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بسمه تعالی

با سالم
احتراماً ؛ بدينوسيله باستحضار مي رساند كه شركت توسعة صنايع پترو فوالد غرب با داشتن بيش از 27سال تجربه در زمينة
توليد و تامين قطعات فلزي و برقي پااليشگاههاي نفت  ،گاز و پتروشيمي و همچنين صنايع فوالد فعاليت مينمايد.كارخانه شماره يک
اين شركت واقع در شهرک صنعتي اشتهارد در زميني به مساحت  0666متر مربع و مساحت سالن توليد  6066متر مربع  ،فضاي
رفاهي به مساحت حدود  226متر مربع  ،انبار مسقف  066متر مربع  ،انبار روباز  766متر مربع و آزمايشگاه و كنترل كيفيت 026
متر مربع بوده و كارخانه شماره دو اين شركت واقع در جاده ساوه  ،سه راه آدران  ،منطقه صنعتي شهيد زواره اي به مساحت 2666
متر مربع و  0666متر مربع سالن توليد و  266مترمربع انبار و  006متر مربع فضاي اداري و رفاهي واقع گرديده است .و به دستگاه
هاي مختلفي از جمله دستگاه پانچ  ، CNCدستگاه پرس  ، CNC/BREAKدستگاه برش  ، CNCدستگاه تزريق آلومينيوم

(

دايكست )  ،انواع پرس هاي ضربه اي و دستگاه هاي مختلف تراش  ،حديدة لوله ،پرس هيدروليک  ،گيوتين و پرس خم و يونيت هاي
اتوماتيک مجهز ميباشد.
اين شركت با تالش و كوشش كارشناسان و پرسنل مجرب و متعهد خود در سال 0636موفق به دريافت ISO 9001:2000
و همچنين در سال  0632عالوه بر اينكه موفق به دريافت گواهينامه هاي ISO14001:2004, ISO/TS 29001:2010,
 ISO9001:2008 , OHSAS 18001:2007گرديده است  ،به عضويت انجمن توليد كنندگان تجهيزات صنعت نفت نيز
نائل آمده است و همچنين اين شركت در سال  0630بعنوان نماينده انحصاري کارخانجات نورد و پروفیل ساوه جهت فروش لوله
هاي برق منصوب گرديد ( .تصاوير اين مدارک به پيوست تقديم گرديده است ).و همچنين اين شركت نماينده فروش گروه لوله سازي
صفا كه بزرگترين توليد كننده لوله و پروفيل در خاور ميانه مي باشد نيز بوده و كه شرح توليدات اين گروه به پيوست تقديم گرديده
است .
در ذيل ضمن اشاره به برخي از فعاليتها و توليدات اين شركت  ،يادآور ميشويم كه شركت توسعه صنايع در ليست خريد
(  (Vendor Listشركت ملي مهندسي ساختمان نفت ايران  ،شركت  ، POGCشركت مناطق نقت خيز جنوب ،كاالي نفت
تهران  ،شركت ملي گاز ايران شركت مهندسي و ساختمان صنايع نفت  ،شركت  Specو شركتها و پيمانكاراني كه به بخشي از آنها در
پيوست اشاره شده است  ،قرار دارد ؛
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زمینه های فعالیت و محصوالت تولیدی شرکت توسعه صنایع پترو فوالد غرب )(D.I.CO

 .1تولید و تأمین انواع كاندوئیت ( لوله هاي برق ) از لوله هاي بدون درز و درز مخفي و كاندوئیتهاي آلومینیومي به طول هاي 3
الي  6متر و سايز  1/2الي  6اينچ با رزوه هاي مختلف ( .بنا به سفارش كارفرما )
 .2تولید انواع سیني و نردبان كابل به عرضهاي مختلف و تا ديواره  150میلیمتر و ريل يونستريت و كلمپهاي مربوط به آن.
 .3تولید كلیة اتصاالت مربوط به كاندوئیت ( از قبیل كوپلینگ  ،بوشینگ  ،الك نات وكاندولتهاي آلومینیومي و انواع كلمپ هاي مربو طه)
 .4تولید كلیه گلند هاي مخصوص كابل هاي زره دار و پرتو دور و گلند مخصوص لوله هاي فلكسیبل.
 .5تولید انواع باكسهاي آلومینیومي و استیل با درجه حفاظتهاي IP54و IP66
 .6تولید لوازم مربوط به ارتینگ ازقبیل میله ارت و لوازم جانبي آن و صفحه مسي و انواع كلمپهاي مسي مربوط به ارت.
 .7ساخت پايه هاي روشنايي تا طول  11متر مطابق سفارش كارفرما.
 .1تامین كننده كابلهاي زرهدار  ،پرتودور و پرتولین
 .9تامین كننده كلیه لوازم ضد انفجار چراغهاي روشنايي و انواع باكس و لوازم تابلوهاي قدرت و فرمان.
 .11تأمین کننده کلیه لوازم روشنايی صنعتی و خانگی.
 .11تأمین و تولید کننده لوازم سیستم اتصال زمین ( ارتینگ ) از جمله میله ارت ،صفحه مسی ،سیم مسی ،انواع قالب و پودر جوش ،انواع
کلمپ های مسی و کلمپ های مس به آلومینیوم و غیره.
 .12تأمین کننده انواع سوکتهای صنعتی  ،کلید و پريزهای بارانی و معمولی و ديگر لوازم روشنايی.
 .13نمايندگی فروش محصوالت تولیدی گروه صنعتی صفا و شرکت لوله و پروفیل ساوه.

لیست برخی از شرکتهایی که تاکنون افتخار همكاری با آنها را داشته ایم .
 .0شركت ملي مهندسي ساختمان نفت ايران پروژه فاز  07و 03
 .2شركت ملي مهندسي ساختمان نفت ايران پروژه فاز  26و 20
 .6قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء (پروژه مس سونگون)
 .0قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء ( موسسه ثاراله) (پروژه فوالد بافت)
 .5قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء (پروژه فوالد ميانه)
 .0شركت فرادست انرژي فالت پروژه نفت ستاره خليج فارس
 .7شركت توسعه شبكه هاي صنعتي ايران ( پروژه توسعه ميدان گاز پارس جنوبي – فاز ) 02
 .3شركت كيسون ( پروژه توسعه ميدان گاز پارس جنوبي – فاز ) 02
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 .3شركت ملي مهندسي طرح و پااليش
 .06شركت طراحي و مهندسي صنايع انرژي ( )EIEDپروژه پااليشگاه بنزين سازي تبريز-پروژه اروندان-غرب كارون
 .00پتروشيمي باختر
 .02شركت پتروشيمي رجال
 .06شركت پتروشيمي فجر
 .00شركت سازه ( پروژه شازنداراک و پروژه فاز  02پارس جنوبي )
 .05شركت نارگان(فاز  02پارس جنوبي ،پتروشيمي مهاباد  ،پتروشيمي لرستان –پتروشيمي كردستان-پروژه فاز  03پارس
جنوبي)-
 .00پتروشيمي مهاباد
 .07پتروشيمي كردستان
 .03شركت فوالد خوزستان(پروژه گندله سازي )
 .03شركت مهندسي و ساخت بويلر مپنا ( پروژه بويلرهاي سيكل تركيبي كرمان در پروژه  00واحد –پروژه 02بويلر بازيافت
حرارتي نيروگاه سيكل تركيبي دماوند در پروژه  00واحد –پروژه كاندوئيت و ملحقات سايت دماوند –پروژه كاندوئيت و
ملحقات سايت مبين  -نيروگاه سيكل تركيبي سنندج -نيروگاه سيكل تركيبي يزد 06 -بويلر -نيروگاه قشم-پروژه كهنوج-
پروژه چادر ملو-پروزه بهبهان-پروژه گل گهر)
 .26شركت مهندسي معادن و فلزات ( MMEپروژه احياء مستقيم فوالد شادگان)
 .20شركت گاز كهكيلويه و بوير احمد ( لوله هاي ") API , 3
 .22شركت ملي گاز ايران (پروژه كنگان )
 .26شركت جهانپارس (پروژه دارخوئين-پروژه يادآوران-پروژه اروندان)
 .20شركت سينوپک(پروژه يادآوران)
 .25شركت پااليش نفت تبريز
 .20شركت چگالش (پروژه ايستگاه تقويت فشار گاز كيش – پروژه سراجه قم )
 ( DANIELI CO. .27پروژه فوالد آلياژي يزد – پروژه فوالد ميانه فاز يک – پروژه فوالد سنگان )
 .23مجتمع صنايع قائم الرضا( خريد لوله ها و اتصاالت الكتريكي سيستم آتشنشاني و تجهيزات نصبي كابلهاي مخابراتي مربوط
به پروژه كوره بلند طرح توازن –آگلومراسيون و كک سازي طرح توازن )
 .23شركت فوالد پايا – (پروژه فوالد هرمزگان )
 .66شركت ايمن بهينه ساز ( لوله هاي ") API , 3
 .60شركت  (Mini Maxپروژه نيروگاه توس -يزد – چابهار – قائن به كارفرمايي شركت توگا ( شركت توربين سازي مپنا)
 .62شركت كرمان تابلو )(IGAT V
 .66شركت فراب(پروژه سد كوهرنگ )
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 .60شركت برق و كنترل مپنا – مكو ( پروژه پارس جنوبي – عسلويه – اردبيل )
 .65شركت گاز استان فارس (پروژه فارس)
 .60شركت مشاركت احسان (پروژه پااليشگاه تهران)
 .67شركت تابلو سازي برق مازندران(پروژه يادآوران)
 .63شركت صفا نيكو سپاهان(پروژه صبا فوالد خليج فارس)
 .63شركت ناموران(پروژه متانول مرجان)
 .06شركت جهان نور(پروژه فاز  03پارس جنوبي)
 .00شركت فوالد كوير دامغان
 .02شركت پتروشيمي ايالم(پروژه واحد الفين پتروشيمي ايالم)
 .06شركت پايندان(پروژه طرح توسعه ميدان گازي پارس جنوبي فاز )00
 .00شركت فوالد ميانه(پروژه احداث كارخانه توليد آهن اسفنجي)

با تشكر و احترام
سيامک دارا
مدير عامل

