
واحد تولید محتوا        تیر ۱۴۰۰



ا م ه  ر ا ب ر ۲د

این شرکت به صورت رسمـی در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ به صورت مسئـولیـت مـحدود و با

شماره ثبت ۵۲۳۱۹۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۳۳۰۱۸ در 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 می باشد
 

در صورت نیاز به دریافت گواهی ارزش افزوده لطفا به سایت اداره مالیات مراجعه و با گزینه
کد اقتصادی جدید  411575476369 آن را استعالم فرمائید.

 
https://www.evat.ir/frmNewvalidationofregistration.aspx



ا  م ا  ب س  ا م ۳ت

راه های ارتباطی با دیزل پارسیا
دفتر تهران :        ۰۹۱۲۸۴۶۴۳۳۹

مدیر فروش:        ۰۹۱۲۱۲۵۹۷۷۹  

کارشناس فروش:  ۰۹۱۲۸۶۹۵۳۱۸

آدرس دفتر و کارگاه:
تهران، انتهای شهرک صنعتی چهاردانگه،

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

کدپستی:  ۳۳۱۹۱۱۷۹۲۵
 

دریافت لوکیشن  از برگه درباره و تماس
dieselparsia.com/about  : وب سایت

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

۱

۲

برای دریافت اطالعات بیشتر، مطالب
آموزشی و کاربردی از نیروگاه های گازی،

معرفی شرکت های تولید کننده دیزل ژنراتور
و مشخصات فنی و راهنمای نگهداری و

سرویس مولد های برق به وب سایت ما
مراجعه کنید.

ساعت کار دفتر و پشتیبانی
شنبه تا چهارشنبه ۹ تا ۱۸ 

پنج شنبه ۹ تا ۱۴ 
پشتیبانی فروش و اجاره شبانه روزی

 



۴خدمات

با توجه به اساسنامه ما در این شرکت خدمات متنوع و کاملی را در زمینه تولید برق و تجهیزات آن
انجام می دهیم. همچنین با توجه به داشتن امکانات کارگاهی و زیر ساخت های کامل تعمیراتی و

پشتیبانی انجام گارانتی فروش و سایر فعالیت ها را به شرح زیر انجام می دهیم
 

خدمات دیزل پارسیا

فروش انواع موتور ژنراتور گاز سوز و دیزلی از بهترین برند های امریکایی و اروپایی
 CHP نصب، تست و راه اندازی نیروگاههای برقی گازی و دیزلی در مقیاس کوچک

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 برد الکترونیکی همانند تایمر، شارژر باتری و رگوالتور 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 بی صدا و سایلنت کردن انواع ژنراتور
ساخت انواع رادیاتور دیزل ژنراتور در ابعاد مختلف

 

طراحی و ساخت انواع شاسی و فریم در ابعاد گوناگون

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 شرکت های مختلف را دارد



ری ا ک مه  و ز ۵ر

گوشه ای از فعالیت های 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
 

الستیک سازی گیالنبانک سپه
 

شرکت مهاب راه ایرانیان
 

پیام آوران نوین معدن
 

استیل البرز
 

شرکت سنگ طالیی طبرستان
 

شیشه و گاز (شوگا)
 

نوین سخت فلز کاسپین
 

شرکت سنگ و فوالد هرمزگان
 

شرکت پرهون استن
 

شرکت زیست تهویه 
 

شرکت سنگین کهن کان
 

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 
 

فرا مدرن ساز پارسیان
 


