
 رانيکی توسط شرکت پالرک در اير الکترونيست پروژه های اجرا شده صاعقه گيل
 

 محل نصب تعداد شـــــــــــــــرح رديف
 نظامی

 تهران سیستم 2 صنایع ایمنی ارتش مخازن 1
 تخته سنگی سیستم 2 کارخانجات صنایع ارتش 2
 تهران سیستم 2 اداره مرکزی ساختمان ارتش 3
 تهران سیستم 20 ارتشصنایع ایمنی  4
 تهران سیستم 2 اداره مرکزی صنایع ایمنی ارتش 5
 تهران سیستم 2 انبار مهمات ارتش 6
 تهران سیستم 3 انبار مهمات گارد سابق ارتش 7
 تهران سیستم 2 پادگان فرح آباد سابق 8
 تهران سیستم 2 سازمان اطالعات و امنیت کشور سابق 9
 تهران یستمس 1 اداره ذخایر ارتش 10
 تهران سیستم 1 نیروی دریایی 11
 تهران سیستم 1 نیروی هوائی 12
 تهران سیستم 1 ساختمان جغرافیایی ارتش 13
 پارچین سیستم 19 صنایع نظامی پارچین 14
 تهران سیستم 2 سازمان صنایع دفاع )ارتش سابق ( 15
 تهران سیستم 4 صنایع مهمات سازی ارتش 16
 تهران سیستم 1 ایران ستاد ارتش 17
 تهران سیستم 1 ساختمان بزرک نیروی هوائی 18
 تهران سیستم 2 ساختمان گارد سابق ارتش 19
 6پارچین  سیستم 5 فتیله سازی –صنایع دفاع  20
 جاده کرج سیستم 1 مرکز حصارک –سازمان انرژی اتمی ایران  21
 6پارچین  ستمسی 14 سازمان صنایع دفاع )مهمات سازی ( 22
 تهران سیستم 7 مجتمع مسکونی امید -وزارت دفاع 23
 6پارچین  سیستم 1 گروه شیمیایی –صنایع دفاع  24
 6پارچین  –تهران  سیستم 1 پروژه سنجریون -سازمان صنایع دفاع  25
 پارچین –تهران  سیستم 1 پروژه یا مهدی )عج( -سازمان صنایع دفاع  26
 5پارچین  –تهران  سیستم 2 مهمات سازی پارچین –ع دفاع سازمان صنای 27
 تهران –خجیر  سیستم 16 صنایع شهید صنیع خانی –سازمان هوافضا  28
 تهران -خجیر  سیستم 2 صنایع شهید خرازی -سازمان هوا فضا   29
 5پارچین سیستم 1 مهمات سازی پارچین –سازمان صنایع دفاع  30
 تهران سیستم 1 2مجتمع مسکونی کوثر  –سازمان صنایع دفاع  31
 5پارچین  –تهران  سیستم 1 مهمات سازی پارچین –سازمان صنایع دفاع  32
 مشهد سیستم 1 صنایع مهمات سازی و متالوژی خراسان –سازمان صنایع دفاع  33
 اصفهان سیستم 4 پروژه هفتم تیر –صنایع مهام شهید ستاری  –سازمان صنایع دفاع  34
 5پارچین  –تهران  سیستم 4 مهمات سازی پارچین –سازمان صنایع دفاع  35
 منطقه خجیر –تهران  سیستم 5 (3000صنایع شهید چراغی ) کد  –سازمان هوا فضا  36
 تهران سیستم 4 صنایع مهمات سازی شهید ستاری –سازمان صنایع دفاع  37
 تهران –خجیر  سیستم 1 خانی طرح توسعه صنایع شهید صنیع –سازمان هوافضا  38
 منطقه خجیر –تهران  سیستم 1 صنایع شهید نوری  -سازمان هوا فضا  39
 تهران سیستم 2 مرکز فن آوری نوین دفاعی –سازمان صنایع دفاع  40
 تهران سیستم 6 صنایع شهید باقری –سازمان هوافضا  41
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 ليست پروژه های اجرا شده صاعقه گير الکترونيکی توسط شرکت پالرک در ايران
 

 محل نصب تعداد شـــــــــــــــرح رديف
 نظامی

ایستگاه های  –صنایع مهمات سازی پارچین  –سازمان صنایع دفاع  42
 تی برق منطقه ایمخابرا

 
 سیستم 4

 
 تهران

 منطقه خجیر -تهران سیستم 1 صنایع شهید خرازی –سازمان هوافضا  43
دکل های مخابراتی برق  –صنایع مهام پارچین  –سازمان صنایع دفاع  44

 منطقه ای
 تهران سیستم 1

 خجیر -تهران سیستم 1 صنایع شهید خرازی -سازمان هوافضا  45
 حكيميه تهران سيستم 6 صنايع شهيد محالتي –ا فضا سازمان هو 46
 مشهد سیستم 1 صنایع مهمات سازی و متالوژی خراسان –سازمان صنایع دفاع  47
 تهران سيستم 1 هوافضا/گروه شهيد باكري/صنايع شهيد خرازيسازمان  48
 مشهد سيستم 1 صنايع امام رضا )ع( -سازمان صنايع دفاع  49
 تهران سيستم 1 ضاسازمان هواف 50
 حومه قم سيستم 6 گروه مهندسي سازمان هوا فضا 51
 تهران و شيراز سيستم 14 شركت ساخت ماشين آالت ايران )سما( 52
 تهران سيستم 3 شركت ساخت ماشين آالت ايران )سما( 53
 تهران سیستم 2 پایگاه کوهک –نیروی دریایی  54
 تهران سیستم 1 نیصنایع شهید صنیع خا-شرکت نیل بتن 55
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 ليست پروژه های اجرا شده صاعقه گير الکترونيکی توسط شرکت پالرک در ايران
 

 محل نصب تعداد حشـــــــــــــــر  رديف
 صنايع نفت ، گاز و پتروشيمی

 تهران سیستم 1 شرکت ملی نفت ایران)ساختمان مرکزی( 1
 بندرعباس سیستم 3 مخازن مایعات گازی –شرکت ملی گاز ایران  2
 کرمانشاه سیستم 8 پاالیشگاه نفت کرمانشاه 3
 اصفهان سیستم 2 پاالیشگاه قطران ذغال سنگ 4
 کازرون –فراشبند  سیستم S 1 5از ایران ایستگاه تقویت فشار گاز شرکت ملی گ 5
 یاسوج –سمیرم  سیستم S 2 5شرکت ملی گاز ایران ایستگاه تقویت فشار گاز 6
 منطقه اصفهان سیستم 2 خطوط لوله و مخابرات منطقه اصفهان–شرکت ملی گاز  7
 خراسانمنطقه  سیستم 4 رضوی ایستگاه های تقویت فشار گازی –شرکت ملی گاز ایران  8
 خراسانمنطقه  سیستم4 ایستگاه های تقویت فشار گازفاروج -شرکت ملی گاز ایران  9
 کنگان سیستم 2 طرح گاز طبیعی کنگان –شرکت ملی گاز ایران  10
 فراشبند کازرون سیستم 4 فاز دو – S 1شرکت ملی گاز ایران ایستگاه تقویت فشاز گاز  11
 یاسوج -)اصفهان(سمیرم سیستم 4 فاز دو S 2ایستگاه تقویت فشار گاز -لی گاز ایران شرکت م 12
 منطقه کنگان سیستم 1 ایستگاه مخابراتی بیخو –شرکت ملی گاز ایران  13
 منطقه کنگان سیستم 1 ایستگاه مخابراتی هفت چاه –شرکت ملی گاز ایران  14
 منطقه فارس سیستم 1 ی داالنایستگاه مخابرات –شرکت ملی گاز ایران  15
 منطقه فارس سیستم 1 ایستگاه مخابراتی فراشبند –شرکت ملی گاز ایران  16
 منطقه فارس سیستم 1 ایستگاه مخابراتی کتل –شرکت ملی گاز ایران  17
 منطقه فارس سیستم 1 ایستگاه مخابراتی گلگون –شرکت ملی گاز ایران  18
 منطقه فارس سیستم 1 ایستگاه مخابراتی دشت ارژن –شرکت ملی گاز ایران  19
 منطقه فارس سیستم 1 ایستگاه مخابراتی ده شیخ –شرکت ملی گاز ایران  20
 منطقه فارس سیستم 1 ایستگاه مخابراتی یارد زرهی شیراز –شرکت ملی گاز ایران  21
 منطقه فارس سیستم 1 ایستگاه مخابراتی یارد خط لوله شیراز –شرکت ملی گاز ایران  22
 منطقه یاسوج سیستم 1 ایستگاه مخابراتی سپیدار –شرکت ملی گاز ایران  23
 منطقه اصفهان سیستم 1 ایستگاه مخابراتی میمند –شرکت ملی گاز ایران  24
 منطقه اصفهان سیستم R 10 1ایستگاه مخابراتی –شرکت ملی گاز ایران  25
 منطقه اصفهان سیستم R 11 1اه مخابراتیایستگ –شرکت ملی گاز ایران  26
 منطقه اصفهان سیستم R 12 1ایستگاه مخابراتی –شرکت ملی گاز ایران  27
 منطقه اصفهان سیستم R 13 1ایستگاه مخابراتی –شرکت ملی گاز ایران  28
 منطقه اصفهان سیستم R 14 1ایستگاه مخابراتی –شرکت ملی گاز ایران  29
 منطقه اصفهان سیستم R16 1ایستگاه مخابراتی –از ایران شرکت ملی گ 30
 منطقه اصفهان سیستم R 17 1 ایستگاه مخابراتی –شرکت ملی گاز ایران  31
 منطقه اصفهان سیستم R 18 1ایستگاه مخابراتی –شرکت ملی گاز ایران  32
 نمنطقه اصفها سیستم R 19 1ایستگاه مخابراتی –شرکت ملی گاز ایران  33
 منطقه اصفهان سیستم R 20 1ایستگاه مخابراتی –شرکت ملی گاز ایران  34
 منطقه اصفهان سیستم R 21 1ایستگاه مخابراتی –شرکت ملی گاز ایران  35
 منطقه اصفهان سیستم R 23 1ایستگاه مخابراتی –شرکت ملی گاز ایران  36
 منطقه تهران سیستم 1 ادایستگاه مخابراتی جعفر آب –شرکت ملی گاز ایران  37
 نکا سیستم 1 ری –خطوط لوله نفت خام نکا  –شرکت ملی نفت ایران  38
 ساری سیستم 1 ری –خطوط لوله نفت خام نکا  –شرکت ملی نفت ایران  39
 گل پل سیستم 1 ری –خطوط لوله نفت خام نکا  –شرکت ملی نفت ایران  40
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 ليست پروژه های اجرا شده صاعقه گير الکترونيکی توسط شرکت پالرک در ايران
 

 محل نصب تعداد شـــــــــــــــرح رديف
 صنايع نفت ، گاز و پتروشيمی

 نورآباد سیستم 5 تقویت فشار گاز نورآباد ایستگاه –شرکت ملی گاز ایران  41
 برزویه سیستم 1 مجتمع پتروشیمی برزویه –شرکت ملی پتروشیمی ایران  42
 )خوزستان(کهگلویه سیستم 4 ایستگاه تقویت فشار گاز آتش پنجه –شرکت ملی گاز ایران  43
 زویهبر سیستم 1 مجتمع پتروشیمی برزویه -شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران 44
 منطقه خوزستان سیستم 4 ایستگاه تقویت فشار گازکاو پیشه –شرکت ملی گاز ایران  45
 منطقه خوزستان سیستم 4 ایستگاه تقویت فشار گازمصطفوی –شرکت ملی گاز ایران  46
 المرد -راشستان سیستم 2 کمپ پیش ساخته پاالیشگاه گاز پارسیان –شرکت ملی گاز ایران  47
 المرد سیستم 3 مخازن مایعات گازی پاالیشگاه گاز پارسیان –گاز ایران شرکت ملی  48
 –شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران  49

 متر مکعبی پاالیشگاه گاز طبیعی کنگان 40290مخزن 
 
 سیستم 1

 
 کنگان

 دوراهی شازند اراک سیستم 3 شرکت پاالیش نفت شازند اراک )پاالیشگاه نفت شازند اراک( 50
51    
 شرکت ملی خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه اصفهان 52

 گندمکار RP7 ایستگاه مخابراتی
 
 سیستم 1

 
 منطقه اصفهان

 –شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران  53
 ساختمان های مسکونی خط لوله مارون اصفهان

 
 سیستم 4

 
 منطقه مارون اصفهان

 منطقه فارس سیستم 4 ایستگاه اضطراری گاز خاوران –ان شرکت ملی گاز ایر 54
 رامسر سیستم 4 ایستگاه تقویت فشار گاز رامسر –شرکت ملی گاز ایران  55
 مرند سیستم 4 ایستگاه تقویت فشار گاز مرند –شرکت ملی گاز ایران  56
 قم سیستم III 1ایستگاه تقویت فشار گاز قم  –شرکت ملی گاز ایران  57
 سیرجان سیستم 2 ایستگاه تقویت فشار گاز سیرجان –شرکت ملی گاز ایران  58
 آب شیرین سیستم 2 ایستگاه تقویت فشار گاز آب شیرین –شرکت ملی گاز ایران  59
 المرد سیستم 1 ایستگاه اضطراری گاز پارسیان –شرکت ملی گاز ایران  60
 
61 

 BGCS # 1 UNIT &ایستگاه تقویت فشار گاز –شرکت ملی گاز ایران 
 (IGAT Vخط پنجم سراسری گاز ) 106

 
 سیستم 3

 
 عسلویه

 
62 

  BGCS#2 ایستگاه تقویت فشار گاز  –شرکت ملی گاز ایران 
 (IGAT Vخط پنجم سراسری گاز )

 
 سیستم 6

 
 خرموج

 
63 

  BGCS#3 ایستگاه تقویت فشار گاز  –شرکت ملی گاز ایران 
 (IGAT Vخط پنجم سراسری گاز )

 
 سیستم 6

 
 آب پخش

 
64 

  BGCS#4 ایستگاه تقویت فشار گاز  –شرکت ملی گاز ایران 
 (IGAT Vخط پنجم سراسری گاز )

 
 سیستم 6

 
 سردشت

 منطقه فارس سیستم 1 ایستگاه مخابراتی سپیدار –شرکت ملی گاز ایران  65
 تهران سیستم 1 انبار روباز –پاالیشگاه نفت تهران  66
 تهران سیستم 1 برج اداری واقع در شیخ بهائی -شرکت ملی صنایع پتروشیمی  67
 

68 
 )خنج( 2ایستگاه تقویت فشار گاز شماره  –شرکت ملی گاز ایران 

 (IGAT IVخط چهارم سراسری گاز )
 
 سیستم 4

 
 خنج

 نمنطقه خوزستا سیستم 3 ایستگاه تقویت فشار گاز شهید محمدی –شرکت ملی گاز ایران  69
 منطقه خوزستان سیستم 3 ایستگاه تقویت فشار گاز شهید مصطفوی –شرکت ملی گاز ایران  70
 

71 
ایستگاه جمع آوری و تزریق گاز  –شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 

 های همراه نرگسی
 
 سیستم 2

 
 برازجان
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 محل نصب تعداد شـــــــــــــــرح رديف

 صنايع نفت ، گاز و پتروشيمی
 ازشیر سیستم 1 ایستگاه مخابراتی یارد خط لوله شیراز –شرکت ملی گاز ایران  72
 تهران سیستم 1 ساختمان اداری -پژوهشگاه صنعت نفت  73
 چابهار سیستم 2 انبار نفت چابهار –شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران  74
 کیش سیستم 1 انبارهای ناریه جزیره کیش –شرکت نفت و گاز پارس  75
 خنج سیستم 2 تکمیلی –ایستگاه تقویت فشار گاز خنج  –شرکت ملی گاز ایران  76
 خیرگو سیستم 4 (1ایستگاه تقویت فشار گاز خیرگو )شماره -شرکت ملی گاز ایران  77
 المرد سیستم 1 ایستگاه تقویت فشار گاز پارسیان –شرکت ملی گاز ایران  78
 جهرم سیستم 5 (3ایستگاه تقویت فشار گاز جهرم )شماره-شرکت ملی گاز ایران  79
 

80 
 منطقه فارس سیستم 4 (4)شماره 2ایستگاه تقویت فشار گاز خاوران فاز -شرکت ملی گاز ایران 

 تکاب سیستم 5 ایستگاه اضطراری تقویت فشار گاز تکاب –شرکت ملی گاز ایران  81
 تهران سیستم 3 ساختمان های موتورخانه و آزمایشگاه ها -پژوهشگاه صنعت نفت  82
 اصفهان سیستم 1 کارخانه شرکت درمان گاز 83

 
84 

طرح اصالح سيستم هاي صاعقه گير ايستگاه  –شركت ملي گاز ايران 
 تقويت فشار گاز ارسنجان

 
 سيستم 4

 
 ارسنجان
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طرح اصالح سيستم هاي صاعقه گير ايستگاه  –شركت ملي گاز ايران 
 تقويت فشار گاز آباده

 
 سيستم 4

 
 آباده
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ه گير ايستگاه طرح اصالح سيستم هاي صاعق –شركت ملي گاز ايران 
 تقويت فشار گاز صفاشهر

 
 سيستم 4

 
 صفا شهر
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طرح اصالح سيستم هاي صاعقه گير ايستگاه  –شركت ملي گاز ايران 
 تقويت فشار گاز شهر رضا

 
 سيستم 4

 
 شهررضا

 
 

88 

پروژه تأسيسات سر چاهي چاه هاي شماره  –شركت نفت فالت قاره ايران 
و تجهيزات سوخت رساني نيروگاه هاي الوان و خط لوله انتقال  3و  2

 سلمان و رشادت

 
 سيستم 5

 
 جزيره الوان

 
89 

منطقه ويژه اقتصادي  -پتروشيمي كاويان  -شركت ملي پتروشيمي ايران 
 انرژي پارس

  سيستم 2
 عسلويه

 
90 

ايستگاه مخابراتي پااليشگاه نفت ستاره بندر  -شركت ملي نفت ايران 
 عباس

 بندر عباس سيستم 1

 تهران سيستم 1 اكتشاف و توليد Qبلوك  –پژوهشكده صنعت نفت  91
 عسلویه سیستم 2 شرکت پی چین پروژه پارس جنوبی 92
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 جرا شده صاعقه گير الکترونيکی توسط شرکت پالرک در ايرانليست پروژه های ا
 

 محل نصب تعداد شـــــــــــــــرح رديف
 فرودگاه ها

 تهران سیستم 1 فرودگاه مهرآباد 1
 اصفهان سیستم 4 فرودگاه نظامی اصفهان 2
 اصفهان سیستم 5 هلیکوپتر سازی اصفهان 3
 کرمان سیستم 1 ی فرودگاه کرمانبرج مراقبت و ساختمان های اداری جانب 4
 تهران سیستم 5 فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره( 5
 خوزستان سیستم 1 فرودگاه نظامی امیدیه نیروی هوائی 6
 تهران سیستم 1 ایستگاه جدید رادار فرودگاه مهرآباد 7
 تهران سیستم 2 فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره( 8
 تهران سیستم 1 متر مربعی کارگو 10000سوله  - مللی امام خمینی)ره(فرودگاه بین ال 9
 تهران سیستم 1 برج مراقبت جدید فرودگاه مهرآباد 10
 رشت سیستم 1 برج مراقبت فرودگاه رشت 11
 تبريز سيستم 1 برج مراقبت و ساختمان تكنيكال بالك فرودگاه تبريز 12
 تهران سيستم 2 نه هما واقع در فرودگاه امام)ره(پروژه آشيا -سازمان هواپيمائي كشور 13
 عسلویه سیستم 2 برج مراقبت جدید و ساختمان آتش نشانی فرودگاه پارس جنوبی 14
 رشت سيستم 1 ترمينال مسافري فرودگاه رشت 15
 ساری سیستم 1 سالن مشایعین و مستقبلین فرودگاه ساری 16
 تهران سيستم 1 سوله انبارپست فرودگاه امام )ره( 17
 همدان سیستم 1 برج مراقبت همدان 18
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 رانليست پروژه های اجرا شده صاعقه گير الکترونيکی توسط شرکت پالرک در اي
 

 محل نصب تعداد شـــــــــــــــرح رديف
 صدا و سیما

 تهران سیستم 1 صدا و سیما )جام جم ( 1
 مازندران سیستم 1 صدا و سیما ایستگاه سوردر 2
 اصفهان سیستم 1 صدا و سیما ایستگاه مارشینان 3
 قزوین سیستم 1 صدا و سیما ایستگاه مرادتپه 4
 آذربایجان سیستم 1 هارلوصدا و سیما ایستگاه م 5
 شیراز سیستم 1 صدا و سیما ایستگاه کوه سنگ 6
 شیراز سیستم 1 صدا و سیما 7
 بندرعباس سیستم 1 صدا و سیما ایستگاه فرستنده تلویزیونی گنو 8
 تهران سیستم 1 ایستگاه فرستنده مرکزی رادیو تلویزیون 9
 تهران سیستم 1 دا و سیماص 39پروژه  –صندوق بازنشستگی صدا و سیما  10
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 ليست پروژه های اجرا شده صاعقه گير الکترونيکی توسط شرکت پالرک در ايران
 

 محل نصب تعداد ــــــــــرحشـــــ رديف
 نیروگاه ها

 اصفهان سیستم 2 اصفهان نیروگاه  1
 تهران سیستم 3 مرکز تحقیقات نیرو -وزارت نیرو 2
 اراک سیستم 1 کارخانجات آونگان -وزارت نیرو  3
 ساوه سیستم 1 وزارت نیرو –سد ساوه  نیروگاه  4
 ساوه سیستم 1 ووزارت نیر –مرحله ای سد ساوه  نیروگاه  5
 تهران سیستم 2 منتظر قائم )توگا( نیروگاه سایت  6
 شیراز سیستم 8 سیکل ترکیبی فارس )مپنا( نیروگاه  7
 خراسان سیستم 4 سیکل ترکیبی شریعتی )مپنا( نیروگاه  8
 کازرون سیستم 10 گازی کازرون )مپنا( نیروگاه  9
 زرونکا سیستم 6 نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون 10
 تهران سیستم 1 ساختمان مرکزی جدید االحداث شرکت توانیر –وزارت نیرو  11
 یزد سیستم 3 نیروگاه سیکل ترکیبی یزد 12
 سمنان سيستم 4 نيروگاه گازي سمنان 13
 خرمشهر سیستم 10 نیروگاه گازی خرمشهر 14
 سمنان سيستم1 (1توسعه –نيروگاه گازي سمنان )مپنا  15
 بوشهر سیستم 1 نیروگاه اتمی بوشهر  BTCوزش مرکز آم 16
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 ليست پروژه های اجرا شده صاعقه گير الکترونيکی توسط شرکت پالرک در ايران
 

 محل نصب تعداد شـــــــــــــــرح ديفر
 سیمان ها

 قائن-خراسان سیستم 1 سیمان قائن 1
 ارومیه سیستم 2 سیمان سفید ارومیه 2
 بوشهر سیستم 1 سیمان بوشهر 3
 لوشان سیستم 4 سیمان خزر 4
 کهگیلویه سیستم 1 سیمان کهگیلویه 5
 جزیره قشم سیستم 3 سیمان قشم 6
 فیروزکوه سیستم 5 هسیمان فیروزکو 7
 همدان سیستم 3 سیمان هگمتان 8
 کرمان سیستم 5 سیمان ممتازان کرمان 9
 مسجد سلیمان )گل گیر( سیستم 5 سیمان کارون 10
 ايالم سيستم 7 سيمان ايالم 11
 مسجد سلیمان )گل گیر( سيستم 1 سيمان كارون 12
 قم سيستم 9 شركت سيمان نيزار قم 13
 همدان سيستم 2 طرح و توسعه –گمتان سيمان ه 14
 گاليكش گرگان سيستم 4 سيمان پيوند گلستان 15
 گالیکش گرگان سیستم 1 سیمان پیوند گلستان 16
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 ليست پروژه های اجرا شده صاعقه گير الکترونيکی توسط شرکت پالرک در ايران
 

 محل نصب تعداد شـــــــــــــــرح رديف
 هتل ها

 چالوس سیستم 1 هتل هایت خزر 1
 تهران سیستم 1 هتل استقالل تهران 2
 اصفهان سیستم 1 هتل عباسی اصفهان 3
 بندر عباس یستمس 1 هتل هرمز بندرعباس 4
 زاهدان سیستم 1 هتل زاهدان 5
 تهران سیستم 1 هتل آزادی )اوین سابق( 6
 تبریز سیستم 1 شهریار هتل 7
 تهران سیستم 1 هتل دانشگاه آزاد اسالمی)واحد علوم و تحقیقات تهران( 8
 اراک سیستم 1 جدید امیر کبیر اراک هتل 9
 تبریز سیستم 1 هتل الله پارك ناب 10
 بروجرد سیستم 1 سازمان جهانگردی و اتومبیلرانی ایران –هتل بزرگ بروجرد  11
 كرمانشاه سيستم 1 هتل ساختمان كرمانشاه 12
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 ليست پروژه های اجرا شده صاعقه گير الکترونيکی توسط شرکت پالرک در ايران

 
 محل نصب تعداد شـــــــــــــــرح رديف

 وزارتخانه ها –دانشگاه ها 
 تهران سیستم 40 وزارت مسکن و شهرسازی )شهرک اکباتان( 1
 تهران سیستم 1 دانشکده معدن دانشگاه پلی تکنیک 2
 كاشان سیستم 1 دانشجویان فیض کاشان اهخوابگ 3
 اصفهان سیستم 1 دانشگاه علوم پزشکی الزهرا 4
 مراغه سیستم 1 دانشجویان دانشکده کشاورزی مراغه خوابگاه –دانشگاه تبریز  5
 کرمانشاه سیستم 2 دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه 6
 تهران سیستم 1 خودروپژوهشکده مکانیک  –دانشگاه علم و صنعت ایران  7
 تهران سيستم 1 مؤسسه الكترو شيمي پرديس –دانشگاه تهران  8
 قم سیستم 1 دانشگاه علوم پزشکی قم 9
 کرمانشاه سیستم 1 دانشگاه آزاد کرمانشاه 10
 تهران سیستم 1 پروژه ساختمانی سمت –وزارت علوم  11
 تهران سيستم 1 مسجد كوي دانشگاه تهران 12
 تهران سیستم 1 مان وزارت کشاورزیساخت 13
 تهران سیستم 1 ساختمان وزارت کشور 14
 تهران سیستم 1 ساختمان ریاست جمهوری 15
 تهران سیستم 1 ساختمان جدید ریاست جمهوری 16
 شیراز سیستم 2 وزارت نیرو –کارخانجات نیرو ترانس  17
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 ليست پروژه های اجرا شده صاعقه گير الکترونيکی توسط شرکت پالرک در ايران
 

 محل نصب تعداد شـــــــــــــــرح رديف
 بانکها

 تهران سیستم 1 ساختمان بانک ملی ایران )مرکزی( 1
 تهران سیستم 1 ساختمان بانک مرکزی ایران 2
 تهران سیستم 1 ساختمان بانک ملی ایران )مرکزی( 3
 بندرعباس سیستم 1 سرپرستی بانک تجارت 4
 سنندج سیستم 1 سرپرستی بانک تجارت سنندج 5
 کرمانشاه سیستم 1 سرپرستی بانک تجارت کرمانشاه 6
 اردبیل سیستم 1 سرپرستی بانک تجارت اردبیل 7
 تهران سیستم 1 خیابان اسکندری –سرپرستی بانک تجارت تهران  8
 رشت سیستم 1 سرپرستی بانک سپه رشت 9
 شیرزا سیستم 1 سرپرستی بانک سپه شیراز 10
 خرم آباد سیستم 1 سرپرستی بانک سپه خرم آباد 11
 همدان سیستم 1 سرپرستی بانک سپه همدان 12
 رشت سیستم 1 مور شعب استان گیالنا –بانک ملی ایران  13
 سمنان سیستم 1 سرپرستی بانک تجارت سمنان 14
 تهران سیستم 1 ایستگاه انفورماتیک ماهواره ای بانک مرکزی 15
 تهران سیستم 1 ساختمان اداری بانک تجارت 16
 کیش سیستم 1 سرپرستی بانک سپه کیش 17
 ندبيرج سيستم 1 سرپرستي بانك ملي بيرجند 18
 تهران سیستم 1 شرکت قدرکار پروژه پارکینگ طبقاتی بانک مرکزی 19
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 ط شرکت پالرک در ايرانليست پروژه های اجرا شده صاعقه گير الکترونيکی توس

 
 محل نصب تعداد شـــــــــــــــرح رديف

 شهرداریها
 قم سيستم 1 ساختمان شهرداري قم 1
 تهران سیستم 1 مرکزیساختمان  –سازمان شهرداری ها و دهداری های کل کشور  2
 تهران سیستم 1 پارکینگ طبقاتی الله –سازمان شهرداری تهران  3
 تهران سیستم 1 تهران17مجتمع ورزشی شهدای منطقه  –تهران  سازمان شهرداری 4
 تهران سیستم 1 10ساختمان مرکزی شهرداری منطقه  5
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 ليست پروژه های اجرا شده صاعقه گير الکترونيکی توسط شرکت پالرک در ايران
 

 محل نصب تعداد شـــــــــــــــرح رديف
 بیمارستانها

 دوبی سیستم 2 بیمارستانهای هالل احمر 1
 تهران سیستم 1 بیمارستان بانک ملی ایران 2
 جسنند سیستم 1 تختخوابی سنندج 1000بیمارستان  3
 مشهد سیستم 1 بیمارستان شهید قندی مشهد 4
 تبریز سیستم 1 بیمارستان و زایشگاه شمس تبریز 5
 کرج سیستم 1 تختخوابی کرج )تأ مین اجتماعی ( 300بیمارستان  6
 تهران سیستم 1 مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتال به سرطان 7
 تهران سیستم 1 سعادت آباد –درمانگاه تخصصی بانک تجارت  8
 چالوس سیستم 1 کارخانجات سرنگ سازی هالل احمر شهرک صنعتی سلمان شهر 9
 اصفهان سیستم 1 کارخانجات داروسازی فارابی اصفهان 10
 تبریز –باغچیان  سیستم 1 پروژه ساختمانی برج ها ی میالد –سازمان نظام پزشکی ایران  11
 تبریز سیستم 1 ریزکتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تب 12
 تهران سيستم 1 داروسازي آريا 13
 اصفهان سیستم 1 شرکت داروسازی گل دارو 14
 كرج سيستم 4 شركت تحقيقاتي و توليدي سيناژن )آريوژن زيست دارو( 15
 اليگودرز سيستم 1 بيمارستان اليگودرز 16
 ماهشهر سيستم 1 بيمارستان تأمين اجتماعي ماهشهر 17
 تهران سيستم 1 س جديد بيمارستان مسيح دانشورياورژان 18
 برازجان سيستم 1 تختخوابي برازجان 160بيمارستان  19
 تهران سیستم 1 شرکت ایران رمپ پروژه بیمارستان محک 20
 مشهد سیستم 1 بیمارستان شیروان مشهد –شرکت تسیان  21
 کهگلویه تمسیس 1 تختخوابی باشت 32شرکت گوپله )خودیار( بیمارستان  22
 کرج سیستم 2 هالل احمر )کارخانجات سورنگ سازی( 23
 آذربایجان شرقی سیستم 1 بیمارستان امام حسین هریس 24
 دیر-عسلویه سیستم 1 تختخوابی بندر دیر  38قرارگاه سازندگی خاتم النبیاء بیمارستان  25
 خوی سیستم 1 ییبیمارستان آیت اهلل خو 26
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 ليست پروژه های اجرا شده صاعقه گير الکترونيکی توسط شرکت پالرک در ايران
 

 محل نصب تعداد شـــــــــــــــرح رديف
 کارخانجات و تولیدیها

 تهران سیستم 1 خانه ایندامینکار 1
 بندرانزلی سیستم 3 کارخانجات چوکا 2
 بندرانزلی سیستم 3 کارخانجات متالوژی چوکا 3
 تهران سیستم 2 کارخانجات باطری سازی نیرو 4
 تبریز سیستم 2 کارخانجات نوشابه سازی کوثر نوش 5
 کرج سیستم 2 کارخانجات کاغذ سازی لطیف 6
 رشت سیستم 3 جدید دخانیات رشت کارخانجات 7
 جاده کرج سیستم 4 کارخانجات داروپخش 8
 بروجرد سیستم 2 کارخانجات نساجی بروجرد 9
 مشهد سیستم 3 کارخانجات غذائی چین چین 10
 چاده قدیم کرج سیستم 2 کارخانجات قالبهای بزرگ صنعتی ایران 11
 جاده کرج سیستم 2 نوسازی صنایع ایرانکارخانه مگاموتور تابع سازمان گسترش و  12
 شهرکرد سیستم 1 کارخانه پنیر سازی شهر کرد 13
 کرج سیستم 4 کارخانجات تعمیرات لوکوموتیو شهید نوری )راه آهن( 14
 ساری سیستم 2 کارخانجات صنایع چوب و کاغذ مازندران 15
 ساری سیستم 5 کارخانجات صنایع چوب و کاغذ مازندران 16
 شوشتر سیستم 8 پروژه امیر کبیر –کارخانجات نیشکر  17
 زنجان سیستم 6 تایر شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع الستیک نخکارخانه  18
 حومه شهر قم سیستم 1 کارخانه شرکت تولید لوله و پوشش سلفچگان 19
 اهواز سیستم 5 پروژه فارابی –کارخانجات نیشکر  20
 اهواز سیستم 6 پروژه سلمان فارسی –کارخانجات نیشکر  21
 اهواز سیستم 7 پروژه میرزا کوچک خان -کارخانجات نیشکر 22
 ساری سیستم 2 کارخانجات صنایع چوب و کاغذ مازندران 23
 کرج –صفادشت  سیستم 1 کارخانه پارس الوان ماشین 24
 تبریز سیستم 1 کارخانه دان سازان 25
 تهران سیستم 1 ت آرایشی سی گل )البراتوار اخوی(کارخانجات تولید محصوال 26
 اصفهان –مبارکه  سیستم 1 توسعه کارخانه فوالد سازی مبارکه 27
 گنبد سيستم 1 كارخانه توليدي سي دي )محمدي( 28
 جاده مخصوص کرج سیستم 2 پروژه گاما خودرو –شرکت پارس خودرو  29
-شهرک صنعتی توس  تمسیس 1 شرکت تولیدی و صنعتی یوبان توس 30

 مشهد
 علی آباد سیستم 5 کارخانه شرکت کاغذ سازی 31
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 کت پالرک در ايرانليست پروژه های اجرا شده صاعقه گير الکترونيکی توسط شر 
 

 محل نصب تعداد شـــــــــــــــرح رديف
 پروژه های مختلف

 تهران سیستم 1 برجهای ونک 1
 کرج سیستم 1 تربیت مربی کرج 2
 تهران سیستم 1 ساختمان مخابرات شرکت ملی نفت ایران 3
 قزوین سیستم 1 شهر صنعتی قزوین 4
 تهران مسیست 1 ساختمان شرکت بیمه ملی ایران 5
 تهران سیستم 1 ساختمان شرکت زیمنس ایران 6
 مشهد سیستم 1 ساختمان آبکوه مشهد 7
 تهران سیستم 2 استادیوم ورزشی فرح آباد 8
 تهران سیستم 1 کاخ نیاوران 9
 تهران سیستم 1 شرکت ودا 10
 ابوظبی سیستم 2 ساختمان صلیب سرخ 11
 تهران سیستم 1 ساختمان شوشتر 12
 تهران سیستم 1 ساختمان جواهریان 13
 تهران سیستم 1 چاپخانه ایران )روزنامه اطالعات( 14
 تبریز سیستم 2 شرکت خانه سازی تبریز 15
 تهران سیستم 1 ساختمان تئاتر مشهد 16
 تهران سیستم 1 ساختمان مرکزی تاکسی تلفنی تهران 17
 آبعلی سیستم 1 چاپخانه افست 18
 تهران سیستم 1 ت کامفورتشرک 19
 عمان سیستم 1 قصر سلطان نشین عمان 20
 تهران سیستم 1 ساختمان مرکزی روزنامه اطالعات 21
 کرج سیستم 1 زندان کرج 22
 تهران سیستم 1 ساختمان مرکزی پروفیل سازی ساوه 23
 تهران سیستم 1 مهمانسرای زعفرانیه 24
 تهران سیستم 1 بلوار  آفریقابرج مسکونی ارمغان  واقع در  25
 تهران سیستم 1 برج مسکونی کوهپا واقع در خیابان فرمانیه 26
 تبریز سیستم 1 مجتمع مسکونی گلستان شرکت عمران و آبادی تبریز 27
 تبریز سیستم 4 مجتمع مسکونی رسالت بنیاد مسکن انقالب اسالمی 28
 یزد سیستم 3 مجتمع بزرگ الستیک یزد 29
 تهران سیستم 1 مسکونی  تهرانی برج 30
 تهران سیستم 1 سازمان حمل و نقل پایانه های کشور -برج اداری دمشق  31
 کرج سیستم 1 شرکت تولیدی ژالتین کپسول ایران 32
 تهزان سیستم 1 1پروژه نواب فاز  33
 تهران سیستم 1 1پروژه نواب فاز  34
 تهران سیستم 1 1پروژه نواب فاز  35
 ترکمنستان سیستم 1 مرکز تجاری ایران در عشق آباد 36
 تهران سیستم 1 نمایشگاه بین المللی تهران 37
 تهران سیستم 1 برج بیژن واقع در خیابان ژاندارمری تهران 38

 
 19197 53563کـد پسـتی  – 7واحـد  -طبقه دوم  –174پالک  -خیابان وحید دستگردی )ظفر( –شریعتی  –دفتر مرکزی : تهران 

 22256173فاکس :  22256172،  22256058-9تلفن : 
 19978 35654کـد پسـتی  –طبقه سوم  – 4پالک  -خیابان شهيدحق طلب شرقی -عالمه جنوبی  –پل مديريت  –دفتر فروش: تهران 

 88584526فاکس :  88584527،  88584517و 18تلفن : 
 BARGHSCO@GMAIL.COMآدرس ایمیلWWW.PLARKCO.COM آدرس سایت :



 
 
 
 
 
 

 ليست پروژه های اجرا شده صاعقه گير الکترونيکی توسط شرکت پالرک در ايران
 

 محل نصب تعداد شـــــــــــــــرح رديف
 پروژه های مختلف

 تبریز سیستم 1 ساختمان مرکزی مخابرات تبریز 39
 تهران سیستم 1 پروژه نوسازی عباس آباد 40
 تهران سیستم 1 1پروژه نواب فاز  41
 خورین ورامین سیستم 1 کشتارگاه صنعتی خورین 42
 تبریز سیستم 1 عمران و آبادی تبریز 43
 تبریز سیستم 1 پروژه ساختمانی شرکت آبادگران سهند 44
-شهرک صنعتی توس  سیستم 1 شرکت تولیدی و صنعتی تکالن توس 45

 مشهد
 تهران سیستم 2 مناره اصلی مصلی امام خمینی تهران 46
 جزیره کیش سیستم 1 مرکز تجاری کیش 47
 تهران سیستم 1 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران 48
 عسلویه سیستم 2 آبگیر پارس جنوبی –قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص(  49
 رشت تهران 15کیلومتر  سیستم 1 مرکز اداری و کامپیوتر دانشگاه گیالن 50
 تهران سیستم 1 دو فاز –طرح نواب  51
 تبریز سیستم 1 کتابخانه ملی تبریز 52
 حومه کرج سیستم 1 مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی 53
 آذربایجان شرقی –ورزقان  سیستم 1 سایت مایکروویو کلو –مخابرات آذربایجان شرقی  54
 جونقان شهرکرد سیستم 1 کشتارگاه صنعتی جونقان 55
 چهار محال و بختیاری سیستم 1 ایستگاه گندمان –و بختیاری  مخابرات چهار محال 56
 سونگون اهر سیستم 1 طرح مس سونگون –شرکت ملی صنایع مس ایران  57
-شهرک صنعتی توس  سیستم 1 خراسانشرکت فرآوردهای الستیکی پویا گستر 58

 مشهد
 تهران سیستم 1 محالتی طبقه در شهرک شهید 12پروژه برج مسکونی  59
 اهواز سیستم 1 پروژه ساختمانی اهواز 60
 سردشت سیستم 1 سایت مایکروویو زمزیران –مخابرات آذربایجان غربی  61
 تهران سیستم 1 سالن شاسی نیسان –شرکت بهنگام آفرین  62
 تهران سیستم 10 مرکز تحقیقات جهاد دانشگاهی 63
 یزد سیستم 4 ایستگاه های راداری –العات باروری ابرها مرکز ملی تحقیقات و مط 64
 تهران سیستم 2 2فاز  –پروژه نواب  65
 تهران سیستم 1 برج اداری نگین )پردیس( زعفرانیه 66
 تهران سیستم 1 مجتمع مسکونی پارک مینیاتور 67
 ساوه -شهرک صنعتی کاوه سیستم 1 شرکت تولیدی ایران پودر 68
 تهران سیستم 1 ی بهارمجتمع مسکون 69
 تبریز سیستم 1 2پروژه نصر  –عاشورا  31تعاونی مسکن لشگر  70
 تبریز سیستم 1 مجتمع مسکونی آبادگران سهند 71
 حسن رود سیستم 1 مجتمع تجاری ستاره شمال 72
 خاتون آباد سیستم 1 انبار کنستانتره –شرکت ملی صنایع مس خاتون آباد  73
  تبریز سیستم 1 طبقه ظفر واقع درکوی ولیعصر تبریز 12 ساختمان مسکونی 74
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 ليست پروژه های اجرا شده صاعقه گير الکترونيکی توسط شرکت پالرک در ايران
 

 محل نصب تعداد ـــــــــــرحشــــ رديف
 پروژه های مختلف

 تبریز سیستم 1 برج مسکونی آیدا 75
 تبریز سیستم 1 برج مسکونی آپادانا 76
 رشت سیستم 1 برج مسکونی کاوه واقع در خیابان گلسار رشت 77
 تهران سیستم 1 خیابان زردکوه –برج مسکونی زعفرانیه  78
 زنجان سیستم 3 ازی کوشکنشرکت ترانسفورماتورس 79
 –شرکت توسعه آب و نیروی ایران )آب نیرو( 80

 دکل مخابراتی سد کارون
 
 سیستم 1

 
 خوزستان

 تهران سیستم 1 ساختمان مرکزی –شرکت توسعه آب و نیروی ایران )آب نیرو (  81
 تبریز سیستم 4 استادیوم ورزشی فرح آباد 82
 رشت سیستم 1 برج مسکونی 83
 کرج -تهران سیستم 1 مرکز مطالعات و تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی 84
 تبریز سیستم 1 برج ساختمانی بلور 85
 رشت سیستم 1 ساختمان مرکزی دانشگاه گیالن 86
 تبریز سیستم 1 مجتمع مسکونی واقع در خیابان قطران ولیعصر تبریز 87
 شیراز سیستم 1 وژی شیرازکتابخانه منطقه ای علوم و تکنول 88
 تهران سیستم 1 (2شهرک مسکونی آتی ساز ) 89
 تهران سیستم 1 سازمان نقشه برداری 90
 تبریز سیستم 1 رصد خانه بیلیندی 91
 یزد سیستم 6 انبارهای ناریه –شرکت معادن سنگ آهن مرکزی ایران )بافق(  92
 اهواز سیستم 5 یوتکنولوژیمجتمع ب –شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی  93
 تبریز سیستم 1 برج مسکونی واقع در کوی زمرد 94
 تهران سیستم 1 سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد 95
 تهران سیستم 1 شرکت توسعه ساختمان پارسیان 96
 کرج سیستم 1 قاسمی –مجتمع مسکونی دارائی چی  97
 تبریز سیستم 1 برج مسکونی ظفر 98
 رشت سیستم 1 مجتمع مسکونی 99
 تهران سیستم 1 مجتمع مسکونی زیبا 100
 تبریز سیستم 2 مجتمع سپهر واقع در شهرک اندیشه تبریز 101
 خوزستان سیستم 2 پل بزرگ اللی 102
 تهران سیستم 1 سالن معاینه فنی خودرو 103
 تهران سیستم 1 سازمان نقشه برداری ایران 104
 كرمان سيستم 3 طرح توسعه خط توليد لوله –يد باهنر صنايع مس شه 105
 اراك سيستم 3 پروژه آبرساني كمال صالح به اراك -شركت آب منطقه اي اراك  106
 تهران سيستم 1 برج حكمت واقع در شهرك آزمايش –بنياد تعاون ناجا  107
 تهران سيستم 1 31مجتمع مسكوني كوهسار  108
 چهارمحال و بختياري سيستم 3 اهشير خشك نوزاد پگ 109
 تهران سيستم 1 مجتمع مسكوني تجاري البرز تهران 110
 تبريز سيستم 2 واحدي ائل گلي تبريز 1000پروژه  –سازمان تأمين اجتماعي  111
 تبريز سيستم 1 ساختمان مسكوني رز واقع در شهرك رشديه تبريز 112
 تهران سيستم 1 مركز تحقيقات مخابرات ايران 113
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 ليست پروژه های اجرا شده صاعقه گير الکترونيکی توسط شرکت پالرک در ايران
 

 محل نصب تعداد شـــــــــــــــرح رديف
  پروژه های مختلف

 قم سيستم 2 فرآورش سراجه قم 1فاز  2بخش  -شركت ذخيره سازي گاز طبيعي 114
 تهران سيستم 1 برج مسكوني دليار ولنجك 115
 تبريز سيستم 1 پروژه صنعتي –شركت مهندسي تاو  116
 ابهر زنجان سيستم 1 گروه صنعتي سانا عايق 117
 رشت سيستم 1 اداره ثبت اسناد و امالك استان گيالن 118
 بستان آباد سيستم 1 تصفيه خانه بستان آباد –شركت آب و فاضالب استان آذربايجان شرقي  119
 ارمنستان سيستم 1 مسجد جامع مسلمان مقيم ارمنستان 120
 حومه مالرد كرج سيستم 1 جايگاه عرضه سوخت نفت گاز سيار –سازمان اتوبوسراني مالرد و حومه  121
 شهر جديد پرند سيستم 2 واحدي شهر جديد پرند 000/20هاي انبار پروژه  سوله –شركت كيسون  122
 رشت سيستم 1 پروژه ساختماني سيناي رشت –شركت توسعه سينا  123
 كرج سيستم 3 پروژه لكوموتيو سازي مپنا –شركت نصب نيرو  124
كارخانه شكر دهخدا  –شركت بازرگاني توسعه نيشكر و صنايع جانبي  125

 اهواز
 اهواز سيستم 10

 قائم شهر سيستم 1 شركت تخته فشرده شمال 126
 اراك سيستم 1 شركت صنايع شير شهد اراك 127
 قشم سيستم 1 برج جذب كارخانه اسيد سولفوريك–مجتمع ذوب و احياء روي قشم  128

 بندر عباس سيستم 12 صنايع كشتي سازي بندر عباس 129
 تبریز سیستم 1 هطبقه ای مسکونی رشدی 14مجتمع  130
 انزلی سیستم 1 منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلیمجتمع مسکونی طاووس واقع در  131
 اصفهان سیستم 1 کارخانجات اصفهان –شرکت امیا پارس  132
سالن پیپر  –صبا تایر کرد  –شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع الستیک  133

 تیوب سازی
 زنجان سیستم 1

 قشم سیستم 5 تاره قشممخازن سوخت س 134
 میانه سیستم 1 شرکت باربن پروژه یارد میانه 135
 برازجان سیستم 1 شرکت ایران رمپ پروژه دانشکده کشاوزی برازجان 136
 تهران سیستم 1 شرکت مهستان )مجتمع مسکونی( 137
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع الستیک زنجان)صبا تایر کورد  138

 ساختمان باسکول
 
 سیستم 1

 
 زنجان

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع الستیک زنجان)صبا تایر کورد  139
 ساختمان نگهبانی

 
 سیستم1

 
 زنجان

 زنجان سیستم 5 شرکت راشا کاسپین ایرانیان 140
 تهران سیستم 1 هروی سنتر )پاساژ( 141
 تهران سیستم 1 حقیقتواحدی  54ساختمان مسکونی  142
 تهران سیستم 1 پروژه گاندی-ازه جنوبشرکت نماد س 143
 تهران سیستم 2 پروژه مجتمع صنعتی اورندپیشرو-شرکت اورندپیشرو 144
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