE PIPE  نوع: از یحرارت یمبدلها  -

 تریسوپر هانواع   -

 زریاکونوما انواع  -

 STORAGE TANK رهیمخازن ذخ  -

 شیمیایی یراکتورها  -

 ریتقط یبرجها  -

 یصنعت یسپراتورها و بلندرها ورویرس  -

  ( LPG/ CO2)مخازن  مخازن تحت فشار  -

 نفت و گاز یجهت پروژه ها ییایمیمواد ش قیتزر یها جیپک  -

 یمینفت و گاز و پتروش عیصنا ازیمورد ن زاتیانواع تجه  -

 (وییو دار ییغذا عی، بتن سبک، صنا کیالست یفرآور ) یصنعت یاتوکالوها  -

 بخش حرارت خطوط تولید اسید سولفوریک زاتیتجه  -
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به  لیکه در ذ شوندیساخته مصنعت  نیآالت ا نیماش نیتر شرفتهیو پ نیروزترشرکت توسط ب نیا یدیمحصوالت تول

  :می گرددآنها اشاره 

 قیدق اریبرش بس یدستگاه ها CNC  پالسما 

 کیاتومات مهیو نورد چهار محور از نوع ن یفرم ده یدستگاه ها 

 یپودر ریز شرفتهیپ یکارجوش یدستگاه ها SAW 

 کوره و ساخت کوره  یدستگاه فرم دهCORRUGATE کنواختیو  یتشعشع نوار ستمیبا س 

 ها تیش وبیت یبه منظور انواع سوراخکار کیاتومات مهین الیراد لیدر یدستگاه ها 

  دستگاهEXPAND  والس ( سرلوله ها مجهز به (TORQUE METER قیدق  

 کیدرواستاتیآزمون ه زاتیتست و کنترل جوش و تجه یدستگاه ها 

 

 یراشرکت ب ارتقاء و به توسعه  دیریت کیفیت و جذب مشتریم یاستانداردهاچارچوب در شرکت همواره این  رانیمد

 .کنند یتالش م تیفیک نیبه بهتر افتنیدست 

ارائه محصوالت با  طراحی تجهیزات مطابق با استاندارهای بروز شده مهندسی و با بخار مصمم استشرکت آروین 

                 گام برداشته کیفیت و کوتاه ترین زمان تحویل در جهت رسیدن به رضایتمندی مشتریان این مجموعهباالترین 

 و اجرائی خود را همواره بهبود بخشد. ین شده در خط مشی کیفی هم چنین دستیابی به اهداف عالی تعی و

 

 

 با سپاس

 صنایع حرارتی آروین بخار
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غذایی صنایع  

88 سال  

(60دهه) سرافراز جاويد 1 1500000 داغ روغن ديگ دستگاه يک  شرقی آذربايجان   

دريا تن پونک 2 7000 بخار ديگ دستگاه يک   اردبیل 

االسالم ظهیر 3  
 دستگاه يک و پوند 4400بخار ديگ دستگاه دو

 سختیگیر
 اصفهان

گلفام پارس غذايی محصوالت 4 سختیگیر و پوند 7000 ربخا ديگ دستگاه يک   البرز 

مهر آپادانا وصنعت کشت 5 7000 بخار ديگ دستگاه يک   تهران 

فريد ايران بازرگانی و تولیدي 6 1600000 داغ روغن ديگ دستگاه يک   تهران 

پوستی/شايان پروتئین و انرژي 7 3000 بخار ديگ دستگاه يک   تهران 

کرامت پاستوريزه شیر 8 پوند 11000 اربخ ديگ دستگاه يک   خوزستان 

گلفام پارس غذايی محصوالت 9 سختیگیر و پوند 7000 بخار ديگ دستگاه يک   ساوه 

پوند 4400بخار ديگ دستگاه يک شیفو 10  فارس 

آويژه دوشان دام 11  
 دستگاه يک و پوند 7000بخار ديگ دستگاه يک

 سختیگیر
 فارس

کوير پارسیان زرينه 12 پوند 0044بخار ديگ دستگاه دو   کرمان 

خزر تالونگ 13 پوند 11000 بخار ديگ دستگاه يک   گلستان 

گلستان دشت شیر ماه 14 پوند 7000 بخار ديگ دستگاه يک   گلستان 

مینودشت فجر شیر صنايع 15  
 دستگاه يک و پوند 4400 بخار ديگ دودستگاه

300سختیگیر  
 گلستان

دهنگ شیر 16 پوند 3300 بخار ديگ دستگاه يک  رمزگانه   

حیدري علی 17  6000/ 300 سختیگیر  باکو 

89 سال  

 
 
 
 

بخار ديگ دستگاه يک خانی 18  البرز 

بخار ديگ دستگاه يک مطرانوش 19  البرز 

دمیرچی سازي ماشین 20 بخار ديگ دستگاه يک   تهران 

پايتخت آرامش 21 گیر سختی,  بخار ديگ دستگاه يک   تهران 

دريا کران 22 پوند 0300 بخار ديگ   تهران 
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ملکان پاک حاصل 23 پوند 4400 بخار ديگ   تهران 

89 سال  

ماشین سوت 24  
 اريتور دي گیر، سختی و بخار ديگ دستگاه يک

کندانس ومنبع  
 تهران

اروند صاعد سپهر 25 پوند 3000بخاريک دستگاه ديگ    خوزستان 

کوال ايران 26 پوند 7000 بخار ديگ دستگاه يک   
 و سیستان

انبلوچست  

صبحگاه لبنیات 27 پوند 7000 بخار ديگ دستگاه يک   فارس 

فارس نارمک 28 پوند 7000 بخار ديگ دستگاه يک   فارس 

دانه سفید نمک 29 بخار ديگ دستگاه يک   فارس 

پیگیر کشتارگاه 30 پوند 7000 و 11000 بخار دار کويل منبع دستگاه دو   گلستان 

غرب نما جهان جام 31 سختیگیر و بخار يگد دستگاه يک   همدان 

حیدري علی 32 بخار ديگ دستگاه يک   باکو 

( عراق)  معتمدي 33 بخار ديگ دستگاه يک   عراق 

90 سال  

مترمکعب 15 اريتور دي تکدانه 34 شرقی آذربايجان   

فزونی آقاي 35 پوند 7000 بخار ديگ دستگاه يک   اردبیل 

بهارک طعم خوش 36 ساعت بر پوند 01100 بخار ديگ دستگاه يک   اردبیل 

شهريار پارس قارچ 37  
 دستگاه يک و پوند 7000 بخار ديگ دستگاه چهار

پوند 4400  
 البرز

سان کوهین 38 پوند 16000 بخار ديگ دستگاه يک   البرز 

(202) تلیسه پاک 39 ريبويلر و داغ روغن ديگ دستگاه يک   البرز 

پاسارگاد شهد صبا 40 پوند 10001 بخار ديگ دستگاه يک   تهران 

داغ روغن ديگ دستگاه يک تقوي 41  تهران 

آشام چاشت 42 پکیج داغ روغن ديگ دستگاه يک   تهران 

طاليی هرم 43 بخار ديگ دستگاه يک  رضوي خراسان   

گرينه غذايی صنايع 44 پوند 7000 بخار ديگ  رضوي خراسان   

(صباح) قوچان آساک فجر شیر 45 پوند 22500بخار ديگ  رضوي اسانخر   

(ايوان خرما) اروندان زرين ساقه 46 سختیگیر و بخار ديگ دستگاه يک   خوزستان 
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ايوانکی دانه سفید نمک 47 بخار ديگ دستگاه يک   سمنان 

آباد فیروز لبن امین 48 پوند 4400پوند و 8000 بخار ديگ دستگاه يک   فارس 

ماس مانی 49 وندپ 16000پوند و 11000بخار ديگ دستگاه يک   فارس 

جنوب عصاره سپیدان 50 پوند 22500 بخار ديگ دستگاه يک   فارس 

گلستان ساغر 51 پوند 7000 بخار ديگ دستگاه يک   فارس 

آسمونی ماه فرشته 52 داغ روغن ديگ دستگاه يک   قم 

گنبد سبز طالي نیما 53 پوند 7000 بخار ديگ دستگاه دو   گلستان 

اريتور دي دستگاه يک قديمی 54  گلستان 

مازند صباح نسیم 55  
 دستگاه يک و پوند 7000 بخار ديگ دستگاه دو

گیر سختی  
 مازندران

غرب نما جهان جام 56 دار کويل کندانس منبع   همدان 

نهاوند نوش مهیا 57 پوند 7000 بخار ديگ دستگاه يک   همدان 

(عراق) اسدي 58 بخار ديگ دستگاه يک   عراق 

حصال محمد بسام سید 59 بخار ديگ دستگاه يک   عراق 

(عراق) اسدي 60 بخار ديگ دستگاه يک   عراق 

بخار ديگ دستگاه يک کريمی 61  عراق 

91 سال  

لیتري 2100 مخزن پانه 62 غربی آذربايجان   

باداس کیان 63 بخار ديگ دستگاه دو   البرز 

تهران زرفام 64 کیلوکالري 6000000 داغ روغن ديگ دستگاه يک   البرز 

باداس کیان 65 بخار ديگ دستگاه دو   تهران 

دردانه نیک 66 پوند 16000 بخار ديگ دستگاه يک   فارس 

قندون قند 67 بخار ديگ دستگاه يک   لرستان 

کوالک دريا 68 بخار ديگ دستگاه يک   لرستان 

اردکان ثامن ارده حلوا 69 بخار ديگ دستگاه يک   لرستان 

92 سال  
ماراويا عسل 70 بخار ديگ اهدستگ يک  شرقی آذربايجان   

رايحه سازان اکسیر 71 بخار ديگ دستگاه يک   اصفهان 
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درخشانیه قارچ 72 بخار ديگ دستگاه يک   البرز 

گلین لواشک 73 بخار ديگ دستگاه يک   البرز 

پوند 4400بخار ديگ دستگاه يک گرانمايه 74  تهران 

( 202)  تلیسه پاک 75 ايستاده نمخز و گیر سختی دستگاه يک   تهران 

رازي فتح 76 بخار ديگ دستگاه يک   تهران 

ماس مانی 77 بخار ديگ دستگاه يک   فارس 

شیراز صدک 78 بخار ديگ دستگاه يک   فارس 

( آلش) حمزه بابونه 79 بخار ديگ   لرستان 

آب انباشت مخزن دستگاه يک گیلکا 80  مازندران 

آريا طعم آنیل 81 پوند 10001 بخار ديگ دستگاه يک   همدان 

93 سال  

ارومیه زرنوش شرکت 82 سوخت مخزن دستگاه يک   CO2 غربی آذربايجان  

پارسیان آورد ره ماهان 83  
 کیلو 400/000 ظرفیت به آبگرم ديگ دستگاه يک

 کالري
 تهران

بهشت مهرآب شرکت 84  
 کیلو هزار 300/000 ظرفیت به ابگرم ديگ دستگاه دو

 کالري
 تهران

دز جلگه يکشاورز 85 بار10 فشار با بخار ديگ دستگاه دو   خوزستان 

جاويد دشت صنعت و کشت 86 ساعت بر کیلوگرم 2000 ظرفیت به بخار ديگ   ساوه 

دانه سفید نمک 87  
 دي دستگاه يک و پوند 11000 بخار ديگ دستگاه يک

 اريتور
 سمنان

صمغ شیرين 88  
 قبع و ساعت بر کیلوگرم 10000 ظرفیت به بخار ديگ

 مرطوب
 فارس

سیدان گل آذين 89 ساعت بر کیلوگرم 5000 بخار ديگ دستگاه يک   فارس 

بید گل غذايی هاي فراورده 90 بخار ديگ دستگاه دو   فارس 

کردستان سقزسازي 91 کیلوگرم 3000 بخار ديگ دستگاه يک   کردستان 

94 سال  

پوک پوک غذايی صنايع 92 بخار ديگ دستگاه يک  یغرب آذربايجان   

دادلی غذايی صنايع 93 بخار ديگ دستگاه يک   البرز 

غذا صنعت تالشگران 94 بخار ديگ دستگاه يک   تهران 
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زعفران تروند 95 آبگرم ديگ  جنوبی خراسان   

دز جلگه 96 بخار ديگ دستگاه يک   خوزستان 

فارسی سلمان صنعت و کشت 97 1500000 آبگرم ديگ دستگاه يک   خوزستان 

لبن ابدار شرکت 98 بخار ديگ دستگاه يک   فارس 

ناب گالب 99 بخار ديگ دستگاه يک   فارس 

تحسین گوشتی هاي فرآورده 100 آبگرم ديگ دستگاخ يک   فارس 

مشتی اسمال بستنی 101 شنی فیلتر و گیر سختی -بخار ديگ دستگاه يک   قزوين 

(سردار آقاي)  ترکمنستان 102 بخار ديگ   ترکمنستان 

95 سال  

پرديس قارچ پرورش و شتک 103 بخار ديگ دستگاه يک  شرقی آذربايجان   

پدرام نبات و پولکی 104 بخار ديگ دستگاه يک   اصفهان 

گمرگان گلسرخ قارچ تعاونی 105 بخار ديگ دستگاه 2   البرز 

آتی برتر صنايع 106 بخار ديگ دستگاه يک   البرز 

کالس آي بستی 107 بخار ديگ دستگاه يک   تهران 

آتی برتر صنايع 108 بخار ديگ دستگاه يک   تهران 

دزفول قند کارخانه 109 مبدل دستگاه 3   خوزستان 

چهارباغ گل تک 110 بخار ديگ دستگاه يک   ساوه 

گلستان صنعت لبن شرکت 111 بخار ديگ دستگاه يک   گلستان 

محبوب همبرگر 112 نیفیلترش - کندانس منبع -سختیگیر -اريتور دي   همدان 

(داتیس) يزد آور نشاط شرکت 113 بخار ديگ دستگاه يک   يزد 

96 سال  

البرز گوهر پرديسان 114 بخار ديگ دستگاه دو   البرز 

دماوند معدنی آب 115 دياگرام با منطبق حرارتی مبدل   تهران 

کردستان سقزسازي 116 بخار ديگ دستگاه يک   کردستان 

پارسه همستان سپهر 117 گیر سختی و بخار ديگ دستگاه يک   کرمان 

مازند صباح نسیم شرکت 118 بخار ديگ دستگاه يک   مازندران 

يزد آور نشاط 119 بخار ديگ دستگاه يک   يزد 

طاليی عقاب 120 بخار ديگ   يزد 
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97 سال  

کوهیار غذايی صنايع 121  
 با گرم کیلو3000 ظرفیت به بخار ديگ دستگاه يک

کروگیت کوره  
 البرز

صحرا نهدا نگین شرکت 122 تن 10 ديگ دستگاه يک   گلستان 

طاليی رز شرکت 123 ساعت در کیلوگرم 2000 بخار ديگ دستگاه يک   مازندران 

حامديان آقاي 124  
 کوره و بار 10 کاري فشار با تن 5 ديگ دستگاه يک

 کروگیت
 روسیه

98 سال  

گرانمايه شرکت 125 بازسازي تن3 بخار ديگ دستگاه يک   البرز 

گوشت آرمن 126 تن 4 بخار ديگ دستگاه يک   البرز 

صدک شرکت 127 ساعت در کیلوکالري 000،800 داغ روغن ديگ   فارس 

کالرا قارچ شرکت 128 کیلوکالري000،500 آبگرم ديگ دستگاه يک   مازندران 

129 KARWANCHI company Steam Boiler and Accessories ترکیه 

چوبی صنایع  

89 سال  
ردبیلا نئوپان آرتا 1 داغ روغن ديگ دستگاه يک   اردبیل 

پینه راش 2 دار کويل منبع   گلستان 

90 سال  

پان آرتا 3 کیلوکالري 500,000 داغ روغن ديگ دستگاه يک   اردبیل 

پارس ريزان چوب 4 مخزن و سختیگیر و اريتور دي بخار، ديگ دستگاه يک   فارس 

خزر فشرده چوب 5 بخار ديگ دستگاه يک   مازندران 

91 الس  

روکش آذين رها 6 کیلوکالري 800,000 داغ روغن ديگ دستگاه يک   قم 

گرگان سندل چوب شرکت 7 داغ روغن دستگاه يک   گلستان 

گلستان فشرده تخته 8 خشک هواي کوره دستگاه يک   گلستان 

کاردار شرکت 9 داغ روغن ديگ دستگاه يک   باکو 

92 سال  

آرتاويل آذرکاج 10  
 2,500,000 و 1600000 و  600000 داغ نروغ ديگ دستگاه سه

پوند 11000 بخار دستگاهديگ يک و کیلوکالري  
 اردبیل

گرگان چوب سندل 11 داغ روغن دستگاه يک   گلستان 

بهمن 22 نئوپان 12 داغ روغن کويل دستگاه يک   گلستان 

93 سال فالیز چوب نوين 13  داغ روغن دستگاه يک   خوزستان 
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پارس حافظ يکتا 14  
 سختی و اريتور دي و پوند 6600 بخار ديگ دستگاه يک

 گیر
 فارس

بینه راش 15 کالري کیلو 1/200/000 داغ روغن ديگ دستگاه يک   گلستان 

گلستان روکش کیمیا 16 کالري کیلو 1/400/000 داغ روغن ديگ دستگاه دو   گلستان 

94 سال  

ويل آرتا کاج آذر 17 بخار ديگ دستگاه يک   اردبیل 

خزر فشرده چوب 18 چسب مخزن دستگاه يک   تهران 

برکت چوب زيبا 19 روغنداغ ديگ دستگاه يک   تهران 

گلستان چوب کیمیا 20  
 2300 بلودان مخزن و پوند 4400 بخار ديگ دستگاه يک

 لیتر
 گلستان

95 سال  
گرگان بینه راش 21 بخار ديگ دستگاه يک   گلستان 

نئوپان پارس 22 اريتور يد و گیر سختی دستگاه يک   مازندران 

97 سال مقصودي آقاي 23  ذخیره مخزن کالوو اتو دستگاه يک   تهران 

طیور و دام  

89 سال  

سبزوار مرغداران 1 وکنئانس کويلدار منابع   
 خراسان

 رشوي

طیبات نگر پاک 2  
 و پوند 7000 بخار ديگ و داغ روغن ديگ دستگاه يک

میکسر و ريبويلر  
 قم

90 سال سقز مرغ ماد 3  کندانس و گیر سختی بخار، ديگ دستگاه کي   کردستان 

92 سال  
ايرانشهر تک مرغ 4 گیر سختی دستگاه يک   تهران 

مريوان زريبار سپیده 5 بخار ديگ مشعل   کردستان 

93 سال  

شرق بال آزاد کشتارگاه 6 بخار ديگ دستگاه يک   تهران 

زربال اجداد مرغ 7 ساعت بر رمکیلوگ 2000 ظرفیت بخاربه ديگ دستگاه يک   تهران 

مهر ماکیان 8 کیلوکالري 300 ظرفیت به بخار ديگ دستگاه يک   گلستان 
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گلستان طیور کشتارگاه 9 بخار ديگ دستگاه يک   گلستان 

خان کوچک میرزا کشتارگاه 10 بخار ديگ دستگاه يک   گیالن 

94 سال  
روحانی کشتارگاه 11 بخار ديگ دستگاه يک   فارس 

کشتار گیالن 12 بخار گدي   گیالن 

95 سال  

سبالن جوجه آرتا 13 بخار ديگ دستگاه يک   اردبیل 

زيتون کشتارگاه 14 بخار ديگ دستگاه يک   البرز 

پیگیر کشتارگاه 15 بخار ديگ دستگاه دو   گلستان 

گلستان طیور صنعتی کشتارکاه 16 سختیگیر دستگاه يک   گلستان 

96 سال  
تهران نمونه کشتارگاه 17 بخار ديگ دستگاه يک   تهران 

پیگیر کشتارگاه 18 بخار ديگ گاز خط و گیر سختی -اريتور دي   گلستان 

دام خوراک  

88 سال عشاير دانه ماه 1  پوند 4400بخار ديگ دستگاه يک   اصفهان 

89 سال  
پاکدانه دام خوراک 2  

 آب ديگ دستگاه يک  پوند 300 بخار ديگ دستگاه يک

کويلدار منبع و داغ  
 فارس

90 سال اسراء دام خوراک 3  پوند 3000 بخار ديگ دستگاه يک   اردبیل 

91 سال صبا دام خوراک 4  بخار ديگ دستگاه يک   فارس 

92 سال چابهار طاليی دانه ماهی پودر 5  اريتور دي دستگاه يک   تهران 

93 سال نامی دام خوراک شرکت 6  کیلوگرم 2000 بخار ديگ دستگاه يک   اردبیل 

95 سال صحرا دانه آلتن شرکت 7  هیتر سوپر دستگاه يک   گلستان 

96 سال بخار ديگ توماري 8   اردبیل 
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هارپا ماهی پودر شرکت 9  بخار ديگ دستگاه يک   گیالن 

97 سال انديش فر آبزيان 10   
 يک و مشعل همراه به کروگیت کوره و تن 2 بخار ديگ

گرم هواي کوره دستگاه  
 زنجان

 

نساجی صنایع  

 سال

88 

 

 

بافت مابريش راه 1 000،000،1 داغ روغن دستگاه يک   البرز 

مالمیر و جافريان آقاي 2 پوند 11000 بخار ديگ دستگاه يک   البرز 

طیبی آقاي 3 پوند 7000 بخار ديگ دستگاه يک   البرز 

حجتی دکتر آقاي 4 250000 بخار ديگ دستگاه يک   تهران 

 

 سال

91 

 

طیبی آقاي 5 7000 بخار ديگ دستگاه يک   تهران 

(ساراتکس) ملت طالئی ستاره قالی 6 بخار ديگ دستگاه يک   اصفهان 

کاشان نخ زرين 7 بخار ديگ دستگاه يک   کاشان 

پرديسان فرش دلیجان شیوا 8 بخار ديگ دستگاه دو   تهران 

 

 سال

92 

 

گريوه شرکت 9 داغ روغن ديگ دستگاه يک   مازندران 

الوان حرير رنگرزي 10 ساعت بر پوند 00018 بخار ديگ دستگاه يک   البرز 

پیله جات کارخانه 11 داغ روغن ديگ دستگاه يک   ساوه 

 سال

93 
رنگینه نوبران 12 تن 5 ظرفیت به بخار ديگ دستگاه يک   تهران 

 

 

 سال

94 

 

 

درچه نگین نخ آهار 13 گیر سختی دستگاه يک   اصفهان 

سلیمانی نساجی 14 بخار ديگ دستگاه يک   اصفهان 

پیله کارخانجات 15 اريتور دي دستگاه يک   تهران 

الوان حرير گرزينر 16 داغ روغن ديگ دستگاه يک   تهران 

پیله کارخانجات 17 اريتور دي دستگاه يک   ساوه 

 سال

96 
ايرانیان جامه کیان 18 بخار ديگ دستگاه يک   يزد 
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ساختمانی صنایع  

 سال

88 

انجام بهکار 1 1/250/000 آبگرم ديگ دستگاه يک   تهران 

آذر حديد 2 سختیگیر و پوند 6000 ديگ   کرمانشاه 

هگمتانه سازه سبک 3  
 يک و پوند 4400 بخار ديگ دستگاه يک

سختیگیر دستگاه  
 همدان

 سال

98  

صوفیان سیمان 4  

 دستگاه دو داغ، روغن ديگ دستگاه يک

 دستگاه يک سیرکوالسیون، الکتروپمپ

 دستگاه چهار و روغن انتقال الکتروپمپ

گرمکن رتیحرا مبدل  

سیمان صنايع  

تجارت نیکان 5 بخار ديگ دستگاه يک   
 دکوراسیون

 داخلی

هاشمی فرامرز 6  البرز اکوموالتور 

(هوايی نبروي خلبانان تعاونی) پرواز شهاب 7 داغ آب ديگ دستگاه يک   تهران 

جم کار ژرف 8 شهرري فاضالب تونل پروژه   تهران 

 جمشیدي 9
 6000001 داغ آب ديگ دستگاه يک

 کیلوکالري
 لرستان

پی آتی 10 آبگرم ديگ دستگاه دو   تهران 

آوند درنا 11   آبداغديگ  دستگاه يک 
 خراسان

 رضوي

شیراز المللی بین نمايشگاه 12 کیلوکالري 1000000 آبگرم ديگ دستگاه دو   فارس 

آذر حديد 13 بخار ديگ دستگاه يک   کرمانشاه 

 سال

90 

امین نساختما تدبیرانديشان 14 بخار ديگ دستگاه يک   تهران 

تبريز-تهران آهن راه پروژه 15 وکانکس بخار ديگ دستگاه يک   تهران 

پارسیان جاويد تجارت 16  سمنان نصب 
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سمنان نصر 17 بخار ديگ دستگاه يک   سمنان 

پور خوان 18  
 يک پوند،4400 بخار ديگ دستگاه يک

گیر سختی دستگاه يک و اريتور دي دستگاه  
النگی  

 سال

91 

سختیگیر دستگاه دو الرسر 19  تهران 

ايرانشهر عمرانی مجتمع 20 بخار ديگ دستگاه يک   تهران 

ساوه شهرداري عمران سازمان 21 بخار ديگ دستگاه يک   ساوه 

 سال

92 
سمنان نصر جهاد 22 اريتور دي دستگاه يک   سمنان 

 سال

93 

نجم شرکت 23 ساعت بر کیلوگرم 2000 بخار ديگ  یرزال   

پارت سیمان پوشش ديوار 24 بخار ديگ دستگاه دو ارتقاء   گلستان 

 سال

94 

میانه سازان سبک آذين 25 داغ روغن پکیج دستگاه سه   
 آذربايجان

 شرقی

بتن پايدار شرکت 26 گیر سختی -اتوکالو -بخار ديگ دستگاه دو   تهران 

2 فاز اکباتان شهرک 27 بخار ديگ دستگاه يک   تهران 

رضوي قدس سبک بناي رخانجاتکا 28 بخار ديگ دستگاه يک   تهران 

طالقانی - افشاري 29 بخار ديگ دستگاه يک   تهران 

 سال

95 

میانه سبز آذين شرکت 30 فوالدي دار فین لوله   
 آذربايجان

 شرقی

میانه سازان سبک آذين 31 داغ روغن ديگ دستگاه يک   
 آذربايجان

 شرقی

بتن کاوه شرکت 32 بخار ديگ دستگاه يک   تهران 

مال ايران 33 بخار ديگ دستگاه يک  تجاري مجتمع   

موسوي نقل و حمل 34 آبگرم ديگ دستگاه يک   قزوين 

کالت خرم بهساز مسکن شرکت 35 بخار ديگ دستگاه يک   لرستان 

 سال

96 

ارکین بناي سبک شرکت 36 گیر سختی -بخار ديگ -اتوکالو   
 آذربايجان

 غربی

کبیر يننو عمارت بسط 37 کروگیت مرطوب بخار ديگ   يزد 
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درمان و بهداشت  

88 سال  
پژوهان کیمیا 1  

 دستگاه يک و تن 3 ديگ دستگاه يک

ويلر هیت ويست  
 تهران

حجتی دکتر آقاي 2 کیلوگرم 250000 بخار ديگ دستگاه يک   تهران 

89 سال  

آرا عماد 3 بخار ديگ دستگاه يک   تهران 

بخار ديگ دستگاه يک نیاک 4  گلستان 

الکل کیمیا صدرا 5 اريتور دي و بخار ديگ   گیالن 

90 سال شهر مرکزي کلینیک 6  کیلوگرم 500 بخار ديگ دستگاه يک   تهران 

91 سال  
زنجان الکل کیمیا 7 بخار ديگ دستگاه يک   تهران 

بردسیر قائم بیمارستان 8 آبگرم ديگ دستگاه يک   کرمان 

93 سال پژوهان کیمیا 9  بخار يگد دستگاه يک   so3 تهران 

94 سال  

مهر بیمارستان -اهواز درمانی خدمات 10 کیلوگرم 3000 بخار ديگ دستگاه دو   خوزستان 

پرديس رونیز دارويی گیاهان 11 گیر سختی و بخار ديگ دستگاه يک   فارس 

سالمت سفیران 12 بخار ديگ دستگاه يک   فارس 

صارم بیمارستان 13 اريتور دي دستگاه يک   تهران 

95 سال بوي و رنگ آقاي 14  بخار ديگ دستگاه يک   تهران 

96 سال  

اردبیل خمینی امام بهداشتی آموزشی مرکز 15 بخار ديگ   اردبیل 

خمینی امام بیمارستان 16 اکتیو دي دستگاه يک   اردبیل 

عمادآرا شرکت 17 بخار ديگ دستگاه يک   البرز 

کوثر سازي دارو 18 مدل حرارتی مبدل  su102-2 هرانت  

97 سال  
اهواز مهر بیمارستان 19 کیلوگرم 3000 بخار ديگ دستگاه يک   خوزستان 

طب اطلس شرکت 20 کیلوگرم 500 بخار ديگ دستگاه يک   فارس 
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 صنعتی

88 سال  

فرد ملکی ابوالفضل 1 1/600/000 داغ روغن ديگ دستگاه يک   البرز 

الملل بین سابیر 2  
 دستگاه يک و 9000 ديگ دستگاه دو

ختیگیرس  
 تهران

کیمیا صنعت مهرگان 3 850000 داغ آب ديگ دستگاه يک   تهران 

بهراد الیاف و لوله 4 3000000 داغ آب ديگ دستگاه يک   تهران 

پويا صنعتی توسعه آوران فن 5 بويلر ويستهیت دستگاه يک   تهران 

2500000 داغ آب دستگاه دو برفاب 6  تهران 

7000 ربخا ديگ دستگاه يک يوپاکو 7  تهران 

ترانسفو ايران پستهاي توسعه 8 1/000/000 داغ آب ديگ دستگاه يک   زنجان 

جنوب گان پیشه دريا 9  
 يک و پوند 6000 بخار ديگ دستگاه يک

300 سختیگیر دستگاه  
 هرمزگان

89 سال  

پالستیک هوراند 10 بخار ديگ دستگاه يک   
 آذربايجان

 شرقی

بابکان صنعت کیمیا 11 کنگرم کويل   صنعتی 

شبکه بندي بسته صنايع 12 پوند 3000 بخار ديگ دستگاه يک   صنعتی 

لک مهندس 13 بخار ديگ دستگاه يک   صنعتی 

 تمندانی 14
 ومنبع اريتور دي گیر، سختی و بخار ديگ

 کندانس
 خوزستان

گستر پايیزان 15 گیر سختی دستگاه يک   مرکزي 

90 سال  

 اسمیکاران 16
 000،200 داغ روغن ديگ دستگاه يک

 کیلوکالري
 البرز

مشهد سازي رينگ 17 آبگرم ديگ دستگاه يک   
 خراسان

 رضوي

ايران صنايع نوسازي 18  
 يک و سختیگیر و بخار ديگ دستگاه يک

کندانس مخزن دستگاه  
 خوزستان



 

 

 

www.arvinbokhar.com
E-Mail:info@arvinbokhar.com                                                                                                                         

 صنایع حرارتی آروین بخار

انبساط و آبگرم ديگ دستگاه يک برفاب 19  
 و کهکیلويه

 بويراحمد

گلستان طیور کشتارگاه 20 پوند 7000 بخار ديگ   گلستان 

لیف پارسیان 21 بخار ديگ دستگاه يک   مرکزي 

92 سال  

صنعت نیرو سیال 22 کن گرم کوره   البرز 

روشن سبز تجارت 23 داغ آب ديگ دستگاه يک   تهران 

ايرانیان شرق شهگل 24 ساعت بر پوند 4400 بخار ديگ دستگاه دو   کرمان 

93 سال  

کافل سازان نوين 25 داغ آب ديگ هدستگا يک   تهران 

بخار ديگ دستگاه يک برفاب 26  تهران 

سروش گالوانیزه و نورد 27  
 ظرفیت به آبگرم ديگ دستگاه يک

کالري کیلو 1/250/000  
 تهران

دندي گوهر کاران فوالد تعاونی 28 ظرفیت به گیر سختی دستگاه يک   زنجان 

94 سال  

ايرانیان کاوه دقیق هاي لوله 29 آبگرم ديگ املک دستگاه دو   تهران 

صنعتی توسعه 30 مخزن دستگاه يک   تهران 

آريا تنديس 31 آبگرم ديگ دستگاه يک   تهران 

ايرانیان شبکه برق مديريت 32 آبگرم ديگ دستگاه يک   تهران 

آزما کاوش 33 بخار ديگ دستگاه يک   تهران 

کافل سازان نوين 34  
 و گیر سختی و بخار ديگ دستگاه يک

یفیلترشن  
 تهران

دعبل صنعت و کشت 35  خوزستان مخزن 

95 سال  

برفاب شرکت 36 آکموالتور دستگاه يک   تهران 

آزما کاوش شرکت 37 بخار ديگ دستگاه يک   تهران 

آون صنعتی توسعه شرکت 38  تهران يک دستگاه آون گرم کن باکسی 

صنعت توسعه-2 شهابی 39 دستگاه مخزن دوجداره 3بازسازي    تهران 

96 الس  

الملل بین سابیر 40 بخار ديگ دستگاه يک   تهران 

بسپار آسیا 41  تهران میکسر 

کروگیت کوره کماسی 42  تهران 
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بخار نوين 43 بخار ديگ دستگاه يک   قزوين 

برفاب شرکت 44 متعلقات همراه به آبگرم ديگ دستگاه دو   
 و کهکیلويه

 بويراحمد

صنعت کیوان 45  
 گانه دو مشعل گاهدست يک و و آبگرم ديگ

 سوز
 گلستان

بويلر کاسپین 46 کروگیت کوره   مازندران 

گاز مخزن دستگاه دو صفايی 47  همدان 

79 سال ويونا تهويه 48  کروگیت کوره دستگاه يک   تهران 

89 سال  

آقازاده بهرام آقاي 49  
 کیلو 1,500,000 داغ روغن ديگ دستگاه يک

سوز دوگانه مشعل همراه کالري  
 البرز

امین مهندس آقاي 50  
 000،500 داغ روغن ديگ دستگاه يک

 کیلوکالري
 تهران

پتروشیمی و نفت  

91 سال  
ماهشهر لوله پوشش تولید 1 بخار ديگ دستگاه يک   تهران 

نیرو وزارت 2 داغ آب ديگ دستگاه يک   تهران 

93 سال رجال پتروشیمی 3   اصفهان يک دستگاه  مبدل حرارتی 

95 سال جهت آوران فن 4   
 منبع دستگاه يک - آبگرم ديگ ستگاه يک

 کويلدار
 البرز

96 سال  

پارس انرژي 5  
 - شنی فیلتر - بخار ديگ دستگاه يک

 سختیگیر
 بوشهر

سرو گاز و نفت 6  
 کوره به مجهز بخار ديگ دستگاه يک

 کروگیت
 تهران

انرژي تاوا 7 گرم آب ديگ دستگاه يک   تهران 

میثم پارت پترو 8 16000 بخار ديگ دستگاه يک   سمنان 

97 سال سلفچگان شیمی آريا شرکت 9   

 000،800 داغ روغن ديگ دستگاه يک

 کیلوکالري

 

 تهران
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شیمیایی صنایع  
 

88 سال  

شیمی آراسنج 1 بويلر ويست دستگاه يک   تهران 

بسپار شیمی جهان 2 1000000 داغ روغن ديگ دستگاه يک   تهران 

(پلیمر سروشان) سپ 3 پوند 7000 و 12700 بخار ديگ دستگاه دو   
 خراسان

 جنوبی

89 سال  

جلیلی آقاي 4  
 دي گیر، سختی و بخار ديگ دستگاه يک

 اريتور

 آذربايجان

 غربی

داغ روغن ديگ دستگاه يک سلمانی 5  تهران 

شیمی مهد 6 بويلر ويستهیت   تهران 

فارس پلیمر 7  
 يک و پوند 7000 بخار ديگ دستگاه يک

اريتور دي و سختیگیر دستگاه  
 فارس

90 سال  

شهريار ساالرشیمی 8  البرز راکتور 

شیمیايی آوري وفن علوم پژوهشکده 9  
 يک و کیلويی 500 بخار ديگ دستگاه يک

سختیگیر دستگاه  
 تهران

فارس پلیمر 10 اريتور دي دستگاه يک   فارس 

کوير شیمی نوين 11 داغ روغن ديگ دستگاه يک   يزد 

91 سال  

ارومیه گستر نوين اسید 12 بويلر هست ويست دستگاه يک   
 آذربايجان

 غربی

بسپار شیمی جهان 13 داغ روغن ديگ دستگاه يک   تهران 

گستر بسپار آسیا 14 داغ روغن ديگ دستگاه يک   تهران 

92 سال  

تقطیر تبريز 15 داغ روغن ديگ دستگاه يک   
 آذربايجان

 شرقی

شیمی ابیض 16  
 بر رمکیلوگ 250 بخار ديگ دستگاه يک

 ساعت
 تهران

دزپا قیر 17 داغ روغن ديگ دستگاه يک   تهران 
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93 سال  

خدايی آقاي 18 بويلر هیت ويست   
 آذربايجان

 غربی

شتاب موتور روغن 19 داغ روغن ديگ دستگاه يک   البرز 

آذر ريز روان شرکت 20  

 دستگاه يک داغ، روغن ديگ دستگاه يک

 مبدل دستگاه يک و فايرتیوبیک بويلر

رتیحرا  

 تهران

پارچین شیمیايی صنايع 21 تن 2/5 بخار ديگ دستگاه دو   تهران 

شیمیايی مولدان 22 2000بخار ديگ   تهران 

فرس پااليش پیشگامان شرکت 23  
 000،000،1 داغ روغن کوره دستگاه يک

 کیلوکالري
 تهران

صحرا پوش کود 24 بخار ديگ دستگاه يک   گلستان 

قديرف خاقانی 25  
کیلوگرم بهراه  7000 بخار ديگ اهدستگ يک

 سختیگیر
 افغانستان

94 سال  

شیمی صالحان شرکت 26 بخار ديگ لوازم   البرز 

پارچین شیمیايی صنايع 27 بخار تولید پکیج دستگاه يک   تهران 

آذر ريز روان شرکت 28 حرارتی مبدل   تهران 

شیمی عبیر 29 مخزن دستگاه يک   co2 تهران 

فارس شیمیايی صنايع 30 گیر سختی دستگاه يک   فارس 

95 سال  

شیمی زنجیره صنايع 31 دار فین مبدل   البرز 

حافظ قیر شرکت 32 بخار ديگ دستگاه يک   تهران 

بسپار دانا شرکت 33 بخار ديگ دستگاه يک   تهران 

شهريار شیمی ساالر شرکت 34 بخار ديگ دستگاه يک   تهران 

زنگان توزيع ترانسفورماتور 35 روغنداغ ديگ تگاهدس يک   زنجان 

96 سال  

ارکین بناي سبک شرکت 36 گیر سختی -بخار ديگ -اتوکالو   
 آذربايجان

 غربی

شیمی عبیر 37  تهران CO2 مخزن 

شیمی مهد زرين شرکت 38 آمونیاک ذخیره مخزن دستگاه يک   تهران 
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شیمی خاور پژوهان کیمیا 39 بخار دبگ دستگاه يک   گلستان 

97 سال  

شیمی مهد زرين شرکت 40  
 همراه به بويلر هیت ويست دستگاه يک

درام استیم  
 تهران

پلیمر پويا شرکت 41  
 000،100 داغ روغن ديگ دستگاه يک

 کیلوکالر
 تهران

شهريار شیمی ساالر شرکت 42  
 همراه به دار کوئل کوره دستگاه يک

مشعل و دودکش  
 تهران

گستر رايا بسپار امیر شرکت 43  

 دستگاه يک تن، 1,5 بخار ديگ دستگاه يک

 کندانس، مخزن دستگاه يک گیر، سختی

بخار کلکتور دستگاه يک  

 تهران

صنعت صبح ستاره تجهیزات 44 فشاربامتعلقات تحت مخزن دستگاه يک   تهران 

98 سال  

ايرانیان اسید آذرخش 45 بويلر هیت ويست دستگاه يک   
 آذربايجان

 شرقی

ارس تقطیر بهین شرکت 46  
 مشعل و داغ روغن ديگ هدستگا يک

 گازسوز

 آذربايجان

 شرقی

فلزات صنایع  

88 سال شمس کار روئین 1  پوند 11000 بخار ديگ دستگاه يک   زنجان 

89 سال اصفهان روي ذوب 2  پوند 11000 بخار ديگ دستگاه يک   اصفهان 

94 سال زنجان روي الماس شرکت 3  رزينی گیر سختی بخار، ديگ دستگاه يک   زنجان 

95 سال زنجان روي کاوشگران شرکت 4  بخار ديگ دستگاه يک   زنجان 

96 سال آمونیاک ذخیره مخزن ايرمان 5   زنجان 

سازی ماشین  

89 سال ماموت صنعتی مجتمع 1  داغ روغن ديگ دستگاه يک   تهران 

91 سال اي خامنه سازي الستیک 2  بخار ديگ دستگاه يک   تهران 

96 سال هاناصف سازي ماشین قطعات شرکت 3  اتوکالو -رينگی -اتوکالو درب   اصفهان 
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97 سال ماموت سازي ماشین شرکت 4   
 000،000،1 داغ روغن ديگ دستگاه يک

 کیلوکالري
 تهران

98 سال ماموت پروژه 5   
 مشعل - داغ روغن ديگ دستگاه يک

سوز دوگانه  
 البرز

فوم صنایع  

88 سال زاگرس استايرن پلی صنايع 1  پوند 0600 بخار ديگ دستگاه يک   فارس 

89 سال  
( فوم مهیا) خوزستان فوم سازه 2 پوند 7000 و 11000 بخار ديگ دستگاه دو   خوزستان 

فوم کرد 3 اکوموالتور و بخار ديگ دستگاه يک   کرمانشاه 

90 سال  

فوم پالستو 4 پوند 7000 بخار ديگ دستگاه يک   اردبیل 

نگهداري و فزونی آقاي 5 بخار ديگ دستگاه يک   اردبیل 

سما نوانديش کارگستران 6 اکوموالتور سختیگیر، بخار، ديگ   
 خراسان

 رضوي

فوم نگین 7 پوند 7000 بخار ديگ دستگاه يک   
 خراسان

 رضوي

رضوي فوم بهین 8 بخار ديگ دستگاه يک   
 خراسان

 رضوي

91 سال دلیجان فوم اطلس 9  000،500،1 داغ روغن ديگ دستگاه يک   مرکزي 

92 سال  

میهن ننگی نماد 10 ساعت بر پوند 11000 بخار ديگ دستگاه يک   
 آذربايجان

 شرقی

پارسینا پالستوفوم بهینه 11  
 متر 3 ظرفیت به اريتور دي دستگاه يک

ساعت بر مکعب  
 مازندران

93 سال  
فوم ارس شرکت 12  

 3000 ظرفیت به بخار ديگ دستگاه يک

ساعت بر کیلوگرم  
 اردبیل

البرز فوم بنیان 13 آکوموالتور دستگاه يک   گلستان 

سلولز و کاغذ صنایع  

90 سال قائم سبز کارتن 1  داغ روغن ديگ دستگاه يک   اردبیل 
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92 سال  
قائم سلولز کیمیا 2  

 بر کیلوگرم 7000 بخار ديگ دستگاه يک

 ساعت
 اردبیل

سلولز آرين 3 گیر سختی دستگاه يک   تهران 

93 سال  
کارتن پوشش شرکت 4  

 ظرفیت به روغنداغ پکیج دستگاه يک

ساعت بر کالري کیلو 700/000  
 تهران

5 5 آگین گل تن 11000 و 5000 بخار ديگ   فارس 

95 سال قائم سلولز کیمیا شرکت 6  بخار ديگ دستگاه يک   اردبیل 

چرم صنایع  

93 سال  

مانی کفش 1  
 ظرفیت به داغ روغن ديگ دستگاه يک

کالري کیلو 000/000/1  
 تهران

آوا شرکت 2 داغ روغن کامل پکیج   تهران 

توفان کفش 3  
 به روغنداغ کامل پکیج دستگاه يک

کالري کیلو 700000 ظريفیت  
 تهران

94 سال  

136 تعاونی 4 پوند 7000 بخار ديگ بدنه دستگاه يک   
 اذربايجان

 غربی

میهن کفش 5  
 700,000 داغ روغن ديگ دستگاه يک

 کیلوکالري
 تهران

98 سال امین مهندس آقاي 6   
 منبع  - داغ روغن ديگ دستگاه يک

باز انبساط  
 تهران

 رسانه

89 سال سیما و صدا 1   
 1,000,000 آبگرم ديگ دستگاه يک

 کیلوکالري
 تهران

91 سال  

سیما و صدا 2  
 000،000،1 داغ آب ديگ دستگاه يک

 کیلوکالري
 فارس

سیما و صدا 3  
 000،000،1 داغ آب ديگ دستگاه يک

 کیلوکالري
 کرمانشاه
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 آموزشی

89 لسا تحقیقات علوم دانشگاه 1  داغ روغن ديگ دستگاه يک   تهران 

90 سال شاهد دانشگاه 2  پوند 22000 بخار ديگ دستگاه يک   تهران 

94 سال خمینی امام علمیه حوزه 3  بخار ديگ دستگاه يک   تهران 

کشاورزی صنایع  

88 سال سالمی آقاي 1  پوند 4400 بخار ديگ دستگاه يک   اردبیل 

93 سال جاويد دشت صنعت و شتک 2   
 بر کیلوگرم 2000 ظرفیت به بخار ديگ

 ساعت
 تهران

95 سال دز کشاورزي شرکت 3  بخار ديگ دستگاه يک   خوزستان 

 صادرات

90 سال  
(نظري) عراق 1 بخار ديگ دستگاه يک   عراق 

(عراق)  محمد 2 بخار ديگ دستگاه يک   عراق 

91 سال  

3 
Ras Al khaimah petroleum services 

company 
کیلوگرم 500 و 1300 بخار ديگ دستگاه دو بصره - عراق   

بیگلو کرد آقاي 4 بخار ديگ دستگاه يک   مسکو 

ماشین بهساز 5 بخار ديگ دستگاه يک   ترکمنستان 

92 سال  

کوال سادات 6 پوند 4400 بخار ديگ   افغانستان 

خزعل محمود 7 بخار ديگ دستگاه دو   شلمچه 

عراق تسنیم 8 بخار ديگ ستگاهد يک  اربیل عراق   

93 سال ژين مهران 9  گازوئیل ذخیره مخزن دستگاه چهار   باکو 

94 سال  

بصره _ عراق 10 کیلوگرم بر ساعت 1000  بصره -عراق ديگ بخار   

عراق سلیمانیه 11 بخار ديگ   
 عراق

 سلیمانیه

شاکر محمود 12  
 بر کیلوگرم 2000 ظرفیت به بخار ديگ

 ساعت

 - عراق

 کرکوک

الوندي آقاي 13 کیلوگرم 1360 بخار ديگ دستگاه يک    
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(سردار آقاي) ترکمنستان 14 بخار ديگ    

97 سال  

15 DUOS Bitum Group تقطیر برج دستگاه يک  قزاقستان 

شاکر محمود 16  عراق دو دستگاه مخزن سپراتور 

 قزاقستان يک دستگاه برج تقطیر قزاقستان 17

حیدري علی 18 کوره بدون مشعل يک دستگاه   باکو 

اسکندرف روشن 19 دستگاه مبدل حرارتی8   باکو 

توباک اکو 20  سوئد میکسر 

خلف محمد محمود شاکر 21  
 تمام کوره و تن 2 ديگ دستگاه يک

 کروگیت
 باکو

الحسینی سعید صبیح امجد آقاي 22 تن 3 ديگ دستگاه يک   عراق 

فر معتمدي آقاي 23 نت2 بخار ديگ دستگاه يک   عراق 

98 سال  

کريمی طاهر آقاي 24  
 در کیلوگرم 4000 بخار ديگ دستگاه دو

 ساعت
 عراق

25 AL.EEBBAA company 
 دستگاه يک و تن2 بخار ديگ دستگاه يک

گیر سختی دستگاه دو درايتور،  
 عراق

 مبدل حرارتی دریافت انرژی از اگزوز کوره های ذوب گوگرد

 ظرفیت نام شرکت رديف

اسید تهران پرنیان 1  4500 

 3500 کیمیا پژوهان 2

 3500 زرين مهد شیمی 3

 3000 زنجیره شیمی 4

 4000 آراسنج شیمی 5

 4200 توسعه صنعتی پويا 6
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