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سپاس و ستایش کردگاری را سزاست که توفیق را رفیق طریق ساخت تا ترنم  

 .م خدمت به خلق میسر گرددعو تن

 



 :درباره شرکت فارس ماشین سومر

پایدار در افزایش  بخش صنعت به عنوان عامل مولد اشتغال، در زمانی که اهداف کشور بزرگ ایران، ایجاد جامعه اقتدار محور است

در سال  دیما رادیاتور تجاری نامبا  تولیدی فارس ماشین سومر-صنعتیشرکت  .تولید ملی و درآمد سرانه نقش به سزایی دارد

جمعی از متخصصین با  و همکاری تولیددر زمینه فعالیت  پیشینه سال 05با اتکا به بیش از با یاری خداوند متعال و  3131

 خود مکانیزه محصوالت تولید خطوط ترینمدرن شرکت با نصب این. گردید ولید رادیاتور استنلس استیل تاسیست به منظور ،تجربه

حضور فعال در اکنون آمادگی  قدم به عرصه تولیدات جدید گذاشته است و فرد به طراحی منحصر و ویژه استفاده از تکنولوژی با را

 .را دارد بازارهای داخلی و خارجی

و  های متنوعطرح تولیدبا  همواره بر آنیم بوده است و نظر مد تولید این محصول ملی کیفی و  طرح توسعه کمی روز،از نخستین 

در این راستا  . مابا مشتریانمان همراه باشیم مصرف کننده، ه مطلوبجینتدستیابی به  جهت های علمی و تجربیه راهنمایییارا

در امری مطلوب که قطعا  تری برای مشتریانمان باشیمحامیان قوی گسترش تولید، ز دنیا وگیری از تجهیزات رویم با بهرهاهکوشید

  .جهت تعالی جامعه و ترقی ملت خواهد بود

که به یاری هم مجموعه را به سوی اهداف  باشدمیو آگاه  ، متعهددارای پرسنل متخصص، مجرب فارس ماشین سومرشرکت 

-تالش خود را به کار میدیما رادیاتور تمام  برند.رضایت مشتریان و حفظ کیفیت محصول پیش می تولید انبوه، متعالی خود یعنی

 ارائه دهد. کیفیتی در خور زندگی ایرانی طراحی و گیرد تا 

 معرفی نماید. "دیما رادیاتور"افتخار دارد محصول جدید خود را تحت نام تجاری  شرکت فارس ماشین سومر

گذاری کرده و والت خود را بر مبنای حفظ حقوق مشتریان و محیط زیست و کمک به اقتصاد خانوارها پایهمحص "دیما رادیاتور "

 آورد.ضمن کاهش مصرف انرژی، زیبایی و دوام را برای مصرف کنندگان به ارمغان می

 ابعاد مختلف به صورت انبوه با خطهای آماده در ای و در قالب بلوکمحصوالت خود را به صورت رادیاتورهای پره "دیما رادیاتور "

تولید  کند.به مشتریان خود ارائه می (stainless steel)در ایران از جنس فوالد ضدزنگ  و برای اولین بار تولید کامال مکانیزه

که با گردد مشتریان با هزینه بسیارکمتر قادر به خریداری این محصول با کیفیت باشند بلداخلی این محصول نه تنها سبب می

 گردش مالی داخلی و ممانعت از خروج ارز در کمک به اقتصاد کشور بسیار موثر و کارامد خواهد بود.
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 مدیریت مجموعه فارس ماشین سومر

 

 

، با هدف کارآفرینی و سال سابقه و دانش فنی و مدیریتی 20مدیر عامل این مجموعه، با  3103آقای سید محمد خاوندی متولد بهمن ماه 

در زمینه  3171ایشان از سال  .ستاندازی این مجموعه نموده ا هاقدام به را خودکفایی کشور عزیزمان در زمینه رادیاتور استنلس استیل،

کنیک فعالیت خود را آغاز کردند و اختصاصا در زمینه ماشین آالت طراحی ماشین آالت صنعتی تحت برند موسسه صنعتی پلی ت

مبادرت به تاسیس و خرید شرکت  3183های ظالمانه از سال اند. در پی تحریمبسته بندی محصوالت لبنی مشغول به کار بوده

مایندگی انحصاری در ایران از اند و پس از آن در زمینه ورود کاالهای خاص و اخذ چندین نتجاری در شهر دونگوان چین نموده

پس از بررسی در زمینه رادیاتورهای استنلس استیل و  3131است. از سال جمله پله برقی و آسانسور برند دایز، مشغول به کار بوده

موعه به قابل قبول بودن توجیه اقتصادی آن اقدام به خرید و ورود ماشین آالت این خط را فراهم کرد و به حول و قوه الهی این مج

 برداری و در آستانه ورود کاال به بازار می باشد.مرحله بهره



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


