شرکت مهندسی پاراکس
تا عٌایت ٍ لطف خذاًٍذ ٍ تا تْرُ گیری از کارضٌاساى تَاًوٌذ داخلی ،هطاٍراى داًطگاّی ٍ تْرُ جستي ازداًص هتخػػیي خارج از
کطَر ضرکت د٘ا ـٙعت در سال ۱۳71درتْراى تأسیس گردیذ.
خرسٌذین کِ اعالم ًوائین درایي سالْای پرفراز ٍ ًطیة تَاًستِ این تا حذ زیادی تِ اّذاف ضرکت کِ تأهیي ایوٌی ٍاهٌیت ٍتسْیل
رٍش کار ٍ زًذگی هردم تِ هٌظَر ارتقای آراهص خاطر آًْاستً ،ائل آهذُ ٍ سْن تسرگی از خذهت رساًی ٍ ارتقاء سیستنّای ایوٌی ٍ
حفاظتی را تِ خَد اختػاظ دّین .تْرُ گیری از جذیذتریي تجْیسات ٍ تکٌَلَشی رٍز جْاى

ٍ رعایت استاًذاردّای هرتثط ٍ ارتقاء

کیفی خذهات در زهیٌِ سیستنّای ایوٌی ٍ حفاظتی از ًقاط قَت ٍ اغَلی است کِ در تواهی هراحل هذًظر هؤسساى ایي ضرکت از تذٍ
تأسیس تاکٌَى تَدُ است ٍ ترّویي اساس تالش ترآى ضذُ است تا هحػَالت ارائِ ضذُ تَسط ایي ضرکت از استاًذارد ٍ سطح
کیفی تاالیی ترخَردار تاضٌذ.
در ایي هجوَعِ تِ هحػَالت قاتل عرضِ تَسط ایي ضرکت اضارُ هیگردد ٍ هذیریت ٍّوکاراى تا تجرتِ ضرکت در تخصّای فرٍش
ٍ فٌی ٍ اداری اهیذٍارًذ تا در اختیار داضتي اًحػار ارائِ ترخی از هحػَالت ایوٌی ٍحفاظتی رٍز جْاى در جوَْری اسالهی ایراى از
ایي طریق ضرکتّای ّوکار ٍ هػرف کٌٌذگاى هحترم را در زهیٌِ اًتخاب تجْیسات هَرد ًیاز یاری ًوایٌذ.
در سال  1392تا تَجِ تِ ًیاز تازار داخلی تِ فٌاٍری ّای رٍز دًیا ،ضرکت پاراکس تا هذیریت هٌْذس رحواى تاجیاًی در اغفْاى
تاسیس ضذ ،ایي ضرکت تا تَجِ تِ هذت کَتاُ تاسیس هَفق تِ دریافت گَاّی ٍ اعالم ًوایٌذگی از ضرکت دًا غٌعت ضذُّ ،ن اکٌَى
ضرکت پاراکس تا تیص از یک دِّ تجرتِ هذیراى ٍ هتخػػیي خَد تا کادری هتخػع ،تحػیلکردُ ٍ هجرب یکی از ضرکت ّای
هعتثر ٍ ضٌاختِ ضذُ ایراًی در حَزُ فعالیتّای خَد هی تاضذ.
هفتخرین اهرٍز تا تجرتِتر ٍ تَاًوٌذتر از دیرٍز تَاًستِاین تا داضتي ًوایٌذگی هحػَالت هعتثر از ضرکتّای جْاًی تِ ارائِ کاال ٍ
خذهات هطلَب تپردازین .در حال حاضر ضرکت پاراکس ًوایٌذگی هحػَالت ًظارت تػَیری  GRUNDIGآلواى ٍ Qihanچیي
در استاى اغفْاى هی تاضذ.
تا تطکر
هذیریت تاجیاًی

شرکت مهندسی پاراکس

برخی توانایی های شرکت پاراکس
 بررسی و اهکان سنجی اهنیتی جهت تاسیس هراکس در هناطق جغرافیایی
 بررسی و توسعه پدافند غیر عاهل سازهان ها و ارگانها
 ارائه هشاوره اهنیتی
 تهیه و تدارک اقالم اهنیتی خاص
 طراحی ،هشاوره و پیاده سازی سیستن های حفاظت فیسیکی
 طراحی  ،هشاوره و پیاده سازی سیستن های حفاظت الکترونیک
 طراحی  ،هشاوره و پیاده سازی سیستن های اهنیت اطالعات
 طراحی  ،هشاوره و پیاده سازی شبکه های کاهپیوتری و ایجاد شبکه های نظارت تصویری و
خطوط تلفنی روی بستر شبکه
 طراحی  ،هشاوره و پیاده سازی سیستن صوت و پیجینگ سازهان ها و ارگانها
 برگساری دوره های آهوزشی هتناسب با نیاز سازهان ها و ارگانها
 اورشانس شبکه(ارائه خدهات  24ساعته پشتیبانی شبکه جهت هشترکین)

شرکت مهندسی پاراکس
ٚزارت خا٘ٞ ٝا  ٚظازٔاٖ ٞای دِٚتی
ٔجتٕع پترٚؼیٕی رازی تٙذر أاْ خٕیٙی
ٔجتٕع پترٚؼیٕی رازی تٙذر ٔا ٜؼٟر
ٔجتٕع پترٚؼیٕی اـفٟاٖ

ٚزارت ٘فت

ظاختٕاٖ ٚاْ  ٚتاز٘ؽعتٍی
ظازٔاٖ حراظت فاز اَٚ
ظازٔاٖ حراظت فاز دْٚ
ا٘ثار ٔروسی ٔالـذرا (تٟراٖ پارض)
٘یرٌٚا ٜجٛٙب اـفٟاٖ
واالی ٘فت ا٘ثارٞای تازرٌا٘ی ری
٘یرٌٚا ٜورخ ٝوارٖٚ
ؼروت ّٔی ـادرات ٌاز ایراٖ
ؼروت ٘فت  ٚواز پارض
پاالیؽٍاٌ ٜاز ٞاؼٕی ٘صاد
ؼروت آب  ٚفاظالب ؼٟر ری

ٚزارت ٘یرٚ

ظازٔاٖ ترق ٔٙطم ٝای تٟراٖ
ؼروت ظایثر (ٚزارت ٘یر)ٚ
ٚزارت تازرٌا٘ی

ظاختٕاٖ ٔروسی

ٚزارت جٟاد وؽاٚرزی

ظاختٕاٖ ٔروسی

ٟ٘اد ریاظت جٕٟٛری

ظاختٕاٖ ٔروسی
ظاختٕاٖ ظفیذ
ظاختٕاٖ وٛثر
ظاختٕاٖ تاؼٍاٜ

ٔخاترات

ٔروس تحمیمات ٔخاترات

ٌٕرن جٕٟٛری اظالٔی

ٟٔرآتاد
ٔرز تازرٌاٖ
پرٚشٞ ٜای تیٗ إِّّی
تروٕٙعتاٖ

رایس٘ی فرٍٙٞی ایراٖ

آِثا٘ی
ی٘ٛاٖ
لسالعتاٖ
تاوٛ
ِثٙاٖ
فرٔا٘ذاری ٞا
ؼٟرداری تٟراٖ

ظاختٕاٖ ٔروسی
ٔٙطم4 ٝ

شرکت مهندسی پاراکس
ظٕٙاٖ
ٔاز٘ذراٖ
اظتا٘ذاری

یسد
ورٔاٖ
اردتیُ
ایالْ
ؼاٞرٚد

فرٔا٘ذاری
فرٚدٌاٜ
ایراٖ ایر

آؼیا٘ٞ ٝای تٟراٖ

فرٚدٌا ٜپیاْ

ورج

فرٚدٌا ٜؼٟیذ ٞاؼٕی ٘صاد

ٔؽٟذ
ظایر ارٌاٖ ٞا  ٚظازٔاٖ ٞا

وارخا٘ ٝپٕپیراٖ تثریس

آزرتایجاٖ ؼرلی

وارخا٘ٔ ٝتٛشٖ تثریس

آررتایجاٖ ؼرلی

ٔٛز ٜاـفٟاٖ

اـفٟاٖ

ٔروس ٔطاِعات  ٚپصٞٚؽٟای فرٍٙٞی

تٟراٖ

وّی ٝفرٚؼىاٞ ٜای رفاٜ

تٟراٖ  ٚؼٟرظتاٖ ٞا

وارخا٘ ٝالظتیه ویاٖ تایر

تٟراٖ

وارخا٘ ٝخٛد ٚظازی ظایپا

تٟراٖ

وارخا٘ ٝچرخؽٍر تثریس

تثریس

وارخا٘٘ ٝیرٔ ٚحروٝ

تٟراٖ

ٞتُ تسري آزادی

تٟراٖ

فرٚؼٍأ ٜروسی ٔالـذرا

تٟراٖ

وارخا٘ ٝالِ ٝوأپیٛتر

تٟراٖ

تٟسیعت تٙیاد

تٟراٖ

ؼروت ؼاٞذ

تٟراٖ

ٔروس تیٗ إِّّی ٌفتٍٛی تٕذٖ ٞا

تٟراٖ

ؼروت آتی ٝدٔا٘ٚذ

تٟراٖ

وارخا٘ ٝاتٛتٛض ظازی عماب()scania

تٟراٖ

ؼروت ایراتُ (ایرا٘ٛویا)

تٟراٖ

رظتٛراٖ ز٘جیر ٜای آ٘ذٚ

تٟراٖ

وٛؼػ رادیا٘ٛر

تٟراٖ

ؼروت فراب(ظاختٕاٖ ٔروسی)

تٟراٖ

فرٍٙٞعتاٖ ٙٞر

تٟراٖ

ٔٛز ٜؼٟرورد

چٟار ٟٔاَ تختیاری

شرکت مهندسی پاراکس
ٞرٔسٌاٖ

ٞتُ تسري داریٛغ (ویػ)
ِیعت پرٚشٞ ٜای ا٘جاْ ؼذ ٜظیعتٓ اعالْ  ٚاطفاء حریك
اظتا٘ذاری
اظتا٘ذاری لٓ

لٓ

اظتا٘ذاری لسٚیٗ

لسٚیٗ

اظتا٘ذاری فارض

فارض

اظتا٘ذاری ظٕٙاٖ

ظٕٙاٖ

اظتا٘ذاری ٔاز٘ذراٖ(ظاری)

ٔاز٘ذراٖ

اظتا٘ذاری آررتایجاٖ ؼرلی (تثریس)

آررتایجاٖ ؼرلی

ؼٟرداری ٔٙطم7 ٝ

تٟراٖ
ظازٔاٖ ٞای دِٚتی

ٟ٘اد ریاظت جٕٟٛری

تٟراٖ

ٔجٕع تؽخیؿ ٔفّحت ٘ظاْ

تٟراٖ

ٚزارت آٔٛزغ  ٚپرٚرغ

تٟراٖ

ٚزارت فر ٚ ًٙٞارؼاد اظالٔی

تٟراٖ
ٞرٔسٌاٖ

ٔجتٕع فٛالد

خٛزظتاٖ
ٔثارو ٝاـفٟاٖ
پرٚشٞ ٜای تیٗ إِّّی
ی٘ٛاٖ
آِثا٘ی

رایس٘ی ٞای فرٍٙٞی ایراٖ

تاوٛ
لسالعتاٖ
ِثٙاٖ
ظایر ارٌاٖ ٞا  ٚظازٔاٖ ٞا

ٔجتٕع ظرْ ظازی رازی

اِثرز

ادارٔ ٜیراث فرٍٙٞی ؼٟر ورد

چٟار ٟٔاَ تختیاری

وارخا٘ ٝایراٖ دارٚ

تٟراٖ

وارخا٘ ٝالِ ٝوأپٛتر

تٟراٖ

ٔروس ٔطاِعات پصٞٚؽٟای فرٍٙٞی

تٟراٖ

ظازٔاٖ فر ٚ ًٙٞارتثاطات اظالٔی

تٟراٖ

ٔٛظع ٝخیری ٝحضرت رظ(َٛؾ)

تٟراٖ

وّی ٝفرٚؼٍاٞ ٜای رفا ٜدر تٟراٖ  ٚؼٟرظتاٖ ٞا

تٟراٖ

ٔروس تحمیمات ٔخاترات

تٟراٖ

ؼروت ظٟأی تیٕ ٝاِثرز

تٟراٖ

شرکت مهندسی پاراکس
وتاتخا٘ ٝآیت أ ...رعؽی ٘جفی (ر)ٜ

تٟراٖ

افرا٘ت

تٟراٖ

تاؼٍا ٜتا٘ه ّٔت

تٟراٖ

وارخا٘٘ ٝیرٚی ٔحروٝ

تٟراٖ

ؼروت آریاٖ آظا٘عٛر

تٟراٖ

ظاختٕاٖ ٔروسی ؼروت تیٕ ٝپارظیاٖ

تٟراٖ

ظاخت تٛرتیٗ ٔپٙا(تٌٛا)

تٟراٖ

ٔٛظع ٝتٙظیٓ ٘ ٚؽر آثار أاْ(ر)ٜ

تٟراٖ

ٞتُ الِ ٝتٟراٖ

تٟراٖ

ٔجتٕع ٔعى٘ٛی ظثحاٖ

تٟراٖ

ؼروت تِٛیذی ورٚز

تٟراٖ

ٔٛظع ٝخیری ٝظإِٙذاٖ وٟریسن

تٟراٖ

ٔجتٕع ٔعى٘ٛی ٔاٞاٖ

تٟراٖ

تاتیراٖ ( خط ٔترٚی تٟراٖ)

تٟراٖ

تیٕ ٝدی

تٟراٖ

آٔٛزغ  ٚپرٚرغ اران

تٟراٖ

تازار پا٘یس ویػ

ٞرٔسٌاٖ

ؼروت ؼادریػ یسد

یسد

وارخا٘جات تعٕیرات ِىٛٔٛتی ٛتافك

یسد

وارخا٘جات ویادیسَ(جی)

اـفٟاٖ

وارخا٘جات ویادیسَ(ظجسی)

اـفٟاٖ

ا٘ثار وارخا٘جات ویادیسَ(جی)

اـفٟاٖ

وارخا٘٘ ٝعاجی ترادراٖ حمی(ؼٟرن أاْ حعیٗ)

اـفٟاٖ

وارخا٘ ٝـٙایع رٚؼٙایی آراْ

اـفٟاٖ

معادن صنایع سنگ جوشقان

ٔیٕ ٝاـفٟاٖ

وارخا٘ ٝتسري ـٙایع ظ ًٙجٛؼماٖ

ٔیٕ ٝاـفٟاٖ

وارخا٘ ٝتسري ـٙایع ظ ًٙزرٌری

ٔیٕ ٝاـفٟاٖ

وارخا٘ ٝتسري ـٙایع ظ ًٙآزادی

ٔیٕ ٝاـفٟاٖ

وارخا٘ ٝتسري ـٙایع ظٟٔ ًٙر

ٔیٕ ٝاـفٟاٖ

وارخا٘ ٝآظفاِت ٔیٕٝ

ٔیٕ ٝاـفٟاٖ

فرٚؼٍا ٜتسري اـفٟاٖ

خ ٘ظر ؼرلی اـفٟاٖ

فرٚؼٍا ٜتسري ؼىارٔٚاٞی ظٕعارزادٜ

چٟارتاغ عثاظی اـفٟاٖ

ظاختٕاٖ اداری تجاری ظٕط

درٚاز ٜدِٚت اـفٟاٖ

ٔروس تعٕیرات ٔٛتایُ ٘ٛویا

فردٚظی اـفٟاٖ

ؼروت وأپیٛتری ٘ٛیذ چىاٚن

چٟاراٞ ٜؽت تٟؽت اـفٟاٖ

شرکت مهندسی پاراکس
ؼروت وأپیٛتری خٛرؼیذ ارتثاطات

چٟاراٞ ٜؽت تٟؽت اـفٟاٖ

ؼروت وأپیٛتری خٛرؼیذ ارتثاطات ؼعث ٝدٚ

خ ٔیر اـفٟاٖ

ا٘ثارٞای ٕ٘ایٙذٌی ؼروت تف ًٙظازی دیا٘ا ٍْٛٙٔ ٚ

.............

ٔذیریت ؼعة پیتسا ٕٞ ٚثرٌر ٘یه ؼاٖ

چٟاراٌّ ٜسار اـفٟاٖ

ٕ٘ایٙذٌی وِٛر ٞای ٌازی اٚجٙراَ ٌ ٚری

خ ظپ ٝظاالر اـفٟاٖ

ٕ٘ایٙذٌی وِٛر ٞای ٌازی اٚجٙراَ ٌ ٚری

ؼاٞیٗ ؼٟر

ٕ٘ایٙذٌی وِٛر ٞای ٌازی اٚجٙراَ ٌ ٚری

واؼاٖ

وارٌاٞ ٜای ظاخت ِٛازْ ٚرزؼی پاروٟا ٚایعتٍاٞ ٜای اتٛتٛض ٚاتعت ٝتٝ

جاد ٜلّع ٝؼٛر اـفٟاٖ

ؼٟرداری اـفٟاٖ ٚؼروت ٘یه ا٘ذیػ
وارخا٘ ٝآتّیٕٛی ٘اجی

ؼٟرن ـٙعتی جی اـفٟاٖ

وارخا٘ ٝوٙذ ِٝٚظازی اردواٖ یسد

اردواٖ یسد

وارٌا ٚ ٜا٘ثار دیسَ ش٘راتٛر آلای ظّجٛلیاٖ (ؼاٞپٛر جذیذ)

اـفٟاٖ

وارخا٘ ٝتٟتر پالظت ّٔه ؼٟر

ّٔه ؼٟر اـفٟاٖ

ا٘ثار تسري آ ٗٞآالت  110ؼاٞپٛر جذیذ

اـفٟاٖ
پرٚشٞ ٜای در دظت الذاْ

وّی ٝؼعة تا٘ه تٛظع ٝـادرات وُ وؽٛر

وُ وؽٛر
تٟراٖ
ایالْ

ؼعة تا٘ه ّٔی

لٓ
فارض

شرکت فوالد کویر

کاشان و اصفهان

هدارس شاهد

اصفهان

