
ــابقه ای  ــرن و س ــم ق ــش از نی ــی بی ــا قدمت ــدید ب ــی س ــروه صنعت  گ

نفــت،  انــرژی،  بــا  مرتبــط  گوناگــون  صنایــع  عرصــه  در  درخشــان 

فعالیــت  بــه  مشــغول  وآب  فــوالد  پتروشــیمی،  پاالیــش،  گاز، 

می باشــد. ایــن گــروه صنعتــی بــا دارا بــودن 12 شــرکت زیــر مجموعــه 

شــامل کارخانجــات تولیــدی و شــرکت های پیمانــکاری و تجــاری 

در زمینه هــای تولیــد لوله هــای قطــور فــوالدی خطــوط انتقــال 

فرآورده هــای نفــت،گاز و آب، ســاخت ســازه های دریایــی، تعمیــر 

ــع  ــای صنای ــگا پمپ ه ــاخت م ــی و س ــگاه، طراح ــداری پاالیش و نگه

و  آبــی  بــزرگ  توربین هــای  و  پتروشــیمی  و  پاالیــش  نفــت،گاز، 

بــادی، احــداث کارخانجــات اســتحصال شــکر از نیشــکر، نیــروگاه 

برق،کارخانجــات تولیــد فــوالد  و … بــا بهــره منــدی ازکارشناســان 
اجــرای  جهــت  در  را  خــود  تــاش  تمــام  متعهــد،  متخصصــان  و 
پروژه هــای عمرانــی و توســعه صنعتــی کشــور؛ همــواره بــکار گرفته 

اســت.
ــا در  ــیمی ب ــش و پتروش ــت،گاز، پاالی ــوزه نف ــت ح ــه اهمی ــه ب توج
ــرو  ــوزه آب و نی ــه، ح ــن زمین ــران در ای ــور ای ــت کش ــن مزی نظرگرفت
ناشــی از نیــاز شــدید و فزاینــده جامعــه بشــر، فــوالد کــه نقطــه آغاز 
ــد  ــو و تجدی ــای ن ــه انرژی ه ــرد ب  رویک

ً
ــا ــد و نهایت ــت می باش صنع

پذیــر، کاهــش آالیندگــی و اســتفاده از انــرژی پــاک؛ باعــث گردیــد 
ــردی و در  ــورت راهب ــی بص ــه صنعت ــن مجموع ــای ای ــا فعالیت ه ت
راســتای خدمــت بــه جامعــه، حــول محــور صنایــع فــوق شــکل 

ــد . ــداوم یاب ــه و ت گرفت

   شرکت توان باد

بصــورت  بــادی  توربین هــای  مــزارع  واحــداث  توســعه 
و  مهندســی  امکانــات  از  اســتفاده  بــا  دردســت  کلیــد 
انرژی هــای  بــازار  از  مناســبی  ســهم  راســتای  در  اجرایــی 

. یــر پذ ید تجد

   شرکت توسعه نفت و گاز سدید

ــت و گاز  ــن نف ــعه میادی ــای توس ــرای پروژه ه ــت و اج مدیری
بــا تمرکــز بــر فعالیتهــای باالدســتی و ایجــاد کنسرســیوم بــا 

مشــارکت شــرکتهای فعــال در زمینــه نفــت وگاز.

   شرکت توسعه و احداث نیروگاهی توان

نیروگاه هــای  احــداث  زمینــه  در   )GC(عمومــی پیمانــکار 
پروژه هــای  در  حضــور  و   EPC روش  بــه  بــرق  تولیــد 
ــی،  ــیکل ترکیب ــی، س ــای حرارت ــامل نیروگاه ه ــی ش نیروگاه

نــو. انرژی هــای  و  آبــی  بــرق 

   شرکت سدید تامین مهندسی

در  افزایــی  هــم  ایجــاد  و  تامیــن  زنجیــره  ســازی  بهینــه 
تکنولــوژی،  اولیــه،  مــواد  تامیــن  و  بازرگانــی  فعالیتهــای 
خدمــات فنــی ومهندســی مــورد  نیــاز شــرکتهای تابعــه 

ســدید. صنعتــی  گــروه 
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  طراحــی، ســاخت، انتقــال و نصــب انــواع ســازه های دریایــی در میادیــن 
تــن در  بــه وزن ۴۴۰۰   P۴ از جملــه جکــت مختلــف نفتــی خلیــج فــارس 

ــادت ــی رش ــدان نفت می

  طراحــی و ســاخت توربین هــای 
در  وات  کیلــو   ۷۱۰ و   ۶۶۰ بــادی 
مناطــق مختلــف کشــور و نصــب 

مگاواتــی توربین هــای 

  طراحــی و تولیــد پمپ هــای پیشــرفته و عظیــم خــط لولــه انتقــال نفــت خام 
گــوره به جاســک

  ســاخت لوله هــای قطــور فــوالدی خــط انتقــال نفــت خــام گــوره بــه جاســک 
و خطــوط انتقــال گاز تــرش زیردریایــی در میادیــن پــارس جنوبــی و ســاخت و 

صــادرات لوله هــای انتقــال گاز بــه کشــور های همســایه

برخی پروژه های اجرا شده گروه صنعتی سدید


