واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا

ﺗﯿﺮ ۱۴۰۰

اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤـﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺌـﻮﻟﯿـﺖ ﻣـﺤﺪود و ﺑﺎ
ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  ۵۲۳۱۹۵و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ  ۱۴۰۰۷۴۳۳۰۱۸در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺳﺎﺧﺖ،
ﺧـﺮﯾﺪ و ﻓـﺮوش و واردات اﻧـﻮاع ﻣـﻮﻟﺪ ﻫـﺎی ﮔﺎزﺳـﻮز ،دﯾـﺰﻟﯽ و ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻣـﻮﻟﺪ ﺑـﺮق و
اﻟﮑـﺘﺮوﻣـﻮﺗﻮر و ژﻧﺮاﺗﻮر و ﺗـﻮﻟﯿﺪ و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻧﯿـﺮوﮔﺎﻫﺎی ﺧﻮرﺷـﯿﺪی ،ﺑﺎدی ،و ﻣﻮﻟﺪ
ﺑﯿﻮﮔﺎز و ﺑﯿﻮﻣﺎس و ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت و ﻣﺰاﯾﺪات و ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﻗﺎی ﭘﯿﺎم
وﻟﺪﺧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ۰۰۱۵۳۹۳۵۷۷ :ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻮﮔﻨﺪ وﻟﺪﺧﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ۰۰۲۱۳۷۴۳۶۸ :ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ

ﻟﻄﻔﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ در ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت رﺳﻤﯽ ﺑﺎ
ﻣﺎ ﺣﺘﻤﺎ از ﻋﺒﺎرت:

"ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ دﯾﺰﻟﯽ و ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ ﭘﺎرﺳﯿﺎ"
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
دﯾﺰل ﭘﺎرﺳﯿﺎ ﻧﺎم ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺎ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ

در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﯽ ارزش اﻓﺰوده ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ اداره ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺑﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﮐﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺪﯾﺪ  411575476369آن را اﺳﺘﻌﻼم ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.
https://www.evat.ir/frmNewvalidationofregistration.aspx

درﺑﺎره ﻣﺎ

۲

آدرس دﻓﺘﺮ و ﮐﺎرﮔﺎه:

ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﻬﺎی ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭼﻬﺎرداﻧﮕﻪ،

ﺟﻌﻔﺮآﺑﺎد ﺟﻨﮕﻞ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮔﻠﺰار ﺷﻬﺪا ،ﮐﻮﭼﻪ
اﻣﯿﺮ )درﺧﺘﯽ( ﺑﻦ ﺑﺴﺖ اول ﭘﻼک ۱۷

ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ۳۳۱۹۱۱۷۹۲۵ :

راهﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ دﯾﺰل ﭘﺎرﺳﯿﺎ

دﻓﺘﺮ ﺗﻬﺮان :

ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮوش:

۰۹۱۲۸۴۶۴۳۳۹
۰۹۱۲۱۲۵۹۷۷۹

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻓﺮوش۰۹۱۲۸۶۹۵۳۱۸ :

ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر دﻓﺘﺮ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۹ﺗﺎ ۱۸
ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ  ۹ﺗﺎ ۱۴

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﺮوش و اﺟﺎره ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی

ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ
آﻣﻮزﺷﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی از ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﮔﺎزی،
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه دﯾﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر
و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ و راﻫﻨﻤﺎی ﻧﮕﻬﺪاری و
ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﻮﻟﺪ ﻫﺎی ﺑﺮق ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

۱
درﯾﺎﻓﺖ ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ از ﺑﺮﮔﻪ درﺑﺎره و ﺗﻤﺎس

وب ﺳﺎﯾﺖ dieselparsia.com/about :

۲
ﻣﺎ در ﺗﻤﺎم ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ ﺣﻀﻮر دارﯾﻢ.

ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ

۳

ﺧﺪﻣﺎت دﯾﺰل ﭘﺎرﺳﯿﺎ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮع و ﮐﺎﻣﻠﯽ را در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق و ﺗﺠﻬﯿﺰات آن

اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ و زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻌﻤﯿﺮاﺗﯽ و
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﻓﺮوش و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ

ﻓﺮوش اﻧﻮاع ﻣﻮﺗﻮر ژﻧﺮاﺗﻮر ﮔﺎز ﺳﻮز و دﯾﺰﻟﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و اروﭘﺎﯾﯽ
ﻧﺼﺐ ،ﺗﺴﺖ و راه اﻧﺪازی ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﮔﺎزی و دﯾﺰﻟﯽ در ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻮﭼﮏ CHP
ﮐﻮﭘﻠﻪ اﻧﻮاع ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎی زﻣﯿﻨﯽ ﺷﺎﻣﻞ دﯾﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر و ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی زﻣﯿﻨﯽ
ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻧﻮﺳﺎزی و ﺗﻌﻤﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ )اورﻫﺎل( اﻧﻮاع ژﻧﺮاﺗﻮر
ﻃﺮاﺣﯽ و رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮی ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی آﺳﯿﺐ دﯾﺪه و ﻓﺮﺳﻮده اﻧﻮاع ژﻧﺮاﺗﻮر
ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﺷﺎﺳﯽ و ﻓﺮﯾﻢ در اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﺑﺮد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﯾﻤﺮ ،ﺷﺎرژر ﺑﺎﺗﺮی و رﮔﻮﻻﺗﻮر وﻟﺘﺎژ
اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ،ﺳﺮوﯾﺲ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ
ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺗﻮزﯾﻊ ،ﻗﺪرت ﻓﺮﻣﺎن دﺳﺘﯽ و اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ
ﻣﺸﺎوره و آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ از ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﻧﺼﺐ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری
ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﮐﺎﻧﻮﭘﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻬﺖ ﺑﯽﺻﺪا و ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ ﮐﺮدن اﻧﻮاع ژﻧﺮاﺗﻮر
ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع رادﯾﺎﺗﻮر دﯾﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ

دﯾﺰل ﭘﺎرﺳﺎ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﺠﻮز ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و

در ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ

واردات اﻧﻮاع دﯾﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر از ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎی روز و ﻣﻄﺮح

دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻮ و اﺳﺘﻮک )دﺳﺖ دوم و ﮐﺎرﮐﺮده(

اﻗﺪام ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و ﺑﺎ ﻓﺮوش ﺑﺪون واﺳﻄﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را دارد

ﺧﺪﻣﺎت

۴

ﮔﻮﺷﻪ ای از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی دﯾﺰل
ﭘﺎرﺳﯿﺎ در ﻓﺮوش و اﺟﺎره ژﻧﺮاﺗﻮر
در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان

ﭘﺮوژه ﺑﺎزار ﺑﺰرگ اﯾﺮان ﻣﺎل

ﭘﺮوژه ﺳﮑﻮی ﻧﻔﺘﯽ ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ

ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﭘﺎرس

ﺧﺪﻣﺎت اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی

ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎﻧﻪ

ﻣﻌﺪن زﻏﺎل ﺳﻨﮓ ﮐﺮﻣﺎن

ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ

ﻻﺳﺘﯿﮏ ﺳﺎزی ﮔﯿﻼن

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﺎب راه اﯾﺮاﻧﯿﺎن

اﺳﺘﯿﻞ اﻟﺒﺮز

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻨﮓ ﻃﻼﯾﯽ ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن

ﺷﯿﺸﻪ و ﮔﺎز )ﺷﻮﮔﺎ(

ﻧﻮﯾﻦ ﺳﺨﺖ ﻓﻠﺰ ﮐﺎﺳﭙﯿﻦ

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻨﮓ و ﻓﻮﻻد ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن

ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮﻫﻮن اﺳﺘﻦ

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﻬﻦ ﮐﺎن

ﺷﺮﮐﺖ زﯾﺴﺖ ﺗﻬﻮﯾﻪ

ﯾﮑﺘﺎ ﺗﻬﻮﯾﻪ اروﻧﺪ

ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮآوری ﺳﺒﻮس ﻣﺎزﻧﺪ

روان ﺳﺎزان اﻃﻠﺲ

ﺳﺎﺑﯿﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ

اﻫﻮرا ﻣﻬﺮ ﮔﺴﺘﺮ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﻣﺲ

ﯾﻤﺎم ﺳﺎزه

ﭘﺪﯾﺪه ﺷﯿﻤﯽ ﻗﺮن

ﺣﻔﺎری ﻣﭙﻨﺎ ﻧﻮر ﮐﯿﺶ

ﮔﻮﻫﺮ ﺗﺎﺑﺎن اﻟﺒﺮز

ﭘﻤﭗ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان

ﻣﻌﺪن ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺷﻬﺎب

ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎﺳﻞ ﻧﻮش

زﯾﺴﺖ دارو داﻧﺶ

ﭘﺎﭘﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن

ﭘﺎﯾﺎ ﻣﺪرن ﮐﺎﺳﭙﯿﻦ

ﺷﺮﮐﺖ دارو ﺳﺎزی اﮐﺘﻮور ﮐﻮ

ﮔﻮﻫﺮ ﺗﺎﺑﺎن اﻟﺒﺮز

آزﻣﻮن ﻓﻠﺰ ﭘﺎرس

ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻟﻌﺎب ﺗﻬﺮان

ﻣﺮﮐﺰ دﯾﺎﻟﯿﺰ ﻓﺮدﯾﺲ

ﻣﮕﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﺳﺎﯾﭙﺎ

ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ اوﯾﮑﻮ

ﭘﯿﺎم آوران ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻌﺪن

رزوﻣﻪ ﮐﺎری

ﻓﺮا ﻣﺪرن ﺳﺎز ﭘﺎرﺳﯿﺎن

۵

