
سال عقد قراردادمشخصات فنيمشتريرديف
1379ساخت و نصب الكتروفيلتر كولرشركت سيمان داراب1
1379ساخت و نصب كوره آسياب مواد خامشركت سيمان داراب2
1379ساخت و نصب برج خنك كنشركت سيمان داراب3
1381ساخت و نصب الكتروفيلتر واحد كورهشركت سيمان غرب4
1381ساخت و نصب الكتروفيلتر واحد كولرشركت سيمان غرب5
1381ساخت و نصب يك دستگاه برج خنك كنشركت سيمان غرب6
1381ساخت يك دستگاه الكتروفيلتر كولر خط 8شركت سيمان تهران7
1381ساخت و فروش2 دستگاه بگ هاوس خط 8شركت سيمان تهران8
1381ساخت و فروش يك دستگاه الكتروفيلتر كوره خط 8شركت سيمان تهران9
1381ساخت و فروش يك دستگاه الكتروفيلتر كولر خط 6شركت سيمان تهران10
1381ساخت و فروش يك دستگاه الكتروفيلتر كورهشركت سيمان ايالم11
1381ساخت و فروش يك دستگاه الكتروفيلتر كولرشركت سيمان ايالم12
1382ساخت و فروش يك دستگاه الكتروفيلتر  پروژه نفلين سينيتشركت واميتوك13
3 دستگاه الكتروفيلتر كوره ، كولر و آسيابشركت سيمان شهركرد14 1382ساخت و فروش

ی ی   ر بار م  دا ت ا ده و  د جام  ی ا ت رپوژه                           
وا  ی  نده  رل آال ی  ند                                                                

ساخت و نصب غبارگير ها و برج خنك كن

2 دستگاه بگ هاوسشركت سيمان هگمتان15 1382ساخت و نصب
1382ساخت و فروش يك دستگاه الكتروفيلتر آسياب موادشركت سيمان تهران16
1382ساخت و فروش يك دستگاه الكتروفيلتر آلكالي باي پسشركت سيمان قشم17
13 دستگاه الكتروفيلتر و دو دستگاه برج خنك كنشركت سيمان آبيك18 1383ساخت و نصب
1383ساخت و نصب يك دستگاه برج خنك كنشركت سيمان آبيك19
1383ساخت و فروش يك دستگاه الكتروفيلتر كورهشركت سيمان آبيك20
1384ساخت و فروش يك دستگاه الكتروفيلتر كولرشركت سيمان دليجان21
1384ساخت و فروش  يك دستگاه الكتروفيلتر كورهشركت سيمان دليجان22
1384ساخت و نصب يك دستگاه برج خنك كنشركت سيمان دليجان23
1384ساخت و فروش يك دستگاه الكتروفيلتر كولرشركت سيمان آباده24
2 دستگاه بگ هاوسشركت سيمان زابل25 1384ساخت و نصب
1384ساخت و فروش يك دستگاه الكتروفيلترشركت سيمان شهركرد26
1384ساخت و نصب يك دستگاه برج خنك كنشركت سيمان شهركرد27
1385ساخت و فروش يك دستگاه الكتروفيلتر كورهشركت سيمان كارون28
1385ساخت و نصب يك دستگاه بگ هاوسشركت سيمان كارون29
1385ساخت و فروش يك دستگاه الكتروفيلتر كورهشركت سيمان صوفيان30
1386ساخت و فروش يك دستگاه الكتروفيلتر كولرشركت سيمان آذر آبادگان خوي31
1386ساخت و فروش يك دستگاه الكتروفيلتر كورهشركت سيمان آذر آبادگان خوي32
1386ساخت و نصب يك دستگاه برج خنك كنشركت سيمان آذر آبادگان خوي33
1386ساخت و فروش يك دستگاه الكتروفيلتر كورهشركت سيمان السده عراق34
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1387ساخت و نصب يك دستگاه بگ هاوسشركت پشم سنگ ايران35
1387ساخت و نصب 61 دستگاه بگ فيلتر خطوط توليدشركت سيمان سامان غرب36

1388ساخت و نصب يك دستگاه بگ هاوس واحد احياء فوالد خراسانشركت بين المللي مهندسي ايران (ايريتك)37

1389ساخت و نصب يك دستگاه بگ فيلترشركت غله خراسان38

شركت مهندسي و ساخت فرآوري صنايع 39
غير آهني (نيپك)

ساخت و نصب 2 دستگاه الكتروفيلتر پروژه انتقال گازهاي كوره هاي كنورتر 
1390مجتمع مس سرچشمه

ساخت و نصب 6 دستگاه الكتروفيلتر و 2 دستگاه بگ فيلتر شركت ذوب آهن اصفهان40
1390واحد آگلومراسيون

1391ساخت دو دستگاه الكتروفيلتر كوره فلش مجتمع مس سرچشمهشركت تيو انرژي (سديد جهان صنعت)41
1391ساخت و نصب تجهيزات سيستم غبارگيري خنك كن كلينكر(الكتروفيلتر)شركت سيمان مارگون42
1391ساخت و نصب بگ هاوس كورهشركت سيمان مارگون43
1391بازسازي تجهيزات مكانيكي و برقي الكتروفيلتر شماره 2 كوره بلندشركت ذوب آهن اصفهان44
1391ساخت و نصب غبارگير  پروژه شهيد خرازي مجتمع فوالد مباركهشركت ايريتك45
1392مهندسي و ساخت  داكت الكتروفيلترمهندسي شايگان46

فروش ، نصب و راه اندازي  بگ هاوس ، برج خنك كن  و سيستم انتقال غبار سيمان بهبهان47
مواد خام - دپارتمان كوره

1393

EAF و LFماشين سازي اراك48 1393ساخت و فروش غبارگير كوره هاي
1393ساخت و فروش سيستم انتقال غبار الكتروفيلتر كورهسيمان دليجان49
1393نصب و راه ندازي دو دستگاه الكتروفيلتر كوره كنورترمس سرچشمه50
خراسان51 فوالد / Demolitionايريتك دپارتمان اي كيسه فيلتر دستگاه يك فروش و 1393ساخت 1393ساخت و فروش يك دستگاه فيلتر كيسه اي دپارتمان  Demolitionايريتك / فوالد خراسان51
22 دستگاه فيلتر كيسه ايسيمان عمران آريا52 1393ساخت و فروش
1394ساخت و نصب يك دستگاه بگ فيلتر واحد كنسانتره سنگ آهن سنگانشركت ماشين سازي ويژه53
1394فروش و نصب عايق هاي لوله ها و تجهيزات پروژه كنورترمجتمع مس سرچشمه54
1395تامين سيستم تكان دهنده اتوماتيك فيلترسرب و روي مهدي آباد55
1395فروش يكدستگاه بگ هاوس پروژه  گندله سازي بوتيامعيار صنعت خاورميانه56
1395ساخت بدنه فلزي داكت هاي ارتباطي بين كوره و دودكشآلومينيوم اراك (ايرالكو)57

1396ساخت و فروش اتاق SCRمركز دكل جهاددانشگاهي علم و صنعت58

1396ساخت و فروش سازه mast دكل حفاريمركز دكل جهاددانشگاهي علم و صنعت59

1396ساخت و فروش دو دستگاه الكتروفيلترگندله سازي سه چاهون60
1396ساخت و فروش سه دستگاه سيكلونگندله سازي سه چاهون61

سايت گندله سازي گهر زمين -  شركت 62
آسفالت طوس

1396ساخت و فروش 5 دستگاه فيلتر كيسه اي

1397ساخت و فروش 4 دستگاه بگ فيلترپارس كارن كار (گندله سازي مادكوش)63
1398ساخت و فروش 3 دستگاه بگ فيلتر پروژه پتوي نسوز ارسشركت مهرآذين پويا سهند64

ساخت، فروش، نصب و راه اندازي 8 دستگاه غبارگير كيسه اي در گل گهر شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر65
1398سيرجان

1398فروش سيستم هاي فيلتراسيون فاز 4 (11 دستگاه بگ فيلتر)سيمان دورود66
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سال عقد قراردادمشخصات فنيمشتريرديف
1378نصب يك دستگاه الكتروفيلتر واحد فروموليبدن و رنيومشركت زنجان برنز67
1380بهينه سازي دو دستگاه الكتروفيلتر واحد آسياب مواد خام (واحد 6)شركت سيمان تهران68
1380بهينه سازي دو دستگاه الكتروفيلتر واحد آسياب مواد خام (واحد 4)شركت سيمان تهران69
1380بهينه سازي الكتروفيلتر واحد آسياب مواد خامشركت سيمان آبيك70
1380بهينه سازي و راه اندازي الكتروفيلتر واحد كراكينگ كاتاليستيشركت پااليش نفت آبادان71
1381بهينه سازي الكتروفيلتر واحد كوره آسياب مواد خامشركت سيمان لوشان72
1383بهينه سازي دو دستگاه الكتروفيلتر واحد كوره و آسياب مواد خامشركت سيمان آبيك73
1384بهينه سازي يك دستگاه الكتروفيلتر واحد آسياب سيمانشركت سيمان داراب74
1384بهينه سازي يك دستگاه الكتروفيلتر واحد آسياب سيمانشركت سيمان اكباتان75
1384بهينه سازي يك دستگاه برج خنك كنشركت سيمان اكباتان76
1384بهينه سازي يك دستگاه الكتروفيلتر واحد آسياب سيمانشركت سيمان غرب77
1385بهينه سازي بخش برق الكتروفيلتر واحد جمع آوري قيرشركت ذوب آهن اصفهان78
1385بهينه سازي الكتروفيلتر واحد كاتاليست كراكينگ پااليشگاه آبادانشركت پااليش نفت آبادان79
1385بهينه سازي يك دستگاه الكتروفيلتر واحد آسيابشركت سيمان كرمان80

بهينه سازي ، مهندسي ، مشاوره و نظارت

ی ی   ر بار م  دا ت ا ده و  د جام  ی ا ت رپوژه                           
وا  ی  نده  رل آال ی  ند                                                                

ن ر ن ي بر ي و ر ي رو ي زي بهي
1386بهينه سازي يك دستگاه الكتروفيلتر واحد درايرمجتمع ذوب مس خاتون آباد81
1386بهينه سازي يك دستگاه الكتروفيلتر كوره فلش شرقيمجتمع ذوب مس خاتون آباد82
1386بهينه سازي يك دستگاه الكتروفيلتر كوره فلش غربيمجتمع ذوب مس خاتون آباد83
FLS واحد گندله سازيشركت گندله سازي اردكان84 1388بهينه سازي يكدستگاه الكتروفيلتر

انتقال و بهينه سازي FTP خطوط 1 و 2 واحد احياء شركت آلومينيوم ايران (ايرالكو)85
1391و نصب و راه اندازي در واحد 4 و 5 (دمونتاژ ، اورهال و نصب و راه اندازي)

1392دمونتاژ و تخليه سيستم داخل الكتروفيلتر آسياب سيمان قديمسيمان غرب86
1392بهينه سازي الكتروفيلتر زباله سوزپتروشيمي تندگويان87
1392 خدمات مشاوره نظارت عاليه و كارگاهي پروژه هاي بهينه سازيآلومينيوم اراك (ايرالكو)88
1393 راه اندازي سرد و گرم  الكتروفيلتر آسياب مواد خط 3سيمان آبيك89
1394 مهندسي  و نظارت بر الكتروفيلترهاگندله سازي اردكان90
1394نظارت عاليه بر تعميرات و بهينه سازي الكتروفيلترسيمان صوفيان91
1394بازديد كارشناسي از الكتروفيلتر به منظور رفع ايراداتسيمان فراز فيروزكوه92
1395نظارت عاليه بر بهينه سازي الكتروفيلتر لورگي واحد تشويهذوب روي بافق93
EP-1601پااليشگاه آبادان94 1395بهينه سازي و تعمير الكتروفيلتر
1395انجام مشاوره و طراحي مسير خروج مواد داست بين از چرخه توليدسيمان آبيك95
1395بازديد كارشناسي از الكتروفيلتر جهت رفع معايبسيمان شاهرود96
1395مشاوره بهينه سازي الكتروفيلترسيمان غرب97
1397انجام تعميرات و مميزي الكتروفيلترهاي كارخانه مس سرچشمهشركت ملي مس ايران98
1398مشاوره و كارشناسي جهت بهينه سازي الكتروفيلترسيمان غرب99
1398مشاوره و كارشناسي جهت بهينه سازي الكتروفيلترسيمان تجارت مهريز100
1398مشاوره در خصوص نصب و راه اندازي لوازم الكترونيكي غبارگيرسيمان كياسر101
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سال عقد قراردادمشخصات فنيمشتريرديف
1392فروش  قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان شاهرود102
1392فروش قطعات يدكي الكتروفيلترشركت بهريز فوالدان103
1392فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان عمران انارك (دليجان)104
1392فروش قطعات يدكي بگ فيلترسيمان سامان غرب105
1392فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان ساوه106
1392فروش قطعات يدكي الكتروفيلترپيشگامان روشنگر پارس - تركمنستان107
1392فروش قطعات يدكي الكتروفيلترپيشگامان روشنگر پارس - تركمنستان108
1392فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان شهركرد109
1392فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان غرب110
1392فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان داراب111
1392فروش قطعات يدكي االكتروفيلترسيمان داراب112
1392فروش قطعات يدكي الكتروفيلتر لورگيسيمان آبيك113
1392فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان آبيك114
اد115 آ ن M913398خات دك از ل ش 1392ف

فروش قطعات يدكي

ی ی   ر بار م  دا ت ا ده و  د جام  ی ا ت رپوژه                           
وا  ی  نده  رل آال ی  ند                                                                

M913398مس خاتون آباد115 1392فروش لوازم يدكي 
M913442مس خاتون آباد116 1392فروش لوازم يدكي 
M913397مس خاتون آباد117 1392فروش لوازم يدكي
M913399مس خاتون آباد118 1392فروش لوازم يدكي  
M913423مس خاتون آباد119 1392فروش لوازم يدكي 
M913396مس خاتون آباد120 1392فروش لوازم يدكي  
M913396مس خاتون آباد121 1392فروش لوازم يدكي  
M923023مس خاتون آباد122 1392فروش لوازم يدكي  
M913397مس خاتون آباد123 1392فروش لوازم يدكي 
M913475مس خاتون آباد124 1392فروش لوازم يدكي  
1393فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان فيروزكوه125
1393فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان شاهرود126
1393فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان شاهرود127
1393فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان خوي128
1393ساخت قطعات يدكي مكانيكال الكتروفيلتر زباله سوزپتروشيمي شهيد تندگويان129
1393ساخت  قطعات داخلي الكتروفيلترسيمان آبيك130
1393ساخت قطعات يدكي مكانيكال الكتروفيلترسيمان دليجان131
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1393فروش قطعات يدكي الكتريكال الكتروفيلترسيمان سفيد شرق132
1393فروش قطعات يدكي مكانيكال الكتروفيلترسيمان ساوه133
1393فروش قطعات يدكي الكتريكال الكتروفيلترسيمان آباده134
1393فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان دليجان135
1393فروش قطعات يدكي الكتريكال الكتروفيلترسيمان صوفيان136
1393فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان دليجان137
1393فروش قطعات يدكي بگ هاوسسيمان شمال138
1393فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان غرب139
1393فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان شهركرد140
1393فروش قطعات يدكي بگ هاوسسيمان فيروزكوه141
1393فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان شاهرود142
1393فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان ممتازان كرمان143
1393فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان خوزستان144
1393فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان اكباتان - طراحي صنعتي145
1393فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان داراب146
1393فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان داراب147
1393فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان داراب148
1393فروش قطعات يدكي بگ فيلترسيمان جوين149
1393فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان كرمان150
1393فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان آبيك151
1393فروش قطعات يدكي الكتروفيلترمس خاتون آباد152
1394فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان شاهرود153
شهركرد154 الكتروفيلترسيمان يدكي قطعات 1394فروش 1394فروش قطعات يدكي الكتروفيلتر سيمان شهركرد154
1394فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان شهركرد155
1394فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان سفيد شرق156
1394فروش قطعات يدكي الكتروفيلترمس خاتون آباد157
1394فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان عمران انارك (دليجان)158
1394فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان فراز فيروزكوه159
1394فروش قطعات فيلترهاي كيسه ايسيمان غرب آسيا160
1394فروش قطعات فيلترهاي كيسه ايسيمان سامان غرب161
1394فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان داراب162
1394فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان آبيك163
1394فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان خوي164
1394فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان آبيك165
1394فروش قطعات يدكي الكتروفيلترگندله سازي اردكان166
1394فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان زابل167
1394فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان صوفيان168
1394فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان غرب169
1394فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان شهركرد170
1394فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان داراب171
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1394فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان عمران انارك (دليجان)172
1394فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان ابيك173
1394فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان فراز فيروزكوه174
1394فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان ايالم175
1394فروش تابلو انتقال مواد ذوب آهن176
1394فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان ايالم177
1394فروش قطعات فيلترهاي كيسه ايامارات178
1394فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان فراز فيروزكوه179
1394فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان ايالم180
1395فروش كيج فيلتر كيسه ايسيمان ساروج بوشهر181
1395فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان آبيك182
1395فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان داراب183
1395فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان داراب184
1395فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان غرب185
1395فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان غرب186
1395فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان داراب187
1395فروش قطعات يدكي فيلتر كيسه ايسيمان اسپندار - فراز فيروزكوه188
1395فروش قطعات يدكي الكتروفيلترخدمات بازرگاني - مس خاتون آباد189
1395فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان غرب190
1396فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان داراب191
1396فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان دليجان192
6000 كيج يك تكه بگ فيلترشركت FLS د انمارك193 1396فروش
ايالم194 الكتروفيلترسيمان يدك قطعات 1396فروش 1396فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان ايالم194
1396فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان دليجان195
1396فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان دليجان196
1396فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان دليجان197
1396فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان دليجان198
1396فروش قطعات يدكي الكتروفيلترگندله سازي اردكان199
1396فروش قطعات يدكي الكتروفيلترمس سرچشمه200
1396فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان ساوه201
1396فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان هگمتان202
1396فروش قطعات يدكي الكتروفيلترخدمات بازرگاني معادن و فلزات غيرآهني203
1396فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان عمران انارك (دليجان)204
1396فروش قطعات يدكي الكتروفيلترمس سرچشمه205
1396فروش لوازم يدكي الكترونيكي فيلتر كيسه ايسيمان ساوه206
1397فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان داراب207
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1397فروش قطعات يدكي الكتروفيلتر طرح Eخدمات بازرگاني معادن و فلزات غيرآهني208
1397فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان شهركرد209
1397فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان مارگون210
1397فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان فراز فيروزكوه211
1397فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان هگمتان212
1397فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان عمران انارك(دليجان)213
1397فروش قطعات يدكي الكتروفيلترتيو انرژي214
1397فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان شاهرود215
1397فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان تهران216
1397فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان سفيد شرق217
1397فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان عمران انارك(دليجان)218
1397فروش قطعات يدكي الكتروفيلترتيو انرژي219
1397فروش قطعات يدكي الكتروفيلترنيپك220
1397فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان آباده221
1397فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان تهران222
1397فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان داراب223
1397فروش قطعات يدكي الكتروفيلترهاي مس سرچشمهخدمات بازرگاني معادن و فلزات غيرآهني224
1397فروش قطعات يدكي الكتروفيلترهاي مس سرچشمهخدمات بازرگاني معادن و فلزات غيرآهني225
1397فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان فراز فيروزكوه226
زگان227 ه لتان ف الكت دك ات قط ش 1397ف 1397فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان هرمزگان227
1397فروش قطعات يدكي الكتروفيلترشركت خدمات بازرگاني معادن و فلزات 228
1397فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان غرب229
1397فروش قطعات يدكي فيلتر كيسه ايشركت FLS د انمارك230
1398فروش قطعات يدكي الكتروفيلتر مس خاتون آباد231
1398فروش قطعات يدكي الكتروفيلترشركت پااليش نفت آبادان232
1398فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان شهركرد233
1398فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان مارگون234
1398فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان كوير كاشان235
1398فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان هگمتان236
1398فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان دشتستان237
1398فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان كياسر238
1398فروش قطعات يدكي الكتروفيلترسيمان ساوه239
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