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   شرکت لوله سازی ماهشهر 

انتقــال  خطــوط  فــوالدی  قطــور  لوله هــای  تولیدکننــده 
نفــت وگاز تــرش و شــیرین در بخــش خشــکی و دریایــی 
ــا  ــتقیم، ب ــوش مس ــه روش درزج ــچ ب ــی56 این ــر 24 ال از قط
بهــره گیــری از ماشــین آالت بــروز و پیشــرفته، آزمایشــگاه 
اســتانداردهای  ازآخریــن  برخــوردار  و  مرجــع  تخصصــی 
جهانــی و داخلــی بــا ظرفیــت تولیــد 350 هــزار تــن در ســال.

    شرکت دانش بنیان پتکو 

طــراح و ســازنده انــواع پمپهــای بــزرگ و پیشــرفته صنایــع 
ــی  ــی، معدن ــگاهی، نیروگاه ــیمی، پاالیش ــت،گاز، پتروش نف
و صنعــت آب و فاضــاب و تولیــد توربین هــای بــزرگ آبــی بــا 
بهــره منــدی از بزرگتریــن آزمایشــگاه تخصصــی تســت پمــپ 
در خاورمیانــه و دارا بــودن گواهــی صاحیــت تســت پمــپ از 

ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران.

   شرکت توسعه سازه های دریایی تسدید 

پیمانــکار عمومــی)GC( در صنایــع باالدســت نفــت وگاز، 
انــواع ســازه های نفتــی )دکل، ســکو و  طــراح و ســازنده 
پروژه هــای  در  پیمانــکاری  امــور  کلیــه  وانجــام  جکــت( 
و  تعمیــر  و  بــرداری  بهــره   ،  On Shore و   Off Shore
ــوط  ــای خط ــده پروژه ه ــرا کنن ــگاه ها و اج ــداری پاالیش نگه
 )SPM( ــناور ــای ش ــی وگوی ه ــت زیردریای ــال نف ــه انتق لول
و  برخــوردار ازگواهــی نامــه صاحیــت پیمانــکاری پایــه یــک 
نفــت وگاز، پایــه پنــج تاسیســات و تجهیــزات و پایــه پنــج 
آب، گواهــی نامــه تاییــد صاحیــت شــرکتهای خدماتــی و 
تعمیراتــی مخصــوص پروژه هــای O&M  و گواهــی نامــه 

صاحیــت ایمنــی.

    شرکت دانش بنیان صبا نیرو

اولیــن تولیدکننــده توربین هــای بــادی در خاورمیانــه و تحــت 
لیســانس شــرکت وســتاس دانمــارک بــا بیــش از 20 ســال تجربــه 
تولیــد و بومــی ســازی بیــش از 72 درصــدی در طراحــی و ســاخت  
ــور  ــف کش ــق مختل ــادی در مناط ــن ب ــتگاه توربی ــش از200 دس بی
همچــون منجیــل، هرزویــل، ســیاهپوش، خــواف و پوشــکین 

ــتان. ــاس ارمنس پ

   شرکت سدید تدبیر

ســرمایه گــذاری در بازارهــای اولیــه، ثانویــه و اخــذ تســهیات از 
بانکهــا و موسســات مالــی.

   شرکت فوالد گسترش

ــت،  ــوالد، نف ــدن، ف ــع مع ــوزه صنای ــی)GC( در ح ــکار عموم پیمان
از  برخــوردار  و  نیروگاهــی  و  ابنیــه  پروژه هــای  پتروشــیمی،  گاز، 
ــت و  ــته صنع ــک رش ــه ی ــکاری پای ــت پیمان ــه صاحی ــی نام گواه
معــدن، پایــه یــک رشــته تاسیســات و تجهیــزات و پایــه یــک رشــته 

ــه. ــاختمان و ابنی س

   شرکت فالق صنعت

 EPC پیمانــکار عمومــی  در اجــرای پروژه هــای صنعتــی بــه روش
گاز،  نفــت،  صنایــع  شــکر،  کارخانجــات  احــداث  زمینه هــای  در 

پتروشــیمی و اجــرای کارخانجــات ســیمان.

   شرکت لوله و تجهیزات سدید

ــال گاز وآب  ــوط انتق ــوالدی خط ــور ف ــای قط ــده لوله ه تولیدکنن
ــن  ــت 300 هزارت ــا ظرفی ــپیرال و ب ــه روش اس ــچ ب ــر 128 این ــا قط ت
در ســال بــا قابلیــت اجــرای پوشــش خارجــی و داخلــی لولــه از 
 5 ســاالنه  مجمــوع  ظرفیــت  بــا  میلیمتــر  الــی2400  قطــر500 

مترمربــع. میلیــون 


