
 
 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
          

ز و یشگاه هاي نفت ، گاطعات فلزي و برقی پاالسال تجربه در زمینه تولید و تامین ق 30پتروفوالد غرب با داشتن بیش از شرکت     
ه مساحت ر زمینی بدکارخانه این شرکت واقع در شهرك صنعتی اشتهارد آدرس  پتروشیمی و همچنین صنایع فوالد فعالیت مینماید . 

 متر مربع400ف قمتر مربع ، انبار مس220متر مربع ، فضاي رفاهی به مساحت حدود  3600  تولید سالن مساحتمتر مربع و  6000
،  CNCله دستگاه پانچ متر مربع بوده و به دستگاه هاي مختلفی از جم120و آزمایشگاه و کنترل کیفیت  مترمربع 700،انبار رو باز 

له ، ، حدیده لوضربه اي و دستگاه هاي مختلف تراش انواع پرس هاي  ، CNC، دستگاه برش   CNC/BREARKدستگاه پرس 
 و پرس خم و یونیت هاي اتوماتیک و انواع دستگاه هاي رول فرمینگ مجهز می باشد. پرس هیدرولیک ، گیوتین

  ISO 9001 : 2000موفق به دریافت  1383این شرکت با تالش و کوشش کارشناسان و پرسنل مجرب و متعهد خود در سال      
 ISO 14001 : 2004، ISO /TS 29001:2010 عالوه  بر اینکه  موفق  به  دریافت  گواهینامه هاي 1392و همچنین  در سال 
ISO9001 :2008 ، OHSAS 18001:2007 آمده  نیز نائل به عضویت انجمن تولیدکنندگان تجهیزات صنعت نفت است  گردیده

 اندوئیت منصوبکبه عنوان نماینده انحصاري کارخانجات نورد و پروفیل ساوه جهت فروش  1386و همچنین این شرکت از سال  است
  .گردید

خرید  لیست در ربپترو فوالد غ شرکت که میشویم یادآور ، شرکت این تولیدات و فعالیتها از برخی به اشاره ضمن ذیل در
(Vendor List) شرکت ایران، نفت ساختمان مهندسی ملی شرکت POGCان ، تهر نفت ،کاالي جنوب خیز نقت مناطق , شرکت

 ز آنها در پیوستا بخشی به که پیمانکارانی و شرکتها ، وSpecنفت، شرکت  صنایع ساختمان و مهندسی شرکت شرکت ملی گاز ایران،
 دارد. قرار است، شده اشاره

 
 (D.I.CO) غرب پترو فوالداي فعالیت و محصوالت تولیدي شرکت زمینه ه

  
 ، سرد هزیورق گالوان ، گرم زهیوگالوانst37 قاز ور میلیمتر150تولید انواع سینی و نردبان کابل به عرضهاي مختلف و تا دیواره .1

 .   )306و304(لیاستنلس است يوانواع ورقها یرنگ يورقها
 انـــدوئیتهايکانـــواع کانـــدوئیت ( لولـــه هـــاي بـــرق ) از لولـــه هـــاي بـــدون درز و درز مخفـــی و  تولیـــد و تـــأمین. 2 

                                                                          ش کارفرمـــا) ه ســـفارایـــنچ بـــا رزوه هـــاي مختلـــف .( بنـــا بـــ 6الـــی  2/1ســـایزمترو 6الـــی  3آلومینیـــومی بـــه طـــول هـــاي 
ـــدولت.3 ـــات وکان ـــدوئیت ( از قبیـــل کوپلینـــگ ، بوشـــینگ ، الك ن ـــه کان ـــوط ب نیـــومی هاي آلومیتولیـــد کلیـــۀ اتصـــاالت مرب

 و انواع کلمپ هاي مربوطه )
 ي زره دار و پرتو دور و گلند مخصوص لوله هاي فلکسیبل .. تولید کلیه گلند هاي مخصوص کابل ها 4   

                                                         IP66   و IP54تولید انواع باکسهاي آلومینیومی و استیل با درجه حفاظتهاي . 5
 رت .اربوط به م سی و انواع کلمپهاي مسی تولید لوازم مربوط به ارتینگ ازقبیل میله ارت و لوازم جانبی آن و صفحه م .6  

 متر مطابق سفارش کارفرما . 18. ساخت پایه هاي روشنایی تا طول 7               
 هاي زره دار ، پرتودور و پرتولین ل. تامین کننده کاب 8               

 .مان فرو   واع باکس و لوازم تابلوهاي قدرت. تامین کننده کلیه لوازم ضد انفجار  چراغهاي روشنایی و ان 9               

  
 



 
 

 
 
 

 
  أمین کننده کلیه لوازم روشنایی صنعتی و خانگیت -10              

ودر ع قالب و پی ، انوا. تأمین و تولید کننده لوازم سیستم اتصال زمین ( ارتینگ ) از جمله میله ارت ، صفحه مسی ، سیم مس11   
 مپ هاي مس به آلومینیوم و غیره . جوش ،  انواع کلمپ هاي مسی و کل

 . تأمین کننده انواع سوکتهاي صنعتی ، کلید و پریزهاي بارانی و معمولی و دیگر لوازم روشنایی 12    
 محصوالت تولیدي گروه صنعتی صفا و شرکت لوله و پروفیل ساوه  نمایندگی فروش 
 

 8"الی  2/1"انواع لوله هاي آب گالوانیزه از سایز  -
  4"الی  2/1"وله هاي سیاه شوفاژي از سایز انواع ل -
 میلیمتر  400x600 الی 8x8انواع  قوطی و پروفیل هاي ساختمانی از سایز  -
 میلیمتر 160الی  80انواع نبشی و ناودانی بصورت نورد سرد از  -
 تأمین کننده انواع میله گرد آجدار و ساده در سایز هاي مختلف  -
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

 هایی که تاکنون افتخار همکاري با آنها را داشته ایم .یست برخی از شرکتل

  پارس جنوبی 21، و  20 18، 17پروژه فاز شرکت ملی مهندسی ساختمان نفت ایران   -1
   شرکت فرادست انرژي فالت پروژه نفت ستاره خلیج فارس -2
 جهانپارس پروژه پاالیشگاه بید بلند –کنسرسیوم سازه  -3
 پروژه پاالیش کنگان –کنگان شرکت پترو پاالیش --4
 پروژه فوالد اردکان –مجتمع فوالد اردکان  -5
 جهان تجارت تات پروژه ایران مال -6
 پایدار پی سازه پروژه ایران مال و مشهد مال-7
 سینا یبوعل یمشی پترو –مشاور چگالش  نیمهندس-8

 ) یارس جنوبپ 12پروژه شازنداراك و پروژه فاز (   NGL3200، پروژه  LTEشرکت سازه پروژه -9
کردســـتان ، پـــروژه فـــاز  یمیلرســـتان ، پتروشـــ یمیشـــمهابـــاد، پترو یمیپتروشـــ ،یپـــارس جنـــوب 12شـــرکت نارگـــان (فـــاز  -10

 اصفهان) شگاهیساسول ، پاال ای، آر یپارس جنوب
 اصفهان) شگاهی(پاال زیدرر یشرکت مهندس -11
 دبلندیب شگاهیشرکت سازه پاد پروژه پاال -12
 انهمی فوالد-بافت فوالد پروژه – ثاراهللا موسسه –: پروژه مس سونگون  اءیخاتم االنب یقرارگاه سازندگ-13

 – طـــبس عـــدنم ســـنگ –فـــوالد مبارکـــه  F مـــدل – نیاســـفرا یبـــیترک کلســـی –آمـــاك  ي(پـــروژه هـــا تـــکیریشـــرکت ا -14
 اءیـــحا –خراســـان  میمســـتق اءاحیـــ – چـــادرملو – چشـــمهسر مـــس – خراســـان فـــوالد –بازپخـــت فـــوالد مبارکـــه  هـــاي کـــوره

 فارس ) جیخل دفوال صبا– هرمزگان فوالد – ریا ریغد میمستق اءاحی –ارفع اردکان  میمستق

ـــرژي ( -15 ـــنایع ان ـــی ص ـــی و مهندس ـــرکت طراح ـــزEIEDش ـــازي تبری ـــزین س ـــگاه بن ـــروژه پاالیش ـــدا-) پ ـــروژه ارون ـــرب -نپ غ

 HDPE-واحد الفینگوگرد زدایی  –پتروشیمی ایالم -کارون
 )روژه دره زارشرکت جهانپارس (پروژه دارخوئین پروژه یادآوران و پروژه اروندان، پاالیشگاه بوشهر و پ -16
 شرکت سینوپک (پروژه یادآوران) -17
ـــروژه  -18 ـــان در پ ـــی کرم ـــیکل ترکیب ـــاي س ـــروژه بویلره ـــا ( پ ـــویلر مپن ـــاخت ب ـــی و س ـــرکت مهندس ـــد 44ش ـــروژه– واح  12پ

ات ســـایت دماونـــد پـــروژه کانـــدوئیت و ملحقـــ–واحـــد  44حرارتـــی نیروگـــاه ســـیکل ترکیبـــی دماونـــد در پـــروژه   بـــویلر بازیافـــت
ـــین – ـــایت مب ـــات س ـــدوئیت و ملحق ـــروژه کان ـــیک -پ ـــاه س ـــنندجنیروگ ـــی س ـــیک -ل ترکیب ـــاه س ـــزدنیروگ ـــی ی  40  -ل ترکیب

 پروژه گل گهر)-ه بهبهانپروژ-لوپروژه چادر م-پروژه کهنوج-نیروگاه قشم -بویلر

19- DANIELI CO والد سنگان ) فپروژه  –پروژه فوالد میانه فاز یک  –پروژه فوالد آلیاژي یزد –( پروژه دیسکو 

 پتروشیمی کردستان-20



 
 

 
 
 

 قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء (موسسه ثاراهللا ) (پروژه فوالد بافت ) -21
 )12فاز  –ارس جنوبی شرکت توسعه شبکه هاي صنعتی ایران (پروژه توسعه میدان گاز پ -22
 شرکت ملی مهندسی طرح پاالیش -23
 پتروشیمی باختر -24
 شرکت پتروشیمی رجال -25
 شرکت پتروشیمی فجر -26
 پتروشیمی مهاباد -27
 پتروشیمی جم -28
 پتروشیمی شازند -29
 پتروشیمی اراك -30
 )21و  20کیمیا پترو گاز(فاز  -31
 پتروشیمی کاویان -32

 لی سیناپتروشیمی بوع -33
 پترو کیش -34
 اموران(پروژه متانول مرجان)شرکت ن -35
 مهندسی فکور صنعت(پروژه گهر زمین) -36
 شرکت فوالد خوزستان(پروژه گندله سازي ) -37
 (پروژه احیاء مستقیم فوالد شادگان) MMEشرکت مهندسی معادن و فلزات   -38
 ) API , 8"شرکت گاز کهکیلویه و بویر احمد ( لوله هاي  -39
 شرکت ملی گاز ایران  (پروژه کنگان ) -40

  )  SRPپاالیشگاه تبریز (  ( پروژه پاالیشگاه آبادان ، پاالیشگاه شیراز ،  ODCCشرکت  -41 
 پروژه سراجه قم) – شرکت چگالش (پروژه ایستگاه تقویت فشار گاز کیش -42
ه ب راتی مربوط بی کابلهاي مخابیکی سیستم آتشنشانی و تجهیزات نصخرید لوله ها و اتصاالت الکترمجتمع صنایع قائم الرضا(  -43

 آگلومراسیون و کک سازي طرح توازن )–پروژه کوره بلند طرح توازن 
 )  (پروژه فوالد  هرمزگان –شرکت فوالد پایا  -44
 ) API  ,  8"رکت ایمن بهینه ساز ( لوله هاي ش -45
 رکت توربین سازي مپنا)شبه کارفرمایی شرکت توگا (  قائن  –چابهار  –زد ی -پروژه نیروگاه توس (Mini Maxشرکت  -46
 (IGAT V)شرکت کرمان تابلو  -47

 ب(پروژه سد کوهرنگ )آشرکت فر-48

 )ماوندد -کرمانیان  –اردبیل  –عسلویه  –پارس جنوبی هاي مکو ( پروژه  –شرکت برق و کنترل مپنا  -49



 
 

 
 
 

 رس)شرکت گاز استان فارس (پروژه فا -50

 شرکت مشارکت احسان (پروژه پاالیشگاه تهران) -51

 )ركی مهندسی نفت پکارفرما شرکت سینوپک مجري طرح شرکت طراح شرکت تابلو سازي برق مازندران(پروژه یادآوران -52

 شرکت صفا نیکو سپاهان(پروژه صبا فوالد خلیج فارس) -53

 پارس جنوبی) 19شرکت جهان نور(پروژه فاز  -54

 ت پتروشیمی ایالم(پروژه واحد الفین پتروشیمی ایالم)شرک -55

 )14شرکت پایندان(پروژه طرح توسعه میدان گازي پارس جنوبی فاز  -56

 شرکت فوالد میانه(پروژه احداث کارخانه تولید آهن اسفنجی) -57

 ذوب آهن اصفهان و مجتمع فوالد سیرجان ایرانیان) 650شرکت تام ایران خودرو (نورد  -58

روژه گاسب(نفتی پ-سلویهعپتروشیمی جم -تروشیمی بوشهر عسلویهپ-18و  17فاز  -21و20شرکت احداث(پروژه فاز  -59

 آزادگان جنوبی)پروژه معدنی گلفا)

 )19شرکت پترو پارس (پروژه فاز – 60

 ، سروش مهستان ) HDPEشرکت کنگان (پروژه -61

 شرکت کانی مس -62

 شرکت معیار صنعت خاورمیانه  -63

 شرکت فوالد البرز ناب آرش -64

 شرکت پتروشیمی میاندوآب -65
 شرکت پاالیش نفت تبریز   -66

 شرکت سازه هاي صنعتی آذران -67
 سازه ( پروژه اریاساسول ، بوشهر ) -68
 ایریتک ( پروژه لنس هرمزگان ، فوالد قائنات ، سنگان ) -69
   

 
                                                                                                                                    

 

  


