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 سپهر پروژه سپاهان               
 

 SIEMENS برق و، ابزار دقیق وارد کننده تجهیزات اتوماسیون 

  ABB نمایندگی رسمی الکتروموتور و درایو

 LOCK-Sنمایندگی رسمی اتصاالت و فیتینگ 

 EATON شرکت تابلوسازی برق مازندران و تابلوهاینمایندگی رسمی 

 مانیتورینگ و ابزاردقیق ،اتوماسیون صنعتیبرق ، های مجری و طراح پروژه

مجری برنامه جامع آموزش تخصصی در زمینه اتوماسیون صنعتی، کنترل، 

 ای مشاغلابزاردقیق و برق صنعتی بر مبنای نظام صالحیت حرفه
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 معرفی شرکت سپهر پروژه سپاهان 

های واردات تجهیزات اتوماسیون صنعتی، برق صنعتی تأسیس گردیده و فعالیت خود را در زمینه 1388شرکت سپهر پروژه سپاهان در سال      

-ساخت تابلوهای کنترل، برق و همچنین تولید قطعات مکانیکی همچنین و SIEMENS، EATON، ABBو الکتروموتور شامل برندهای 

و برنامه نویسی و  برق، اتوماسیون، ابزاردقیق و کنترل  یحیطههای مختلف در اجرای پروژه در زمینهارایه خدمات فنی و مهندسی  الکتریکی و

انی به صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور، با انعقاد رسمنظور خدمتبه 1398در سال  . این شرکتآغاز نموده استخدمات رسانی و اجرا 

های کارگاه ویژه اقتصادی انرژی پارس واقع دراندازی شعبه خود در منطقه ای با سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، اقدام به راهنامهتفاهم

بازرگانی خود در کشور ترکیه در شهر استانبول گردیده و  موفق به راه اندازی دفتر 2018و در سال سازمانی منطقه ویژه نموده است. برون

یک مجموعه کارخانه تولید تابلوهای برق با استاندارد بین المللی که طراحی و تولید تابلوهای برق طرح  1390قابل ذکر است در سال 

SIVACON t RITTAL t EATON .با الیسنس را راه اندازی نموده است 

 های ذیلحضور در وندور لیست شرکت

 لیست بلند وزارت نفت جمهوری اسالمی ایران 

 لیست بلند صنایع ملی پتروشیمی ایران 

 لیست بلند شرکت ملی گاز ایران 

 وندور تامین کنندگان و سازندگان صنایع ملی مس ایران 

 وندور تامین کنندگان و سازندگان شرکت ملی حفاری نفت ایران 

  فوالد مبارکه اصفهانوندور تامین کنندگان و سازندگان مجتمع 

 وندور تامین کنندگان و سازندگان فوالد خوزستان 

 وندور تامین کنندگان و سازندگان مجتمع فوالد خراسان 

 وندور تامین کنندگان و سازندگان مجتمع گاز پارس جنوبی 

 وندور لیست تامین کنندگان و سازندگان صنایع ملی فوالد و ذوب ایران 
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 ندگان و سازندگان شرکت ذوب آهن اصفهانوندور لیست تامین کن 

 وندور صنایع سیمان کشو 

 وندور لیست تامین کنندگان و سازندگان صنایع چینی ایران 

 وندور تامین کنندگان صنایع و معادن ایران 

 وندور لیست تامین کنندگان و سازندگان ارتباطات و زیر ساخت 

  سازی سایپاوندور لیست تامین کنندگان و سازندگان شرکت خودرو 

 وندور لیست تامین کنندگان و سازندگان شرکت ایرانخودرو و مجموعه قطعه سازان 

  شرکت خودرو سازی پارس خودرو  –نیروگاه شهید منتظری  –پلی اکریل اصفهان  –آلفا برق  –نیرو کلر 

گیری محترم و در جهت تحقق اهداف خود، با بهرهمندی مشتریان، کارفرمایان و فراگیران این شرکت در راستای برآورده ساختن رضایت     

 پردازد: الذکر میهای فوقهای زیر به فعالیت در زمینههای کادری جوان، متخصص و مستعد، در قالب دپارتماناز توانمندی

  دپارتمان فروش تجهیزاتSIEMENS  

  دپارتمان بازرگانی و تأمین تجهیزات 

 ها دپارتمان اجرای پروژه 

  دپارتمان مشاوره و نظارت 

 ای مشاغلدپارتمان آموزش تخصصی بر مبنای نظام صالحیت حرفه  

  دپارتمان ساخت و تولید 

 سازی و مهندسی معکوس دپارتمان بومی 
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ابزار که به عنوان واحد تخصصی در زمینه تأمین تجهیزات اتوماسیون صنعتی و SIEMENSدپارتمان فروش تجهیزات      

 .فعالیت دارد SIEMENSبرق فشار ضعیف و متوسط با برند  دقیق و 

در زمینه تأمین تجهیزات مورد نیاز صنایع مادر از قبیل خودروسازی، صنایع فوالدسازی و ذوب آهن،  تجهیزاتدپارتمان بازرگانی و تأمین      

ترین نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع وابسته در قالب برندهای معرفی شده با صرف کمترین زمان در واردات، تضمین اصالت کاال و مناسب

 قیمت فعالیت دارد. 

رسانی در صنایع خودروسازی، صنایع فوالدسازی و ذوب سازی و برقاتوماسیونبرنامه نویسی وهای مجری پروژهها دپارتمان اجرای پروژه 

 نماید. سازی میریزی، طراحی، هدایت و پیادهها را از ابتدا تا خاتمه، برنامهباشد که پروژهآهن، نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع وابسته می

بازرگانی، مهندسی خرید و سناریو نویسی و الجیک نویسی و ی های تخصصی در زمینهارایه دهنده مشاوره رتدپارتمان مشاوره و نظا     

 باشد. های صنعتی میانجام پروژه

ای مشاغل، برنامه جامع آموزشی گیری از مشاورین متخصص در زمینه نظام صالحیت حرفهاین شرکت با بهره تخصصی دپارتمان آموزش     

ترین اساتید و های تخصصی اتوماسیون صنعتی، کنترل، ابزاردقیق و برق صنعتی تدوین و توسط مجرببر مبنای این نظام ، در زمینهخود را 

 نماید. مربیان صنعت و دانشگاه، اجرا می

های ریتال، مدل    مجهز، توانایی تولید انواع تابلوهای برق صنعتی و کنترلی در  خانهاین شرکت، با داشتن کاردپارتمان ساخت و تولید      

دارنده جهت استفاده در صنایع فوالد های نگههای ساخت انواع انکر و پایهای، جوشی و کامپوزیتی را دارد. همچنین پروژهسیوَکُن، پیچ و مهره

 باشد. های این دپارتمان میو ذوب، از دیگر فعالیت

الکتریکی -سازی انواع کلیدهای اینترالک و تجهیزات مکانیکیاین شرکت، تا کنون موفق به بومی سازی و مهندسی معکوسدپارتمان بومی     

 های مهندسی معکوس شده است. صنایع، با استفاده از روش

ی ما ساز تقویت انگیزهار و درخشان در صنعت که زمینهای است پربهای گذشته، ایجاد رزومههای این شرکت در طی سالماحصل تالش     

 باشد. در جهت نیل به هدف غایی خود یعنی برداشتن گامی هرچند کوچک در راستای اعتالی صنعت کشور عزیزمان می
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 های اجرا شدهبخشی از پروژه                   

  تابلوهای اندازی راهساخت و ،LV پمپاژ آتشنشانی مجتمع فوالد مبارکه اصفهان 

 ، ذوب آهن اصفهان 3و ساخت تابلوهای کوره بلندسازی و مانیتورینگ اتوماسیونبرنامه نویسی 

 ، و ساخت تابلوهای پروژه بزرگ کک سازی ذوب آهن سازی و مانیتورینگ اتوماسیونبرنامه نویسی

 اصفهان

 ، و ساخت تابلوهای واحد اسید سازی ذوب آهن اصفهانسازی و مانیتورینگ اتوماسیونبرنامه نویسی 

 ، و ساخت تابلوهای زیر زمین روغن ذوب آهن اصفهانسازی و مانیتورینگ اتوماسیونبرنامه نویسی 

 سازی و مانیتورینگ و ساخت تابلوهایبرنامه نویسی ،اتوماسیون PLC , LV , DRIVE   کارخانه تولید

 سفید دشتدولومیت و منیزیم  

 ، و ساخت تابلوهای پروژه توازن ذوب آهن اصفهان )مکنده سازی و مانیتورینگ اتوماسیونبرنامه نویسی

 (3و سیستم هیتاپ باتری  3های باتری 

 ، تم و ساخت تابلوهای پروژه ریل ذوب آهن اصفهان )سیسسازی و مانیتورینگ اتوماسیونبرنامه نویسی

 پوسته زدا(

 ، و ساخت تابلوهای پروژه ایستگاه مخلوط کن گاز ذوب سازی و مانیتورینگ اتوماسیونبرنامه نویسی

 آهن اصفهان)به روز رسانی سیستم کنترلی بر حسب ارزشی حرارتی بدون توقف(

 ، و ساخت تابلوهای سازی و مانیتورینگ اتوماسیونبروز رسانی و برنامه نویسیPLC  پروژه تولید ریل

 (PLC CENTER & R-I/O) تابلو های ذوب آهن اصفهان  650نورد 

 ، و ساخت تابلوهای سازی و مانیتورینگ اتوماسیونبروز رسانی و برنامه نویسیPLC  پروژه قسمت بسته

 (PLC CENTER & R-I/Oذوب آهن اصفهان ) تابلو های  300بندی نورد 

 اصفهان مشاور پروژه هات شارژینگ ذوب آهن 

 ) طراحی ، برنامه نویسی ، اجرا و ساخت تابلو های خط نورد فوالد کوبان ) کوره پیشگرم 

  طراحی ، برنامه نویسی ، اجرا و ساخت تابلو های اصفهان فوالد خط نورد ورقSLAB) کوره پیشگرم ( 
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  طراحی و ساخت تابلوهایLV- 4000A کارخانه تولید دولومیت و منیزیم سفید دشت 

  20طراحی و ساخت تابلو های خطKV MV کوبیکل کارخانه تولید دولومیت و منیزیم سفید دشت 

  طرا حی و ساخت تابلو هایLV-4000-3200-2500 A  پروژه بزرگ ایستگاه پمپاژ خانه آب دانیلی

 ذوب آهن اصفهان

 ان تابلو های طراحی و برنامه نویسی الجیک مدار فرمLV  باPLC ذوب آهن اصفهان 

 های ها  و شبکهمانیتورینگ و کنترل دادهPLC پروژه سیمان سفید یزد 

  ساخت تابلوهایDRIVE  شرکت پتروشیمی شازند 

 اندازی و ساخت تابلوهای برق کنترل خط پتروشیمی بیستون کرمانشاهطراحی و راه 

 تان اصفهانساخت تابلوهای برق اضطراری آب و فاضالب اس 

 پروژه تله متری آب و فاضالب استان سازی و مانیتورینگ و ساخت تابلوهای برنامه نویسی ،اتوماسیون

 اصفهان

 پروژه تله متری آب و فاضالب استان سازی و مانیتورینگ و ساخت تابلوهای برنامه نویسی ،اتوماسیون

 سیستان و بلوچستان

  درایر کولر شرکت تبرکساخت تابلوهای کنترل خط اکسترودر و 

  آب و فاضالب استان اصفهانراه اندازی تابلوی برق کنترل دور موتورهای شرکت 

 کشویی طرح   اندازی و ساخت تابلوهایراهSIVACON پروژه اره و دریل ذوب آهن اصفهان  

 نویسی و اجرای برنامهSCADA ایستگاه پمپاژ گاز کشور الجزایر 

 اندازی و مونتاژ و ساخت تابلوهای کنترل راهPLC  طرح توسعه پتروشیمی رجال ماهشهر 

 مجموعه رزین پلیمر بروجن( ساخت، تابلوهای شرکت ظریف مصور( 

 شرکت دولومیت و منیزیم سفید دشتابزاردقیق  و پایپینگ کشیکابل  

 طراحی و راه اندازی روشنایی و تهویه کارخانه الستیک سازی شیراز 

 تابلو های ساخت PLC  وWinCC خیزخطوط انتقال مواد خام پاالیشگاه نفت مناطق نفت 

  250ساخت تابلو درایوهایKW 200 وKW شرکت تولیدی سیمان نیزار قم 

  355طراحی و ساخت تابلو درایوkw آب رسانی آب و فاضالب سیستان و بلوچستان 
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  ساخت تابلو هایPLC  فوالد خوزستان 2پروژه  بزرگ بیلت 

  ساخت تابلوهایPLC  )فوالد زرند ایرانیان )متکو 

  ساخت تابلوهایPLC REDUNDANT )پروژه آسیاب مجتمع کشت و صنعت امام خمینی)ره 
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 های شرکت در زمینه تأمین تجهیزاتبخشی از فعالیت

 تجهیزات PLC و مانیتورینگHMI  با برندSIEMENS  برای فوالد مبارکه اصفهان 

 های هوایی با برندکلید تجهیزاتABB  برای فوالد مبارکه اصفهان 

 تجهیزات برق صنعتی با برند Schneider Electric  برای فوالد مبارکه اصفهان 

  تجهیزات مانیتورینگHMI وWinCC  با برندSIEMENS  برای شرکت ذوب آهن اصفهان 

  تجهیزاتPLC  با برندSIEMENS  ذوب آهن اصفهانبرای شرکت 

 با برندموتور الکترو تجهیزاتABB  برای فوالد مبارکه اصفهان 

 تجهیزات الکتروموتور با برند SIEMENS  برای فوالد مبارکه اصفهان 

  تجهیزاتPLC با برندSIEMENS   فوالد خراسانبرای شرکت 

 مانیتورینگ تجهیزاتHMI  با برندSIEMENS   پاالیشگاه نفت اصفهانبرای شرکت 

 با برند  تجهیزات برق صنعتی Schneider Electric  برای شرکت ظریف مصور 

 تجهیزات درایو با برندABB  برای فوالد مبارکه اصفهان 

 تجهیزات PLC و مانیتورینگHMI  با برندSIEMENS  برای پتروشیمی ماهشهر رجال 

 با برندزات الکتروموتور تجهیABB  برای پتروشیمی ماهشهر رجال 

  تجهیزات مانیتورینگHMI  با برندSIEMENS برای پاالیشگاه گاز فجر جم 

 تجهیزاتPLC  و مانیتورینگHMI    و باندلS7-400H با برندSIEMENS   فوالد سفید دشتبرای 

 تجهیزاتPLC  با برندSIEMENS  و مانیتورینگ و برق صنعتی برای شرکت فوالد کویر 

 تجهیزاتPLC  و مانیتورینگHMI    و باندلS7-400H با برندSIEMENS   ورق فوالد چهار محال وبختیاریبرای 

  با برندبرق صنعتی تجهیزات Schneider Electric  برای شرکت ذوب آهن اصفهان 

 تجهیزات PLC با برندSIEMENS  برای مجتمع گاز پارس جنوبی 
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  با برندتجهیزات الکتروموتورABB  برای پتروشیمی ماهشهر رجال 

 تجهیزات الکتروموتور با برندABB  برای مجتمع گاز پارس جنوبی  

 تجهیزات PLC با برندSIEMENS  برای شرکت نفت فالت قاره 

 تجهیزات PLC با برندSIEMENS  برای شرکت پتروشیمی زاگرس جنوبی 

 تجهیزات PLC با برندSIEMENS  برداری فارسبرای شرکت مدیریت تولید برق و بهره 

 تجهیزات PLC با برندSIEMENS  برای پاالیشگاه نفت اصفهان 

 تجهیزات الکتروموتور با برندABB  برای پاالیشگاه اصفهان 

 با برند  تجهیزات برق صنعتی Schneider Electric برای پاالیشگاه نفت اصفهان 

  تابلوهای برق کشویی با برند EATONبرای پاالیشگاه نفت اصفهان 

 تجهیزات PLC با برندSIEMENS  برای شرکت پرشین فوالد 

 تجهیزات PLC و مانیتورینگHMI  با برندSIEMENS  برای شرکت ایرانترانسفو 

 تجهیزات PLC  و مانیتورینگHMI  با برندSIEMENS  برای شرکت ترانسفورماتور زنگان 

 تجهیزات PLC با برندSIEMENS  برای شرکت صنایع غذایی پگاه اصفهان 

 تجهیزات PLC با برندSIEMENS  برای شرکت صنایع غذایی پگاه شیراز 

 تجهیزات PLC با برندSIEMENS  برای شرکت صنایع غذایی پگاه تهران 

 تجهیزاتPLC با برندSIEMENS  برای شرکت صنایع غذایی پگاه شهرکرد 

 تجهیزات درایو با برندABB  برای شرکت صنایع غذایی پگاه شهرکرد 

 تجهیزات PLC با برندSIEMENS  برای شرکت لوله و نورد اصفهان 

 تجهیزات PLC با برندSIEMENS  برای شرکت لوله و نورد اسپیرال 

  تجهیزاتLOW VOLTAGE  با برندSIEMENS شگاه نفت آبادانبرای پاالی 

  تجهیزاتLOW VOLTAGE  با برندSIEMENS برای شرکت صنایع غذایی چیتوز 

 تجهیزات PLC و مانیتورینگHMI  با برندSIEMENS  برای شرکت شیر گاز آذران 
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 تجهیزات PLC و مانیتورینگHMI  با برندSIEMENS  زشی فنی نفت اصفهانوبرای مجتمع آم 

 تجهیزات PLC و مانیتورینگHMI  با برندSIEMENS  برای پتروشیمی بندر امام 

 تجهیزات PLC و مانیتورینگHMI  با برندSIEMENS  برای شرکت سیمان المرد 

 تجهیزات PLC و مانیتورینگHMI  با برندSIEMENS  اصفهان برای شرکت سیمان سپاهان 

 تجهیزات PLC و مانیتورینگHMI  با برندSIEMENS  برای شرکت فوالد ماهان 

 تجهیزات PLC و مانیتورینگHMI  با برندSIEMENS  برای شرکت گیتی پسند 

 تجهیزات PLC و مانیتورینگHMI  با برندSIEMENS  برای شرکت صنایع غذایی پپسی 

 تجهیزات PLC با برندSIEMENS  برای شرکت تام ایران خودرو 

 تجهیزات PLC با برندSIEMENS  برای شرکت باطری سپاهان 

 تجهیزات الکتروموتور با برندABB  برای شرکت سیمان سپاهان 

 تجهیزات الکتروموتور با برندABB  برای شرکت سیمان المرد 

 تجهیزات برق صنعتی با برندSchneider Electric  برای کارخانه قند اصفهان 

  تابلوهای برق کشویی با برند EATONانبرای کارخانه قند اصفه 

 تجهیزات برق صنعتی با برندSchneider Electric  برای شرکت بین المللی ایریسا 

 تجهیزات PLC و مانیتورینگHMI  با برندSIEMENS  برای شرکت بین المللی ایریسا 

 تجهیزات PLC و مانیتورینگHMI  با برندSIEMENS  برای شرکت فوالد تکنیک سپاهان 

 تجهیزات الکتروموتور با برندABB  برای شرکت ذوب آهن اصفهان 

 تجهیزات درایو با برندABB  برای شرکت ذوب آهن اصفهان 

 تجهیزات PLC و مانیتورینگHMI  با برندSIEMENS  اکریل اصفهانبرای شرکت پلی 

 تجهیزات برق صنعتی با برندSchneider Electric  اکریل برای شرکت پلی 

 تجهیزات برق صنعتی با برندSIEMENS  ریلاکبرای شرکت پلی 

 تجهیزات PLC و مانیتورینگHMI  با برندSIEMENS   5برای شرکت گاز منطقه 

 تجهیزات PLC و مانیتورینگHMI  با برندSIEMENS  برای مرکز آموزش نفت اصفهان 
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 تجهیزات PLC و مانیتورینگHMI  با برندSIEMENS   هسا(  سازی ایرانشرکت هواپیمابرای( 

 تجهیزات PLC و مانیتورینگHMI  با برندSIEMENS  برای شرکت صاایران  

 تجهیزات PLC و مانیتورینگHMI  با برندSIEMENS  صنایع ملی مس ایران  برای شرکت 

 تجهیزات PLC و مانیتورینگHMI  با برندSIEMENS  سایپا  برای شرکت 

 تجهیزات PLC و مانیتورینگHMI  با برندSIEMENS  ه ملی نفت )تمام مناطق( خطوط لول برای شرکت 

  تامین درایو با برندABB )برای شرکت تیوا تجارت ماهان)پروژه دولومیت و منیزیم سپید دشت 

  تامین انواع اتصاالت،لوله های استیل و فیتینگ با برندS-LOCK برای شرکت ذوب آهن اصفهان 

 

 ساخت، تولید و مهندسی معکوسهای بخشی از فعالیت

  انواع تابلوهای برق صنعتی و کنترل و توزیع برقساخت و مونتاژ 

 و سیوکن ساخت و مونتاژ تابلوهای طرح ریتال 

 ساخت و مونتاژ انواع تابلوهای کنترل، فرمان و قدرت 

 ساخت تابلوهای فشار ضعیف، متوسط و فشار قوی 

  تابلوهای کنترل وPLC 

  تابلوهای توزیعMCC 

 تابلوهای بانک خازنی 

  مانیتورینگتابلوهای فرمان و 

  تابلوهایLV- MV   

 شامل  طراحی و ساخت قالبهای پالستیک و دایکاست مخصوص قطعات صنعت برقConnectorبه  ها و دسته کلیدها

 صورت خاص
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  مهندسی معکوس و ساخت قطعات الکترومکانیکی شاملSpacer ،Cable Holderهای ، قطعات سوییچ و ترمینال و پین

 نری و مادگی 

 سازی کلیدهای بومیINTERLOCK  

 ها و الینرهای کشاورزی ساخت نازل 

 هایسیمان از جنس فوالد نسوز برای کارخانهذوب، فوالد و  های صنایعها و متعلقات کورهساخت انکرها، زیکمنت 

 سیمان  فوالدسازی، ذوب آهن و

 

 سازیصنعتی و اتوماسیونهای پروژه اجرایطراحی و  مشاوره،های شرکت در زمینه بخشی از فعالیت

 تجهیزات فشار ضعیف و کنترلرهای دور موتور 

  برنامه نویسی و پیکر بندیPLC 

 اتوماسیون و مانیتورینگ صنعتی 

 های کنترل و مانیتورینگ صنعتیسیستم 

 های نمایشهای هشدار دهنده و پانلسیستم 

 های صنعتیابزاردقیق، حسگرها و مبدل 

 کنترلیمتری و تلههای تلهسیستم 

 مانیتورینگ خطوط تولید و صنایع 

 های انتقال اطالعات در محیط صنعتیسیستم 

 ها مانیتورینگ، کنترل و مدیریت داده آوری،های جمعسیستمSCADA  

  خطوط فوالد سازی و ریختگری صنایع فوالد و ذوبکنترل و مانیتورینگ 

 د و ذوببرنامه نویسی و شبکه خطوط فوالد سازی و ریختگری صنایع فوال 

 برنامه نویسی و بهینه سازی خطوط نورد در صنایع فوالد سازی 

 کنترل و بهینه سازی کوره های القایی و دوار و احیا در صنایع فوالد و ذوب 
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 تقویت و یا تقلیل فشار( های پمپاژ و مدیریت مخازن نفت و گاز و خطوط لولهکنترل و مانیتورینگ بالدرنگ ایستگاه( 

 ها و مراکز توزیع، فوق توزیع و انتقال برقو دیسپاچینگ پست مانیتورینگ 

  ساخت تابلوهای برق خطوط تولید 

  واحد تعمیرات قطعات برقی وPLC  و کنترل دور موتور 

 اندازی دیزل ژنراتور و برق اضطراری راه 

  ساخت تابلوهای برقMV  و LV 

 سازی قطعات تولیدی و مهندسی معکوسبومی  

 وایرینگ و اجرای وایرلس انتقال دیتاکشی و کابل  
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28و  25، 24های برون سازمانی، واحدهای شماره کارگاه  

07731374652:تلفکس    Tel& Fax :+987731374652 

Website: https://spsepahan.com/   Email Address: Spsepahan@spsepahan.com 

 

 

 شرکت سپهر پروژه سپاهان آمادگی خود را جهت هرگونه همکاری و تبادل نظر اعالم میدارد

 فتر اصفهان: د

 طبقه سوم، 249ساختمان خیابان چهارباغ خواجو، ابتدای خیابان عافیت، جنب خیریه امام محمد باقر، 

 09133057826و  03132247922و  03132247921

 فروشگاه:

 خیابان چهارباغ خواجو ، مجتمع تجاری صدر ، فروشگاه سپاهان زیمنس

 03132732036و  03132732422

 دفتر عسلویه: 

 28و  25، 24سازمانی، واحدهای برون های سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ، مجموعه کارگاه

 09176677883 و 07731374652 و 07731374651

 : کشور چیندفتر 
Unit 3 , building 6 , no.375 , longhair west road , zhong yuan district , Zhengzhou, henan , china 

  
tell:0086-18695902605 

 :کارخانه

 ( ، بن بست پیروزی ، تابلوسازی شرکت سپهر پروژه سپاهان 46اصفهان، شهرکت صنعتی دولت آباد، خیابان بهارستان )
09911035914 

 

Websites: 
/http://spsepahan.com 

 sps.co79@yahoo.com و spsepahan@spsepahan.comآدرس ایمیل: 
                                                  

09393057826 
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