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سازى  ماشین  کارخانه  عنوان  تحت  1342 سال  در  شرکت 
ماه  دى  32302 پروانه  تحت  و  تاسیس  پسران  و  فتحى 
1347/04/07 تاریخ  در  شرکت  عنوان  رسید.  ثبت  به  1344

به شرکت کارخانجات پروفیل نیمه سبک و سپس در تاریخ 
به شرکت تولیدى و صنعتى پروفیل نیمه سبک  1364/04/25
در دفتر ثبت  و لوله سازى ایران تغییر و تحت شماره 11607
به  شرکتها به ثبت رسیده و در ادامه در تاریخ 1368/06/04

شرکت گروه صنعتى سدید )سهامى عام( تبدیل گردید.
شرایطى فراهم شد که گروه صنعتى سدید  طى سال 1372
به یک شرکت »هلدینگ« تبدیل گردد و در همان سال برخى 
معاونتهاى گروه به شخصیتهاى حقوقى تبدیل شده و تشکیل 
شرکتهاى لوله و تجهیزات سدید)سهامى عام( و سدید تدبیر 
مبادرت  صورت پذیرفت. گروه صنعتى سدید در سال 1375
درصد سهام شرکت فالق صنعت )به  به سرمایه گذارى در 51
عنوان یکى از شرکتهاى پیمانکار عمومى احداث کارخانجات 

شکر و ...( نمود.
شرکت صبا نیرو جهت ساخت نیروگاه برق  در سال 1380
به عنوان اولین شرکت  بادى آغاز به کار نمود و شرکت 
ثبت شده گروه در کشور انگلستان تاسیس و مشغول فعالیت 
با مشارکت  گردید. گروه صنعتى سدید در اواخر سال 1381
شرکت مهندسى و ساخت تاسیسات دریایى و شرکت پترو 
تکسان بمنظور انجام فعالیتهاى پیمانکارى طرحهاى صنعتى 
توسعه  شرکت  تاسیس  به  اقدام  دریایى  صنایع  در  بویژه 

سازه هاى دریایى تسدید نمود.
گروه صنعتى سدید  در ادامه توسعه فعالیتها، در سال 1382
شرکت  اجتماعى،  تامین  گذارى  سرمایه  شرکت  مشارکت  با 
بزرگترین  از  یکى  حاضر  حال  در  )که  ماهشهر  سازى  لوله 
کارخانه هاى لوله سازى کشور مى باشد( را تاسیس نمود. 
موضوع  با  توان  نیروگاهى  واحد  احداث  و  توسعه  شرکت 
اقتصادى  و  فنى  بررسى  برق،  هاى  نیروگاه  احداث  فعالیت 

پروژه هاى نیروگاهى و ... در سال 1383 تاسیس گردید.
قانون اساسى، گروه صنعتى سدید در سالهاى  مطابق اصل 44
درصد از  از طریق مزایده مبادرت به خرید 45 و 1387 1386
درصد سهام شرکت تولید  سهام شرکت فوالد گسترش و 38
درصد سهام شرکت پتکو )تولید  تجهیزات ایمنى راه ها و95
از سازمان خصوصى سازى  آبى(  توربین  و  بزرگ  پمپهاى 
اعتبارى  و  بازرگانى  فعالیتهاى  تمرکز  راستاى  در  نمود. 
در  مهندسى  تامین  لوله ساز گروه، شرکت سدید  شرکتهاى 
تاسیس گردید. همچنین به منظور اجراى پروژه  سال 1388
مگاواتى نیروگاه بادى، شرکت توسعه و احداث  مزرعه 100
گروه  درصد  مالکیت100 با  باد  توان  بادى  هاى  نیروگاه 
صنعتى سدید در اوایل همان سال تاسیس و به ثبت رسید. 
گروه  درصد سهام  از 67 بیش  ماه سال 1389 آبان  اول  در 
صدوق  فرهنگى  و  دینى  بنیاد  به  متعلق  که  سدید  صنعتى 
بود به شرکت ذوب و نورد چهلستون سپاهان)سهامى خاص( 

واگذار شد.

2

سدید در بازار بورس: گروه صنعتى
توسط هیئت ماه 1374 شد و در اسفند عام تبدیل سهامى خاص به ماه 1355از سهامى سدید در اردیبهشت گروه صنعتى

سازمان  معامالتى "وسدید" از مرداد ماه 1375 در تابلو نماد با شرکت این شده وسهام پذیرفته پذیرش بورس اوراق بهادار،
شود.  مى بورس اوراق بهادار معامله

1

گروه صنعتی سدید
تاسیس 1342
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سازى  ماشین  کارخانه  عنوان  تحت   1342 سال  در  شرکت 
ماه  دى   32302 پروانه  تحت  و  تاسیس  پسران  و  فتحى 
 1347/04/07 تاریخ  در  شرکت  عنوان  رسید.  ثبت  به   1344
به شرکت کارخانجات پروفیل نیمه سبک و سپس در تاریخ 
1364/04/25 به شرکت تولیدى و صنعتى پروفیل نیمه سبک 
و لوله سازى ایران تغییر و تحت شماره 11607 در دفتر ثبت 
شرکتها به ثبت رسیده و در ادامه در تاریخ 1368/06/04 به 

شرکت گروه صنعتى سدید )سهامى عام( تبدیل گردید.
طى سال 1372 شرایطى فراهم شد که گروه صنعتى سدید 
به یک شرکت »هلدینگ« تبدیل گردد و در همان سال برخى 
معاونتهاى گروه به شخصیتهاى حقوقى تبدیل شده و تشکیل 
شرکتهاى لوله و تجهیزات سدید)سهامى عام( و سدید تدبیر 
صورت پذیرفت. گروه صنعتى سدید در سال 1375 مبادرت 
به سرمایه گذارى در 51 درصد سهام شرکت فالق صنعت )به 
عنوان یکى از شرکتهاى پیمانکار عمومى احداث کارخانجات 

شکر و ...( نمود.
در سال 1380 شرکت صبا نیرو جهت ساخت نیروگاه برق 
بادى آغاز به کار نمود و شرکت SIG به عنوان اولین شرکت 
ثبت شده گروه در کشور انگلستان تاسیس و مشغول فعالیت 
گردید. گروه صنعتى سدید در اواخر سال 1381 با مشارکت 
شرکت مهندسى و ساخت تاسیسات دریایى و شرکت پترو 
تکسان بمنظور انجام فعالیتهاى پیمانکارى طرحهاى صنعتى 
توسعه  شرکت  تاسیس  به  اقدام  دریایى  صنایع  در  بویژه 

سازه هاى دریایى تسدید نمود.
در ادامه توسعه فعالیتها، در سال 1382 گروه صنعتى سدید 
شرکت  اجتماعى،  تامین  گذارى  سرمایه  شرکت  مشارکت  با 
بزرگترین  از  یکى  حاضر  حال  در  )که  ماهشهر  سازى  لوله 
کارخانه هاى لوله سازى کشور مى باشد( را تاسیس نمود. 
موضوع  با  توان  نیروگاهى  واحد  احداث  و  توسعه  شرکت 
اقتصادى  و  فنى  بررسى  برق،  هاى  نیروگاه  احداث  فعالیت 

پروژه هاى نیروگاهى و ... در سال 1383 تاسیس گردید.
مطابق اصل 44 قانون اساسى، گروه صنعتى سدید در سالهاى 
1386 و 1387 از طریق مزایده مبادرت به خرید 45 درصد از 
سهام شرکت فوالد گسترش و 38 درصد سهام شرکت تولید 
تجهیزات ایمنى راه ها و95 درصد سهام شرکت پتکو )تولید 
از سازمان خصوصى سازى  آبى(  توربین  و  بزرگ  پمپهاى 
اعتبارى  و  بازرگانى  فعالیتهاى  تمرکز  راستاى  در  نمود. 
در  مهندسى  تامین  لوله ساز گروه، شرکت سدید  شرکتهاى 
سال 1388 تاسیس گردید. همچنین به منظور اجراى پروژه 
مزرعه 100 مگاواتى نیروگاه بادى، شرکت توسعه و احداث 
گروه  درصد  مالکیت100  با  باد  توان  بادى  هاى  نیروگاه 
صنعتى سدید در اوایل همان سال تاسیس و به ثبت رسید. 
گروه  از 67 درصد سهام  بیش  ماه سال 1389  آبان  اول  در 
صدوق  فرهنگى  و  دینى  بنیاد  به  متعلق  که  سدید  صنعتى 
بود به شرکت ذوب و نورد چهلستون سپاهان)سهامى خاص( 

واگذار شد.

2

گروه صنعتى سدید در بازار بورس:
گروه صنعتى سدید در اردیبهشت ماه 1355از سهامى خاص به سهامى عام تبدیل شد و در اسفند ماه 1374 توسط هیئت 

پذیرش بورس اوراق بهادار، پذیرفته شده وسهام این شرکت با نماد "وسدید" از مرداد ماه 1375 در تابلو معامالتى سازمان 
بورس اوراق بهادار معامله مى شود. 
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»ما معتقدیم:
 منابع انساني واالترین سرمایه سازمان بوده و با بهره گیري از کارکناني متخصص، کارآمد و داراي وجدان کاري باال، 
شایسته، وفادار و امانت دار و با رشد قابلیت هاي آنها و جلب مشارکت شان درکلیه امور؛ شاهد ارتقاء و موفقیت روزافزون

          سدید خواهیم بود.
 ضروري است  با جلب رضایت مشتري و کسب درآمد پایدار از طریق عملکرد مناسب در کلیه فعالیتها، روز به روز بر 

        شهرت و اعتبار گروه افزوده گردد.
 مي بایست به ارزش هاي اسالمي و اجتماعي احترام گذاشت و به استانداردهاي زیست محیطي پایبند بود.

 واجب است از منظر مالي، بازدهي مناسبي نصیب سهامداران حقیقي و حقوقي و سایر ذي نفعان گروه گردد.«

ارزش ها

پیمانکاري  انجام  اقتصادي،  افزایي  هم  و  آفریني  ارزش  رویکرد  با  هولدینگ  بعنوان یک گروه صنعتي سدید  ماموریت   «
عمومي درصنایع باالدستي و پایین دستي حوزه هاي نفت وگاز، تولید لوله هاي قطور فوالدي انتقال نفت،گاز،آب و اجراي 
انواع  ساخت  و  طراحي  مگاواتي،  بادي  و  آبي  هاي  توربین  ساخت  شکر،  و  فوالد  تولید  کارخانجات  ساخت  لوله،  خطوط 
هاي صنایع نفت و گاز و پتروشیمي، طراحي و ساخت تجهیزات راهداري، انجام فعالیت هاي بازرگاني و سرمایه گذاري  پمپ

در سهام شرکتهاي بورسي و غیر بورسي مي باشد.
سابقه طوالني، تخصص، حسن شهرت و بهره مندي از متخصصین کارآمد و پیشرفته ترین فناوري هاي تولید و وجود 
و  معتبر  پیشرو،  عنوان سازماني  به  گروه صنعتي سدید  است  افزاري؛ موجب شده  افزاري و سخت  نرم  هاي  توانمندي 

خوشنام  درکشور و منطقه شناخته شود. «

ماموریت 

» بکارگیري فناوري هاي نوین، نوآوري، مدیریت روزآمد و بهبود مستمر فعالیتها، طي چند سال آتي؛ گروه صنعتي سدید را قادر
پیمانکاري عمومي، بازرگاني، فوالد و اجراي پروژه هاي  موقعیت خود به عنوان شرکتي تراز اول در  حفظ ضمن تا مي سازد 
تنوع  با اقتصاد، شدن جهاني فرآیند با همسو منطقه؛ و در کشور نفت و گاز، انرژي و رهبري بازار تولید لوله هاي قطور فوالدي 
محصوالت و خدمات خود؛ حضور مستمر در بازارهاي بین المللي را مد نظر قرار دهد و این موقعیت را در عرصه جهاني به منصه

ظهور برساند.«

 چشم انداز

3
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»ما معتقدیم:
 منابع انساني واالترین سرمایه سازمان بوده و با بهره گیري از کارکناني متخصص، کارآمد و داراي وجدان کاري باال، 
         شایسته، وفادار و امانت دار و با رشد قابلیت هاي آنها و جلب مشارکت شان درکلیه امور؛ شاهد ارتقاء و موفقیت روزافزون     

          سدید خواهیم بود.
 ضروري است  با جلب رضایت مشتري و کسب درآمد پایدار از طریق عملکرد مناسب در کلیه فعالیتها، روز به روز بر 

        شهرت و اعتبار گروه افزوده گردد.
 مي بایست به ارزش هاي اسالمي و اجتماعي احترام گذاشت و به استانداردهاي زیست محیطي پایبند بود.

 واجب است از منظر مالي، بازدهي مناسبي نصیب سهامداران حقیقي و حقوقي و سایر ذي نفعان گروه گردد.«

ارزش ها

پیمانکاري  انجام  اقتصادي،  افزایي  هم  و  آفریني  ارزش  رویکرد  با  یک هولدینگ  بعنوان  گروه صنعتي سدید  ماموریت   «
عمومي درصنایع باالدستي و پایین دستي حوزه هاي نفت وگاز، تولید لوله هاي قطور فوالدي انتقال نفت،گاز،آب و اجراي 
انواع  ساخت  و  طراحي  مگاواتي،  بادي  و  آبي  هاي  توربین  ساخت  شکر،  و  فوالد  تولید  کارخانجات  ساخت  لوله،  خطوط 
پمپ هاي صنایع نفت و گاز و پتروشیمي، طراحي و ساخت تجهیزات راهداري، انجام فعالیت هاي بازرگاني و سرمایه گذاري 

در سهام شرکتهاي بورسي و غیر بورسي مي باشد.
سابقه طوالني، تخصص، حسن شهرت و بهره مندي از متخصصین کارآمد و پیشرفته ترین فناوري هاي تولید و وجود 
و  معتبر  پیشرو،  عنوان سازماني  به  گروه صنعتي سدید  است  افزاري؛ موجب شده  افزاري و سخت  نرم  هاي  توانمندي 

خوشنام  درکشور و منطقه شناخته شود. «

ماموریت 

» بکارگیري فناوري هاي نوین، نوآوري، مدیریت روزآمد و بهبود مستمر فعالیتها، طي چند سال آتي؛ گروه صنعتي سدید را قادر 
مي سازد  تا ضمن حفظ موقعیت خود به عنوان شرکتي تراز اول در  اجراي پروژه هاي  پیمانکاري عمومي، بازرگاني، فوالد و 
نفت و گاز، انرژي و رهبري بازار تولید لوله هاي قطور فوالدي  در کشور و منطقه؛  همسو با فرآیند جهاني شدن اقتصاد، با تنوع 
محصوالت و خدمات خود؛ حضور مستمر در بازارهاي بین المللي را مد نظر قرار دهد و این موقعیت را در عرصه جهاني به منصه 

ظهور برساند.«

 چشم انداز
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اهداف

 تمرکز بر فعالیتهاي کارخانجات و شرکتهاي گروه صنعتي سدید
 حضور در صنایع باالدستي و پایین دستي نفت و گاز

 تشکیل   در زمینه  نفت و گاز  و پتروشیمي و خطوط انتقال
 توسعه قلمرو جغرافیایي بازار محصوالت و خدمات/ حضور در بازارهاي جهاني و منطقه    

 ارتقاي سطح قابلیتهاي سازماني
 بهره گیري از فرصتهاي حاصل از عرضه سهام شرکتها در قالب اصل 44

 جذب سرمایه گذاران خارجي جهت حضور در پروژه هاي مختلف
 تقویت توان رقابتي

 مدیریت و اداره سیستماتیک شرکتهاي تابعه توسط هولدینگ 
 تدوین  و یا نظارت و همکاري در تدوین برنامه راهبردي شرکتهاي تابعه

 صادرات بخشي از تولید لوله هاي قطور فوالدي به خارج از کشور
 مشارکت یا سرمایه گذاري در زنجیره تامین تولید لوله هاي قطور از جمله تامین ورق هاي فوالدي

 توسعه نظام ارتباطات گروه با محافل علمي، سندیکاها، انجمن ها، دستگاه هاي دولتي و نهادهاي قانون گذاري در داخل 
        و خارج به صورت سیستماتیک

 رشد قابلیتهاي نیروي انساني
 ایجاد نظام ارزیابي میزان رضایت مشتریان 

 تکمیل سبد کاالهاي مورد نیاز نفت و گاز مطابق با استانداردهاي جهاني
 تنوع در پرتفوي گروه و ایجاد هولدینگ هاي تخصصي

 حرکت در مسیر سازمان یادگیرنده از طریق رشد قابلیتهاي نیروي انساني 
 انجام مطالعات شناخت درخصوص صنعت نفت و گاز و پتروشیمي در راستاي ایجاد کسب و کارهاي مرتبط

جهت حضور در  مرتبط   تقویت و توسعه همکاري با شرکتهاي معتبر داخلي و خارجي در راستاي ارتقاي توانمندي هاي 
        پروژه هاي مختلف و تامین مواد و تجهیزات مورد نیاز

 ایجاد یا توسعه امور بین المللي در جهت شناسایي زمینه هاي فعالیت به  شرکتهاي معتبر و توسعه تبلیغات موثر
 توسعه مشارکت با شرکاء یا تامین کنندگان و یا حتي رقبا جهت ورود به کسب و کار تولید ورق هاي فوالدي

 تقویت و توسعه فعالیتهاي بخش سرمایه گذاري در راستاي بهینه سازي سبد دارایي ها) پرتفوي(
 ایجاد کنسرسیوم پیمانکاري فعال در امر خطوط لوله و پروژه هاي حوزه نفت و گاز با همکاري شرکتهاي فعال موجود 

        داخلي و خارجي
گیري در پروژه هاي بهره جهت خارجي مالي منابع  تقویت و توسعه بخش مالي در راستاي شناسایي و جذب تامین کنندگان

       بزرگ و ملي و سرمایه گذاري هاي جدید
 افزایش توان رقابتي از طریق مطالعه نقاط قوت و ضعف رقبا در کلیه کسب و کارها و تقویت مزیت هاي رقابتي موجود

 بهره گیري از روش ها و سبک هاي مشخص جهت اداره شرکتهاي تابعه 
 توسعه صادرات لوله هاي تولیدي به بازارهاي هدف در جهت کاهش تهدید انحصار خرید دولتي    

 واگذاري بخشي از دارایي هاي راکد و غیر مولد و قابل فروش به سرمایه گذاران داخلي و خارجي در جهت بهبود نقدینگي 
 توسعه و تقویت فعالیتهاي بخش طرح و توسعه به منظور شناسایي و مطالعه کالن زمینه هاي جدید سرمایه گذاري با 

        تاکید بر حضور در صنایع با ارزش افزوده باال 
 اجرا و پیاده سازي مهندسي هزینه در گروه و شرکتهاي تابعه جهت کاهش قیمت تمام شده

 تعامل باال با سهامداران و بازار سرمایه
 افزایش میزان دارایي هاي سازمان

استراتژي ها

5

اهداف و استراتژي ها
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اهداف

 تمرکز بر فعالیتهاي کارخانجات و شرکتهاي گروه صنعتي سدید
 حضور در صنایع باالدستي و پایین دستي نفت و گاز

 تشکیل EPC  در زمینه  نفت و  گاز  و پتروشیمي و خطوط انتقال
 توسعه قلمرو جغرافیایي بازار محصوالت و خدمات/ حضور در بازارهاي جهاني و منطقه    

 ارتقاي سطح قابلیتهاي سازماني
 بهره گیري از فرصتهاي حاصل از عرضه سهام شرکتها در قالب اصل 44

 جذب سرمایه گذاران خارجي جهت حضور در پروژه هاي مختلف
 تقویت توان رقابتي

 مدیریت و اداره سیستماتیک شرکتهاي تابعه توسط هولدینگ 
 تدوین  و یا نظارت و همکاري در تدوین برنامه راهبردي شرکتهاي تابعه

 صادرات بخشي از تولید لوله هاي قطور فوالدي به خارج از کشور
 مشارکت یا سرمایه گذاري در زنجیره تامین تولید لوله هاي قطور از جمله تامین ورق هاي فوالدي

 توسعه نظام ارتباطات گروه با محافل علمي، سندیکاها، انجمن ها، دستگاه هاي دولتي و نهادهاي قانون گذاري در داخل       
        و خارج به صورت سیستماتیک

 رشد قابلیتهاي نیروي انساني
 ایجاد نظام ارزیابي میزان رضایت مشتریان 

 تکمیل سبد کاالهاي مورد نیاز نفت و گاز مطابق با استانداردهاي جهاني
 تنوع در پرتفوي گروه و ایجاد هولدینگ هاي تخصصي

 حرکت در مسیر سازمان یادگیرنده از طریق رشد قابلیتهاي نیروي انساني 
 انجام مطالعات شناخت درخصوص صنعت نفت و گاز و پتروشیمي در راستاي ایجاد کسب و کارهاي مرتبط

 تقویت و توسعه همکاري با شرکتهاي معتبر داخلي و خارجي در راستاي ارتقاي توانمندي هاي  مرتبط  جهت حضور در 
        پروژه هاي مختلف و تامین مواد و تجهیزات مورد نیاز

 ایجاد یا توسعه امور بین المللي در جهت شناسایي زمینه هاي فعالیت به  شرکتهاي معتبر و توسعه تبلیغات موثر
 توسعه مشارکت با شرکاء یا تامین کنندگان و یا حتي رقبا جهت ورود به کسب و کار تولید ورق هاي فوالدي

 تقویت و توسعه فعالیتهاي بخش سرمایه گذاري در راستاي بهینه سازي سبد دارایي ها) پرتفوي(
 ایجاد کنسرسیوم پیمانکاري فعال در امر خطوط لوله و پروژه هاي حوزه نفت و گاز با همکاري شرکتهاي فعال موجود 

        داخلي و خارجي
 تقویت و توسعه بخش مالي در راستاي شناسایي و جذب تامین کنندگان منابع  مالي خارجي جهت بهره گیري در پروژه هاي 

       بزرگ و ملي و سرمایه گذاري هاي جدید
 افزایش توان رقابتي از طریق مطالعه نقاط قوت و ضعف رقبا در کلیه کسب و کارها و تقویت مزیت هاي رقابتي موجود

 بهره گیري از روش ها و سبک هاي مشخص جهت اداره شرکتهاي تابعه 
 توسعه صادرات لوله هاي تولیدي به بازارهاي هدف در جهت کاهش تهدید انحصار خرید دولتي    

 واگذاري بخشي از دارایي هاي راکد و غیر مولد و قابل فروش به سرمایه گذاران داخلي و خارجي در جهت بهبود نقدینگي 
 توسعه و تقویت فعالیتهاي بخش طرح و توسعه به منظور شناسایي و مطالعه کالن زمینه هاي جدید سرمایه گذاري با 

        تاکید بر حضور در صنایع با ارزش افزوده باال 
 اجرا و پیاده سازي مهندسي هزینه در گروه و شرکتهاي تابعه جهت کاهش قیمت تمام شده

 تعامل باال با سهامداران و بازار سرمایه
 افزایش میزان دارایي هاي سازمان

استراتژي ها
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کشور،  خصوصي هولدینگهاي بزرگترین از  یکي  عنوان به  صنعت  در  تجربه  قرن  نیم  از  بیش  با  سدید  صنعتي گروه
و کارآمد  و  متخصص  انسانى  نیروى  هاى  توانمندى  از  گیرى  بهره  با  و  اقتصادي  افزایي  هم  و  آفریني  ارزش  رویکرد  با

پتانسیل شرکتهاى تابعه خود؛ قادر به اجراي پروژه هاي بزرگ صنعتي ، نیروگاهي، نفت و گاز مي باشد.
این گروه با تغییرات اساسي در ساختار و بازنگري در استراتژي هاى کوتاه مدت و بلند مدت خود از نیمه دوم سال 1390
در قالب برنامه ریزي انجام شده و در عین حال با بهره گیري نظام یافته از تمامي امکانات بالقوه در مجموعه بزرگ گروه
سدید توانایي مدیریت، اجرا ، کنترل و بهره برداري از طرحهاي بزرگ صنعتي ، نیروگاهي، نفت و گاز را در قالب صنعتي

را در دستور کار خود قرار داده است. بدیهي است که سوابق درخشان تیم مدیریتي  قراردادهاي  , ,
صنایع استراتژیک در شرایط  عنوان به در پایه ریزي و اجراي مگا پروژه هاي نیروگاهي، صنایع نفت ، گاز و پتروشیمي

تحریم هاي سیاسي و اقتصادي، نشانگر توان این گروه در اجراي پروژه هاي مشابه مي باشد.

7

توانمندي ها و قابلیت ها
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کشور،  خصوصي  هولدینگهاي  بزرگترین  از  یکي  عنوان  به  صنعت  در  تجربه  قرن  نیم  از  بیش  با  سدید  صنعتي  گروه 
و  کارآمد  و  متخصص  انسانى  نیروى  هاى  توانمندى  از  گیرى  بهره  با  و  اقتصادي  افزایي  هم  و  آفریني  ارزش  رویکرد  با 

پتانسیل شرکتهاى تابعه خود؛ قادر به اجراي پروژه هاي بزرگ صنعتي ، نیروگاهي، نفت و گاز مي باشد.
از نیمه دوم سال 1390 این گروه با تغییرات اساسي در ساختار و بازنگري در استراتژي هاى کوتاه مدت و بلند مدت خود 
در قالب برنامه ریزي انجام شده و در عین حال با بهره گیري نظام یافته از تمامي امکانات بالقوه در مجموعه بزرگ گروه 
صنعتي سدید توانایي مدیریت، اجرا ، کنترل و بهره برداري از طرحهاي بزرگ صنعتي ، نیروگاهي، نفت و گاز را در قالب 
قراردادهاي BuyBack, EPCF , EPC را در دستور کار خود قرار داده است. بدیهي است که سوابق درخشان تیم مدیریتي 
در پایه ریزي و اجراي مگا پروژه هاي نیروگاهي، صنایع نفت ، گاز و پتروشیمي به عنوان صنایع استراتژیک در شرایط 

تحریم هاي سیاسي و اقتصادي، نشانگر توان این گروه در اجراي پروژه هاي مشابه مي باشد.
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رویکرد متفاوتي را نسبت به چگونگي اجراي پروژه ها در پیش گرفت. گروه در این 1390 گروه صنعتي سدید از اوایل سال
سال با ایجاد حوزه معاونت شرکت هاي پیمانکاري در ساختار خود سعي نمود تمرکز بر اجراي پروژه هاي شرکت هاي تابعه
را بیش از پیش افزایش داده و از طریق این حوزه ضمن پشتیباني از شرکتهاي تابعه در راستاي اخذ پروژه ها و حضور در
مناقصات مرتبط، سیستم هاي اطالع رساني و گزارش دهي مرتبط با این بخش را تقویت نماید. ضمن آنکه گروه در زمان

یک هولدینگ، مي تواند نقش فاینانسور را براي شرکت هاي تابعه نیز ایفا نماید. حضور در مناقصات به عنوان
خالصه اي از اهم پروژه هایي که توسط گروه صنعتي سدید انجام شده، به شرح ذیل مى باشد:

ساخت هزاران کیلومتر لوله هاي قطور فوالدى خطوط انتقال نفت، گاز، آب در سراسر کشور 

کیلو واتى( 710 و پروژه نیروگاه بادي سایت منجیل و بینالود )توربین هاى بادى660 

پروژه احداث هفت طرح کارخانه نیشکر 

طراحى و ساخت سازه راس برج میالد)چهارمین برج بلند مخابراتي جهان( پروژه 

پروژه ساخت دریچه سد شیرین دره بجنورد 

پروژه خط لوله دریایي میدان نفتي ابوذر و نوروز 

در منطقه پارس جنوبي پروژه 

) پروژه احداث پنج طرح تولید فوالد بصورت ) 

پروژه ساخت بزرگترین جکت خاورمیانه در خلیج فارس 

پروژه طراحى، ساخت و نصب سکوى سر چاهى میدان نفتى ابوذر 

پروژه ساخت بزرگترین فلر نصب شده در خاورمیانه 

سازنده انحصاري تمامي توربین هاي بادي در کشور 

متر مکعب بر ساعت 2000 تولید انواع پمپ هاي سانتریفوژ افقي و عمودي صنایع آب تا ظرفیت 

پروژه هاي در دست انجام مهمترین
جاسک ترش گوره به هاي انتقال نفت لوله انعقاد قرارداد ساخت

جاسک گوره به نفت لوله خط دستگاه الکتروپمپ 10 طراحي و ساخت
کیلو وات بادي 710 34 دستگاه توربین قرارداد طراحي و تولید

فالت مرکزي فارس به هاي خطوط انتقال آب در پروژه گرمسیري خلیج لوله قرارداد ساخت
هنگام فرآورش گازي جم و پاالیشگاه فجر پارس جنوبي، پاالیشگاه گازي ���وژه بهره برداري و تعمیر و نگهداري پاالیشگاه ششم ���ر ����������� ��������������������������پ

همسايه كشورهای به اينچ 56 فوالدی قطور های لوله كيلومتر 200 صادرات 
جم فجر پااليش شركت كارفرمايی با سيراف بندر در تنی يكصدهزار (SPM)شناور گوی اندازی راه و نصب پروژه 











9

پروژه ها
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رویکرد متفاوتي را نسبت به چگونگي اجراي پروژه ها در پیش گرفت. گروه در این 1390 گروه صنعتي سدید از اوایل سال
سال با ایجاد حوزه معاونت شرکت هاي پیمانکاري در ساختار خود سعي نمود تمرکز بر اجراي پروژه هاي شرکت هاي تابعه
را بیش از پیش افزایش داده و از طریق این حوزه ضمن پشتیباني از شرکتهاي تابعه در راستاي اخذ پروژه ها و حضور در
مناقصات مرتبط، سیستم هاي اطالع رساني و گزارش دهي مرتبط با این بخش را تقویت نماید. ضمن آنکه گروه در زمان

یک هولدینگ، مي تواند نقش فاینانسور را براي شرکت هاي تابعه نیز ایفا نماید. حضور در مناقصات به عنوان
خالصه اي از اهم پروژه هایي که توسط گروه صنعتي سدید انجام شده، به شرح ذیل مى باشد:

ساخت هزاران کیلومتر لوله هاي قطور فوالدى خطوط انتقال نفت، گاز، آب در سراسر کشور 












)  پروژه نیروگاه بادى سایت منجیل و بینالود (توربین بادى660و710کیلو واتى

پروژه احداث هفت طرح کارخانه نیشکر
)   پروژه طراحى و ساخت سازه راس برج میالد(چهارمین برج بلند مخابراتى جهان

پروژه ساخت دریچه سد شیرین دره بجنورد
 پروژه خط لوله  دریایى میدان نفتى ابوذر ونوروز

در منطقھ پارس جنوبی NOSBL           پروژه 
پروژه ساخت بزرگترین جکت خاورمیانھ در خلیج فارس

پروژه طراحى ،ساخت ونصب سکوى سرچاهى میدان نفتى ابوذر
 پروژه ساخت بزرگترین فلر نصب شده در خاور میانه

تولید انواع پمپ هاى سانتریفیوژ افقى و عمودى صنایع آب تا ظرفیت 2000متر مکعب بر ساعت
صادرات 200 کیلومترلوله هاى قطور فوالدى 56 اینچ به کشور هاى همسایه

(SMP)پروژه نصب و راه اندازى گوى شناور             یکصد هزار تنى در بندر سیراف با کارفرمایى شرکت پاالیش فجر جم
ساخت لولھ ھای پروژه خط انتقال آب خلیج فارس بھ فالت مرکزی

ساخت بخشى از لوله هاى قطور فوالدى خط انتقال نفتترش گوره به جاسک

مهمترین پروژه هاى در دست انجام

 طراحى و ساخت  10دستگاه الکترو پمپ پروژه خط لوله نفت ترش گوره به جاسک ، پروژه آبرسانى پتروشیمى دهلران و  پروژه پمپ هاى 
سرویس عمومى ایستگاه اول انتقال نفت  خام از گوره به جاسک وده ها دستگاه پمپ وتوربین صنایع   مختلف توسط شرکت پتکو 

 اجراى قراردادهاى تعمیرات و نگهدارى و تامین تجهیزات و قطعات یدکى توربین هاى بادى در مزارع بادى احداث شده همانند منجیل، 
هرزویل، سیاهپوش و … توسط شرکت صبا نیرو

 پروژه تغییر و تجهیز اسکله هاى16و17 بندر پتروشیمى در عسلویه بصورت  EPCC قراردادھای سھ پروژه عملیات صنعتى پاالیشگاه 
(O&M)هاى ششم و نهم پارس جنوبى و پاالیشگاه فجر جم بصورت

طرح فوالد سازى شادگان اجراي پروژه هشتصد هزارتنی فوالد جهت تولید بیلت توسط شرکت فوالد گسترش

(SPM)

توسط شرکت توسعه ى سازه هاى دریاى تسدید

 قرارداد طراحى و تولید 34 دستگاه توربین بادى710  کیلو وات توسط شرکت صبا نیرو
اجراى قرارداد هاى ساخت لوله هاى قطور فوالدى براى پروژه هاى مختلف خطوط انتقال نفت وگاز توسط  شرکت لوله سازى 

ماهشهر
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هیات مدیره گروه صنعتى سدید

مدیرعامل

معاونت سرمایه گذارى و سهاممعاونتتوسعهمنابعانسانى
معاونت طرح و توسعهشرکتها

) ( گروه لوله وتجهیزاتنى و صادراتگروه بازرگاارىگروه پیمانک

هیات عامل گروهمل گروههیات عا

لوله سازى ماهشهرسدید تامین مهندسى

لوله و تجهیزات سدیدسدید تدبیر

تولید پمپهاى بزرگ وتوربیندفتر لندن

تجهیزات ایمنى راه هادفتر دبى

بازرگانى کارخانجات لوله سازىدفتر عراق

دفتر صادرات خدمات مهندسى
و محصوالت

مل گروههیات عا

تسدید

فالق صنعت

فوالد گسترش

فراب

توان

دفتر فنى و ارزیابىدفتر شرکتها و مجامع وسهامدفتر امور سرمایه گذارى هاتشکیالت و روشهاامور ادارى و پشتیبانى
اقتصادى طرحها

برنامه ریزى و
نظارت

توسعه بازار

دفتر مدیرعامل و روابط عمومى

دفتر حسابرسى

واحد

11

ساختار سازمانى

 دفترحقوقی و قراردادها

لى ت مامعاون  معاونتتوسعهمنابعانسانى 

اعتبارات و تامین منابع مالى

گروه نفت و نیرو

 هیات عامل گروه

 توان باد

صبا نیرو

نفت وگاز سدید

 امور ادارى و پشتیبانىحسابدارى و مالى و بودجه

اتاق فکر

مشاورین
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EPC

HSEQ
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اینچ 126 تولید کننده لوله هاي فوالدي درز جوش اسپیرال تا قطر - لوله و تجهیزات سدید: 1
اینچ 56 تا 24 تولید کننده لوله هاي فوالدي درز جوش مستقیم از قطر - لوله سازي ماهشهر: 2

( در صنعت نفت وگاز، پتروشیمي و آب - تسدید: پیمانکار عمومي ) 3
تن 20 تولید کننده پمپهاي بزرگ آبى با ظرفیت باال تا وزن حدود 4- پتکو:

اولین تولید کننده توربین هاي بادي در خاور میانه - صبا نیرو: 5
در زمینه هاي کارخانجات شکر، نفت و پیمانکار عمومي در اجراي پروژه هاي صنعتي به روش - فالق صنعت: 6

گاز و پتروشیمي، خطوط انتقال آب و فاضالب و همچنین اجراي کارخانجات سیمان
مدیریت و اجراي پروژه هاي توسعه میادین  نفت و گاز با تمرکز بر فعالیتهاي - شرکت توسعه  نفت و گاز سدید: 7

باالدستي
( در احداث نیروگاه هاي برق پیمانکار  عمومي ) - توان: 8

به صورت کلید در دست. , , , اجراي پروژه هاي صنعتي در قالب - صنایع فوالد گسترش: 9
مجري طرحها و پروژه هاي بزرگ در زمینه آب و انرژي )نیروگاه هاي برقي آبي،حرارتي ، سدسازي و ...( - فراب: 10

توسعه و احداث نیروگاه هاي بادي به صورت کلید در دست با استفاده از امکانات مهندسي،اجرایي وتسهیالت داخلي - توان باد: 11
و خارجي

12- سدید تامین مهندسي:بهینه سازي زنجیره تامین و ایجاد هم افزایي در پژوهش و توسعه فعالیت هاي مهندسي، بازرگاني و تامین منابع
شرکت ثبت شده در کشور عراق و مستقر در شهر بصره جهت تدارکات اجراي پروژه هاي سدید درعراق : - 13

شرکت ثبت شده در کشور انگلستان جهت تدارکات کاال و مواد اولیه و ارائه تسهیالت مالي کم هزینه : - 14
بهادار سرمایه گذاري در بازارهاي اولیه، ثانویه و کارگزاري بورس اوراق - سدید تدبیر: 15

حاضر ریخته گري بوده و در حال پروفیل و تولید لوله و ماشین سازي و صنایع بنیان گذار نیم قرن سابقه، سدید با گروه صنعتي
یکصد شرکت برتر فهرست اخیر همواره جزو ایران بشمار مي رود که طي سالهاي هولدینگ هاي صنعتي بزرگترین یکي از بعنوان

شرکت فعال در ابعاد گوناگون صنعت، فعالیت گسترده اي دارد. 15 کشور قرار گرفته است و با حضور در سهامداري

13

معرفي شرکت هاي تابعه
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گروه لوله و تجهیزات 

20

گروه لوله و تجهیزات 
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گروه لوله و تجهیزات 
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اینچ و با استفاده از ورقهاى ضخیم فوالدى  این شرکت لوله هاى فوالدى را به روش درز جوش مستقیم)LSAW(، از قطر24  تا56
تن، تولید مي نماید. 15 متر و وزن حداکثر 35.5میلیمتر و با طول 12.2 و تا ضخامت  X70تا گرید

جهت انتقال محصوالت و  350هزار تن در سال است که از طریق یک رشته خط راه آهنبه طول11 کیلومتر، ظرفیت اسميکارخانه
سراسرى کشور متصل است. روش تولید لوله هاى درزجوش  امام خمیني وهمچنین خط راه آهن تامین مواداولیه  به بندر

. و جوشکارى زیرپودرى است JCO مستقیم درکارخانه
لوله سازى ماهشهر صاحب فن آورى تولید لوله هاى گاز ترش مي باشد که از قابلیتهاى منحصربه فرد این شرکت به  شرکت

شمار مي آید.

توانمندى ها

21

شركت لوله سازي ماهشهر

تاریخچه

شرکت لوله سازى ماهشهر از شرکتهاى تابعه گروه صنعتى سدید در 
سال1381 در زمینى به مساحت19 هکتار در منطقه ویژه اقتصادى ماهشهر 
پایه گذارى و در سال 1384خط تولید کارخانه با ظرفیت 350،000 تن در 

سال تکمیل شد. این مجموعه با بکارگیرى جدیدترین فناورى تولید،حضورى 
فعال در بازار هاى داخلى، منطقه خاورمیانه و عرصه هاى بین المللى دارد.
مجاورت با بندر تجارى امام خمینى و خطوط راه آهن که منجر به کاهش 

هزینه هاى مواد اولیه و محصوالت ساخته شده مى شود، از جمله مزیت هاى 
منحصر به فرد این شرکت مى باشد.

با بهره گیرى از نیروهاى متخصص و حرفه اى و   این کارخانه از سال  1389
با تکیه بر دانش بومى ضمن ارتقاى خط تولید، موفق به تست و تولید لوله 

هاى گاز ترش گردید.
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این شرکت لوله هاى فوالدى را به روش درز جوش مستقیم)LSAW(، از قطر24  تا56  اینچ و با استفاده از ورقهاى ضخیم فوالدى 
تن، تولید مي نماید. تا گریدX70 و تا ضخامت  35.5میلیمتر و با طول 12.2 متر و وزن حداکثر 15 

ظرفیت اسميکارخانه 350هزار تن در سال است که از طریق یک رشته خط راه آهنبه طول11  کیلومتر، جهت انتقال محصوالت و 
سراسرى کشور متصل است. روش تولید لوله هاى درزجوش  تامین مواداولیه  به بندر امام خمیني وهمچنین خط راه آهن 

. مستقیم درکارخانه JCO و جوشکارى زیرپودرى است
شرکت  لوله سازى ماهشهر صاحب فن آورى تولید لوله هاى گاز ترش مي باشد که از قابلیتهاى منحصربه فرد این شرکت به 

شمار مي آید.

توانمندى ها
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استانداردها
شرکت لوله سازى ماهشهر با عنایت به توانمندى سخت افزارى و نرم افزارى خود، توانایى تولید لوله هاى مناسب صنایع

نفت، گاز، پتروشیمى، آب و ... را بر اساس استاندارد هاى روز جهانى نظیر :

باشد. مورد نیاز مشترى را دارا مى و یا دیگر استانداردهاى

گواهینامه ها

آزمایشگاه
شرایط  ایجاد  افزارى،  سخت  و  افزارى  نرم  منابع  خبره،  کارشناسان  مدرن،  تجهیزات  داشتن  اختیار  در  با  آزمایشگاه  واحد 
محیطى مناسب،  بکارگیرى معیارهاى معتبر در روش هاى اجرایى و دستورالعمل ها، عالوه بر حصول اطمینان درخصوص 
اقدام  محصول  کنندگان  درخواست  و  مشتریان  نیازمندیهاى   سازى  برطرف  به  مرتبط   استانداردهاى  الزامات  نمودن  پیاده 

نموده است.
 NACE،المللى بین  استانداردهاى  کلیه  اساس  بر  الزم  تستهاى  انجام  وظیفه  کیفیت  کنترل  واحد  آزمایشگاه 

ASTM,ASME,ISO 3183,API 5L  و... براى لوله هاى فوالدى را بر عهده دارد.
آزمایشگاه  شیمیایى،  آنالیز  آزمایشگاه  مواد،  مکانیکى  خواص  آزمایشگاه  سازى،  نمونه  کارگاه  از  متشکل  آزمایشگاه  این 

خوردگى و متالوگرافى مى باشد.

توان تولید سالیانه بالغ بر 350000 تن لوله در سال

IGAT 6,7 7 -ساخت 73 کیلومتر لوله 56 اینچ جهت خط لوله سراسرى گاز
IGAT 7 8 -ساخت 42 کیلومتر لوله 36 اینچ جهت خط لوله سراسرى گاز
9 -ساخت 25 کیلومتر لوله 26 و 36 اینچ جهت خط لوله نفت ترش امیدیه

IGAT 2,3,4,7,8,10اهم  پروژه ها 1-  ساخت  110کیلومتر لوله 56 اینچ جهت خط لوله سراسرى گاز
IGAT 2,4,5,6,8 اینچ جهت خط لوله سراسرى گاز 56 کیلومتر لوله 71 2-  ساخت

IGAT 7 اینچ جهت خط لوله سراسرى گاز 56 کیلومتر لوله 50 3- ساخت
IGAT 4 , 8 اینچ جهت خط لوله سراسرى گاز 48 کیلومتر لوله 30 4- ساخت

IGAT 4,5,8,10 اینچ جهت خط لوله سراسرى گاز 56 کیلومتر لوله 190 5- ساخت
IGAT 6,7,8,10 اینچ جهت خط لوله سراسرى گاز 56 کیلومتر لوله 276 - ساخت 6

IGAT 6 اینچ جهت خط لوله سراسرى گاز 56 کیلومتر لوله 54 10- ساخت
خط لوله گاز ترکمنستان 11- ساخت و صادرات بیش از 200 کیلومتر لوله 56 اینچ جهت

ساخت بخشى ازلوله هاى خط انتقال نفت خام گوره به جاسک12-
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استانداردها
شرکت لوله سازى ماهشهر با عنایت به توانمندى سخت افزارى و نرم افزارى خود، توانایى تولید لوله هاى مناسب صنایع

نفت، گاز، پتروشیمى، آب و ... را بر اساس استاندارد هاى روز جهانى نظیر :

IGS - M - PL - 001 - 2 (0)

IPS - M - PI - 190 (2) 

NACE - TM 0177 & TM 0284 
ISO 3183 : API SPC . 5L 2007

AWWA C200

ASTM A252

ISO 17025:2017
ISO3834

گواهینامه ها

و یا دیگر استانداردهاى مورد نیاز مشترى را دارا مى باشد.
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با طرح دولت، مصوبه مجلس شوراى اسالمى و سرمـایه گذارى سازمان گسترش و نـوسازى صنایع شرکت پتکو در سال 1371
ایران به عنوان یکى از معدود تولیدکنندگان درخصوص طـراحى و ساخت پمپهاى بزرگ مورد نیاز صنایع مختلف از جمله نفت،
گـاز، پتروشیمى، صنایع نیرو گاهى، خطوط انتقال آب، نفت، تامین قطعات یدکى تصفیه و راه اندازى و خدمات پس از فـروش
مربع  متر هزار تبـریز و در محوطه اى به وسعت 74 قـوامک صنعتى منطقه در متوسط و کوچک آبـى توربینهاى چنین هم و آنها

به گروه صنعتى سدید واگذار شد. تاسیس و در سال 1378به بهره بردارى رسید. این شرکت در سال 1387

تاریخچه

25

شركت توليد پمپ  و توربين هاي آبي)پتکو(
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شرکت پتکو در سال 1371 با طرح دولت، مصوبه مجلس شوراى اسالمى و سرمـایه گذارى سازمان گسترش و نـوسازى صنایع 
ایران به عنوان یکى از معدود تولیدکنندگان درخصوص طـراحى و ساخت پمپهاى بزرگ مورد نیاز صنایع مختلف از جمله نفت، 
گـاز، پتروشیمى، صنایع نیرو گاهى، خطوط انتقال آب، نفت، تامین قطعات یدکى تصفیه و راه اندازى و خدمات پس از فـروش 
آنها و هم چنین توربینهاى آبـى کوچک و متوسط در منطقه صنعتى قـوامک تبـریز و در محوطه اى به وسعت 74 هزار متر مربع 

تاسیس و در سال 1378به بهره بردارى رسید. این شرکت در سال 1387 به گروه صنعتى سدید واگذار شد.

تاریخچه
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این شرکت تا کنون ضمن حفظ کیفیت برتر و مطابق با باالترین استانداردهاى جهانى پروژه هاي متعددي را با موفقیت به 
انجام رسانیده و همه ساله تعداد زیادى از پروژه ها را در دست اقدام دارد که از جمله مهمترین پروژه هاى اجرا شده یا در 

حال اجرا مي توان به موارد ذیل اشاره نمود :
متر مکعب بر  دستگاه الکتروپمپ افقى دومکشه آب کولینگ مجتمع پتروشیمي مارون هر کدام با ظرفیت 5000 23 1- ساخت 

ساعت  و ارتفاع 72 متر.
و  متر مکعب بر ساعت  دستگاه الکتروپمپ افقى دومکشه آب کولینگ مجتمع پتروشیمي ایالم با ظرفیت 4185 10 2- ساخت 

ارتفاع 51,4 متر.
و  متر مکعب بر ساعت  دستگاه الکتروپمپ افقى دومکشه آب کولینگ مجتمع پتروشیمي اروند با ظرفیت 4600 9 3- ساخت 

ارتفاع 60 متر.
با ظرفیت 8004 - دستگاه الکتروپمپ افقى دومکشه آب کولینگ مجتمع پتروشیمي زاگرس از جنس  4 4- ساخت 

متر مکعب بر ساعت  و ارتفاع 45 متر.
متر مکعب بر  باظرفیت 7,500 5- ساخت دو دستگاه پمپ عمودى آب دریا براى مجتمع پتروشیمى رازى از جنس

ساعت  و ارتفاع 44 متر به وزن کلى 27 تن.
دستگاه الکترو  متر و 8 متر مکعب بر ساعت و ارتفاع 7 دستگاه الکتروپمپ عمودي ملخى آب به ظرفیت 10800 6- ساخت 8

پمپ افقي پساب به ظرفیت 1000 متر مکعب بر ساعت و ارتفاع 30 متر براى شرکت صدرا.
با  پتاس  ذخایر  تجهیز  و  اکتشاف  براى طرح  ازجنس افقى دومکشه شورابه  پمپ  الکترو  دستگاه  7- ساخت 8

ظرفیت 700 مترمکعب برساعت و ارتفاع 105متر
دستگاه توربو الکتروپمپ برج هاى خنک کن نیروگاه هاى سیکل ترکیبى براى شرکت مپنا با ظرفیت 10,000 34 8- ساخت 

تا 20,000 متر مکعب بر ساعت و ارتفاع  27 تا37 متر.
متر. مترمکعب برساعت و ارتفاع 56 9- ساخت یک دستگاه الکتروپمپ افقى دومکشه آب کولینگ پتروشیمى فجر با دبى 3800

پروژهها

27

تولیدات و خدمات شرکت پتکو به شرح زیر مى باشند:
API 1- پمپهاى فرآیندى مطابق با استاندارد

NFPA20 2- پکیج هاى آتش نشانى مطابق با استاندارد
ISO 3- پمپهاى مطابق با استانداردهاى

4- توربین هاى آبى کوچک و متوسط تا 10 مگاوات
5- توربین هاى آبى میکرو) این تجهیزات جهت تولید انرژى الکتریکى از حجم آب کم در مناطق روستایى میباشد  و معموالً

براى ظرفیت هایى تا 300 کیلو وات طراحى و اجراء میگردد(.
6- کوپلینگ )یکى از محصوالت فرعى شرکت مى باشد که در مورد بسیارى از ماشینهاى دوار کاربرد دارد(.

7-  تامین قطعات یدکى، خدمات تعمیراتى وخدمات نصب و راه اندازى، ارائه سرویس براى محصوالت شرکت، همچنین رفع
نیاز مجتمع ها به اینگونه خدمات حتى براى پمپ ها و توربین هاى سایر تولیدکنندگان.

توانمندي ها
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این شرکت تا کنون ضمن حفظ کیفیت برتر و مطابق با باالترین استانداردهاى جهانى پروژه هاي متعددي را با موفقیت به 
انجام رسانیده و همه ساله تعداد زیادى از پروژه ها را در دست اقدام دارد که از جمله مهمترین پروژه هاى اجرا شده یا در 

حال اجرا مي توان به موارد ذیل اشاره نمود :
1- ساخت  23 دستگاه الکتروپمپ افقى دومکشه آب کولینگ مجتمع پتروشیمي مارون هر کدام با ظرفیت 5000 متر مکعب بر

ساعت  و ارتفاع 72 متر.
2- ساخت  10 دستگاه الکتروپمپ افقى دومکشه آب کولینگ مجتمع پتروشیمي ایالم با ظرفیت 4185 متر مکعب بر ساعت  و

ارتفاع 51,4 متر.
3- ساخت  9 دستگاه الکتروپمپ افقى دومکشه آب کولینگ مجتمع پتروشیمي اروند با ظرفیت 4600 متر مکعب بر ساعت  و

ارتفاع 60 متر.
4- ساخت  4 دستگاه الکتروپمپ افقى دومکشه آب کولینگ مجتمع پتروشیمي زاگرس از جنس Ni-Resist با ظرفیت 8004

متر مکعب بر ساعت  و ارتفاع 45 متر.
Ni-Resist باظرفیت 7,500 متر مکعب بر 5- ساخت دو دستگاه پمپ عمودى آب دریا براى مجتمع پتروشیمى رازى از جنس

ساعت  و ارتفاع 44 متر به وزن کلى 27 تن.
6- ساخت 8 دستگاه الکتروپمپ عمودي ملخى آب به ظرفیت 10800 متر مکعب بر ساعت و ارتفاع 7 متر و 8 دستگاه الکترو

پمپ افقي پساب به ظرفیت 1000 متر مکعب بر ساعت و ارتفاع 30 متر براى شرکت صدرا.
با پتاس  ذخایر  تجهیز  و  اکتشاف  براى طرح   Ni-Resist ازجنس افقى دومکشه شورابه  پمپ  الکترو  8 دستگاه  7- ساخت 

ظرفیت 700 مترمکعب برساعت و ارتفاع 105متر
8- ساخت  34 دستگاه توربو الکتروپمپ برج هاى خنک کن نیروگاه هاى سیکل ترکیبى براى شرکت مپنا با ظرفیت 10,000

تا 20,000 متر مکعب بر ساعت و ارتفاع  27 تا37 متر.
9- ساخت یک دستگاه الکتروپمپ افقى دومکشه آب کولینگ پتروشیمى فجر با دبى 3800 مترمکعب برساعت و ارتفاع 56 متر.

پروژه ها
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10- اجراى عملیات الزم جهت به روز بودن متدهاى کارى، کارگرى، تولیدى و کیفیت.
11- ساخت سه دستگاه الکتروپمپ افقى دومکشه آب  با دبى 2350 مترمکعب بر ساعت و دبى 50 متر به کارفرمایى شرکت کاالى

پتروشیمى.
12- ساخت 4 دستگاه الکتروپمپ خط لوله آبرسانى به اصفهان به کارفرمایى شرکت آب منطقه اى اصفهان.

HG2-150.400 تحت استاندارد و HG1-150.500 با مدلهاى  الکترو پمپ(  ) دیزل پمپ و  13- ساخت 96 پکیج  آتش نشانى 
NFPA 20 براي شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران  با ظرفیت 300 و400مترمکعب برساعت و ارتفاع 120 متر.) اجرا شده(.

به  از بندرعباس  فراورده هاى نفتى  انتقال  NFPA 20 جهت پروژه   استاندارد  14- ساخت 14 دستگاه پمپ آتش نشانى تحت 
اصفهان )اجرا شده(.

15- ساخت 57 دستگاه پمپ پروسس و 2 دستگاه پمپ آتش نشانى براى پاالیشگاه شازند اراك )اجرا شده(.
16- ساخت 40 دستگاه پمپ پروسس براى پاالیش نفت الوان )اجرا شده(.

براى شرکت کاالي نفت تهران . API 610 17- ساخت 130 دستگاه پمپ هاي پروسس تحت استاندارد 
18- ساخت و تامین 60 عدد پمپ سانترفیوژ و تزریق فرایندى براى پروژه مهندسى تطبیقى پاالیشگاه تهران.

VS4( جهت پروژه  انتقال فراورده هاى نفتى از بندرعباس به اصفهان. 19- ساخت 11 دستگاه الکتروپمپ سانترفیوژ عمودى )تیپ
API610( به کارفرمایى شرکت ملى مناطق نفت خیز جنوب. استاندارد OH3 20- ساخت 8 دستگاه پمپ عمودى درخط )تیپ

جهت طرحهاى نمک زدایى شرکت Super Duplex با متریال Duplex و API 610 21- ساخت  پمپ هاى فرایندى مطابق استاندارد
ملى مناطق نفت خیز جنوب از جمله در سایت هاى کرنج پارسى ، لب سفید، گچساران 3 ، مسجد سلیمان ، هفت گل و بى بى حکیمه 

و غیره.

22-طراحی و ساخت 10 دستگاه الكتروپمپ خط لوله نفت ترش گوره- جاسک (در دست ساخت)
23- پروژه آبرسانی پتروشيمی دهلران و پروژه پمپ های سرويس عمومی ايستگاه اول انتقال نفت خام از گوره به جاسک
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با تاسیس واحد تحقیق و توسعه به موازات عملیات تولیدى 
پروژه هاى  انجام  متعاقباً  و  الزم  افزار  نرم  تهیه  و  شرکت 
دانشگاه  )نظیر  دانشگاهى  مراکز  کمک  به  تحقیقاتى  متعدد 
تهران(، امروزه این شرکت قادر به طراحى و تولید پمپ هاى 

مورد نیاز مشتریان در کاربردهاى متفاوت مى باشد. 
به  فنى  دانش  انتقال  پایه  بر  زیادى  هاى  پروژه  همچنین 

روش مهندسى معکوس انجام و در حال اجرا مى باشد.
فنى،  دانش  نمودن  بروز  بمنظور  ها  فعالیت  مهمترین  از 

میتوان به موارد زیر اشاره نمود: 
1- عقد تفاهم نامه ها و موافقت نامه هاى همکارى با شرکت

هاى معتبر بین المللى اروپاى غربى بویژه جهت پمپ هاى 
تا  باال  ظرفیت  با  هاى  پمپ  و  ها  پمپ  فید   فرایندى،بویلر 

20000 متر مکعب بر ساعت
2- خرید دانش فنى ساخت پمپ هاى فرایندى ، آبى و آتش

از   NFPA و   API، ISO استانداردهاى  مطابق  نشانى 
شرکت هاى معتبر اروپایى

ظرفیت با  آبى  هاى  توربین  ساخت  فنى  دانش  خرید   -3
پایین و متوسط از شرکت هاى معتبر اروپایى

انتقال تکنولوژي

گواهینامه ها
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گروه پيمانکاری
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تاریخچه
با مشارکت شرکت مهندسى و ساخت تاسیسات دریایى و شرکت پترو تکسان،  گروه صنعتى سدید در اواخر سال 1381
بمنظور انجام فعالیتهاى پیمانکارى طرحهاى صنعتى بویژه در صنایع دریایى اقدام به تاسیس شرکت توسعه سازه هاى 

دریایى )تسدید( نمود.
( در صنعت نفت و گاز وپتروشیمى، توانایى اجراى  شرکت توسعه سازه هاى دریایى )تسدید( بعنوان پیمانکار عمومى )

امور مهندسى، تدارك، اجرا، تأمین منابع مالى و مدیریت پروژه هاى   را دارا مى باشد.  
( فعال و ضمن اجراى پروژه هاى داخل کشور به دنبال  ( و فراساحل ) این شرکت در هر دو حوزه خشکى )

توسعه فعالیت ها در سطح بین الملل نیز مى باشد.

33

شركت توسعه سازه هاي دریایي سدید ) تسدید(
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تاریخچه
گروه صنعتى سدید در اواخر سال 1381 با مشارکت شرکت مهندسى و ساخت تاسیسات دریایى و شرکت پترو تکسان، 
بمنظور انجام فعالیتهاى پیمانکارى طرحهاى صنعتى بویژه در صنایع دریایى اقدام به تاسیس شرکت توسعه سازه هاى 

دریایى )تسدید( نمود.
 شرکت توسعه سازه هاى دریایى )تسدید( بعنوان پیمانکار عمومى )GC( در صنعت نفت و گاز وپتروشیمى، توانایى اجراى 

امور مهندسى، تدارك، اجرا، تأمین منابع مالى و مدیریت پروژه هاى EPC  را دارا مى باشد.  
این شرکت در هر دو حوزه خشکى )on shore( و فراساحل )off shore( فعال و ضمن اجراى پروژه هاى داخل کشور به دنبال 

توسعه فعالیت ها در سطح بین الملل نیز مى باشد.



گروه صنعتی سدید323

چشم انداز و مأموریت

36

عملیات ساختمانى سیویل و تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه هاى آب و فاضالب، استخراج، فرآورى، ذخیره و تبدیل مواد 
خام و تولید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمى، صنایع سنگین معدنى و صنایع فلزى، کارخانجات تولید وسایل حمل و نقل، 

تجهیزات خطوط انتقال مواد در کارخانجات، بهینه سازى مصرف انرژى و ... 
6- تحصیل و یا انتقال دانش فني در اشکال مختلف آن. 

7- قبول و واگذاري هرگونه نمایندگي، مجوز، امتیاز، لیسانس و امثال آن. 
8- تولید، توزیع و انجام پروژه هاي نیروگاهي. 

9- واردات و صادرات کلیه کاالهاي مجاز بازرگاني. 

35

1- مشاوره و انجام کلیه خدمات مهندسى، پیمانکارى، اجرا و مدیریت طرحهاى صنعتى و تولیدى به ویژه در بخش صنایع
نفت، گاز و پتروشیمى در داخل و یا خارج از کشور 

2-تهیه، تولید و تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز، همکاري با سازندگان و تهیه کنندگان داخلي و خارجي
3- تحصیل اعتبار، استفاده از تسهیالت مالي و انواع تامین مالي و سرمایه گذاري و سایر فعالیتهاي بازرگاني، مالي، تدارکاتي

و اجرایي در تمام و یا قسمتهایي از طرح ها وپروژه هاي مربوطه
4- انجام کار بصورت کلید در دست شامل طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي )EPCI(، مدیریت پروژه، مدیریت پیمان، نظارت

و بازرسي فني 
هاى آبى، سازه  نیروگاه  و ساختمان  و ساحلى، سدها  دریایى  هاى  به سازه  مربوط  پیمانکارى  امور  و  تامین  5- طراحى، 
هیدرولیکى، تونل هاى آب، مخازن آب و شبکه هاى توزیع آب و کانال هاى انتقال آب، شبکه هاى جمع آورى و انتقال فاضالب، 

توانمندي ها
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عملیات ساختمانى سیویل و تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه هاى آب و فاضالب، استخراج، فرآورى، ذخیره و تبدیل مواد 
خام و تولید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمى، صنایع سنگین معدنى و صنایع فلزى، کارخانجات تولید وسایل حمل و نقل، 

تجهیزات خطوط انتقال مواد در کارخانجات، بهینه سازى مصرف انرژى و ... 
6- تحصیل و یا انتقال دانش فني در اشکال مختلف آن.

7- قبول و واگذاري هرگونه نمایندگي، مجوز، امتیاز، لیسانس و امثال آن.
8- تولید، توزیع و انجام پروژه هاي نیروگاهي.

9- واردات و صادرات کلیه کاالهاي مجاز بازرگاني.
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1- گواهینامه 
/ 2- گواهینامه 

3- گواهینامه
4 -اخذ گواهى نامه صالحیت پیمانکارى

5- اخذ جایزه ملى بهره ورى و تعالى سازمانى
6- عضویت در انجمن صادر کنندگان خدمات فنى مهندسى

7- عضویت در انجمن مدیریت منابع انسانى
8- عضویت در انجمن مهندسى دریایى ایران

9- عضویت در انجمن مدیریت سبز ایران
10- عضویت در انجمن مدیریت پروژه در ایران

11- عضویت در اتاق بازرگانى صنایع و معادن ایران
12 - اخذ تقدیرنامه عملکرد 

گواهينامهها و مدارك عضويت

37

پارس جنوبى 10 و 9 هاى فاز Ancillary ساخت -1
2- ساخت، حمل و نصب جکت هاى میدان نفتى رشادت و هنگام و طرح اضطرارى توسعه و نوسازى هنگام

3- پروژه ساخت واحد لخته گیرى گاز سلمان
اینچ حدفاصل آبادان تا نظامیه اهواز 16 4- پروژه احداث خط لوله

تن بزرگ ترین جکت منطقه نفتى رشادت )این سکو به 2700 با وزن تقریبى P4 5- پروژه ساخت و نصب جکت
کیلومترى جنوب غربى جزیره 110 سفارش شرکت نفت فالت قاره ایران جهت  نصب در میدان نفتى رشادت واقع در
تن مى باشد که با شمع هاى تثبیت 3100 متر بوده و وزن آن و ارتفاع70 42 × 43 الوان میباشد. ابعاد این سکو

تن خواهد شد(. 4500 کننده وزن آن حدود
مهندسى ، خرید و نصب خط لوله دریایى میدان نفتى ابوذر و نوروز. -6

مهندسي، تامین تجهیزات و نصب خطوط لوله میدان نفتى ایالم و سلمان. -7
دستگاه جاکت و پایل میدان نفتي فروزان 2 ساخت -8

مهندسي، تامین تجهیزات و نصب خطوط لوله و کابل دریایي انتقال سیاالت میدان نفتي رشادت به جزیره الوان -9
پارس جنوبى SPP1 الحاقى نصب تجهیزات پایپینگ بر روى سکوى -10

اهم پروژه ها

11- پروژه نصب و راه اندازی گوی شناور (SPM ) يكصد هزارتنی دربندر سيراف
12- پروژه های بهره برداری و تعمير و نگهداری پااليشگاه پارس جنوبی، پااليشگاه گازی فجر جم و پااليشگاه گازی هنگام



35 گروه صنعتی سدید3

چشم انداز و مأموریت

38

ISO  14001:2004 1- گواهینامه
ISO/TS 29001:2007 2- گواهینامه

BS-OHSAB 18001:2007 3- گواهینامه
4 -اخذ گواهى نامه صالحیت پیمانکارى

5- اخذ جایزه ملى بهره ورى و تعالى سازمانى
6- عضویت در انجمن صادر کنندگان خدمات فنى مهندسى

7- عضویت در انجمن مدیریت منابع انسانى
8- عضویت در انجمن مهندسى دریایى ایران

9- عضویت در انجمن مدیریت سبز ایران
10- عضویت در انجمن مدیریت پروژه در ایران

11- عضویت در اتاق بازرگانى صنایع و معادن ایران
HSE 12 - اخذ تقدیرنامه عملکرد

گواهينامه ها و مدارك عضويت
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تاریخچه
ارائه  و  هاى صنعتى  پـروژه  و  ها  در طرح  مهندسى  و  فنى  ارائه خدمات  با هدف  در سال 1369 فالق صنعت  شرکت 
و طراحى و اجراء سیستم هاى  خدمات طراحى تفضیلى و طرحهاى بهسازى و افزایش ظرفیت خطوط تولید کارخانجات 

اتــوماسیون صنعتى در تهران تاسیس گردید.
بـراى استحصال شکر  این شرکت در سالهاى بعد از تاسیس با ماموریت احداث هفت پروژه بزرگ صنعتى به روش 

ازنیشکر در منطقه خوزستان با ظرفیت هر کارخانه یکصد هزار تن در سال برنامه ریزى و فعالیت نمود.

39

شركت فالق صنعت

شركت فالق صنعت
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تاریخچه
ارائه  و  هاى صنعتى  پـروژه  و  ها  در طرح  مهندسى  و  فنى  ارائه خدمات  با هدف   1369 در سال  فالق صنعت  شرکت 
خدمات طراحى تفضیلى و طرحهاى بهسازى و افزایش ظرفیت خطوط تولید کارخانجات  و طراحى و اجراء سیستم هاى 

اتــوماسیون صنعتى در تهران تاسیس گردید.
این شرکت در سالهاى بعد از تاسیس با ماموریت احداث هفت پروژه بزرگ صنعتى به روش EPC بـراى استحصال شکر 

ازنیشکر در منطقه خوزستان با ظرفیت هر کارخانه یکصد هزار تن در سال برنامه ریزى و فعالیت نمود.
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1 اجراي واحدهاي 140 و 141 و142 فازهاي 15 و 16 پارس جنوبي به صورت 
2 احداث ساختمانهاي NIB فازهاي 15 و 16 پارس جنوبي

3 احداث یک پکیج از ساختمانهاي پاالیشگاه فازهاي 15 و 16 پارس جنوبي 
4 اجراي پروژه OSBL فازهاي 15 و 16 پارس جنوبي 

5 احداث واحدهاي تصفیه فاضالب صنعتي کارخانجات نیشکر خوزستان
6 پروژه ساخت مخازن آمین پاالیشگاه فازهاي 18 و 17 پارس جنوبي به صورت 

7 انجام مطالعات اولیه و برآورد هزینه پروژه احداث سد خاش و خط لوله انتقال آب به طول 77 کیلومتر  
8 احداث تصفیه خانه فاضالب به روش هوازى و بى هوازى به صورت 

9 ساخت سازه فلزى کارخانجات شکر دهخدا 
CMMS 10 پروژه نگهدارى و تعمیرات صنایع کارخانجات شکر سلمان فارسى با استفاده از نرم افزار

ظرفیت هر واحد یکصد هزار تن شکر سفید در سال شکر از نیشکر به استحصال صنعتي واحد هفت راهاندازي و تحویل 11 نصب و

پروژهها

41

شركت فالق صنعت با تعريف زمينه هاي  فعاليت خود به 
شرح ذيل :

1- صنایع نفت، گاز و پتروشیمي
2- صنایع تبدیلي کشاورزي

3- کارخانجات شکر و صنایع جانبي
4- صنایع معدني و کارخانجات سیمان

5- طرحهاي آب و فاضالب و تصفیه خانه
6- صنایع شیمیایي

و  طرحها  نیاز  مورد  خدمات  ارائه  جهت  الزم  برنامه ریزي هاي 
مهندسي،  و  فني  گروه هاي   در  صنعتي  و  عمراني  پروژه هاي 
راه اندازي،  و  نصب  ماشین آالت،  و  تجهیزات  تامین  و  ساخت 
مدیریت و کنترل پروژه ها، آموزش و خدمات پس از راه اندازي 

را طراحي و اجرا نموده است.
 با توجه به خدمات قابل ارائه توسط شرکت فالق صنعت، طراحي 
اهداف مجموعه  به شناخت  عنایت  با  ساختار سازماني شرکت 
این راستا  و استراتژي توسعه شرکت صورت گرفته است. در 
شرکت فالق صنعت با تاسیس SUB هاي زیر مجموعه خود و 
طراحي فعالیتهاي تخصصي در هریک از SUB ها نقش خود را 
به عنوان یک پیمانکار EPC واداره کننده کلیه فعالیتهاي مورد 

نیاز در پروژه ها ایفا مي نماید.
یکي از SUB هاي زیر مجموعه فالق صنعت به عنوان مسئول 
سازه  فالق  »شرکت  نام  به   Construction خدمات  اجراي 
پارس« تعیین گردیده است که کلیه سهام آن در قالب یک شرکت 

مستقل به طور کامل متعلق به شرکت فالق صنعت مي باشد.
یکي دیگر از SBU هاي شرکت فالق صنعت که عهده دار خدمات 
طراحي و مهندسي در کلیه سطوح Engineering  مي باشد به 

نام شرکت ”فالق طرح و تدبیر“ مى باشد.
SBU دیگر به نام شرکت ”فالق بهبود فرآیند“ متعلق به فالق 

صنعت با وظایف تعمیر و نگهداري و نصب ، پیش راه اندازي و 
راه اندازي پروژه ها مى باشد.

 HSE و   QC / QA و    procurement چون  دیگري  خدمات 
فالق  سازمانى  چارت  تحت  شرکت  این  مرکزي  ستاد  توسط 

صنعت ارائه مي گردد.

توانمندي ها
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EC 1 _ اجراي واحدهاي 140 و 141 و142 فازهاي 15 و 16 پارس جنوبي به صورت
2 _ احداث ساختمانهاي NIB فازهاي 15 و 16 پارس جنوبي

3 _ احداث یک پکیج از ساختمانهاي پاالیشگاه فازهاي 15 و 16 پارس جنوبي 
4 _ اجراي پروژه N-OSBL فازهاي 15 و 16 پارس جنوبي 

5 _ احداث واحدهاي تصفیه فاضالب صنعتي کارخانجات نیشکر خوزستان
 MC 6 _ پروژه ساخت مخازن آمین پاالیشگاه فازهاي 18 و 17 پارس جنوبي به صورت

7 _ انجام مطالعات اولیه و برآورد هزینه پروژه احداث سد خاش و خط لوله انتقال آب به طول 77 کیلومتر  
 EPC 8 _ احداث تصفیه خانه فاضالب به روش هوازى و بى هوازى به صورت

9 _ ساخت سازه فلزى کارخانجات شکر دهخدا 
 CMMS 10 _ پروژه نگهدارى و تعمیرات صنایع کارخانجات شکر سلمان فارسى با استفاده از نرم افزار

11 _ نصب و راه اندازي و تحویل هفت واحد صنعتي استحصال شکر از نیشکر به ظرفیت هر واحد یکصد هزار تن شکر سفید در سال

پروژه ها
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(دراحداث نیروگاه هاى تولید برق به روش مهندسى، شرکت توسعه واحداث نیروگاهى توان به عنوان پیمانکار عمومى )
(، جهت حضور درپروژه هاى نیروگاهى شامـل نیروگاه هاى حرارتى ، سیکل ترکیبى، برق آبى و تدارکات و ساخت )

انرژى هاى نو تاسیس گردیده است.

تاریخچه

43

شركت توسعه و احداث نيروگاهي
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شرکت توسعه واحداث نیروگاهى توان به عنوان پیمانکار عمومى )GC(دراحداث نیروگاه هاى تولید برق به روش مهندسى، 
تدارکات و ساخت )EPC(، جهت حضور درپروژه هاى نیروگاهى شامـل نیروگاه هاى حرارتى ، سیکل ترکیبى، برق آبى و 

انرژى هاى نو تاسیس گردیده است.

تاریخچه
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 اجراى عملیات ساختمانى نیروگاه 1000 مگاواتى متمرکز پارس جنوبى.
 اجراى عملیات ساختمانى پست GLS 400 و 132 کیلوولت نیروگاه متمرکز پارس جنوبى.

 انجام مطالعات فنى و اقتصادى احداث نیروگاه 25 مگا واتى در منطقه عسلویه براى تولید پروپیلن  از پروپان.
 انجام مطالعات مهندسى پایه و طراحى تفضیلى احداث نیروگاه 500 مگا واتى زنجان.

پروژه ها
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پروژه ها
ن  1- طرح فوالد سازى شادگا

2- طرح تکمیلى فوالد اسفراین
3- طرح کنسانتره سنگ آهن گهر زمین

4- طرح کارخانه کنسانتره سنگ آهن هماتیتى چغارت
5- طرح احداث و استخراج از معدن مس چهل کوره سیستان و بلوچستان 

47

شركت صنایع فوالد گسترش

تاریخچه

در راستاى سیاستهاى کالن دولت در برنامه چهارم و به منظور 
احداث و توسعه واحدهاى فوالد سازى و صنایع معدنى وابسته، 

شرکت صنایع فوالد گسترش توسط سازمان گسترش و نوسازى
صنایع ایران به عنوان پیمانکار عمومىتوسط مدیرانى با تجربه در 

صنعت کشور در سال1381 تاسیس گردید. هدف شرکت در 
راستاى سیاست هاى صنعتى کشور براى توسعه و افزایش ظرفیت 

تولید فوالد، بکارگیرى تکنولوژى هاى نوین در اجراى یکپارچه پروژه 
هاى صنعت فوالد به منظور انجام به موقع پروژه ها، کاهش قیمت 
تمام شده و نهایتا رضایت مندى مشتریان مى باشد . در راستاى 

سیاستهاى خصوصىسازى کشور، شرکت صنایع فوالد گسترش در 
سال 1386 به بخش خصوصى واگذار گردید. بر همین اساس، 

عالوه بر صنعت فوالد، شرکت صنایع فوالد گسترش زمینه فعالیت 
هاى دیگرى را در سایر بخشهاى صنعت از جمله نفت،گاز،

پتروشیمى ومس فراهم نموده است.
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پروژه ها
ن 1- طرح فوالد سازى شادگا

2- طرح تکمیلى فوالد اسفراین
3- طرح کنسانتره سنگ آهن گهر زمین

4- طرح کارخانه کنسانتره سنگ آهن هماتیتى چغارت
5- طرح احداث و استخراج از معدن مس چهل کوره سیستان و بلوچستان
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تاریخچه
ورود به بازار بورس اوراق بهادار به  با  شرکت پروفیل نیمه سبک تاسیس و در سال 1383 با نام  این شرکت در سال 1342
نام لوله و تجهیزات سدید تغییر نام داد. کارخانجات این شرکت مشتمل بر دو کارخانه تولید لوله هاى اسپیرال و پوشش 
اینچ  کیلومترى تهران قرار دارد. محصوالت شرکت شامل لوله هاي قطور فوالدي اسپیرال تا قطر 126 10 لوله، در فاصله 
تن و ارائه  جهت انتقال نفت، گاز،محصوالت پتروشیمى، آب و شمع کوبى جهت اسکله ها با ظرفیت اسمى ساالنه 300,000
متر مربع و پوشش خارجى سه الیه و تک الیه با  خدمات پوشش داخلى اپوکسى بدون حالل با ظرفیت ساالنه 2,000,000

ظرفیت ساالنه به ترتیب حدود 3,000,000 و 1,000,000 متر مربع؛ مى باشد.

17

شركت لوله و تجهيزات سدید
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تاریخچه
این شرکت در سال 1342 با نام  شرکت پروفیل نیمه سبک تاسیس و در سال 1383 با  ورود به بازار بورس اوراق بهادار به 
نام لوله و تجهیزات سدید تغییر نام داد. کارخانجات این شرکت مشتمل بر دو کارخانه تولید لوله هاى اسپیرال و پوشش 
لوله، در فاصله  10 کیلومترى تهران قرار دارد. محصوالت شرکت شامل لوله هاي قطور فوالدي اسپیرال تا قطر 126 اینچ 
جهت انتقال نفت، گاز،محصوالت پتروشیمى، آب و شمع کوبى جهت اسکله ها با ظرفیت اسمى ساالنه 300,000 تن و ارائه 
خدمات پوشش داخلى اپوکسى بدون حالل با ظرفیت ساالنه 2,000,000 متر مربع و پوشش خارجى سه الیه و تک الیه با 

ظرفیت ساالنه به ترتیب حدود 3,000,000 و 1,000,000 متر مربع؛ مى باشد.
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عنوان و کد استاندارد ردیف
مشخصه فنی تولید لوله جهت مصارف نفت، گاز و پتروشیمی 1

مشخصه فنی تولید لوله جهت مصارف گازرسانی در ایران 2

استاندارد تولید لوله جهت مصارف آبرسانی 3

استاندارد لوله جهت مصارف شمعکوبی 4

استاندارد پوشش خارج لوله
5

استاندارد پوشش داخل لوله 6

استاندارد لوله اسپیرال جهت مصارف نفت و گاز 7

استانداردها 

گواهینامه ها 

19

 

تناژ )تن( متراژ )متر( پروژه ها
805،162 1،851،700 گاز
771،918 2،109،100 آب

پروژه هاى عمده انجام شده

توانمنديها

میلیمتر 3200 تا 400 قابلیت تولید لوله از  قطر 

میلیمتر 25/4 تا 6/3 قابلیت تولید لوله با ضخامت 

متر 18 تا 8 قابلیت تولید لوله با طول 

X80 تا ST37 قابلیت تولید لوله با  جنس 

تن 300000 قابلیت تولید با ظرفیت سالیانه 

تا3200 500 قابلیت اجراى پوشش داخلى و خارجى لوله ها از قطر 

میلیمتر از نوع پلى اتیلن، پلى اورتان، اپوکسى و کلتار.
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عنوان و کد استاندارد ردیف
مشخصه فنی تولید لوله جهت مصارف نفت، گاز و پتروشیمی
IPS - M -PI - 190 (2)& API5L & ISO 3183 

1

مشخصه فنی تولید لوله جهت مصارف گازرسانی در ایران
IPS - M -PI - 190 (2) & IGS - M - PL - 001 - 2 (0)

2

استاندارد تولید لوله جهت مصارف آبرسانی
AWWA - C200

3

استاندارد لوله جهت مصارف شمعکوبی
ASTM A252

4

استاندارد پوشش خارج لوله
IGS - ES - TP - 010

DIN 30670

IPS - G - TP - 335

5

استاندارد پوشش داخل لوله
AWWA C - 210

APIRP5L2

6

استاندارد لوله اسپیرال جهت مصارف نفت و گاز
CSAZ 245.1

7

استانداردها 

گواهینامه ها 
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گروه نفت و نيرو

64

گروه نفت و نيرو
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گروه نفت و نيرو
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در این زمینه فعالیت  این شرکت اولین سازنده توربین هاى بادى در خاورمیانه و ایران بوده و از سال  1379
مى نماید. شرکت صبا نیرو براساس تکنولوژى اخذ شده از شرکت وستاس دانمارك، توانایى تولید توربین 
هاى بادى660و710کیلووات را داشته و فعالیت هاى مرتبط در خصوص اخذ دانش فنى تولید توربین هاى 

مگاواتى را نیز در دست انجام دارد.
 این شرکت بیش از  90مگاوات از توربین هاى تولید خود را در استان هاى خراسان رضوى، گیالن، آذربایجان 
شرقى و کشور ارمنستان نصب و راه اندازى نموده و نقش مهمى در توسعه انرژى بادى ایران بر عهده گرفته 

است. 

تاریخچه

52

شركت صبا نيرو
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در این زمینه فعالیت  این شرکت اولین سازنده توربین هاى بادى در خاورمیانه و ایران بوده و از سال  1379
مى نماید. شرکت صبا نیرو براساس تکنولوژى اخذ شده از شرکت وستاس دانمارك، توانایى تولید توربین 
هاى بادى660و710کیلووات را داشته و فعالیت هاى مرتبط در خصوص اخذ دانش فنى تولید توربین هاى 

مگاواتى را نیز در دست انجام دارد.
 این شرکت بیش از  90مگاوات از توربین هاى تولید خود را در استان هاى خراسان رضوى، گیالن، آذربایجان 
شرقى و کشور ارمنستان نصب و راه اندازى نموده و نقش مهمى در توسعه انرژى بادى ایران بر عهده گرفته 

است. 

تاریخچه
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وضعیتشرح پروژه کارفرماردیف

سازمان انرژی های 1
نو ایران )سانا (

کیلو وات به  دستگاه توربین بادی 300،550،660 تولید و نصب و راهاندازي 143
مگاوات در مناطق منجیل، هرزویل، سیاهپوش، اصفهان، شیراز،  ظرفیت کل 90

اردبیل، زابل، تبریز و ماهشهر
در مراحل پایاني

کیلو وات به ظرفیت پروژه بینالود2 دستگاه توربین بادی 660 تولید و نصب و راهاندازي 43
اتمام کل 28/4 مگاوات

کیلو وات به ظرفیت کل شرکت صانیر3 دستگاه توربین بادی 660 تولید و نصب و راهاندازي 4
اتمام 2/64 مگاوات در کشور ارمنستان

دستگاه توربین بادی 710کیلو وات به ظرفیت کل شرکت توان باد4 تولید و نصب و راهاندازي 2
در مرحله انجام1.42 مگاوات در سایت خواف فاز اول

دستگاه توربین بادی 710کیلو وات به ظرفیت کل شرکت توان باد5 تولید و نصب و راهاندازي 139
فاز دوم در مرحله مذاکره99 مگاوات در سایت خواف

6
شرکت آترین 

در مرحله مذاکرهتولید 51 دستگاه توربین 660 کیلو واتایرانیان

در مرحله مذاکرهتولید 193 دستگاه توربین 660 کیلو واتسازمان انرژیهای نو7

اهم پروژهها

57

   پتانسیل سنجش باد منطقه و مدلسازى نیروگاه بادى 
   محاسبه انرژى قابل استحصال نیروگاه بادى 

 محاسبات و تحلیلهاى فنى،  مالى و اقتصادى پروژه هاى نیروگاه بادى 
   تولید و نصب و راه اندازى توربین هاي بادي 

   بازرسى فنى کلیه قطعات و تجهیزات توربین بادى
  ارائه خدمات پس از فروش توربین هاي بادي )به همراه تأمین قطعات یدکى( 

   طراحي، ساخت و تولید انواع قالبها و قطعات کامپوزیتي
   طراحي توربین هاي بادي بزرگ در مقیاس مگاواتى 

توانمندي ها
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وضعیت شرح پروژه کارفرماردیف 

سازمان انرژی های1
نو ایران )سانا (

تولید و نصب و راه اندازي 143 دستگاه توربین بادی 300،550،660 کیلو وات به 
ظرفیت کل 90 مگاوات در مناطق منجیل، هرزویل، سیاه پوش، اصفهان، شیراز، 

اردبیل، زابل، تبریز و ماهشهر
اتمام 

تولید و نصب و راه اندازي 43 دستگاه توربین بادی 660 کیلو وات به ظرفیت پروژه بینالود2 
اتمام کل 28/4 مگاوات

تولید و نصب و راه اندازي 4 دستگاه توربین بادی 660 کیلو وات به ظرفیت کل شرکت صانیر3
اتمام 2/64 مگاوات در کشور ارمنستان

تولید و نصب و راه اندازى 5 دستگاه توربین بادى 710 کیلو وات به ظرفیت کلشرکت توان باد4
 اتمام3.55 مگاوات درسایت خواف - فاز اول

تولید و نصب و راه اندازي 139 دستگاه توربین بادی 710کیلو وات به ظرفیت کلشرکت توان باد5
در مرحله مذاکره99 مگاوات در سایت خواف_فاز دوم

6
شرکت آترین 

در مرحله مذاکرهتولید 51 دستگاه توربین 660 کیلو واتایرانیان

در مرحله انجام

اهم پروژه ها

 سازمان انرژى7
هاى نو

   تولید 34 دستگاه توربین بادى710 کیلو وات
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ذخایر  داشتن  با  ایران  از جمله  کننده  تولید  بیشتر کشورهاى  تولید  لزوم  و  در جهان  انرژى  افزون مصرف  افزایش روز 
ناشى از  عظیم نفت و گاز و همچنین کاهش محسوس سهم شرکتهاى غیر ایرانى در سرمایه گذارى و اجراى پروژه ها که 
با  تحریمهاى بین المللى علیه جمهورى اسالمى ایران بوده، سبب گردید تا مدیران ارشد گروه صنعتى سدید در سال 1391
صنعت نفت و گاز ، اقدام به ایجاد  تکیه بر نیم قرن تجربه در تولید لوله، تجهیزات و خدمات تخصصى در صنایع، خصوصاً

شرکت مادر تخصصى توسعه نفت و گاز سدید  نمایند.
در این راستا شرکت توسعه نفت و گاز سدید با تکیه بر آخرین دستاوردهاى مدیریتى و علمى مدیران ارشد و با بهره گیرى 
از امکانات، تجهیزات و توان تولیدى گروه صنعتى سدید، هدف خود را شناسایى و جذب پروژه هاى باالدستى قرار داده 

است.

تاریخچه

56

شركت توسعه نفت وگاز سدید
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ذخایر  داشتن  با  ایران  از جمله  کننده  تولید  بیشتر کشورهاى  تولید  لزوم  و  در جهان  انرژى  افزون مصرف  افزایش روز 
عظیم نفت و گاز و همچنین کاهش محسوس سهم شرکت هاى غیر ایرانى در سرمایه گذارى و اجراى پروژه ها که  ناشى از 
تحریم هاى بین المللى علیه جمهورى اسالمى ایران بوده، سبب گردید تا مدیران ارشد گروه صنعتى سدید در سال 1391 با 
تکیه بر نیم قرن تجربه در تولید لوله، تجهیزات و خدمات تخصصى در صنایع، خصوصاً صنعت نفت و گاز ، اقدام به ایجاد 

شرکت مادر تخصصى توسعه نفت و گاز سدید  نمایند.
در این راستا شرکت توسعه نفت و گاز سدید با تکیه بر آخرین دستاوردهاى مدیریتى و علمى مدیران ارشد و با بهره گیرى 
از امکانات، تجهیزات و توان تولیدى گروه صنعتى سدید، هدف خود را شناسایى و جذب پروژه هاى باالدستى قرار داده 

است.

تاریخچه
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تاریخچه
هاى استفاده از توانمندى ایجاد این شرکت نموده است. شرکت توان باد با اقدام به 1388 گروه صنعتى سدید در اوایل سال
براى ایجاد نیروگاه هاى بادى در داخل و خارج کشور و همچنین فراهم گروه صنعتى سدید باهدف مطالعات امکان سنجى 
از ( و تامین مالى آنها بصورت کلید در دست ) اجرایى الزم براى احداث این نیروگاه ها نمودن امکانات مهندسى و

طریق بانک ها و موسسات اعتبارى تشکیل و به فعالیت مشغول مى باشد.

/58

شركت توان باد
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تاریخچه
هاى اقدام به ایجاد این شرکت نموده است. شرکت توان باد با استفاده از توانمندى 1388 گروه صنعتى سدید در اوایل سال
گروه صنعتى سدید باهدف مطالعات امکان سنجى  براى ایجاد نیروگاه هاى بادى در داخل و خارج کشور و همچنین فراهم
اجرایى الزم براى احداث این نیروگاه ها بصورت کلید در دست )EPCI( و تامین مالى آنها از نمودن امکانات مهندسى و

طریق بانک ها و موسسات اعتبارى تشکیل و به فعالیت مشغول مى باشد.
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گروه بازرگانی و صادرات

74

گروه بازرگانی و صادرات
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گروه بازرگانی و صادرات
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شرکت سدید تأمین مهندسى به عنوان یکى از شرکت هاى زیرمجموعه گروه صنعتى سدید در ابتداى سال 1388 با هدف 
فعالیت خود را آغاز نمود. ایجاد هم افزایى در تحقق برنامه هاى عملیاتى شرکت هاى وابسته گروه

مأموریت شرکت فعالیت در زمینه تأمین و تدارکات، فروش و توسعه بازار و نیز توسعه فعالیت هاى مهندسى شرکت هاى
گروه مى باشد.

تاریخچه

ماموریت

62

شركت سدید تامين مهندسي
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شرکت سدید تأمین مهندسى به عنوان یکى از شرکت هاى زیرمجموعه گروه صنعتى سدید در ابتداى سال 1388 با هدف 
ایجاد هم افزایى در تحقق برنامه هاى عملیاتى شرکت هاى وابسته گروه، فعالیت خود را آغاز نمود.

 مأموریت شرکت فعالیت در زمینه تأمین و تدارکات، فروش و توسعه بازار و نیز توسعه فعالیت هاى مهندسى شرکت هاى 
گروه مى باشد.

تاریخچه

ماموریت
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ميگردد: سديد تامين مهندسی درقالب برنامه های ذيل بصورت خالصه عنوان  بطور كلی توانمندی های شركت

سديد صنعتی گروه تابعه ساير نيازهای عمده شركتهای مواد اوليه و برنامه ريزی و اقدام در تامين و تدارك
    و همكاری تنگاتنگ با گروه تداركات شركتهای مربوطه.

نيازهای تداركاتی شركتهای نفت، گاز و پتروشيمی . برنامه ريزی جهت بازاريابی و تامين و تدارك
تامين عمده داخلی و خارجی، بخصوص منابع توليدی نفت و گاز . منابع وبررسی مطالعه

سديد به شركتهای زيرمجموعه وزارت صنايع و تامين نيازهای تداركاتی شركتهای صنعتی گروه معرفی
ويژه تامين ماشين آالت و مواد اوليه.    مادر به

بازاريابی و فروش محصوالت توليدی گروه، بخصوص لوله به پيمانكاران صنايع نفت، گاز و پتروشيمی.
  مطالعه و بازاريابی جهت خريد و فروش فراورده های نفتی از منابع تركمنستان، عراق، ايران وفروش

آن به افغانستان و پاكستان
گسترش مناسبات الزم با مراكز مالی- اعتباری و دستيابی به امكانات استفاده از فاينانس ارزان .

توانمندى ها

64

این شرکت با توجه به شناخت و ارتباط با منابع و سازندگان معتبر و شناخته شده بین المللى فعال در زمینه 
نفت و گاز و پتروشیمى، تأمین کاالهاى مورد نیاز شرکت هاى تابعه وزارت نفت، نیرو و پیمانکاران مربوطه را 
در دستور کار خود قرار داده و در این زمینه اقداماتى را آغاز نموده است. همچنین این شرکت بخش فرآورده 
هاى نفتى را نیز تأسیس نموده که فعالیت هاى آن شامل خرید فرآورده هاى نفتى اعم از گازوئیل، گازمایع، 
گوگرد و مازوت تولیدى ایران و کشور عراق و فروش و صدور آن به متقاضیان و یا کشورهاى دیگر مى باشد. 
با توجه به همکارى و همیارى شرکت هاى تابعه گروه صنعتى سدید انتظار مى رود که شرکت سدید تأمین 
مهندسى ضمن امکان دستیابى به بازارهاى جهانى در راستاى فروش مصنوعات دیگر شرکت ها و فرآورده 

هاى نفتى و گازى، منبع خوب تأمین کاالهاى مورد نیاز مجموعه سدید و شرکت هاى دیگر باشد .

فعالیت ها
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بطور كلی توانمندی های شركت سديد تامين مهندسی درقالب برنامه های ذيل بصورت  خالصه عنوان  ميگردد:

  برنامه ريزی و اقدام در تامين و تدارك مواد اوليه و ساير نيازهای عمده شركتهای تابعه گروه صنعتی سديد  
    و همكاری تنگاتنگ با گروه تداركات شركتهای مربوطه.

  برنامه ريزی جهت بازاريابی و تامين و تدارك نيازهای تداركاتی شركتهای نفت، گاز و پتروشيمی .
 مطالعه وبررسی منابع تامين عمده داخلی و خارجی، بخصوص منابع توليدی نفت و گاز .

 معرفی گروه صنعتی سديد به شركتهای زيرمجموعه وزارت صنايع و تامين نيازهای تداركاتی شركتهای 
   مادر به ويژه تامين ماشين آالت و مواد اوليه.

  بازاريابی و فروش محصوالت توليدی گروه، بخصوص لوله به پيمانكاران صنايع نفت، گاز و پتروشيمی.
  مطالعه و بازاريابی جهت خريد و فروش فراورده های نفتی از منابع تركمنستان، عراق، ايران وفروش 

 آن به افغانستان و پاكستان
  گسترش مناسبات الزم با مراكز مالی- اعتباری و دستيابی به امكانات استفاده از فاينانس ارزان .

توانمندى ها
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هم اکنون این شرکت از طریق سرمایه گذارى در خرید و فروش سهام در بازار بورس کشور و ایجاد 
مشارکت در شرکت ها و موسسات مالى و اعتبارى و اخذ هرگونه تسهیالت از بانکها و مشاوره در 

زمینه هاى مالى و سرمایه گذارى، در بازار سرمایه کشور در حال فعالیت است.

تاریخچه

70

شركت سرمایه گذاري سدید تدبير

66
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هم اکنون این شرکت از طریق سرمایه گذارى در خرید و فروش سهام در بازار بورس کشور و ایجاد 
مشارکت در شرکت ها و موسسات مالى و اعتبارى و اخذ هرگونه تسهیالت از بانکها و مشاوره در 

زمینه هاى مالى و سرمایه گذارى، در بازار سرمایه کشور در حال فعالیت است.

تاریخچه







آدرس:تهران-بلوار میرداماد-بعد از پمپ بنزین -پالك 185
تلفن  : 22269992-6

فکس : 26401395
www.sadid.ir:وب سایت


