
گروه کارخانجات مولد صنعت بهاران

مشتقات نفتی

لوازم خانگی

انرژی خورشیدی 

پالستو فوم

(سمنان)مولد پترو تهران آریا 

بهارانصنعتمولدکارخانجاتگروه
سالازراخودهایفعالیت(خاصسهامی)

ازیکیبهاکنونهموشروعتهراندر1377
دیلتبایراندرتولیدیهلدینگهایبزرگترین

کارخانه3بودنداراباصنعتمولد.استشده
روزاستانداردهایبهمجهزخانگیلوازمتولید
واحد2واتوماتیکپالستوفومتولیدواحد2دنیا،
انسیلپتازنفتیمشتقاتبندیبستهوتولید
.استبرخوردارتولیدامردرباالییبسیار

اساسبرکهدالرمیلیون10شرکتثبتیسرمایه
الریمیلیاردپانصدمعادلمرکزیبانکارزنرخ
.باشدمی

(شیراز)برین 

(سمنان)مولد کاشانه 

(اهواز)بایاتک 

(سمنان)بایافوم 

(شیراز)فارس گراته 



کارخانجات تولید لوازم خانگی

نام و محل 

کارخانه 

مساحت 

زمین 

متر )

(مربع

مساحت 

سوله 

صنعتی 

(متر مربع)

مساحت دفتر

مرکزی تهران

(متر مربع )
دخط تولی

مولد کاشانه 

(ایوانکی سمنان)

(شیراز)برین 

(اهواز)بایاتک 

3958229696662/5

متر زمین، 851
متر اداری 1000

(ملک نورمحمد)

متر 440متر زمین، 440
، (ملک قائم مقام)اداری 

تجاری با ساختمان  انبار
جاده مخصوص  )اداری 

(کرج

متر زمین، 760
متر اداری 1000

(ملک بهار)

خط رنگ تمام 
اتومات، خط تولید 

یخچال کندی، 
بایاتک و هوور

خط تولید کامل  
ه یخچال فیلکو ب
فرم آمریکایی

خط رنگ تمام 
اتومات، خط مونتاژ  
یخچال و ماشین  

لباسشویی

239245

694400

12000

6000336

500

مساحت 

ساختمان اداری

(متر مربع)



ومربعمتر39582مساحتبهزمینیدرکاشانهمولدکارخانه

.گردیداحداث90سالدرسولهمربعمتر29696با

ذیرفتهپصورتایتالیاییوایرانیمهندسینتوسطعمرانیعملیاتکلیه
.است

یاجراونظارتباوشدهخریداریایتالیاکشورازتولیدخطوطتمامی
.استگردیدهاندازیراهونصبایتالیاییمهندسین

ولباسشوییمونتاژخط2–یخچالتولیدخط2شاملکارخانهاین
.دباشمیظرفشوییولباسشوییبدنهاتوماترنگاتاقوظرفشویی

ولباسشوییماشین500یخچال،1250روزانهتولیدظرفیتباکارخانهاین
خارجیوداخلیهاینیازپاسخگویتواندمیظرفشوییماشین250
.باشد

دربوبدنهفومتزریقهایدستگاهوجوداهمیتحائزنکاتدیگراز
روزیداتتولابرقابتامکانوبودهبفردمنحصرکامالکهباشدمییخچال

.باشدمیدارارادنیا

واحدنظارتباایندزیتهوور،اوشن،کندی،هایبرندکارخانهایندر
استیدهگردتولیددنیاروزاستانداردهایباوایتالیاییکیفیتکنترل



مربعمتر239245مساحتبهزمینیدربرینکارخانه

.استگردیدهاحداثمربعمتر12000باو

وخریداریآمریکاادمیرالشرکتازکارخانهاینتولیدخطوط
.استگردیدهنصب

هایسایزدرکیفیتباهاییخچالتولیدتوانکارخانهایندر
.باشدمیمیسرمختلف

سایزهایدریخچالدستگاه500تواندمیروزانهکارخانهاین
.نمایدتولیدمختلف

رولترموفرمینگ،دستگاهوجوداهمیتحائزنکاتدیگراز
Hotاتاقواتوماتفرمینک roomباشدمیواحدایندر

-شیرازترانزیتیجادهدربودنواقعوباالوسعتدلیلبه
.تاسبرخوردارتولیدجهتدرباالییپتانسیلازبندرعباس



باومربعمتر694400مساحتبهزمینیدربایاتککارخانه

.استگردیدهاحداثسولهمربعمتر6000

کاتنازپیشرفتهرنگاتاقودوقلولباسشوییماشینمونتاژخط
.باشدمیواحدایناهمیتحائز

راهمفلباسشوییماشینانواعمونتاژوتولیدتوانکارخانهایندر
.باشدمی

ادراتیصبازاربهنزدیکیوکشورورودیمبادیبهنزدیکیدلیلبه
.باشدمیبرخوردارتولیدیباالیتوجیهازفارسخلیجوعراق

ازوژهپرچندینمطالعهحالدراکنونهمزمینباالیوسعتدلیلبه
.باشیممیواحدایندرپاالیشگاهونیروگاهاحداثقبیل



کارخانجات تولید مشتقات نفتی

نام و محل 

کارخانه 
دخط تولی

مساحت 

ساختمان اداری 

( متر مربع)

مساحت 

سوله 

صنعتی 

(متر مربع)

مساحت 

متر )زمین 

(مربع

پروژه کارون
شرکت : کارفرما 

مولد پترو تهران 
آریا  

در حال احداث مینی 
پاالیشگاه با ظرفیت

بشکه نفت 3000
خام سنگین

----700000 ----

400
مولد پترو تهران

گرمسار، )آریا 

(سمنان

مظروف سازی 
قیر به صورت 

مکانیزه 
12605300

مبایافو

فارس گراته 



درآریاتهرانپترومولدکارخانه

مترمربع1260باومترمربع5300مساحتبهزمینی
92سالدراداریساختمانمتر400ومسقفسوله

.گردیدتاسیس

صورتبهقیرسازیمظروفمنظوربهکارخانهاین
استشدهایجادتن1000روزانهظرفیتباواتوماتیک

.استبرخوردار%80پیشرفتازاکنونهمکه

اهآزمایشگتجهیزوایجاداهمیتحائزنکاتدیگراز
میواحدایندردنیاروزاستاندارهایباقیرتخصصی

وافغانستانصادراتیبازارهایبهنزدیکی.باشد
بهنزدیکیوآهنخطبهنزدیکیترکمنستان،
موقعیتهایمزیتازکنندهتامینهایپاالیشگاه
.باشدمیواحداینجغرافیایی



(آریاتهرانپترومولد)کارفرما:کارونپروژه
سنگین،خامنفتبشکههزار30روزانهظرفیتباپاالیشگاهایجادمنظوربه

.استشدهگرفتهنظردر(مترمربع750،000)هکتار75مساحتبهزمینی

:زمینانتخابدراهمیتحائزنکات

هایبررسیازپسکهزمینیداخلازاینچی14و10لولهقطردوعبور(1
.باشدمیمیسرواحدورودیعنوانبهاستفادهامکانشدهانجام

سنگینخامنفتچاهازکیلومتری3فاصله(2

اینچی6آبحقوکارونبهنزدیکی(3

جهاننقاطاقصیبهصادراتجهتجنوبیبنادربهنزدیکی(4

ورکشبهمشتقاتصادراتجهتاروندوشلمچهمرزیبازارچهبهنزدیکی(5
عراق

هگردیداخذالزممجوزهایوگردیدهانجاممطالعاتیمراحلکلیهاکنونهم
.است

شرایطوامکانپروژهایندرگذاریسرمایهبهمندیعالقهصورتدر
.استهشدگرفتهنظردربایاتککارخانجاتگروهسویازمناسبیتشویقی



کارخانجات تولید پالستو فوم

نام و محل 

کارخانه 
دخط تولی

مساحت 

ساختمان اداری 

( متر مربع)

مساحت 

سوله 

صنعتی 

(متر مربع)

مساحت زمین 

(متر مربع)

ه فارس گرات

(شیراز) 

خط تولید 
ل پن)پالستوفوم 

...(های سقفی و 
200026537 150

150
ی، ایوانک)بایافوم

(سمنان

خط تولید 
ل پن)پالستوفوم 

...(های سقفی و 
12848752

مبایافو

فارس گراته 



8752مساحتبهزمینیدربایافومکارخانه

90سالدرمسقفسولهمربعمتر1284باومترمربع
.استگردیدهتاسیس

یبندبستههایفومتامینمنظوربهکارخانهاین
کهباالییظرفیتباوگردیدهایجادگروهتولیدات

یانمشتردیگربهسرویسارائهتواناییزمانهمدارد
.داردرا

پنلعدد6500روزانهتولیدتوانکارخانهاین
داراراالین4دربندیبستههایفوموساختمانی

.باشدمی

هبقادروگردیدهمجهزمکانیزهخطبهکارخانهاین
میمختلفهایتراکموسایزهادرفومانواعتولید
.باشد



26537مساحتبهزمینیدرگراتهفارسکارخانه

گردیدهاحداث86سالدرسولهمربعمتر2000باومترمربع
.است

داتتولیبندیبستههایفومتامینمنظوربهکارخانهاین
زمانهمداردکهباالییظرفیتباوگردیدهایجادگروه

.داردرامشتریاندیگربهسرویسارائهتوانایی

دربن-شیرازترانزیتیجادهدربودنواقعووسعتبدلیل
.استبرخوردارتولیدجهتباالییپتانسیلازعباس



احداث پاالیشگاه در اهواز•

ت تولید با حداکثر ظرفی•

اهداف آینده •

هایشرکتباارتباطبرقراری•

فعالیتهایحوزهدرمتخصص

قراردادهایطریقازهایمان

گذاریسرمایهوهمکاری

ازارببتوانیمتامدتبلندمشترک

وتامینراآنهاایمنطقهفروش
.کنیمتضمین

خدمات و مشتریان ما •

،مازوتقیر،تامین•

وگازوئیلنفتا،

تینفمشتقاتدیگر

هکنندمصرفبرای
نهایی

ارتباط نزدیک در پروژه •

های نفتی با کشورهایی 

مانند هند، چین، عراق، 

افغانستان، امان، 

ترکمنستان، آذربایجان، 
...تاجیکستان و 


