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برای نخستین بار در کشور
ساخت و تولید پروسه کامل مرغداری
بصورت یکپارچه ،توسط PTSILO

یکــی از مهمتریــن دغدغــه هــای ســرمایه گــذاران حــوزه پــرورش مــرغ
گوشــتی و تخــم گــذار و صاحبــان مرغــداری هــا و ســالن هــای پــرورش
ماکیــان خریــد ،بــروز رســانی و تجهیــز ســالنهای تــازه راه انــداری
شــده اســت .شــرکت  ptsiloبــا تــاش مســتمر و تــوان متخصصــان و
کارشناســان زبــده ،بعنــوان اولیــن شــرکت ایرانــی تــوان طراحــی ،تجهیــز
و ارائــه تمامــی تجهیــزات خطــوط مرغــداری از صفــر تــا صــد را دارد.
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مهنــدس فتــاح وزیــری رییــس هیئــت مدیــره شــرکت
 ptsiloبــا بیــان ایــن خبــر در گفتگویــی اختصاصــی اظهــار
داشــت :تأمیــن تجهیــزات بــرای ســرمایه گــزاران از شــرکت
هــای متعــدد ،نــه تنهــا تــوان و انــرژی وقــت زیــادی را اتالف
مــی کنــد بلکــه از نظــر هزینــه نیــز بــه هیــچ وجــه مقــرون
بصرفــه نیســت حــال آنکــه بــا تأمیــن تمامــی پروســه تولیــد
بــه دســت پــی تــی ســیلو حداقــل تــا  30درصــد از هزینــه راه
انــدازی خــط تولیــد و نگهــداری مرغــداری کاســته و صرفــه
جویــی مــی شــود.
مهنــدس وزیــری بــا بیــان اینکــه شــرکت پــی تــی ســیلو
تــوان تولیــد انــواع ســوله هــای مرغــداری را دارد اذعــان
داشــت :تجهیزاتــی چــون سیســتم ذخیــره آب بــرای جوجــه

کشــی ،نصــب ســخت گیــر و صافــی هــای آب ،سیســتم های
حــرارت مرکــزی ،سیســتم هوادهــی و فــن هــای مکنــده هــوا
تجهیــزات حمــل تخــم مــرغ و انــواع نقالــه هــا ،دســتگاههای
مولــد بــرق اظطــراری ،جاروهــای برقــی صنعتــی و پمــپ
هــای فشــار آب و در نهایــت بونکــر حمــل دان و ســیلوهای
ذخیــره خــوراک طیــور از جملــه تجهیزاتــی اســت کــه بــه
مرغــداران محتــرم توســط ایــن شــرکت ارائــه مــی شــود.
وی یــادآور شــد :ایــن بــرای نخســتین بــار اســت کــه در
کشــور شــرکتی بــا چنیــن تــوان بــاال و تکنولــوژی بــروز و
بومــی توانســته تجهیــزات واحــد مرغــداری را از ابتــدا تــا
انتهــا بصورتــی اقتصــادی و بــا خدماتــی مطمئــن ارائــه نمایــد.
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کاهش زمان تحویل پروژه در پی تجهیز کارخانه PTSILO
بدنبــال تالش هــای مســتمر کارشناســان ptsilo
بــرای رضایتمنــدی هــر چــه بیشــتر مشــتریان و پــس
از برگــزاری جلســات مســتمر مدیــران ایــن شــرکت،
خــط تولیــد کارخانــه پــی تــی ســیلو در پــی یــک
ســرمایه گزاری مهــم ،تجهیــز و نوســازی شــد.
مهنــدس منصــور وزیــری مدیرعامــل ایــن شــرکت
بــا اعــام خبــر فــوق گفــت :بــرای مانــدگاری اعتبــار
برنــد مــان بعنــوان اولیــن ســازنده ســیلوی فلــزی بــا
تکنولــوژی بومــی در کشــور ،اقــدام بــه صــرف هزینــه ای
ســنگین بــرای خریــد ماشــین آالت روز دنیــا کــه مطابــق
بــا اســتانداردهای جهانــی اســت ،نمودیــم .وی مهمتریــن
هــدف ایــن ســرمایه گــذاری را تســریع تحویــل پــروژه
هــای مشــتریان دانســت کــه منجــر بــه خریــد ماشــین
آالت و تجهیــزات پیشــرفته در کارخانــه  ptsiloشــده
اســت.
وزیــری خاطــر نشــان نمــود در حــال حاضــر پــروژه
هایــی کــه تــا قبــل از ســرمایه گــزاری بیــن  3تــا 4
مــاه تحویلــش بطــول مــی انجامیــد بــه زمــان تحویــل
 40روزکاهــش یافتــه اســت و پــروژه هــای بــزرگ نیــز
(در حــد  40هــزار تــن) در بــازه زمانــی  4تــا  5مــاه بــه
مشــتریان تحویــل داده مــی شــود.
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نصب اولین پروژه استخر ذخیره سازی آب با تکنولوژی PTSILO
اولیــن پــروژه سیســتم ذخیــره ســازی آب بــر روی
ســطح ،توســط  ptsiloو بــرای شــرکت آذران مهــر
پویــای میانــه نصــب و راه انــدازی شــد.
ایــن پــروژه بــرای ذخیــره ســی هــزار لیتــر آب و جهت
آبیــاری فضــای ســبز ایــن مجتمــع ذخیــره ســازی افتتــاح
و بــه مرحلــه بهــره بــرداری رســید.

رشــد جلبــک و خــزه ،راحتــی نصــب در مناطــق صعــب
العبــور و کوهســتانی ،مقاومــت بــاال در مقابــل ســرما و
گرمــا  +70تــا  ، -30گارانتــی و خدمــات پــس از فــروش
را برشــمرد.

مدیــر پــروژه نصــب ایــن اســتخر بــه خبرنــگار مــا
گفــت :طراحــی ،تولیــد ،واردات و نصــب انــواع مخــازن
ذخیــره آب گام موثــری در راســتای رفــع مشــکل
کــم آبــی و ذخیــره آب اســت .واحــد طراحــی شــرکت
 PTSILOدر ســال گذشــته بــا رعایــت اســتانداردهای
جهانــی موفــق بــه طراحــی و ســاخت سیســتم ذخیــره
آب در قالــب اســتخرهای آب شــد و در ایــن راســتا تــوان
خــود را بــرای خدمــت بــه صاحبــان واحدهــای پــرورش
دام و طیــور ،ماکیــان و آبزیــان و حتــی کشــاورزان و
پــرورش دهنــدگان گیاهــان بــا ســاخت مطمئــن تریــن
و مهندســی تریــن سیســتم ذخیــره آب بــر روی ســطح
ارائــه نمــود .وی در خصــوص فوایــد مخــازن ذخیــره آب
بــر روی ســطح مــواردی چــون نصــب ســریع و آســان،
هزینــه نگهــداری پاییــن ،عمــر طوالنــی ،مقــاوم در برابــر
خوردگــی ،مناســب جهــت آب آشــامیدنی ،جلوگیــری از
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نمایشگاه بزرگ grain tech
برگزار شد
نمایشــگاه  grain techبعنــوان یکــی از بزرگتریــن
رویدادهــای صنعــت غــات و صنایــع وابســته در ســطح
جهــان در تاریــخ  21تــا  23آگوســت  2015در شــهر
بنگلــور هندوســتان برگــزار شــد .شــرکت پــی تــی ســیلو
نیــز در راســتای معرفــي محصــوالت و تجهیــزات خــود
بــه صنعــت کشــور هنــد در ایــن نمایشــگاه شــرکت کــرد.
مهنــدس ســیفی مدیــر صــادرات شــرکت PTSILO
نمایشــگاه  grain techرا بزرگتريــن و پــر اهميــت
تريــن نمايشــگاه تكنولــوژي و ماشــين آالت وابســته بــه
غــات در منطقــه آســیا دانســت .وی ســطح برگــزاری
نمایشــگاه و همچنیــن بازدیدکننــدگان را در نمایشــگاه
 2015متوســط عنــوان کــرد و مهمتریــن کشــورهای
بازدیــد کننــده از غرفــه  ptsiloرا مدیرانــی از کشــورهای
تركيــه ،كشــورهاي اروپايــي ،آمريــكا و هنــد برشــمرد.
وی خاطــر نشــان کــرد شــرکت  ptsiloبــا برخــي
از بازديــد كننــده هــا در حــال مذاكــره جــدی جهــت
عقــد قــرارداد مــی باشــد .شــایان ذکــر اســت شــرکت
پــی تــی ســیلو امســال بــرای ســومین ســال متوالــی در
ایــن نمایشــگاه اقــدام بــه غرفــه گــذاری نمــود و تاکنــون
موفــق بــه عقــد قــرارداد و اجــرای  2پــروژه مهــم در
کشــور هندوســتان شــده اســت.
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حضور موثر  PTSILOدر
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی
دام  ،طیور تهران آبان 1394
چهاردهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی صنعــت دام و
طیــور و صنایــع وابســته از تاریــخ  8لغایــت  11آبــان مــاه
ســال جــاری در نمایشــگاه بیــن المللــی تهــران برگــزار
شــد .شــرکت  ptsiloامســال بــا حضــوری هــر چــه
قــوی تــر ،بــرای معرفــی محصــوالت و تجهیــزات جدیــد
خــود ،میزبــان عالقــه منــدان و فعــاالن صنعــت کشــور در
ایــن نمایشــگاه خواهــد بــود.
ســالن خلیــج فــارس نمایشــگاه بیــن المللــی تهــران
بــا حضــور ایــن شــرکت در بخــش ورودی خــود پذیــرای
بازدیــد کنندگانــی دو چنــدان در طــول نمایشــگاه بــود .در
نمایشــگاه صنعــت دام و طیــور امســال ،محصــول جدیــد
 ptsiloکــه شــامل ســوله هــای مرغــداری و فــن های
مکنــده هــوای ســالنهای دام و طیــور بــود ،بــه نمایــش
درآمــده و بــه بازدیــد کننــدگان معرفــی شــد .ایــن فــن ها
طــوری طراحــی شــده کــه نــه تنهــا بــرای ســالن هــای
مرغــداری بلکــه بــرای ســالن هــای مخصــوص بوقلمون،
بلدرچیــن و ســایر ماکیــان پرورشــی قابــل نصــب و بهــره
بــرداری اســت.
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معرفی پروژه های PTSILO
تجهیز مجتمع مرغداری سازمان جهاد کشاورزی استان یزد توسط PTSILO
مجتمــع مرغــداری تفــت یــزد متعلــق بــه ســازمان
جهــاد کشــاورزی اســتان یــزد تحــت نظــر معاونــت
بهبــود تولیــدات دامــی ایــن ســازمان ،توســط
ســیلوهای شــرکت  ptsiloتجهیــز شــد .ایــن تجهیــز
در قالــب  3ســیلوی سرســالن  30تنــی و  2ســیلوی 6
تنــی دانــه مرغــی انجــام پذیرفــت.

پروژه سیلوی آرد تک ستاره بیجار
کارخانــه آرد تــک ســتاره بیجــار بــا مدیریــت مهنــدس
اســکویی از جملــه واحدهــای فعــال در تولیــد انــواع آرد
خبــازی و آرد صنــف و صنعت در اســتان کردســتان اســت.
پــروژه ســیلوی ذخیــره گنــدم ایــن شــرکت بــا
تکنولــوژی  ptsiloدر قالــب  4کنــدوی  7500تنــی،
جمعـ ًا تنــاژ  30هــزار تــن مــی باشــد کــه فــاز اول آن در
قالــب  15000تــن از ســال  89احــداث شــده و در حــال
فعالیــت مــی باشــد .فــاز دوم ایــن پــروژ ه در حــال مونتــاژ
مــی باشــد.

تکمیل سیلوی شرکت
ذخیره سازی نگین ذخیره جنوب
شــرکت ذخیــره ســازی نگیــن ذخیــره جنــوب بــه
مدیریــت جنــاب مهنــدس ســنادی زاده موفــق بــه
احــداث پــروژه ســیلوی خــود بــا تکنولــوژی پیشــرفته
 ptsiloدر تنــاژ  8200تــن و در قالــب یــک کنــدو
شــد .ایــن ســیلو در شهرســتان شوشــتر ،اســتان
خوزســتان واقــع شــده و در حــال تکمیــل و راه انــدازی
مــی باشــد.
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معرفی پروژه های PTSILO
بهره برداری از طرح توسعه سیلوی کارخانه آرد قصر شیرین
کارخانــه آرد قصــر شــیرین در ســال  1338توســط
زنــده یــاد حــاج علــی اکبــر میــخ بــر در شهرســتان ســر
پــل ذهــاب در اســتان کرمانشــاه تأســیس شــد .پــس از
پایــان جنــگ تحمیلــی و بعــد از بازســازی ،ایــن کارخانــه
بصــورت یــک شــرکت تعاونــی بــا هــدف تامیــن آرد
شهرســتانهای ســر پــل ذهــاب ،قصــر شــیرین و گیــان
غــرب بــا تجهیــزات مــدرن اروپایــی در شــهرک صنعتــی
ســر پــل ذهــاب فعالیــت خــود را از ســر گرفــت.
در حــال حاضــر کارخانــه آرد قصــر شــیرین بــا مدیریت
حــاج غالمرضــا میــخ بــر بــا بهــره گیــری از ماشــین االت

گلفتــو ایتالیــا گامهــای بلنــدی را در ارائــه کیفیــت انــواع
آردهــای خیــازی و نــول و حجیــم و فانتــزی بــر میــدارد.
شــرکت آرد قصــر شــیرین موفــق بــه اجــرای طــرح
توســعه ســیلوی خــود در تنــاژ  5000تــن شــد .قابــل
ذکــر اســت  10000تــن ســیلوی فعلــی ایــن شــرکت نیــز
بــا تکنولــوژی  ptsiloاجــرا و از ســال  89در حــال
بهــره بــرداری اســت.

سیلوی کارخانه خوراک دام بانه
گــروه غــرب دانــه در ســال  1386بــا بهــره بــرداری
از کارخانــه خــوراک دام و طیــور بــا ظرفیــت  40هــزار
تــن در ســال بــا اســتفاده از ماشــین آالت و تجربیــات
شــرکت  PTNهلنــد فعالیــت خــود را در بخــش خــوراک
آغــاز نمــود .بــا آغــاز بــه کار کارخانــه ســنندج و در پــی
اســتقبال مرغــداران و افزایــش تقاضــا بــرای تولیــدات
ایــن کارخانــه ،مدیــران گــروه تصمیــم گرفتنــد واحــد
هــای جدیــد خــوراک را احــداث نماینــد کــه بــه لطــف
پــروردگار واحــد دوم در کامیــاران و واحــد ســوم در دزفول
در ســال  1388بــه بهــره بــرداری رســید .کارخانــه چهارم
خــوراک دام و طیــور ایــن گــروه در ابتــدای ســال  93در
شهرســتان بانــه راه انــدازی شــد.
کارخانــه خــوراک دام و طیــور بانــه بــا مدبریــت جنــاب
مهنــدس ســلیمی موفــق بــه ســاخت و افتتــاح پــروژه
ســیلوی ذخیــره خــوراک دام از نــوع هاپــر و بــا تکنولوژی
 ptsiloشــد .همچنیــن دو عــدد ســیلوی  1000تنــی از
نــوع کــف صــاف نیــز در ایــن مجموعــه (مجموعــا 3000
تــن ) تحویــل و راه انــدازی گردیــد.
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مدیر تولید کارخانه PTSILO؛
نسل جدید محصوالت  PTSILOدر بازار صنعت ایران

یکــی از مهمتریــن و موثرتریــن وظایــف
دپارتمــان هــای تحقیــق و توســعه و طراحــی
شــرکت  ،ptsiloبــروز نگــه داشــتن ایــن شــرکت
از نظــر نــوع محصــوالت و همچنیــن طراحــی و
عرضــه محصــوالت جدیــد بــه مشــتریان اســت.
مهنــدس رضــا وزیــری مدیــر تولیــد شــرکت
 ptsiloدر گفتگویــی اختصاصــی از ورود ســه
محصــول جدیــد بصــورت رســمی بــه بــازار صنعــت
کشــور کــه شــامل ســوله هــای مرغــداری ،بونکــر
حمــل دان و اســتخر ذخیــره آب مــی باشــند ،خبــر
داد.
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وی در تشــریح مزیــت هــای هــر یــک از ایــن
محصــوالت ابتــدا بــه معرفــی ســوله هــای صنعتــی
مرغــداری پرداخــت و گفــت :ســوله هــای مرغــداری
یکــی از ملزومــات اصلــی تمامــی فعــاالن ایــن صنعــت
مــی باشــد کــه شــرکت  ptsiloبــا تکنولــوژی پیــچ و
مهــره و بــدون نیــاز بــه جوشــکاری ،بــا اســتحکامی دو
چنــدان در کمتریــن زمــان ممکــن ایــن ســوله هــا را در
هــر انــدازه ای ،طراحــی ،نصــب و راه انــدازی مــی نمایــد.
مهمتریــن مزایــای ایــن ســوله هــا عبارتنــد از:
آمــاده ســازی ســوله هــا توســط دســتگاه  ،CNCدوام
بــاال در برابــر زنــگ زدگــی بدلیــل گالوانیــزه بــودن،
کاهــش ضایعــات بدلیــل طراحــی دقیــق پیــش از ســاخت
و مونتــاژ ،کاهــش چشــمگیر مصــرف انــرژی و هــدر رفت
انــرژی بدلیــل اســتفاده از عایــق هــای حرارتــی و صوتــی
بــا کیفیــت ،قابلیــت ،قابلیــت مونتــاژ کــردن و جابجایــی
کامــل ســازه همچنیــن در صــورت نیــاز نصــب ســوله بــا
حضــور ســوپروایزر شــرکت انجــام مــی پذیــرد.
مهنــدس رضــا وزیــری در بخــش دوم ایــن گفتگــو
بــه معرفــی بونکــر حمــل دان پرداخــت و گفــت :شــرکت
 PTSILOپــس از توليــد و ســاخت انــواع ســيلوهاي ســر
ســالن مرغــداري در پاســخ بــه اعتمــاد مشــتريان پــس از

نمونــه بــرداري كامــل و همــكاري مهندســان فنــی كــه
ســابقه و تجربــه بااليــي درســاخت ســازه هــا و مخــازن
فلــزی دارنــد ،اقــدام بــه ســاخت بونکــر مخصــوص
حمــل دان پلــت بصــورت پنوماتیــک نمــود .ایــن بونکرهــا
جهــت حمــل دان از محــل کارخانــه خــوراک به ســالنهاي
مرغــداري اســتفاده ميشــود کــه داراي ظرفيتهــاي  3الــي
 20تــن مــی باشــند و مجهــز بــه برتریــن کمپرســورهای
پیســتونی موجــود در بــازار هســتند.
وی مزایــای بونکرهــاي ويــژه حمــل دان شــرکت
 PTSILOرا مــوارد ذیــل عنــوان کــرد :حــذف سيســتم
كيســه گيــري ،صرفــه جويــي در زمــان و هزينــه انتقــال
و جابــه جايــي دان ،اســتفاده از سيســتم پنوماتيــك جهــت
تخليــه بــا توجــه بــه حساســيت دان پلــت و پــودر شــدن
دوبــاره آن ،بارگيــري اســان و امــكان حمــل همزمــان
چنــد نــوع پلــت بــا توجــه بــه جــدا بــودن مخــازن بــه
ســه الــي  4قســمت ،قابليــت نصــب بــرروي هــر نــوع
شاســي كاميــون و تريلــر يــدك كــش ،امــكان ضــد
عفونــي كــردن تمــام مخــزن و جلوگيــري از ورود انــواع
آلودگــی.
مدیــر تولیــد کارخانــه  PTSILOدر بخــش بعــدی بــه
تشــریح محصــول اســتخر ذخیــره آب پرداخــت.

www.ptsilo.com

13

خبرنامه PTSILO

وی اذعــان داشــت :طراحــی ،تولیــد ،واردات و نصــب
انــواع مخــازن ذخیــره آب گام موثــری در راســتای
رفــع مشــکل کــم آبــی و ذخیــره آب اســت .واحــد
طراحــی شــرکت  PTSILOدر ســال گذشــته بــا رعایــت
اســتانداردهای جهانــی موفــق بــه طراحــی و ســاخت
سیســتم ذخیــره آب در قالــب اســتخرهای آب شــد و در
ایــن راســتا تــوان خــود را بــرای خدمــت بــه صاحبــان
واحدهــای پــرورش دام و طیــور ،ماکیــان و آبزیــان
و حتــی کشــاورزان و پــرورش دهنــدگان گیاهــان بــا
ســاخت مطمئــن تریــن و مهندســی تریــن سیســتم
ذخیــره آب بــر روی ســطح ارائــه نمــود.
ایــن اســتخرها کاربردهــای زیــادی در زمینــه ذخیــره
آب آشــامیدنی و کشــاورزی ،آبیــاری باغــات ،ذخیــره
پســاب صنعتــی و فاضــاب ،ذخیــره آب اضطــراری
و آتــش نشــانی در صنایــع و مجتمــع هــای مســکونی،
اســتخر شــنای قابــل جابجایــی ،کاربــرد نظامی و اســتفاده
در شــرایط بحرانــی و حــوادث غیــر مترقبــه و همچنیــن
ســالنهای پــرورش آبزیــان و ماکیــان دارنــد.
ایــن فعــال حــوزه صنعــت در خصــوص مهمتریــن
مزایــای مخــازن ذخیــره آب بــر روی ســطح مــواردی
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چــون نصــب ســریع و آســان ،هزینــه نگهــداری پاییــن،
عمــر طوالنــی ،مقاومــت در برابــر خوردگــی ،مناســب
بــودن جهــت آب آشــامیدنی ،جلوگیــری از رشــد جلبــک
و خــزه ،راحتــی نصــب در مناطــق صعــب العبــور و
کوهســتانی ،مقاومــت بــاال در مقابــل ســرما و گرمــا +70
تــا - 30و مقاومــت در برابــر نشســت و رانــش احتمالــی
زمیــن را برشــمرد.
وزیــری در خاتمــه خاطــر نشــان کــرد تمامــی
محصــوالت تولیــدی شــرکت  PTSILOدارای گارانتــی
و خدمــات پــس از فــروش مــی باشــند.

ibex 2015

 PTSILOمیزبان شما در نمایشگاه تخصصی صنعت نان
 18 - 15آذر ماه 1394

نهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی صنعــت آرد
و نــان “ “ibex2015بــا هــدف افزایش ســطح
فعالیــت هــای تجــاری و ســرمایه گــذاری در
صنعــت آرد و نــان و بســتر ســازی الزم جهــت
ارائــه حداکثــری ظرفیتهــا و توانمندیهــای
شــرکت هــای داخلــی در عرصــه ماشــین
آالت صنایــع مرتبــط بــا صنعــت آرد و نــان از
تاریــخ  15الــی  18آذر مــاه ســال  1394در
محــل نمایشــگاه هــای بیــن المللــی تهــران
در فضــای تحــت پوشــش  16000متــر مربــع
برگــزار مــی گــردد .شــرکت  ptsiloبعنــوان
تنهــا تولیــد کننــده ســیلوی فلــزی در داخــل
کشــور در ایــن نمایشــگاه حضــور یافتــه و
میزبــان فعــاالن حــوزه آردســازی و حــوزه
تولیــد نــان کشــور خواهــد بــود.
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اخبار جدید PTSILO
عقد قرارداد ساخت سیلوی شرکت
شاداب دانه اندیمشک
شــرکت شــاداب دانــه اندیمشــک یکــی از موفــق
تریــن هولدینــگ و مجموعــه هــای تولیــد خــوراک
دام ،بــذر کشــاورزی و ذخیــره ســازی گنــدم در اســتان
خوزســتان مــی باشــد کــه در حــوزه بوجــاری و ضــد
عفونــی وکیســه گیــری غــات مجتمــع شــرکتهای
زریــن دانــه و بــذر آوران کرخــه و شــاداب دانــه جنــوب
در اســتان خوزســتان شهرســتان اندیمشــک فعالیــت مــی
کنــد و بصــورت مدیریــت گروهــی (ســه نفــره) مدیریــت
مــی شــود.

کنــدو  5هــزار تنــی در منطقــه روســتای بنــوار
نزدیــک اندیمشــک بــا تکنولــوژی شــرکت پــی تــی
ســیلو و بــا شــرکت  ptsiloمنعقــد نمــوده اســت
کــه در حــال حاضــر در مرحلــه نصــب و ســاخت
فونداســیون قــرار دارد.

عقد قرارداد ساخت پروژه سیلو در
استان لرستان توسط PTSILO
شــرکت تابــش ابــرار افالکیــان بــرای ســاخت پــروژه
ســیلوی خــود تکنولــوژی  PTSILOرا برگزیــد .مهنــدس
بیرانونــد مدیرعامــل شــرکت تابــش ابــرار افالکیــان بــرای
ســاخت ســیلوی  20هــزار تنــی در قالــب  4کنــدوی 5
هــزار تنــی در منطقــه روســتای نورآبــاد اســتان لرســتان
بــا شــرکت پــی تــی ســیلو عقــد قــرارداد نمــود.

ایــن شــرکت قــرارداد ســاخت ســیلوی ذخیــره
ســازی خــود را بــا تنــاژ  15هــزار تــن در قالــب3

عقد قرار داد طرح توسعه
آرد نصر المرد
کارخانــه آرد نصــر المــرد بــه مدیریــت مهنــدس پورفر
در اســتان فــارس واقــع شــده اســت در طــول چهــار ســال
گذشــته پــروژه ی ســیلوی ایــن کارخانــه در قالــب دو
کنــدوی  5000تنــی بــا تکنولــوژی  PTSILOســاخته و
مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفــت .طــرح توســعه ایــن
پــروژه در قالــب یــک کنــدوی 5000تنــی بــه تازگــی بــا
ایــن کارخانــه منعقــد شــده اســت.
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سیلوی کارخانه اشنوگستر
به زودی به مرحله بهره برداری
خواهد رسید
ســیلوی کارخانــه تولیــد خــوراک دام اشنوگســتر بــا
مدیریــت مهنــدس فقــه حســن واقــع در شهرســتان
اشــنویه در آذربایجــان غربــی قــرارداد ســاخت  3ســیلوی
 380تنــی و سیســتم کامــل و تجهیــزات نقــل و انتقــال
را بــا شــرکت  ptsiloمنعقــد نمــوده اســت کــه مراحــل
ســاخت و نصــب آن بــه اتمــام رســیده و بــه زودی آمــاده
بهــره بــرداری خواهــد بــود.

عقد قرارداد ساخت پروژه
سیلوی آرد شیاه کوه غرب
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امضاء توافق دو جانبه ایران و نماینده سفارت قزاقستان برای فروش سیلو
شــرکت  ptsiloدر یــک موافقــت نامــه دو جانبــه
بــا نماینــده ســفارت قزاقســتان در ایــران ،بــه
معرفــی مســتقیم تکنولــوژی سیلوســازی ایــران بــه
کشــورهای  CISپرداخــت .طــی ایــن توافــق شــرکت
پــی تــی ســیلو موفــق بــه شناســایی جغرافیایــی
مناطــق نیازمنــد ســیلو در کشــورهای حــوزه cis
و کشــورهای آســیای میانــه از جملــه بــاروس،
قزاقســتان ،گرجســتان ،ترکنســتان ،اوکرایــن،
تاجیکســتان ،آذربایجــان ،ارمنســتان و ...خواهــد شــد
و بــرای فــروش ســیلو بــدون واســطه اقــدام خواهــد
نمــود.

فــروش بســیار قــوی بــرای پــروژه هــای خریــداری
شــده بهــره مند خواهــد شــد .در صورتی که ســرمایه
گــزاران نیازمند ســاخت ســیلو در کشــورهای آســیای
میانــه و کشــورهای شــمالی ایــران بــا تکنولــوژی پــی
تــی ســیلو باشــند مــی تواننــد بــا مدیریــت ایــن
شــرکت تمــاس حاصــل نماینــد.

طــرف خارجــی بــا توجــه بــه اعتمــادی کــه بــه
شــرکت پــی تــی ســیلو در ایــن توافــق داشــته اســت
از تخفیفــات ویــژه و گارانتــی و خدمــات پــس از

شــرکت آرد شــیاه کــوه غرب واقع در اســتان کرمانشــاه
و شهرســتان ســرپل ذهــاب بــا مدیریــت جنــاب موســوی
در حــوزه تولیــد دانــه هــای آســیاب شــده و تولیــد خوراک
دام فعالیــت مــی نمایــد.
تمــام مراحــل انعقــاد قــرارداد تــا ســاخت ســیلوی
 5000تنــی ایــن شــرکت در قالــب یــک کنــدو در یــک
بــازه زمانــی  40روزه بــا تکنولــوژی پــی تــی ســیلو انجــام
پذیرفتــه اســت.
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