
 

 

 

  

 
 

 

 

 
 

فوالدطراحی، ساخت و نصب تجهیزات صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی و صنایع 



 
 

  

 

 
 

 22 از 2

 پایساز معرفی شرکت -1

 

سيمان و هاي نفت و گاز، صنایع پتروشيمی، شيميایی، تجهيزات پاالیشگاهسازنده و نصاب طراح، ، شرکت پایساز

پتروشيمی و صنایع گاز، فع نيازهاي زیر بنائی صنایع نفت، صنایع و ربمنظور توسعه  3131در سال مرتبط،  صنایع

 وابسته و مرتبط با آن آغاز بكار نموده است. 
توليد و مونتاژ سالن ساخت،  3شده و داراي  بنا متر مربع 331111کارخانه این شرکت در زمينی به مساحت 

روشيمی و فوالد و همچنين همجواري با مراکز صنعتی پتیكی به مراکز و صنایع نفت و گاز، باشد که بعلت نزدمی

 اي برخوردار است.از اهميت ویژه دریایی نقلو بنادر و امكانات حمل و  کشورهاي حاشيه خليج فارس

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 كارگاه ساخت و مونتاژ 
 

 

 

 



 
 

  

 

 
 

 22 از 3

 

 
 

 

 

 

 اطالعات عمومی  -2

 
 

 پایساز  نام شرکت 

 سهامی عام شرکت نوع

 33711 بت شرکتشماره ث

 10/31/3101 ثبت شرکتتاریخ 

 31311000303 شناسه ملی

 3331-1307-0010 کد اقتصادي 

 دفترمرکزي 

 0ـ طبقه  7سپهبد قرنی ـ نبش شاداب غربی ـ پالك تهران ـ خيابان 

 183 – 00017330 – 00010103 -  00013083 - 00013781تلفكس :  

        info@paysaz.comایميل:   www.paysaz.comوب سایت:   3300003033کدپستی: 

 کارخانه

 جاده خرمشهر 7کيلومتر ـ  اهواز

 103- 11131813فاکس :         103-11131311-3تلفن : 

 info-factory@paysaz.comایميل: 

 

  

 

 

 

 

http://www.paysaz.com/


 
 

  

 

 
 

 22 از 4

 
 

 هاي شرکت پایسازتوانمندي -3

 

، API-650 ،BS هاي ساخت و بازرسی مطابق با استانداردهاينصب و تهيه دستورالعملخت، ساطراحی،  -

JIS ،DIN ،ASME ،AWWA-D100 ... و  

، CLAD، 70،  60 کالسهايو در   A515،A516 هايتأمين مواد اوليه  آلياژي از جنستوانایی تهيه و  -

A537 ،A573  304استيل از نوع و نيز مواد استنلسL/316L، ورقهاي کربن استيل ST 37 ،ST44 ،

A285-GR.C ،A283-GR.C     و انواع لوله و پروفيل و اتصاالت 

 ميليمتر  331تا ضخامت  فلزيهاي فرم دادن ورق -

 ميليمتر 1811ميلمتر و قطر  30کلگی( تا ضخامت ساخت عدسی ) -

گيري تجهيزات تا طول تنشت زدایی که در سطح خاورميانه منحصر بفرد است با قابليدارا بودن کوره تنش -

 درجه سانتيگراد 031تن در هر شارژ و دماي  831متر با ظرفيت بارگيري  3متر و قطر  11

 ري از قبيل جوشكاري با الكترود، دستی، زیر پودري، گاز محافظ، آرگون،توانایی فرآیندهاي مختلف جوشكا -

 تنگستن 

مقاومت ي، نوع فوالد و الكترود مصرفی، تاثيرات جوي، ی نظير فشار و درجه حرارت کارتعيين پارامترهاي فن -

 هاي شيمياییمواد در مقابل خوردگی

ل( و مگنتيك پارتيكآزمایشات غيرمخرب )رادیوگرافی، التراسونيك، مواد نفوذ کننده،  انجامکنترل و بازرسی،  -

 تست هيدرواستاتيك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

  

 

 
 

 22 از 2

                
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 1811×30دستگاه عدسی با مشخصات       

   ميليمتر

 11×3×3کوره تنش زدائی با ابعاد 

 متر   

 ميليمتر  331ميليمتر و ضخامت  8311تا عرض دستگاه رول ورق 
 



 
 

  

 

 
 

 22 از 6

 و ماشين آالت تجهيزات -4

 

 واحد تعداد نام تجهيز  ردیف

 دستگاه 3 متر 11*3*3کوره تنش زدایی به ابعاد  3

 دستگاه 8 متر 38*3/8تا ورق به ابعاد  CNCبرش  8

 دستگاه 3 آلمانی ميلی متر 331متر و ضخامت  3/8دستگاه نورد چهار غلطك عرض  1

 دستگاه 3 آمریكایی  ميلی متر 01متر ضخامت  8دستگاه نورد عرض  3

 دستگاه 3 ميلی متر ژاپنی 81متر ضخامت  3/8دستگاه نورد عرض  3

 دستگاه 3 8"تا لوله  Veenstraدستگاه نورد لوله  0

 دستگاه 3 تنی 111پرس  7

 دستگاه Darley 3تنی  311پرس  0

 دستگاه Darley 3تنی  311دستگاه خم کن )زاویه زن(  0

 دستگاه 3 ميلی متر 30متر ضخامت  8/1طر عدسی زن ق 31

 جفت 3 تنی 311گرداننده  33

 جفت 3 تنی 811گرداننده  38

 جفت 31 تنی 311گرداننده  31

 جفت 3 تنی 01گرداننده  33

 جفت 1 تنی 31گرداننده  33

 جفت 33 تنی 31گرداننده  30

 جفت 1 تنی11گرداننده  37

 جفت 3 تنی 81گرداننده  30

 جفت 3 تنی 31داننده گر 30

 جفت 0 تنی 3گرداننده  81

 دستگاه 8 تنی سقفی 81جرثقيل  83

 دستگاه 8 تنی سقفی 31جرثقيل  88

 دستگاه 1 تنی سقفی 3جرثقيل  81

 دستگاه 3 تنی سقفی1جرثقيل 83

 دستگاه m 3 3و ستون  m 0دستگاه جوش زیر پودري اتوماتيك بوم  83

 دستگاه 3 تراکتوريدستگاه جوش زیر پودري  80

 دستگاه co2  ،350-430A 3دستگاه جوش  87

 دستگاه 3 متري ساخت کشور آلمان 3دستگاه تراش  80

 دستگاه mm 1111 Ø 3دستگاه فلنج تراش  80

 دستگاه 3 متري 8دستگاه تراش  11



 
 

  

 

 
 

 22 از 7

 

 واحد تعداد نام تجهيز ردیف

 دستگاه 8 کوماتسو KWA 811دیزل ژنراتور  13

 دستگاه A-500/A-600 01فایر رکتي 18

 دستگاه 31 دستگاه برش ریلی 11

 دستگاه 3 دستگاه گرد بر ژاپنی 13

 دستگاه 3 کيلوگرم ژاپنی 311دستگاه کلگی بر تا وزن  13

 دستگاه 3 تن ژاپنی 3تا وزن  Kurakiدستگاه کلگی بر  10

 هدستگا mm 3111 8و بوم  mm 01 قطر مته  Heckertدریل رادیال  17

 دستگاه mm 3011 3و بوم  mm 331قطر مته  Vieraدریل رادیال  10

 دستگاه Bar 0 8ليتري  111کمپرسور هواي برقی  10

 دستگاه 3 کمپرسور هواي دیزلی 31

 دستگاه 3 دستگاه شيب زنی سرد 33

 دستگاه 1 رنگ پاش ایرلس 38

 دستگاه 3 لوله بر 31

 دستگاه 8 دستگاه اره آتشی دورانی 33

 دستگاه 3 دستگاه اره لنگ طاالري 33

 دستگاه 3 تنی 10جرثقيل  30

 دستگاه 3 محور 7تریلی کمرشكن  37

 دستگاه 3 تریلی بنز 30

 دستگاه 3 تن سهند 3ليفتراك  30

 دستگاه 8 010خاور  31

 دستگاه 3 تن کوماتسو  31ليفتراك  33

 دستگاه 3 ر ميليمت 83متر عرض تا ضخامت  1گيوتين فول آپشن  38

 دستگاه 3 کاره 3دستگاه پانچ  31

 دستگاه  1 ميليمتر  11دستگاه برش پالسما تا ضخامت  33

 دستگاه   1 دستگاه جوش اتوماتيك مخازن ذخيره ژاپنی  33
 

 

 

 
 

 

 



 
 

  

 

 
 

 22 از 8

 

 نرم افزارهااستانداردها و  -2

 

 مجهز به هریك از پروژه ها، واحد مهندسی شرکت پایساز به منظور طراحی، محاسبات مهندسی و برنامه ریزي 

 نرم افزارهاي مهندسی می باشد . 

 استانداردها و نرم افزارها به شرح زیر می باشند: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 استانداردها

 

 ASME   

 API   

 AISC 

 TEMA 

 BS  

 JIS 

 DIN 

 ASTM 

 ANSI 

 AWSAWWA 

 نرم افزارها

 

 P.V. Elites  

 Tank 2.H 

 ASPEN B-JAC  

 HTRI 

 NISA II 

 ANSIS 

 SAP 

 STAAD III 

 Auto Cad 

 Prima Vera Project 

Planer 

 MIS Project 

 M.S. Office   



 
 

  

 

 
 

 22 از 9

 

 شرکت پایسازتوليدات اصلی  -6

 

 
 



 
 

  

 

 22 از 11 

 پروژه هاي عمده در دست اجراء -7
 

ف
دي

ر


تعداد موضوع سفارش سفارش دهندهكارفرمای اصلی

)دستگاه(

وزن 

)تن(

آدرس و شماره تلفن

پتروشيمی  و مهندسی صنایعطراحی  3

 )پيدك(

یك دستگاه مخزن ذخيره استنلس ساخت و طراحی  پتروشيمی )پيدك( و مهندسی صنایعطراحی 

 استيل
 بلوار ارمشيراز  800 3

 3پالك –کوچه سوم  -وزراخيابان  –تهران  810 37 دستگاه درام هفدهو ساخت طراحی  (ODCCو ساختمان نفت )طراحی  نفت شيرازپاالیشگاه  8

 1سایت  –ویژه اقتصادي پتروشيمی منطقه  –ماهشهر  33 3 یك دستگاه تاور استنلس استيلو ساخت طراحی  فن آورانپتروشيمی  فن آورانپتروشيمی  1

 جفير -اهواز  01 3 و نصب یك دستگاه مخزن ذخيره کرويساخت  انرژي فالتفرادست  انرژي فالتفرادست  3

 370پالك  –کوچه مظفري خواه  –خيابان کارگر شمالی  –تهران  881 8 ساخت دو دستگاه برج رایان پليمر پویا پتروشيمی باختر 3

یم ـ خيابان علی نژاد ـ بلوار هاشمی ـ خوزستان ـ آبادان ـ شمال بر 301 3 پاالیشگاه آبادان استكساخت یك دستگاه  SEIو  ODCCمشارکت  مهندسی و ساختمان نفت 0

 ـ طبقه همكف  300پالك 

پالك  –کوچه اتحاد  –خيابان شيراز جنوبی  –خيابان مالصدرا  –تهران  817 30 ساخت هجده دستگاه درام  کنگان پتروشيمی کنگان پتروشيمی 7

 00138031تلفن  18

 00700703تلفن  83شماره  – 13خيابان  –خيابان وزرا  –تهران  308 0 دوم انتقال آب خليج فارسساخت مخازن فاز  شيمبار تامين و انتقال آب خليج فارس 0

 183-00313101-3تلفن:  ـ 0ـ پالك  33تهران ـ خيابان وزرا ـ کوچه  811 0 گچساران یميمخازن تحت فشار پتروش دیخر گچساران نيالف یميپتروش گچساران نيالف یميپتروش 0

ساخت یك دستگاه تفكيك گر پروژه تعویض خطوط  سعيد صنعت مارون  ه ایران نفت فالت قار 31

 لوله جریانی گورزین قشم
تهران ـ خيابان وليعصر ـ پایين تر از پارك ساعی ـ برج نگين ساعی ـ  30 3

 183-00781300-01ـ تلفن:  017ـ واحد  0طبقه 

 183-00313101-3تلفن:  ـ 0ـ پالك  33تهران ـ خيابان وزرا ـ کوچه  73 3 گچساران یميزن تحت فشار پتروشخم دیخر گچساران نيالف یميپتروش گچساران نيالف یميپتروش 33

و  ساخت و نصب دو دستگاه تاور و هشت دستگاه مبدل پتروشيمی آبادان  پتروشيمی آبادان 38

  یك دستگاه مخزن تحت فشار
روشيمی آبادان ـ خوزستان ـ آبادان ـ کوي مطهري )بریم( ـ مجتمع پت 03 33

 103-31801183تلفن: 
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 هاي انجام شدهبخشی از پروژه -8

 

 مخازن تحت فشار -1-8

ف
دي

ر


موضوع سفارشسفارش دهنده
تعداد 

)دستگاه(

وزن 

)تن(
آدرس و تلفن

 031 31 مترمكعبی 831بازسازي هيترودیسالترها  شرکت ملی نفت ایران  3
مان شرکت ملی نفت ساخت –چهار راه حافظ  –خيابان طالقانی  –تهران 

 183-00011103ایران تلفن: 

8  
شرکت ملی پاالیش و پخش 

 هاي نفتی ایرانفراورده
 117 0 طراحی و ساخت مخازن تحت فشار پاالیشگاه بندرعباس 

  3پالك  -جنب پارك -خيابان ورشو -خيابان استاد نجات الهی-تهران

 183-00080881-0تلفن: 

1  
شرکت طراحی و مهندسی صنایع 

 PIDEC)وشيمی )پتر
 173-18871338تلفن:  – 81شماره  –شيراز ـ بلوار باغ ارم  031 78 تهيه مواد و ساخت مخازن تحت فشار آروماتيك سوم پتروشيمی بوعلی سينا

3  
شرکت مدیریت توسعه صنایع 

 (PIDMCO) پتروشيمی
 80تا  78متر با استفاده از وورقهاي ضخامت  311طراحی و ساخت برج با ارتفاع 

 ميليمتر براي اولين بار در ایران مربوط به طرح پارازایلين پتروشيمی بندرامام
3 011 

 10شماره  –نبش خردمند شمالی  –خيابان کریم خان زند  –تهران 

 183-00113013تلفن: 

3 
شرکت طراحی و مهندسی صنایع 

 EIED)) انرژي

پتروشيمی  – 0طراحی و ساخت  برج و مخزن تحت فشار  طرح الفين 

 اميرکبير
13 331 

  3پالك  –کوهستان دوم  –بلوار پاسداران  –تهران 

 183-88338101-03تلفن: 

 317 3 طراحی و ساخت برجهاي طرح متانول سوم شرکت مهندسان مشاور سازه  0
 خيابان جاوید سرافراز  –بلوار دکتر بهشتی  –تهران 

 183-00710083تلفن: 

7  
شرکت مدیریت توسعه صنایع 

 (PIDMCO) پتروشيمی
 311 30 طراحی و ساخت مخازن تحت فشار طرح پارازایلين   پتروشيمی بندرامام

 10شماره  –نبش خردمند شمالی  –خيابان کریم خان زند  –تهران 

 183-00113013تلفن: 

0  
شرکت مدیریت توسعه صنایع 

 (PIDMCO) پتروشيمی

پارازایلين متر مربوط به طرح  33الی  30طراحی و ساخت برج با ارتفاعهاي 

 پتروشيمی بندرامام
0 311 

 10شماره  –نبش خردمند شمالی  –خيابان کریم خان زند  –تهران 

 183-00113013تلفن: 

0  
شرکت مهندسی و ساخت 

 تاسيسات دریایی
 803 83 ساخت مخازن تحت فشار

  371الهی)ویال(، پالك تهران، خيابان استاد نجات

 183-00017033تلفن: 

 اصفهانفوالد مبارکه   31
 ساخت و مونتاژمخازن تحت فشارواحد احياء مستقيم شامل

 AIR RECIVER,ZNO,COMO 
 113-387-11111تلفن:    اصفهان ، شهر مبارکه 831 81
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 مخازن تحت فشار -1-8

ف
دي

ر


موضوع سفارشسفارش دهنده
تعداد 

)دستگاه(

وزن 

)تن(
آدرس و تلفن

 811 31 ساخت مخزن تحت فشار طرح آغاروداالن شرکت کاالي نفت تهران  33
پالك  -کالنتري  نبش خيابان شهيد موسی -خيابان سپهبد قرنی  -تهران 

 183-00038813-30تلفن:   880

38  
شرکت مدیریت پروژه هاي 

 مپنا(نيروگاهی ایران )
 183-03003113-8تلفن:  – 813تهران ـ بلوار ميرداماد ـ شماره  811 8 ساخت  دي اریتورهاي نيروگاه سهند تبریز

31  
طراحی و مهندسی صنایع شرکت 

 PIDEC))پتروشيمی  

 3–تن طراحی و ساخت مخازن تحت فشار طرح بو

 پتروشيمی اميرکبير
 173-18871338تلفن:  – 81شماره  –شيراز ـ بلوار باغ ارم  333 88

33  
ع شرکت طراحی و مهندسی صنای

 PIDEC))پتروشيمی  
 173-18871338تلفن:  – 81شماره  –شيراز ـ بلوار باغ ارم  381 1 تحت فشار آمونياك رازي S..Sساخت برجهاي 

 381 0 تاژ برجهاي پروسسی و مخازن واحد فورفورالساخت و مون شرکت نفت پارس  33
  130شماره  –تهران ـ خيابان مدرس ـ ميرداماد 

 183-88880311تلفن: 

 نارگانشرکت مهندسين مشاور   30
 مونتاژ و جوشكاري مخازن تحت فشار

 پتروشيمی امير کبير
 183-00033080-11تلفن:  833تهران ـ خيابان طالقانی ـ پالك  313 1

 آبادان ـ منطقه بيریم ـ اروند رود  311 3 بشكه اي 1111مونتاژ و نصب مخزن کروي گاز پروپان  یشگاه آبادانپاال  37

30  
شرکت مهندسی و ساختمان 

 (OIEC)صنایع نفت 
 NGL1200/1300 31 01ساخت  مخازن تحت فشار طرح طراحی و 

  – 8تهران ـ کامرانيه جنوبی ـ کوچه پيروز ـ ساختمان شماره 

 183-88833370 تلفن:

30  
شرکت طراحی و مهندسی صنایع 

 PIDEC)پتروشيمی )

 ساخت برجها و مخازن تحت فشار استنلس استيل

 پروژه اوره و آمونياك عسلویه
 173-18871338تلفن:  – 81شماره  –شيراز ـ بلوار باغ ارم  01 7

 00 8 پتروشيمی فن آوران  COساخت برجهاي طرح  مهندسان مشاور سازه  81
 خيابان جاوید سرافراز  –بلوار دکتر بهشتی  – تهران

 183-00710083تلفن: 
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 مخازن تحت فشار -1-8

ف
دي

ر


موضوع سفارشسفارش دهنده
تعداد 

)دستگاه(

وزن 

)تن(
آدرس و تلفن

83  
شرکت طراحی و مهندسی صنایع 

     PIDEC))می پتروشي

 HALF PIPEطراحی و ساخت برجهاي داراي 

 پتروشيمی اميرکبير
 173-18871338تلفن:  – 81شماره  –شيراز ـ بلوار باغ ارم  01 7

88  
شرکت مهندسی و ساختمان 

 (OIEC)فت صنایع ن
 01 0 مخازن هواي فشرده

  – 8تهران ـ کامرانيه جنوبی ـ کوچه پيروز ـ ساختمان شماره 

 183-88833370تلفن: 

81  
شرکت طراحی و مهندسی صنایع 

     PIDEC))می پتروشي

 3-طراحی و ساخت برج و راکتور طرح بوتن

 پتروشيمی امير کبير
 173-18871338ن: تلف – 81شماره  –شيراز ـ بلوار باغ ارم  30 1

 31 3 ساخت مخازن تحت فشار شرکت کاالي نفت تهران  83
پالك  -کالنتري  نبش خيابان شهيد موسی -خيابان سپهبد قرنی  -تهران 

 183-00038813-30تلفن:   880

83  
شرکت پاالیشگاه قطران 

 ذغالسنگ اصفهان
 83 3 طراحی و ساخت راکتور

 310ساختمان-خيابان محتشم کاشانی-اصفهان

  1133-0803133تلفن: 

 81 0 ساخت و مونتاژمخازن و فيلترهاي تحت فشار شرکت نفت پارس  80
  130شماره  –تهران ـ خيابان مدرس ـ ميرداماد 

 183-88880311تلفن: 

 81 3 طراحی و ساخت و تهيه مواد مخزن تحت فشار هوا پتروشيمی شيراز  87
  3پالك   -کوچه فریور   -خيابان قائم مقام فراهانی  –تهران 

 183-00011873 -30تلفن: 

 30 3 ساخت مخزن تحت فشار پتروشيمی تبریز  80
جاده  -آزادراه شهيد باکري  1کيلومتر  -انتهاي اتوبان شهيد کسایی -تبریز

 مجتمع پتروشيمی تبریز -اختصاصی پتروشيمی تبریز

 133-13801111  تلفن: 

  30 3 ارساخت و مونتاژمخزن تحت فش طرح دوده صنعتی ایران  80

 183-00033080-11تلفن:  833تهران ـ خيابان طالقانی ـ پالك  30 3 طراحی ، ساخت دودکش  کریستال مالمين خراسان شرکت مهندسين مشاور نارگان  11

 Oil/ Gas Separator 3 30ساخت  شرکت کاالي نفت تهران  13
پالك  -کالنتري  نبش خيابان شهيد موسی -خيابان سپهبد قرنی  -تهران 

 183-00038813-30تلفن:   880

18  
TIJD   پارس   0و  7, 0فاز

 جنوبی
  331 33 ساخت مخازن تحت فشار
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آدرس و تلفن

11  
شرکت مدیریت طرحهاي صنعتی 

 ایران

 07ميليمتر بدنه و  313ساخت مخزن تحت فشار طرح تابناك با ضخامت 

 ميليمتر عدسی
3 313 

  0پالك  –خيابان کيوان  –ميدان کاج  –سعادت آباد  –تهران 

 183-80301111تلفن: 

 71 0 بهران –ساخت مخازت تحت فشار فورفورال طرح کارخانه توليد فورفورال  شرکت پارسيان  13
  3پالك  –خيابان تيموري  –خيابان لنگري  –ميدان نوبنياد  –تهران 

 183-88031177تلفن: 

  311 8 نصب مخازن کروي پتروشيمی کرمانشاه پژوهشگاه صنعت نفت  13

10  
ندسی فن آور معادن و شرکت مه

 فلزات
 70 0 ساخت دودکش و مخازن

  8پالك  –کوچه سوم  –خيابان شيخ بهایی شمالی  –تهران 

 183-00010133تلفن: 

 301 80 (8( و )3مخازن تحت فشار پروژه الفين) شرکت پتروشيمی کاویان  17
 ، طبقه چهارم131تهران، خيابان کارگر شمالی، پالك 

 183-00310011تلفن 

 330 113 هاي شرکت نفتSton trapساخت  رکت بهسازان جنوبش  10
  83شماره  – 8فاز  – 3منطقه اقتصادي  –بلوار پاسداران  –اهواز 

 103-113337001تلفن: 

 0طبقه  -11شماره  –ساختمان بخارست  –خيابان نهم  –خيابان بخارست  –تهران  03 0 ساخت مخازن تحت فشار دارخوین Eni Iranشرکت   10

 810 3 سيري NGLساخت برجهاي پروژه  OIECرکت ش  31
  – 8تهران ـ کامرانيه جنوبی ـ کوچه پيروز ـ ساختمان شماره 

 183-88833370تلفن: 

 111 13 سيري NGLمخازن تحت فشار  OIECشرکت   33
  – 8تهران ـ کامرانيه جنوبی ـ کوچه پيروز ـ ساختمان شماره 

 183-88833370تلفن: 

 173-18871338تلفن:  – 81شماره  –شيراز ـ بلوار باغ ارم  730 33 رجهاي طرح توسعه پاالیشگاه آبادانساخت ب PIDECشرکت   38

 173-18871338تلفن:  – 81شماره  –شيراز ـ بلوار باغ ارم  3811 33 ساخت مخازن تحت فشار طرح توسعه پاالیشگاه آبادان PIDECشرکت   31

 301 18 االیشگاه اصفهانمخازن تحت فشار پ مهندسين مشاور ناموران  33
  3پالك  –خيابان خراسانی  –بلوار قيطریه شمالی  –تهران 

  183-88813081تلفن: 



 

  

 

 22 از 12 

 مخازن تحت فشار -1-8

ف
دي

ر


موضوع سفارشسفارش دهنده
تعداد 

)دستگاه(

وزن 

)تن(
آدرس و تلفن

 001 0 ماهشهر NF3مخازن تحت فشار پروژه  مهندسين مشاور ناموران  33
  3پالك  –خيابان خراسانی  –بلوار قيطریه شمالی  –تهران 

 183-88813081تلفن: 

 – SAZEHکنسرسيوم   30

ODCC - SEI 
 3811 88 ساخت مخازن تحت فشار پاالیشگاه شازند اراك

 خيابان جاوید سرافراز   –بلوار دکتر بهشتی  –تهران 

 183-00710083تلفن: 

 PIDECشرکت   37
ميليمتر براي  08هاي تا با ضخامت MEGساخت مخازن تحت فشار پروژه 

 بدنه
 173-18871338تلفن:  – 81شماره  –شيراز ـ بلوار باغ ارم  871 33

  301 8 پارس جنوبی 30و  37ساخت دیسالترهاي فازهاي  شرکت پتروتكنا )کانادا(  30

 33 0 مخازن تحت فشار مپنا بویلر  30
  7پالك  –کوچه گلخانه  –خيابان آفریقا  –تهران 

 183-87308111تلفن: 

 3083 - 83و  81، 30تنش زدایی لوله هاي سازه هاي فلزي فازهاي  شرکت تأسيسات دریایی   31
  371الهی)ویال(، پالك تهران، خيابان استاد نجات

 18308031  :تلفن

 30 0 ساخت مخازن تحت فشار پروژه شيرین سازي پتروشيمی بوعلی سينا شرکت پتروشيمی بوعلی سينا  33
  3فاز  –ماهشهر  –خوزستان 

 103-38371333تلفن: 

  0پالك  –خيابان کيوان  –ميدان کاج  –سعادت آباد  –تهران  711 37 س جنوبی پار 30و  37فازهاي  مخازن تحت فشار پروژه IPMIشرکت   38

 183-80301111تلفن: 

  11 8 ساخت سپراتورهاي شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب شرکت نيك نام جنوب  31

33  
شرکت مهندسی و ساختمان ماشين 

 سازي اراك
 11 8 مخازن افقی

 ال خيابان پامچ – 8منطقه  –شهر صنعتی  –اراك 

 100-11381183-0تلفن: 

 100-11311113جاده تهران تلفن:  3کيلومتر  –اراك  831 0 پارس جنوبی 33ساخت برج، مخزن و مبدل فاز  شرکت ماشين سازي اراك  33

شرکت مدیریت طرحهاي صنعتی   30

 ایران 
  0پالك  –خيابان کيوان  –کاج ميدان  –سعادت آباد  –تهران  30 8 پارس جنوبی 30و  37هاي فازهاي  Surge Vesslesساخت 

 183-80301111تلفن: 
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شرکت مهندسی و ساختمانی جهان   37

 پارس
 813 81 مخازن تحت فشار پروژه یادآوران

خيابان بيستم غربی  –خيابان عالمه شمالی  –خيابان سعادت آباد  –تهران 

 183-87083111تلفن:  0پالك  –

 331 80 استنلس استيل ساخت مخازن تحت فشار شرکت پتروشيمی کارون  30
 37پالك  –کوچه خليل زاده  –ميدان ونك  –خيابان وليعصر  –تهران 

 183-00700008-3تلفن: 

 آبادان ـ منطقه بيریم ـ اروند رود 83 3 ساخت یك دستگاه مخزن تحت فشار  پاالیش نفت آبادان   30

 331 0 خيز جنوبمخازن تحت فشار پروژه نمكزدایی  شرکت ملی مناطق نفت پتروسيفشرکت   01
 8شماره  –خيابان پيروزان  –شيخ بهایی شمالی  –خيابان مالصدرا  –تهران 

 183-00103318تلفن:  – 3طبقه  –

 308 3 ساخت دیسالتر شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب شرکت پتروسيف   03
 8شماره  –خيابان پيروزان  –شيخ بهایی شمالی  –خيابان مالصدرا  –تهران 

 183-00103318فن: تل – 3طبقه  –

 831 3 ساخت هيتر شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب شرکت پتروسيف   08
 8شماره  –خيابان پيروزان  –شيخ بهایی شمالی  –خيابان مالصدرا  –تهران 

 183-00103318تلفن:  – 3طبقه  –

 103-8833-330تلفن:  –پتروشيمی بندر امام  –ماهشهر  MTBE 3 03واحد  تحت فشار طراحی، ساخت و اجراي فوندانسيون و نصب مخزن شرکت کيميا بندر امام  01

 0 3 ساخت مخزن تحت فشار شرکت پتروشيمی اميرکبير  03
نبش خيابان  -خيابان فالمك شمالی  -خيابان ایوانك  -شهرك غرب -تهران

 183- 07731تلفن :   37پالك -دوم 

شرکت توسعه صنعت نفت و گاز   03

 پرشيا
 03 38 روژه ميدان نفتی یاران شمالیساخت سپراتور و درام پ

تلفن:  – 831بلوار ميرداماد شرقی، بين نفت شمالی و مدرس، ساختمان 

80381001-183 

 0 8 شرکت نفت فالت قاره ساخت مخازن تحت فشار شرکت آسفالت طوس  00
 )ساختمان ایرانيان 8883شماره  هران، خيابان ولی عصر،ت

 183-00703030تلفن: 

 ی بوعلی سيناشرکت پتروشيم  07
 ساخت برجهاي پروژه شيرین سازي شرکت پتروشيمی بوعلی سينا

پتروشيمی بوعلی ، سایت چهار، منطقه ویژه اقتصادي، ماهشهر، خوزستان 303 8

 103-38371771-3تلفن:  ـ سينا

 183-33381033تلفن:  33پالك ، خيابان پدیده، بزرگراه همتتهران،  70 8 نوببراي شرکت ملی مناطق نفتخيز ج  1پروژه مارون  stripperساخت برجهاي  شرکت مهندسان مشاور ستيران  00
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 183-33381033تلفن:  33پالك ، خيابان پدیده، بزرگراه همتتهران،  31 3 براي شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب 1پروژه مارون  separatorساخت  شرکت مهندسان مشاور ستيران  00

 88701803تلفن:  3طبقه ،  38تهران، پاسداران، خيابان کالهدوز، پالك  30 37 براي پتروشيمی شهيد رسولی  –واحد پنتااریتریتول  8پارت درامهاي  پتروشيمی شهيد رسولی   71

شرکت ملی مناطق  -هيترهاي غيرمستقيم پروژه نمكزدایی اهواز غيرمتمرکز   شرکت تجاري بازرگانی پتروسيف   73
 نفتخيز جنوب

طبقه  ،8الصدرا، شيخ بهایی شمالی، خيابان پيروزان، شماره تهران، خيابان م 310 8
 183-00103318تلفن:  ـ 3

شرکت ملی مناطق  -دستگاه مخزن تحت فشار و پله و پاگردهاي مربوطه  7 شرکت پترو نوین صنعت آوید   78
 نفتخيز جنوب

تهران، سعادت آباد، ميدان قيصر امين پور )شهرداري(، مجتمع اداري تجاري  131 7
 (183)88133313تلفن و فكس: ـ   3واحد ، 0سرو، طبقه 

ـ تلفن:  8ـ بلوار پاکنژاد ـ بلوار دادمان ـ پالك  7تهران ـ شهرك غرب ـ فاز  83 31 یپارس جنوب 83و  88 يفازها  ليو کربن است ليمخازن تحت فشاراست رانیا ییایدر یصنعتشرکت   71
01108103 

ـ تلفن:  8ـ بلوار پاکنژاد ـ بلوار دادمان ـ پالك  7تهران ـ شهرك غرب ـ فاز  33 38 یپارس جنوب 31فاز  ليو کربن است ليحت فشار استمخازن ت رانیا ییایدر یصنعتشرکت   73
01108103 

تمع رضا ـ بين زیتون و زیبا ـ مج اهواز ـ زیتون کارمندي ـ خيابان کميل ـ 08 8 شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب دستگاه سپراتور و پله و پاگردها8 صنعت جنوب ديامشرکت   73
 (103)13331010= تلفن و فكس:    1واحد ـ  1ـ طبقه  07پالك 

هواز ـ زیتون کارمندي ـ بلوار پاسداران ـ بين زهره و زیبا ـ ساختمان گلها ـ ا 00 8 شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب پریدستگاه استر كیدستگاه سپراتور و  كی اروند جوش جنوبشرکت   70
 (103) 13303373تلفن و فكس:   3واحدـ  8قه طب

ـ تلفن:  8ـ بلوار پاکنژاد ـ بلوار دادمان ـ پالك  7تهران ـ شهرك غرب ـ فاز  7 0 یپارس جنوب 37/30فاز  ليو کربن است ليمخازن تحت فشار است رانیا ییایدر یصنعتشرکت   77
01108103 

 ـ  3تهران ـ خيابان بخارست ـ خيابان پنجم ـ شماره  811 - 8پاالیشگاه بيد بلند    رابپله و پاگرد تاورهاي آذ کنسرسيوم سازه جهان پارس  70
 183-00330010-33تلفن: 

شرکت مهندسی و ساختمان ماشين   70
 سازي اراك  

 جاده اراك تهران  3کيلومتر  –اراك  73 3 ساخت چهار دستگاه مخزن افقی پروژه فرودگاه کيش

 100-11311113جاده تهران تلفن:  3کيلومتر  –اراك  3311 8 تگاه برج پتروشيمی آرینساخت دو دس دي پليمر آرین  01

 181 3 پاالیشگاه آبادان ساخت یك دستگاه برج ODCC –SEIمشارکت   03
خوزستان ـ آبادان ـ شمال بریم ـ خيابان علی نژاد ـ بلوار هاشمی ـ پالك 

 ـ طبقه همكف ـ 300
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 شرکت پتروپارس  3
 اجراي فونداسيون ساخت و نصب مخازن سقف شناور 

DOUBLE DECKE فازیك پارس جنوبی 

  13پالك  –کوچه عرفان  –بلوار فرهنگ  –سعادت آباد  –تهران  3111 3

 183-81318817تلفن: 

8 
شرکت مدیریت توسعه صنایع 

 وشيمیپتر
 CF- MTBE ساخت مخازن ذخيره اي طرح

 10شماره  –نبش خردمند شمالی  –خيابان کریم خان زند  –تهران  1031 0

 183-00113013تلفن: 

1 
شرکت مدیریت توسعه صنایع 

 پتروشيمی
 ساخت و نصب مخازن ذخيره اي سقف ثابت و سقف شناور طرح متانول خارك

 10شماره  –نبش خردمند شمالی  – خيابان کریم خان زند –تهران  1111 33

 183-00113013تلفن: 

3 ساخت مخازن ذخيره اي آب خام پتروشيمی رازي 
  303صندوق پستی  – 331آژانس پستی  –بندر امام خمينی  1111 1

 103-381-33337-0تلفن: 

3 
شرکت مدیریت پروژه هاي 

 ایران )مپنا( ینيروگاه
 د تبریزساخت و نصب مخازن ذخيره اي نيروگاه سهن

  813پالك  –بلوار ميرداماد  –تهران  8303 0

 183-03003113-8تلفن: 

0 شرکت مهندسان مشاور سازه 
طراحی ، ساخت مخازن ذخيره اي سقف ثابت و سقف شناور در طرح متانول 

 سوم

 خيابان جاوید سرافراز  –بلوار دکتر بهشتی  –تهران  8311 7

 183-00710083تلفن: 

7 103-3883-330تلفن:  –خوزستان ماهشهر  3711 33 ساخت مخازن ذخيره اي با سقفهاي ثابت و شناور طرح آروماتيك مامپتروشيمی بندر ا 

0 
شرکت مدیریت توسعه صنایع 

 پتروشيمی
 پتروشيمی بندرامام -، ساخت و نصب مخازن ذخيره اي طرح پارازایلينطراحی

 10شماره  –مالی نبش خردمند ش –خيابان کریم خان زند  –تهران  3311 31

 183-00113013تلفن: 

 ساخت و نصب مخازن ذخيره اي پاالیش قطران ذغالسنگ  0
 310ساختمان-خيابان محتشم کاشانی-اصفهان 011 13

 1133-0803133تلفن: 

 فراز خيابان جاوید سرا –بلوار دکتر بهشتی  –تهران  011  نصب مخازن ذخيره اي متانول سوم بندرامام مهندسان مشاور سازه  31
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 183-00710083تلفن: 

 103-3883-330تلفن:  –خوزستان ماهشهر  731 8 متر مكعبی 33111و  11111ساخت و نصب مخازن بنزن وزایلن  پتروشيمی بندر امام  33

 103-3883-330تلفن:  –خوزستان ماهشهر  011 3 مترمكعبی 11111تكميل ساخت و نصب مخزن سقف شناور پروپان  پتروشيمی بندر امام  38

 300 3 مترمكعبی جزیره خارك 30011ساخت مخزن ذخيره اي  شرکت ملی نفت ایران  31
ساختمان شرکت ملی نفت  –چهار راه حافظ  –خيابان طالقانی  –تهران 

 183-00011103ایران تلفن: 

 1033-8133700تلفن:  – 331تی صندوق پس –بندر امام خمينی  301 3 مترمكعبی 8111و  3111ساخت مخازن ذخيره اي  شرکت شيميایی فارابی  33

 001 0 اجراي فونداسيون، ساخت و نصب مخازن ذخيره اي شرکت نفت بهران  33
 8پالك  –کوچه شریفی  –خيابان دستگردي  –بلوار شریعتی  –تهران 

 183-88803111-3تلفن: 

30  
قرارگاه  –موسسه اروندان 

 خاتم االنبياء
  811 8 هوازساخت مخازن ذخيره اي تصفيه خانه آب صنعتی ا

 311 3 مترمكعبی 31373ساخت و نصب مخزن سقف شناور واحد آروماتيك  پتروشيمی اصفهان  37
  03103صندوق پستی  –پتروشيمی اصفهان  -اصفهان 

 113-11088111تلفن: 

 171 8 متر مكعبی پاالیشگاه کرمانشاء 7811ساخت مخازن  تهران –کاالي نفت   30
 -کالنتري  ش خيابان شهيد موسینب -خيابان سپهبد قرنی  -تهران 

 183-00038813-30تلفن:   880پالك 

  131 33 متر مكعبی 3111و  8111و  831ساخت و نصب مخازن ذخيره اي  طرح دوده صنعتی ایران  30

81  
شرکت ملی مناطق نفتخيز 

 جنوب
 803 3 مترمكعبی 0330ساخت مخازن ذخيره اي گازوئيل 

 ختمان ملی مناطق نفتخيز جنوب سا –خيابان فدائيان اسالم  –اهواز 

 103-3333-7103تلفن: 

83  
شرکت توليدات پتروشيمی 

 قائد ) بصير(
 811 3 ساخت و نصب مخازن ذخيره اي

  33پالك  –خيابان پاليزوانی هفتم  –بلوار گاندي جنوبی   -تهران 

 183-00703003تلفن: 
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 373 3 مترمكعبی 703ساخت مخازن ذخيره اي بهره برداري  شرکت ملی نفت ایران  88
ساختمان شرکت ملی نفت  –چهار راه حافظ  –خيابان طالقانی  –تهران 

 183-00011103ایران تلفن: 

 333 8 پارس جنوبی(3ساخت مخازن ذخيره اي سولفور فاز ) شرکت دایلم  81
طبقه اول  – 1پالك  –خيابان ناهيد غربی  –خيابان وليعصر  –تهران 

 183-88183308 تلفن:

 103-11130038تلفن:  –بلوار گلستان  –اهواز  03 3 متر مكعبی 831ساخت و نصب مخزن هوایی  ازندگی خوزستانجهاد س  83

 103-31101101تلفن:  1333پالك  –منطقه کيانپارس   -اهواز  03 3 متر مكعبی 831ساخت و نصب مخزن هوایی  آب و فاضالب خوزستان  83

 01 3 شوشتر –اي  ساخت مخزن ذخيره کشت و صنعت نيشكر کارون  80
  37کيلومتر  –جاده دزفول شوشتر  –خوزستان 

 -088173تلفن: 

 77 3 متر مكعب شوشتر 8111ساخت و نصب مخزن هوایی  کشت و صنعت نيشكر کارون  87
  37کيلومتر  –جاده دزفول شوشتر  –خوزستان 

 1031-088173تلفن: 

  30 0 هاي فشاريمترمكعبی و صافي 0111ساخت مخزن  تصفيه قند وشكر اهواز  80

 31 7 ساخت و مونتاژمخازن کربن استيل و استنلس استيل صنایع دفاع(گروه صنایع ویژه )  80
 اداره مرکزي صنایع دفاع  –خيابان پاسداران  –تهران 

 183-88773333تلفن: 

 11 0 ساخت و مونتاژ مخازن ذخيره اي افقی روغن شرکت ملی گاز ایران  11
 –خيابان سپند  –خيابان آبان جنوبی  –زند خيابان کریم خان  –تهران 

 183-03071تلفن:  –ساختمان مرکزي 

 31 8 ساخت مخازن سود و اسيد شرکت فوالد کاویان  13
 13شماره  –کوچه اسعدي  –خيابان وليعصر  –تهران 

 183-00710103-3تلفن: 

 جاده سانخاوست  7کيلومتر  –جاجرم  – خراسان شمالی 311 8 ساخت و نصب مخازن ذخيره اي سود شرکت آلوميناي ایران  18
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 130-18013388تلفن: 

 37 3 متر مكعبی 831ساخت و نصب مخزن آب آشاميدنی  گروه صنایع کاغذ پارس  11
 – 8کوچه پژوهشگاه  –خيابان قيصر امير  –خيابان بهشتی  –تهران 

 183-00718331تلفن:  80شماره 

 303-31103331تلفن:  1133_ شماره اهواز ـ کيانپارس  331 30 ن هوایی طرح تامين آب شرب آبادان و خرمشهرساخت و نصب مخاز شرکت آب و  فاضالب خوزستان  13

  831 8 ساخت و نصب مخازن پتروشيمی ایالم سمع اندیش  -شرکت فراب   13

 01 1 ساخت و نصب مخازن ذخيره اي دارخوین Eni Iranشرکت   10
شماره  –تمان بخارست ساخ –خيابان نهم  –خيابان بخارست  –تهران 

 0طبقه  -11

 73 3 ساخت و نصب تانكهاي ایستگاه تقویت فشار گاز نار شرکت فراب  17
 –خيابان شهيد شهامتی  –خيابان وليعصر  –ميدان وليعصر  –تهران 

 183-00011138-33تلفن:  – 33پالك 

10  
شرکت پشتيبانی و ساخت و تهيه 

 کاالي نفت تهران
 78 3 ايقطعات منفصله مخزن ذخيره

 -کالنتري  نبش خيابان شهيد موسی -خيابان سپهبد قرنی  -تهران 

 183-00038813-30تلفن:   880پالك 

10  
شرکت ملی مناطق نفتخيز 

 جنوب
 311 11 ساخت مخازن ذخيره مكعب مستطيل

 ساختمان ملی مناطق نفتخيز جنوب  –خيابان فدائيان اسالم  –اهواز 

 103-3333-7103تلفن: 

 30 0 مخازن ذخيره اي هگزان نوید خليج فارس روغن کشی  31
 طبقه دوم  – 33پالك  –خيابان گلخانه  –خيابان جردن  –تهران 

 183-8133تلفن: 

33  
 مشارکت فراب ـ ناردیس

 ستاره خليج فارساي پاالیشگاه ميعانات گازي ساخت و نصب  مخازن ذخيره
 87ان ششم ، شماره خيابان سيد جمال الدین اسدآبادي ، خياب ،تهران 3101 80

 183- 00330713-0تلفن: 

خ. ملك لو ، فرجام، ضلع شرقی دانشگاه علم و صنعت،  13منطقه تهران،  3030 0 شرکت مهندسی و توسعه نفت - NGL3200احداث مخازن ذخيره اي پروژه  موسسه صدف  38
 183-77003833تلفن:  ـ ط. سوم ، 33پ.  ،
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شرکت نفت و  -پارس جنوبی   30اي کف مخازن کاندنيست فاز تعویض ورقه شرکت پترو پارس ایران   31
 گاز پارس

 ـ  8تهران، سعادت آباد، بلوار فرهنگ، خيابان معارف، شماره  3111 3
 183-8810018-1تلفن: 

 ـ  3ن پنجم ـ شماره تهران ـ خيابان بخارست ـ خيابا 307 81 ساخت قطعات منفصله مخازن ذخيره پروژه بيدبلند  کنسرسيوم سازه ـ جهان پارس   33
 183-00330010-33تلفن: 

عمليات تامين مواد و مصالح و ساخت و نصب مخزن ذخيره سقف شناور پروژه  شرکت پتروشيمی بوعلی سينا  33
 شيرین سازي شرکت پتروشيمی بوعلی سينا

پتروشيمی ، سایت چهار، منطقه ویژه اقتصادي، ماهشهر، خوزستان 831 3
 103-38371771-3تلفن:  ـ بوعلی سينا

شرکت  - TK-300-001شماره  off spec 300مخزن  و نصب ساخت موسسه صدف  30
 مهندسی و توسعه نفت

خ. ملك لو ، فرجام، ضلع شرقی دانشگاه علم و صنعت،  13منطقه تهران،  80 3
 183-77003833تلفن:  ـ ط. سوم ، 33پ.  ،

37  
تمع اهواز ـ زیتون کارمندي ـ خيابان کميل ـ بين زیتون و زیبا ـ مج 73 3 ناطق نفتخيز جنوبذخيره شرکت ملی مدستگاه مخزن  كی صنعت جنوب ديامشرکت 

= تلفن و فكس:    1واحد ـ  1ـ طبقه  07رضا ـ پالك 
13331010(103) 

گلوکوزان کرخه شرکت   30
 خوزستان

لی ـ خيابان چهاردهم تهران ـ خيابان سرو شرقی ـ خيابان عالمه شما 301 31 ساخت و نصب مخازن فوالد زنگ نزن
 17شرقی ـ پالك 

30  
 جيو انتقال آب خل نيشرکت تام

 فارس
تهران ـ اتوبان مدرس شمال ـ بلوار ميرداماد ـ خيابان شهيد قدوسی ـ  731 33 ساخت مخازن ضربه گير 

 183-80710073ـ طبقه اول ـ تلفن:  83بهمن ـ پالك  88کوچه 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 
 22 از 23

 دستگاه مخزن ذخيره 26ساخت و نصب  :  پروژه پااليشگاه ستاره خليج فارس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 اجراي رنگ آميزي 

 عمليات تنش زدایی 

TK-2619 A/B 

Stainless Steel A-240-316L 

TK-2601A/B/C 

Carbon Steel A-240-316L 
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