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شرکت اریس اوکسین با توجه به حضور در صنایع نفت، گاز، حفاری و پتروشیمی به عنوان تامین 
کننده کاال و تجهیزات مورد نیاز این صنایع و همچنین شناخت از صنایع پتروشیمی و نیازمندی های 
خاص این صنعت، نسبت به بررسی منابع و سازندگان مختلف با هدف ارائه خدمات مناسب به صنایع 
پتروشیمی اقدام نموده که حاصل این بررسی دستیابی به طیف وسیعی از سازندگان معتبر بوده است. 

کاال و خدمات قابل ارائه:
و  سانتریفیوژ  گری  ریخته  روش  به   SupperAlloy و   Stainleessteel فوالدی  محصوالت   .1

قالبگیری
2. انواع مواد نسوز مورد استفاده در کوره های صنایع پتروشیمی

3. انواع تیوب ها

شرکت اریس اوکسین

فعالیت ها

شرکت اریس اوکسین با هدف تامین و تهیه کلیه کاالهای مرتبط به خطوط لوله، اتصاالت، فلنج ها 
و شیرآالت در پروژه های صنعتی صنایع مادر از قبیل نفت، حفاری، گاز، پتروشیمی، فوالد، صنایع 
نیروگاهی و همچنین صنایع آب و فاضالب آغاز به کار نموده است. این شرکت با بکارگیری نیروهای 
متخصص و با توجه به اخذ نمایندگی های متعدد از شرکت های معتبر اروپایی و آسیایی به عنوان 

یکی از شرکت های پیشرو در صنایع نفت و گاز و صنایع مادر محسوب می شود.

www.orisoxin.com
021- 88612602

تهران، مالصدرا،شیراز شمالی، دانشور شرقی، پالک 40، 
واحد 204

-----------------------------------------------------------------------------------------------
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خط لوله 20 اینچ از نیروگاه کهنوج تا جیرفت به طول تقریبی 71 کیلومتر و به ظرفیت 7 میلیون متر 
مکعب در روز با فشار طراحی خط لوله 1400 پوند بر اینچ مربع احداث 8 ایستگاه فرستنده و گیرنده 
و شیر بین راهی و حفاظت کاتدیک و 4 ایستگاه CGS به ظرفیت 50،000 و 30،000 متر مکعب در 

ساعت و 10 کیلومتر خط انتقال برق 20 کیلو ولت

شرکت دانیال پترو

احداث خط انتقال گاز 20 اینچ کهنوج-جیرفت

شرکت دانیال پترو از سال 1389 با هدف انجام فعالیت های مطالعاتی و ارائه خدمات فنی و مهندسی 
در داخل و خارج کشور شامل فعالیت های مشاوره ای، طراحی و اجرای پروژه های مختلف، فعالیت 
خود را آغاز نموده است و اکنون به عنوان یکی از پیمانکاران مطرح EPC در زمینه اجرا و بهره برداری 
از پروژه های خطوط لوله انتقال نفت و گاز، احداث مخازن، ایستگاه های انتقال مواد نفتی، ایستگاه 
های تقویت فشار گاز و تسهیالت سرچاهی می باشد. این شرکت تاکنون بیش از 3000 کیلومتر خط 
لوله را به اتمام رسانده است و با ساخت مخازن ذخیره، ایستگاه های انتقال مواد نفتی و تقویت فشار 
گاز ، تسهیالت سرچاهی و احداث کارخانجات صنعتی حوزه کاری خود را توسعه داده است. همچنین 

ورود به سایر حوزه های صنعت نفت و گاز، جزء اهداف 5 ساله آتی آن می باشد.

www.danialpetro.com
021-43984000

تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان صابونچی، خیابان 
پنجم، پالک 39

-----------------------------------------------------------------------------------------------
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شرکت صنعت سازه ثمین با بیش از یک دهه فعالیت در اجرای پروژه های صنعتی از جمله پروژه 
های صنایع نفت، گاز و پتروشیمی توانسته است پروژه های متعددی را در صنایع کشور با موفقیت 

به اتمام برساند و در سازندگی و پیشرفت کشور عزیزمان ایران، نقشی هر چند کوچک ایفاد نماید.
این شرکت با تکیه بر دانش و تجربه مدیران و پرسنل، همچنین ماشین آالت و تجهیزات در اختیار، 
سعی در انجام پروژه ها با رعایت استانداردها و کیفیت مطلوب، مطابق با برنامه زمان بندی پروژه، 

داشته که در این راستا توانسته است رضایت کارفرمایان را جلب نماید.

گروه صنعتی بهتا

صنعت سازه ثمین

گروه صنعتی بهتا در سال 1398 و همزمان با تشدید تحریم های اقتصادی تحمیلی و پیچیده تر شدن 
فرآیند های وارداتی و تامین کاالهای اساسی در صنایع مادر کشور ) صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، 
فلزات سنگین، معادن، نیروگاهی و .... ( اقدام به تاسیس شرکت »توسعه صادرات تدبیر بهتا« نموده 

است.

www.behta.ir
021-  22647580

تهران، خیابان شهید کالهدوز ) دولت (، کوچه صدرا، 
پالک 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------
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     شرکت کاوش صنعت توس

 ساخت و تامین تجهیزات، قطعات 

به عنوان یک شرکت دانش بنیان در حوزه ی ساخت و تامین تجهیزات، قطعات و ارائه ی خدمات فنی 
فناوری خراسان  و  علم  پارك  پتروشیمی کشور در  و  پاالیش  گاز،  نفت،  نیاز صنعت  مهندسی مورد 

مستقر است.
گاز،  نفت،  تجهیزات صنعت  و ساخت  در حوزه ی طراحی  فناوری  رسمی  رتبه ی  دارای  این شرکت 
پتروشیمی و نیروگاهی بوده و تاکنون با ارا ئه ی دو طرح فناورانه ی »پمپ های سانتریفوژ تک مرحله ای 
با سرعت دورانی باال« در سال 1390 و »پکیج نمکزدایی از نفت خام واحدهای استخراج نفت« در سال 
1395از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان برگزیده ی کشوری معرفی شده و 
با تکیه بر توان اجرایی و سوابق روشن و نیز استفاده از نیروی متخصص، کارآمد و مجموعه تجهیزات 
در اختیار خود، پاسخگوی بخشی از تقاضای کشور در حوزه ی تجهیزات و خدمات با تکنولوژی باالی 

مورد نیاز صنعت کشور است.
www.kstc.ir
021- 35421706

مشهد، کیلومتر دوازده بزرگراه آسیایی، پارک علم و 
فناوری خراسان رضوی، سایت شرکت کاوش صنعت 

توس

-----------------------------------------------------------------------------------------------
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صنایع نفت امین سازه سورنا

ارائه خدمات فرآورش سیار توسط دستگاه های دانش بنیان سری نور MOT-C به منظور جلوگیری از 
سوزاندن نفت در چاه های تعمیری، با رویکرد صیانت از سرمایه ملی و حفظ محیط زیست به صورت

Call-Out 

شرکت صنایع نفت امین سازه سورنا )API( در سال 1395 در زمینه صنایع باالدستی نفت فعالیت 
خود را آغاز نمود. شرکت API متشکل از مدیران مجرب صنعت نفت، مهندسین و متخصصین جوان 
کشور بوده که فعالیت اصلی شرکت که مهندسی و خدمات حفاری و ساخت و بهره برداری از تجهیزات 

ارلی پروداکشن می باشد را راهبری می نمایند.

www.aminpetro.com
021- 26422851

میرداماد ، آقازاده فرد ، سیفیه غربی ، 
پالک 38 ، واحد 8

-----------------------------------------------------------------------------------------------



25

شرکت گازتک

پکیج های تزریق

Gastech یک پیمانکار یکپارچه است که تجهیزات سفارشی و امکانات کلیدی در اختیار صنایع نفت 
 و گاز )خشکی، دریایی و FPSO( ، صنایع پتروشیمی و تولید برق در سراسر جهان را ارائه می دهد.

راه حل های  و  آوری  فن  محصوالت  مهندسی،  جهانی  خدمات  ارائه  در  پیشرو    Gastech
خالقانه ای  راه حل های  و  است  برق  تولید  و  پتروشیمی  گاز،  و  نفت  صنایع  برای  یکپارچه 
می دهد. ارائه  جهانی  بازار  در  خود  مشتریان  توسط  شده  تعیین  فنی  چالش های  برای   را 

به  را  گاز  و  نفت  تأسیسات  توسعه  و  فعالیت  برای  موردنیاز  خدمات  و  محصوالت  تمام  شرکت  این 
هیترها  و  جداکننده ها  مانند  پروژه  اجزای  از  برخی  طراحی  و  ساخت  می دهد.  ارائه  خود  مشتریان 
این شرکت صورت می گیرد.  و همچنین طراحی تأسیسات کلیدی نفت و گاز توسط تیم مهندسی 

www.gastechinternational.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------
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شرکت مپصا توانایی ساخت پمپ های صنعتی با استاندارد API610 را دارد. همچنین این شرکت 
برای اولین بار در ایران موفق به طراحی و ساخت پمپ بویلرفیدواتر برای صنایع پتروشیمی گردیده 

است.

شرکت مدیریت پروژه های صنعتی ابدال )مپصا(

API610 پمپ بر اساس استاندارد

شرکت مپصا در سال 1378 تاسیس گردیده، زمینه اصلی فعالیت آن مدیریت پروژه های صنعتی و 
انجام مهندسی بر روی تجهیزات صنعتی و نفتی بوده و با توجه به رویکردهای زیر فعالیتهای خود 
را دنبال می کند: تبدیل شرکت به یکی از توانمندترین شرکت های فعال در زمینه های باالدستی 
و پایین دستی نفت، گاز و انرژی. ورود به عرصه های نوین تکنولوژی و صنایع گوناگون با استفاده از 
دستاورد های روز دنیا با تکیه بر امکانات بالقوه کشور. پایه ریزی مدیریت نوین در کشور. گرایش به 
توسعه منابع انسانی. توجه ویژه به رعایت استانداردهای زیست محیطی و ایمنی و بهداشت. گسترش 
شرکت در زمینه جذب طرحهای صنعتی و بهبود نتایج کلیدی عملکرد. کار آفرینی، خودکفایی ملی 

و بومی نمودن کلیه صنایع مربوطه.

www.behta.ir
021-  88335076

تهران، میدان فاطمی، خیابان بیستون،خیابان چهاردهم 
، پالک 66

-----------------------------------------------------------------------------------------------
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شرکت فنی و مهندسی سابان صنعت سپاهان

شناسایی اشکاالت

عمده تولیدات این شرکت ساخت نیمه تریلر ، دامپینگ ، تریلر ، تریلر تخت و کم تخت بود. از سال 
و محصوالت محدوده  تولید   ، نظر طراحی  از  را  تولید  و کمیت  کیفیت  ما  ای  گروه حرفه   ،  1991
بهبود بخشیده است. در حال حاضر ، شرکت ما تولید کننده اصلی دستگاه جدا کننده روغن موبایل 
)M.O.S( در ایران است و یکی از عمده ترین تأمین کنندگان شرکت های تصفیه روغن ایران است. ...

www.sabansanat.com
031- 34438994

-----------------------------------------------------------------------------------------------
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شرکت کوثر فرآیند  ایلیا
شرکت دانش بنیان کوثر فرایند ایلیا در سال 1370 ابتدا تواناییی خود را در صنعت دارویی به اجرا در 
اورده زیرا این بخش از صنعت تاکنون واستگی خاصی به کشورهای خارجی داشته است و اینگونه بود 
که با ارائه طرح فیلتر ضد انفجاری گالت اغاز به کار کرد و همچنین با هدف ایجاد تنوع در تولیدات 
خود در صنایع دیگری چون صنایع غذایی ،نفت ، گاز ، شیمیایی و صنایع نظامی محصوالتی را تولید 
کرده است تا با تامین نیازهای بازار داخلی از خروج میلیونها دالر ارز از کشور جلوگیری نماید.هدف 
اصلی این شرکت کارآفرینی و قطع وابستگی صنایع مختلف کشور خصوصا صنایع دارویی به کشورهای 
خارجی می باشد و امید است در اینده نزدیک نه تنها نیازهای داخلی مرتفع گردد بلگه مبادرت به 

امر صادرات نماید .

WWW.kfico.ir
021-  88014697

تهران، بلوارپژوهش، بزرگراه عالمه جعفری)حکیم(، 
خیابان دانش،پالک 0، طبقه همکف

-----------------------------------------------------------------------------------------------
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انواع تجهیزات مکانیکال- صنایع نفت  به تولید  مجتمع طراحی و تولیدی مصنوعات فلزی سنگین 
ثابت و شناور و  استوانه ای - سقف  ، گاز و پتروشیمی شامل مخازن تحت فشار - مخازن ذخیره 
کرومی - مبدلهای حرارتی و برخی تجهیزات ویژه نظیر اسکرابرها - جداکننده ها - دی اریتورها و 

پکیج ها می پردازد.

مجتمع طراحي و تولیدي مصنوعات فلزي سنگین

www.mfs-co.com
021- 44222415

بلوار اشرفی اصفهانی، نرسیده به مرزداران، نبش کوچه 
وحدتی، ساختمان زیور، پالک 119، طبقه اول، واحد 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

طراح و سازنده تجهیزات مکانیکال و فرایندی نظیر انواع مخازن تحت فشار و برجها، مخازن ذخیره، 
سقف ثابت و شناور، مخازن کروی و دو جداره، مبدل های حرارتی شل و تیوب، جدا کننده های نفت 
و گاز، سیستم های فیلتراسیون، دی اریتورها، دی سالترهای الکترواستاتیک، هیترهای مستقیم و غیر 

مستقیم، فلر استاك، دیگ بخار و ارائه خدمات عملیات حرارتی.
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پایا صنعت اهواز

تجهیزات نفت، گاز، حفاری و پتروشیمی

شرکت پایا صنعت اهواز با هدف طراحي،ساخت و نصب انواع مخازن،تجهیزات صنعتي و یاري رساندن 
به شرکتهاي مادر از قبیل شرکت نفت،پتروشیمي،حفاري و فوالد که عمدتا در جنوب کشور مي باشند 
توسط جمعي از مهندسین و فعالیت اجرایي خود را شروع نمود و در سالهاي اولیه موفق گردید در 
1382افرادبا سابقه تاسیس و در آذر ماه زمینه طراحي وساخت تجهیزات صنعتي بسیار موفق عمل 
نموده و به طور مستقیم و غیر مستقیم بخش عظیمي از پروژه هاي نفتي و غیر نفتي استان خوزستان 
را اجرا نماید. این شرکت با فضاي کارگاهي مناسبي که در اهواز دارد توانایي ساخت انواع مخازن ثابت 
و متحرك و انواع قطعات حفاري و کارخانه اي و سازه هاي سبک و سنگین را دارا بوده و بر اساس 

اصول و استانداردها و نرم افزارهاي روز دنیا پروژه هاي خود را به انجام مي رساند.

www.payasanatgroup.ir
061- 34454747

اهواز، زیتون کارمندی خ انوشه ساختمان آوین 21
 طبقه 4

-----------------------------------------------------------------------------------------------
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جهاد دانشگاهی

احداث تأسیسات فراورش زودهنگام نفت خام در میدان نفتي آزادگان جنوبي
AC/DC بومي سازي دانش فني طراحي و ساخت پایلوت نمکزداي الکترواستاتیکي از نفت خام با تکنولوژي

فرهنگی،  انقالب  شورای عالی  نظر  زیر  غیردولتی  و  عمومی  است  نهادی  دانشگاهی  جهاد 
که  است  مقرراتی  تابع  مالی  و  استخدامی  اداری،  لحاظ  از  و  مستقل  شخصیت  دارای 
می رسد.  دانشگاهی  جهاد  هیئت امنای  تصویب  به  قانونی  اختیارات  چهارچوب   در 
جهاد  اصلی  هدف  سه  از  هدف  دو  فرهنگی،  انقالب  شورای عالی  مصوب  اساسنامه  مطابق 
اول،  دهه  دو  در  نهاد،  این  فعالیت  عمده  است.  شده  معطوف  فناوری  و  پژوهش  به  دانشگاهی 
است.  بوده  کشور  مختلف  بخش های  در  تحقیقاتی  و  اجرایی  علمی،  خألهای  و  نیازها  به   پاسخ 
زمینه های فعالیت پژوهشی این نهاد عمدتاً به حوزه هایی مانند نفت، گاز، پتروشیمی، برق و الکترونیک، 
مخابرات، مواد معدنی، زیست فناوری، دانش فناوری نانو، مطالعات انسانی و اجتماعی و خدمات پزشکی 
به عنوان حوزه های اصلی و زمینه های جدید فعالیت نیز به حوزه هایی نظیر مولدهای برق، UPSهای 
صنعتی، طراحی دکل های حفاری نفت، طراحی و ساخت لوله های مغزی سیار چاه های نفتی، تبدیل 

نفت سنگین به سبک و ... معطوف شده است.

www.acecr.ac.ir
021- 66462002

خیابان انقالب اسالمي، روبروي درب اصلي دانشگاه 
تهران، دفتر مرکزي جهاددانشگاهي

-----------------------------------------------------------------------------------------------
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