لیست شرکت های پیمانکار وابسته به شرکت نفت و گاز

ردیف

اسم شرکت

مدیر عامل

تلفن /فکس

آدرس

1

توسعه و تجهیز
صنایع آریو پارس

آرمان امامی

09352169716
04134764103
ف04134773671 :

آذربایجان شرقی  -تبریز  -آزادی  -ساختمان سنگی -
مجتمع امیرکبیر

2

اوج (سوخت
رسانی به فرودگاه
امام خمینی)

علی محمد
شاهیدخت

02188971806
ف02188961752 :

3

سازه های مقاوم
ایرانیان (سما)

امیرحسین
علیمیرزایی

، 0218837631
02188083780
ف02188083758:

4

بید زرد بنا امیدیه

5

شرکت بین المللی
پیمانکاری عمومی
ایران (سهامی
خاص)
صدر صنعت انرژی

حسین مهران
نیا
سیدمحمد
طباطبایی

06152875394
09163710301
02122924960
02123012350

خوزستان  -بهبهان  -بلوار نیاکان  -پل شهرداری  -پ.
75
تهران  -منطقه  - 3میرداماد  -خ .رازان شمالی  -پ6 .
 -ک.پ 1911638111 :

7

شرکت طرح و
بازرسی

8

شرکت مهندسی و
ساختمانی ساختار
فردا
فن آوران پارس
پرتو
ناردیس طرح های
انرژی
راسپایل

02188926551
ف02188926576:
09121257473
09101007200
02188750190
ف:
02188760032
02188872491
ف02188775517:

تهران  -منطقه  - 6م .جهاد (فاطمی)  -ک .کامران -
پ - 9 .واحد  - 6ک.پ 1415895159 :

9

10

11

12

سایت مرکزی
ساخت پناه ساز

سیدنظام
هاشمی
مسعود کیانی
دهکردی
محمدحسن
شباک
عباس سلیمی
امیر پارسایی
نژاد
محمد دوزالی

02188884294
ف02188884296:
88556734-8
ف88556764:
02188682138
02188682138
ف02188693824:
66284525

www.ario-pars.ir

تهران  -منطقه  - 6بلوار کشاورز  -بین خیابان قدس و
وصال شیرازی  -پ - 16 .ط .چهارم  -ک.پ
1417763483:
تهران  -منطقه  - 2شهرک قدس (غرب)  -خ .دادمان -
خ .میالد  -ک .میالد  - 6پ - 11 .واحد 3

6

وب سایت

www.samacor.co

www.igc-ir.com

تهران  -منطقه  - 7خرمشهر (آپادانا)  -خ .عربعلی
(نوبخت)  -خ - 6 .پ - 7 .ک.پ 1554816111 :

www.dicco.org

تهران  -منطقه  - 3گاندی  -خ - 25 .پ - 18 .ک.پ :
1517943711

sf-company.com

تهران  -منطقه  - 3گاندی  -نبش خیابان هجدهم -
پ - 102 .واحد  - 8ک.پ 1517914917 :
تهران  -منطقه  - 6سیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف
آباد)  -خ .ششم  -پ27 .
تهران  -منطقه  - 2بلوار دریا  -نبش خیابان صراف ها
 -پ - 113 .ط .اول  -واحد  - 1ک.پ 1998865854 :

www.nardisco.com

تهران  -منطقه  - 21بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) -
کیلومتر  - 16خ .سولیران  -خ .جهاد  -پژوهشکده هوا
1

ایران
کیانا پترو انرژی

علی نوروزی

14

طراحی و ساختمان
نفت

ابوالقاسم شیخ
االسالمی

88899818
ف:
88900531

15

شرکت مهندسی و
ساختمان اطلس
نفت چهارمحال
آذر پژوهان اندیش
(خطوط انتقال گاز)

نریمان اشکانی

17

آریا پترو گاز

18

آریا پترو گاز
(سهامی خاص)

0384226190
09378040767
ف0384234515:
02188702520
02188703413
ف:
02188554557
88547491
88736673
88735324
ف:
88738406
02188962702
88962921
ف88952939:

19

پترو گاز پارسا
(احداث ایستگاه
گاز)
*تکنوتار (پمپ
گاز)

13

16

20

حمید رستمی

ناصر خلیلی

فضا  -ک.پ 13313 :
دفتر مرکزی  :تهران ،بلوار افریقا ،خیابان ظفر(دستگردی)،
پالک  ،303واحد دوم غربی
تلفکس10( 88208255 :خط(
دفتر بازرگانی  :تهران ،خیابان طالقانی ،بین بهار و
شریعتی ،پالک  ،535واحد پالک 6
تلفکس77652102 :
کارخانه شماره  : 1تهران ،اتوبان ساوه ،شهرک صنعتی
پرند ،قطعه I8,9
کارخانه شمار  :2تهران ،جاده قدیم کرج ،جاده شهریار،
شهرک صنعتی گلگون ،خ یکم جنوبی ،پالک 10
تلفن65611556 :
فروشگاه تجهیزات  :تهران ،خیابان طالقانی ،نبش ملک
الشعرا ،پاساژ ایران بک ،طبقه همکف ،پالک 7
تلفن88810160:

51 78 43 66
ف52 78 43 66:
محمدحسن
گرمان

021-66794800
ف021-66802335 :

دفتر مرکزی  :تهران ،خیابان ولیعصر (عج) ،کوچه شهید
حمید صدر ،پالک  ،33کدپستی15949-76111 :
دفتر طراحی و مهندسی :تهران ،خیابان پاسداران ،گلستان
چهارم ،پالک  ،178کدپستی16669-43811 :
تلفن22774405~8 :
فاکس22774271 :
بروجن ،میدان امام ،خیابان رازی جنوبی ،پالک 167
Email:
o4ltd@chmail.ir

www.kianaco.net

www.odcc.ir

www.azarpajouhan
.com

کارخانه  :تهران ،کیلومتر  35اتوبان تهران قم ،شهرک
صنعتی شمس آباد ،خیابان آزادی ،خیابان چهاردهم
تهران  -منطقه  - 6خالداسالمبولی (وزرا)  -خ .پنجم -
پ - 15 .ط .دوم  -واحد  - 11ک.پ 1513718635 :
تهران  -منطقه  - 6قائم مقام فراهانی  -خ .هشتم  -پwww.apgglobalco.c .
om
14
Email: Info@apgglobalco.com

تهران  ،خیابان فاطمی ـ پالک  115ـ طبقه دوم
info@aryapetrogas.com

تهران  -منطقه  - 6فاطمی  -خ .سیندخت شمالی -
نبش کوچه اقاقیا  -پ - 26 .ط .سوم
info@petrogasparsa.com
تهران  -بزرگراه  65متری فتح  -خیابان فتح هفتم –
پالک 10
info@tecnotar.com

www.aryapetrogas.
com
www.petrogaspars
a.com
www.tecnotar.com

2

21

شرکت مهندسی و
توسعه گاز ایران

02188920280

22

پایپ گستر (لوله
های نفت و گاز
پتروشیمی )

مجید مهرتاش

23

شرکت نفت ساکا

آرش پاشاخانی

24

شرکت پلیمر
پوشش ایرانیان

قدرت اله علی
محمدی

25

شرکت به سوزآذر

کریم محمدی

26

شرکت تدبیر انرژی
گستر ایرانیان
شرکت فنی
مهندسی
رادمکانیک البرز

02122845779
02166673426
09123203086
ف02122840784:
02166695480
02188702527
02188716428
02188103599
ف:
02188712795
44358410
09121868415
ف:
44358413
77644068
77642579
ف:
7765725
88781176

محمد راد

ف:
02632218300

www.nigceng.ir

تهران  -منطقه  - 6استادنجات الهی (ویال)  -باالتر از
خیابان طالقانی  -خ .صارمی (خبیر)  -پ - 139 .ک.پ :
15989
تهران  -منطقه  - 18شادآباد  -بازار آهن غرب تهران -
مجتمع تجاری  - 110پ - 41 .ک.پ 1371883176 :

http://www.pipego
//star.com

تهران  -منطقه  - 6میرزای شیرازی  -ک .نعیمی  -پ.
26

www.sakapetroleu
m.com

تهران  -منطقه  - 5شهران  -فلکه اول  -ساختمان
 - 6060ط .چهارم  -واحد  - 21ک.پ 1478665861 :
info@polymerpooshesh.com

www.polymerpoos
hesh.com

تهران  .خیابان طالقانی  .خیابان بهار جنوبی  .کوچه حمید
صدیق  .ساختمان تخت جمشید  .پالک  93طبقه چهارم
واحد 12
info@behsouzazar.com
تهران  -منطقه  - 6گاندی  -خ .پنجم  -پ - 5 .واحد
 5و6
البرز-کرج-م.توحید-پ-1واحد9
radmechanic-alborz@yahoo.com

http://www.behso
/uzazar.com

3

.26شرکت به سوزآذر
پیمانکار تاسیسات و تجهیزات  ،گازرسانی و تجهیزات گاز مایع
مدیر  -کریم محمدی
تهران  -منطقه  - 7بهار جنوبی  -ک .صدیق  -پاساژ تخت جمشید  -ط .چهارم  -واحد  - 12ک.پ 1561839954:
شماره های تماس 77642579-77644068:موبایل09122151586
تلفکس77657250
ایمیلinfo@behsouzazar.com:
سایتwww.behsouzazar.com:
.........................................................................................................................................................................................................
 .27شرکت تدبیر انرژی گستر ایرانیان
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی
طراحی و اجرای خطوط انتقال نفت و گاز
تهران  -منطقه  - 6گاندی  -خ .پنجم  -پ - 5 .واحد  5و 6شماره های تماس 88781176:
 .28شرکت فنی مهندسی رادمکانیک البرز
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی...طراحی و اجرای خطوط انتقال نفت و گاز
مدیر-محمد راد
البرز-کرج-م.توحید-پ-1واحد9
تلفکس02632218300:
radmechanic-alborz@yahoo.com
......................................................................................................................................................................................................
.29شرکت مهندسی فلزکاران دیمه
مخازن نفت و گاز.پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی.بازرگانی تجهیزات پاالیشگاهی نفت و گاز و پتروشیمی.طراحی و اجراخطوط
انتقال نفت و گاز
مدیر :هارونی
آدرس  :اصفهان.علویجه.کیلومتر.12شهرک بزرگ شمال اصفهان
تلفن 0319525331:
موبایل 09123231922:
تلفکس0319525330:
وب سایت www.dimehspiral.com:
ایمیل dimehmetalforming@yahoo.com:
................................................................................................................. ...................................................................
.30گروه شرکت های نفت پارسیان
طراحی و مدیریت پروژه نفت و گاز و پتروشیمی
دفتر تهران.منطقه.6طالقانی.جنب داروخانه هالل احمر.پ.292ط.5واحد جنوبی
تلفن 88908040:
تلفکس 88807323:
4

ایمیل info@parsianoilgroup.com:
وب سایت www.parsianoilgroup.com:
................................................................................................................. ..................................................................
 .31شرکت شیمی آذرجام ( تجهیزات مقاوم به خوردگی گالس الیند )
تولید تجهیزات پاالیشگاهی نفت و گاز و پتروشیمی
مدیر عامل :مصطفی جنتی
تهران .منطقه.2م توحید.خستارخان.ک الدن.پ3
تلفن66912435:
موبایل 09122163699:
ایمیل info@azaj.ir:
وب سایت www.azarj.ir:
.............................................................................................................................................................................................................
 .32شرکت نام آوران به کوش ویستا
تولید تجهیزات پاالیشگاهی نفت و گاز و پتروشیمی
اراک.شهرک صنعتی خیرآباد.خ106
تلفن 08633553981:
تلفکس 08633553982 :
ایمیل vistacommercial@gmail.com:
وب سایت www.vista-indgroup.com :
.......................................................................... …………………………………..
.33شرکت اکسین فوالد آریا
صنایع نفت و پتروشیمی –پیمانکارنفت و گاز و پتروشیمی
مدیر  :مهدی صفرزاد
تهران.منطقه.18شادآباد.بازار آهن.بهاران.1بلوک.33پ83
تلفن 66310083:
66310170
تلفکس 66311635:
ایمیل info@oxin-foolad.com :
وب سایت www.oxin-foolad.com :
.............................................................................................................................
.34شرکت پتروتجارت آسیا
صنایع نفت و پتروشیمی-پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی
مدیر  :علی ولی زاده
تهران.منطقه.7طالقانی.بین خیابان بهار و مفتح(روزولت).پ.97ط دوم.ک پ 1571713117
تلفن 88140147.8:
تلفکس 88319902:
موبایل 09122249242 :
5

وب سایت www.apt.co.ir:
ایمیل a_valizadeh@isop-co.com :
………..........................................................................................................
.35شرکت پترو گستر پرمایون
صنایع نفت و پتروشیمی.پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی
مدیر  :شروین نجاتیان
تهران.منطقه.1شریعتی.پل رومی.خ شریفی منش.پ.23ک پ 19149
تلفن 22035107.9:
موبایل 09123502527 :
تلفکس 22038793 :
پست 16615.916:
وب سایت info@pgpermayon.com :
ایمیل www.pgpermayon.com :
……………………………………………...................................................................
.36شرکت نجارت گستران تیارا
بازرگانی تجهیزات پاالیشگاهی نفت و گاز و پتروشیمی .صنایع نفت و پتروشیمی  .پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی وفروش فرآورده
های نفت و گاز و پتروشیمی  .بازرگانی فرآورده های نفت و گاز و پتروشیمی
مدیر  :شایان قلی زده
تهران .منطقه .1مقدس اردبیلی (زعفرانیه )خ پسیان.خ بغدادی.خ وشاق.پ.8واحد 17
تلفن 22174176:
موبایل 09121995546:
تلفکس 26800945:
وب سایت www.tiaratradingco.com:
ایمیل info@tiaratradingco.com:
……………………………………………….
.37شرکت روژان صنعت البرز
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی .فروش فرآورده های نفت و گاز و پتروشیمی.آلیاژ فوالدی
مدیر  :افشین بقایی
تهران.منطقه .3م مادر ( محسنی ) خ ک نظام  .پ . 26واحد .1ک پ 1546919414
نلفن 22924082.6 . 22913559 . 22272633:
تلفکس 22260075 :
ایمیل info@rojan-sanat.com:
وب سایت www.rojanindustrial.com:
…………………………………………………….
.38شرکت فن آوران هیربد صنعت ( با مسئولیت محدود )
صنایع نفت و پتروشیمی .پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی
کارخانه :شهریار.شهرک صنعتی گلگون.خ سوم شرقی.پ15
تلفن 65611144:
6

تلفکس 65611143:
ایمیل info@fhscompany.com:
وب سایت www.fhscompany.com:
……………………………………………
.39شرکت آب پاک
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی .تجهیزات تصفیه آب و فاضالب  .تصفیه آب و فاضالب  .پیمانکار تاسیسات و تجهیزات  .پیمانکار
پروژه صنعتی
مدیر  :علی پور
البرز.کرج.عظیمیه.بلوار طالقانی شمالی.باالتر از میدان آزادگان.ک مسعود شجاعی .جنب پارکینگ هایپرمی.پ.60واحد.6ک پ
3153634697
تلفن 02632552011:
موبایل 09125679030:
تلفکس 02632551153:
وب سایت www.ab-pak.ir:
ایمیل abpak.eng@gmail.com:
..........................................................
.40شرکت آریا پترجم
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی
تهران.منطقه.7طالقانی.خ ملک الشعرا بهار.ساختمان ایران بک .ط .5واحد.4ک پ 15717
تلفن 88812654.5:
تلفکس 88346867:
.........................................................
.41شرکت آریا پتروگاز گلوبال
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی
مدیر :محمد جعفر شکوهی نیا
تهران.منطقه.6قائم مقام فراهانی.خ .8پ14
تلفن 88547491.5:
تلفکس 88736673:
ایمیل info@apgglogalco.com:
………………………………..
.42شرکت آریا پیشرو قرن
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی.مهندسین مشاور .طراحی و مدیریت پروژه نفت و گاز و پترو شیمی
مدیر  :سید علی اکبر هاشمی
تهران.منطفه.3شریعتی.تقاطع خیابان کالهدوز(دولت).خ امامزاده.ک شکرابی.پ.102ک پ 1916873614
تلفن  22611069.7:و 22612765
تلفکس 22612764:و22001564
ایمیل info@ariaoil.com:
7

وب سایت www.ariaoil.com:
پست 193954451:
..................................................................
.43شرکت آرین نیرو
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی.توزیع برق و انتقال نیرو.نیروگاه سازی
مدیر  :آرش طالبی
البرز.کرج.باالتر از آزادگان.برج قائم.ط سوم.واحد301
تلفن 02632538750 :
تلفکس 02632538763 :
ایمیل aryanniro@gmail.com:
وب سایت www.aryanniro.com:
.............................................................
 .44شرکت اکسیر صنعت باختری ( سهامی خاص )
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی
مدیر  :عباس بلخاری قهی
تهران .منطقه.6ولی عصر.خ فرهنگ حسینی.پ.42واحد10
تلفن 88930287.91:
تلفکس 88911830:
ایمیل info@exirsanat.com :
وب سایت www.exirsanat.com:
............................................................
.45شرکت انرژی دانا
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی.حفاری
مدیر عامل  :محمد ایروانی
تهران.منطقه.3دستگردی(ظفر).نرسیده به خیابان شریعتی.پ.140ساختمان گروه انرژی دانا.ط3
ک پ 1919935331
تلفن 26405001:
تلفکس 26400531:
ایمیل info@danaenergy.ir:
وب سایت www.danaenergy.ir:
……………………………………………….
.46شرکت انرژی گستر نصیر
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی.طراحی و مدیریت پروژه نفت و گاز و پتروشیمی
مدیر  :علیرضا مهدوی
ترهان.منطقه.6کریمخان زند.خ خردمند جنوبی.پ12
ک پ 1584676833
تلفن 88837829.31-88835935:
8

تلفکس 88823818:
وب سایت nicc@nicc-co.com:
پست 1465-15815:
..........................................................................
.47شرکت ایران آروین
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی
مدیر :محمود توالیی
تهران.منطقه.1پاسداران.باالتر از میدان صیاد شیرازی.خ نارنجستان.12پ5
ک پ 1957645351
تلفن 22280168-22290280-22284865:
تلفکس22288335:
ایمیلinfo@iranarvin.com:
وب سایت www.iranarvin.com:
…………………………………………………….
.48شرکت ایمن بهینه ساز فروغ
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی
مدیر عامل  :علی مطاهری
تهران.منطقه.3شیخ بهایی.پ.15برج مرمر.ط.5واحد9
تلفن 88846214:
تلفکس 88820446:
ایمیل ibsfcorp.commetciaa@gmail.com:
…………...........................................................
.49شرکت بانیکان
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی
مدیر :فیروز غالم زاده
تهران.منطقه.6مفتح(روزولت)جنوبی.تقاطع خیابان سمیه.پ.108ط.2واحد11
ک پ 1581875844
تلفن 88310364.5-88329829-88329601:
تلفکس 88310366:
ایمیل info@banikan.com:
وب سایت www.banikan.com:
……………………………………………………………
.50شرکت برزین
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی.نیروگاه سازی.طراحی و مدیریت پروژه نفت و گاز و پتروشیمی
مدیر  :کریم پور
تهران.منطقه.3شیرازی جنوبی.ک ژاله.پ.5ساختمان.nbbط5
ک پ 1436954143
تلفن 8-88058137:
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ایمیل info@nbb-epcgroup.com:
وب سایت www.nbb_epcgroup.com:
پست 8846-15875:
......................................................................
.51شرکت بین المللی پایش فرآیند آسیا
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی
تهران.منطقه.9بزرگراه فتح ( جاده قدیم کرج )خ  17شهریور.خ میرزایی.ک بیات مقدم.پ.10واحد4
تلفن 66794143:
موبایل09122336361:
تلفکس 66797697:
ایمیل safetysystem2004@yahoo.com:
.......................................................................
.52شرکت بین المللی خلخال دشت
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی
تهران.منطقه.2شهرک قدس(غرب).بلوار فرحزادی.خ سپهر.پ62
تلفن88376760.4:
تلفکس88094544:
وب سایتwww.khdico.com:
........................................................................
.53شرکت پارس آوا صنعت صبا
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی
مدیر عامل :سعید سلیمانی
تهران.منطقه.5بزرگراه ستاری.بین بزرگراه همت و حکیم.نرسیده به پیامبر.پ.90ط.3واحد5
تلفن 44013420-44013430:
تلفکس44022068:
ایمیلsoleimani@passco.biz:
وب سایتwww.passco.biz:
............................................................
.54شرکت پارس ابریق
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی
مدیر :رضا محمد زاده فدکی
تهران.منطقه.4تهرانپارس.باالتر از فرجام.نبش بزرگراه باقری.پ.20ط4
تلفن 77717977:
تلفکس77701105:
ایمیل pars.ebrigh@yahoo.com:
.............................................................
.55شرکت پاری الکترونیک کیش (پترو کنترل انرژی )
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پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی
مدیر  :مرتضی محسنی
تهران.منطقه.3شیخ بهایی شمالی.باالتر از میدان شیخ بهای.رو به روی امداد خودرو.پ.73واحد10
تلفن 88613511.2:
تلفکس 88609691:
ایمیل info@parsek.org:
وب سایتwww.parsek.org:
.................................................................
.56شرکت پارس کانی
حفاری و استخراج .اکتشاف .استخراج و توسعه میادین نفت و گاز.پیمانکار معدن
مدیر :علی بخش جهان بخش
تهران.منطقه.6ولی عصر .باالتر از خیابان طالقانی .خ فرهنگ حسینی.پ 50ک پ 1593663415 :
تلفن 88936295.8:
تلفکس 88943540:
ایمیل info@parskani.ir:
وب سایت www.parskani.ir:
...............................................................
.57شرکت پترو آرسس فیدار ( پتروکو )
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی.ابزار دقیق .تست مکانیکی.فروش شیرآالت
مدیر عامل  :مجتبی صفاریان
تهران.منطقه.2ستارخان.جنب برق آلستوم.خ جهانی نسب.ک آبکوه.پ.34واحد3
تلفن 44258143.5:
موبایل 09123062611:
تلفکس44207310:
وب سایت www.pts-groups.com:
ایمیل info@petro-co.com:
...............................................................
.58شرکت پترو ایلیا عرش
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی.فروش و نصب و تعمیر سیستم اعالم و اطفا حریق
مدیر  :اسماعیلی
ترهان.منطقه.2سعادت آباد.خ عالمه جنوبی .خ 32غربی .پ.78ط 1
تلفن 88582543.5:
ایمیل per@petroeiliyaarsh.com:
وب سایت www. Petroeiliyaarsh.com.
................................................................
.59شرکت پترو ایمن شریف
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی.پیمانکار پروژه صنعتی
11

مدیر  :مسعود شاه پسند
تهران.منطقه.6م انقالب .خ جنتی.پ.26واحد8
تلفن 6690803:
ایمیل pishcompany@gmail.com:
.............................................................
.60شرکت پترو براس
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی
مدیر  :آنتونیو پیازا
تهران.منطقه.3آفریقا ( جردن )  .باالتر از میر داماد.ک آناهیتا.پ.5ساختمان امین.ط 1
ک پ 19176 :
تلفن 88653624-88653620.2:
......................................................
.61شرکت پترو پاردیسان پرسیا
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی
مدیر  :برزگر
تهران .منطقه.3شریعتی .باالتر از خیابان دستگردی (ظفر) پ 1349
ک پ 19486
تلفن 22851006 :
ایمیل m.mohri@petropardisan.com:
………………………………………………….
.62شرکت پترو نگین جنوب
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی
مدیر  :منابع انسانی
تهران .منطقه .3آفریقا ( جردن ).بعد از پل میر داماد .خ تابان غربی.پ .31ک پ 1435613111
تلفن 88886448-88787487-88789418-88785502-88786362-88788138:
تلفکس 88887780:
.......................................................................
.63شرکت پندار تک
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی
مدیر  :شکرچیان
ترهان.منطقه .7مطهری ( تخت طاووس ) .خ میرعماد.ک.13پ.40ط.3واحد.15ک پ 1587754538
تلفن :
88754071-88742170
تلفکس 88741742:
.............................................................
.64شرکت پیشرو صنعت سناباد
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی
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مدیر  :مجتبی صادق پور مروی
خراسان رضوی .مشهد.هاشمیه.8الله.14پ .87ک پ 9178683349
تلفن 05138831282:
تلفکس 05138826724:
موبایل 09155026523 :
وب سایت www.pishroco.com:
ایمیل pishrosanatsd@fmail.com:
......................................................................
.65شرکت پیشگام راهبرد اندیش
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی
مدیر  :جواد شمشاد
تهران.منطقه.2ستارخان.خ باقرخان.پ.69واحد10
تلفن 66120310.2:
موبایل 09122592287:
ایمیل info@praco.ir:
وب سایت www.praco.ir:
...............................................................
.66شرکت پیشگام صنعت
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی
مدیر :گل شهی.میر هادی زاده
تهران.منطقه.12امام خمینی.بعد از تقاطع خیابان 30تیر.پاساژ ابزار و یراق.ط .3پ .372ک پ 1136748531
تلفن 66719171-66710297-66712530:
موبایل 09121215832-09123616253:
تلفکس 66710298:
................................................................
.67شرکت تامین صنعت پارس اعتماد رادین
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی.لوله و اتصاالت فوالدی.بازرگانی شیر آالت
مدیر :رضا رحیمی
تهران.منطقه.7مطهری ( تخت طاووس)خ میر عماد.ک.4ساختمان اداری شماره.2ط.2واحد8
تلفن 88522408.9:
تلفکس88502352:
موبایل09122719515:
وب سایت www.taminsanat.com:
ایمیلinfo@taminsanat.com:
.................................................................
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.68شرکت تجهیز توسعه گاما
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی.بازرگانی تجهیزات پاالیشگاهی نفت و گاز و پتروشیمی.اطاق بازرگانی
مدیر  :بابک رئیسی
ترهان .منطقه.6انقالب.خ موسوی ( فرصت ) پ.54ط 1
تلفن 88846504:
تلفکس 88829604:
وب سایت www.gamma-co.com:
ایمیل info@gamma-co.ir:
................................................................
.69شرکت ترانس توسعه پارت
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی.پیمانکار پروژه های صنعتی
تهران.منطقه.7شریعتی.خ هویزه.نرسیده به خیابان صابونچی(مهناز)پ.22واحد9
تلفن 88515853:
ایمیلinfo@transtose.com:
وبسایتwww.transtose.com:
.........................................................
.70شرکت توسعه صنعت ایران افق
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی
مدیر :امیر علی معالی
تهران.منطقه.6ایرانشهر.نرسیده به خیابان کریمخان زند.ک یگانه.پ28
ک پ 1584737111 :
تلفن 88828518:
تلفکس88302910:
ایمیلioid@iranofogh.com:
وب سایت www.iranofogh.com:
………………………………………….
.71شرکت توسعه نیروگاه ها و صنایع پارسیان
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی
ترهان.منطقه.5میدان پونک.بلوار فالح زاده(همیال )پ.40ساختمان گروه پارسیان.ک پ 1469643781 :
تلفن 48076000:
ایمیلinfo@parsianpower.com:
وب سایت www.parsianpower.com:
پست 158759611:
.....................................................
.72شرکت توسعه و تجارت مهر آراد
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی
مدیر عامل :حسین شویدی
14

تهران.منطقه.4بزرگراه رسالت.خ غالمحسین کرد.نبش بوستان.پ2
تلفن 22329034-22329089:
موبایل09390331118:
تلفکس22329077:
ایمیلinfo@mehrarad.ir:
وب سایتwww.mehraradco.com:
....................................................
.73شرکت جندی شاپور
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی
مدیر عامل :خسرورودانی
تهران.منطقه.3میردامادوخ نسا.خ پارسیا.ک.12پ.12ساختمان جندی شاپور
تلفن 22901850:
ایمیل contact@jondishapour.com:
وب سایت www. Jondishapour.com:
................................................
.74شرکت جهان پارس
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی.احداث پاالیشگاه.راه سازی
مدیر  :سیروس سلیمی پور
تهران.منطقه.2سعادت آباد.خ عالمه شمالی.ک 20غربی.پ6
ک پ 1997977813
تلفن 27624000:
تلفکس22130860:
ایمیلinfo@jahanpars.com:
وب سایت www.jahanpars.com:
..................................................
.75شرکت چیودا
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی
مدیر:واتگس یادگاریان
تهران.منطقه.3ونک.خ آقتاب.خ ماهتاب.پ.13ط.2واحد6و7
ک پ 1994965118
تلفن 88036391:
تلفکس 88058967:
...............................................
.76شرکت داکشن
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی
مدیر  :فرزام منوچهری
تهرانومنطقه .7سلیمان خاطر ( امیر اتابک ).خ وراوینی.خ زیرک زاده .پ 20.3
15

ک پ 1575783311 :
تلفن 88820202-88822103:
تلفکس88843726:
...................................................
.77شرکت دانا حفاری
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی
مدیر  :اصغر رستمی
تهران.منطقه.2شهرک قدس(غرب).خ ایران زمین.خ گلستان.پ.31ط.2ک پ 1465865187 :
تلفن 88577885-82107200:
تلفکس 88073293:
.....................................................
.78شرکت در ریز
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی
تهران.منطقه.3ولی عصر .رو به روی پارک ملت  .خ ارمغان غربی.پ.12ک پ 1967844711 :
تلفن 22027805.7:
تلفکس22032022:
ایمیل info@dorrizco.com:
............................................................
.79شرکت رادیرا
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی
مدیر  :محمود جنیدی
تهران.منطقه.4پاسداران.خ سروستان.5پ .13ط 1
ک پ 1661933911 :
تلفن 22841526-22840111-22840162:
تلفکس22841756:
ایمیل info@radira.com:
وب سایت www.radira.com:
.................................................
.80شرکت رامشیر
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی
مدیر  :نمود گمرکی
تهران.منطقه .6استاد نجات الهی ( ویال ) .خ سپند.پ . 64ط6
ک پ 1598685513 :
تلفن 88801775:
تلفکس 88801592:
..............................................
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.81شرکت رسوب بر نوید کیمیا
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی
مدیر  :جعفریان
تهران.منطقه.3مالصدرا.ساختمان فردوس.پ. 156ط.6واحد22
تلفن 88065247.8 :
...........................................
.82شرکت رهنما تجارت پاسارگاد ()rtp
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی.صاعقه گیر الکترونیکی .بازرگانی
مدیر  :محمدرضا محرم پور
تهران.منطقه.6م جهاد ( فاطمی).نبش خیابان بیستون.ساختمان لئون.ط.3واحد.9ک پ 1431654348 :
تلفن 88973280:
موبایل09126082971:
تلفکس88991576:
ایمیل info@rtp5.com:
وب سایت www.rtp5.com:
....................................................
.83شرکت زالل ایران
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی.نجهیزات تصفیه آب و فاضالب.تصفیه آب و فاضالب
مدیر  :امیر منصور عطایی
تهران.منطقه.3شریعتی.باالتر از خیابان میرداماد.ک نیام.پ .42ک پ 1948814451 :
تلفن 27190 :
تلفکس 22844611 :
ایمیل info@zolal-iran.com:
وب سایت www.zolal-iran.com:
..................................................
.84شرکت زمرد صنعت پارس
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی
مدیر  :فرزاد علی نژاد
اصفهان.جاده آبشار.خ مسرور
تلفن 03136300932 :
موبایل 09121611528:
ایمیل zomorrodpars@yahoo.com:
..................................................
.85شرکت زیر اساس
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی
تهران.منطقه.6ایرانشهر.نرسیده به خیابان انقالب.پ.144ط.5ک پ 1583617433 :
تلفن 88842178.9:
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تلفکس 88824970:
...................................................
.86شرکت سات
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی.پیمانکار پروژه صنعتی
مدیر :فدایی
تهران.منطقه .6بلوار کشاورز.قبل از خیابان فلسطین.پ.31ط چهارم جنوبی.ک پ 1415813655 :
تلفن 88912304-88912306:
تلفکس 88912305:
...................................................
.87شرکت ساتراپ پوشش ( حفاظت کاتدی )
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی.تولید مواد شیمیایی
مدیر:شاهرخ ادریسی
تهران.منطقه .2ستارخان.خ کاشانی پور.ک دست پرور.پ21
تلفن 44220714:
موبایل09123808491:
تلفکس44260626:
ایمیل edrisi_shahrikh@yahoo.com:
..................................................
.88شرکت ساختار صنعت پایدار
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی.طراحی و مدیریت پروژه نفت و گاز و پتروشیمی
مدیر  :حسن نیا
تهران.منطقه.3آفریقا(جردن).خ آرش غربی.پ.26ط.2واحد.16ک پ 1917743699 :
تلفن 88661212:
...............................................
.89شرکت ساختمانی تابلیه
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی.نیروگاه سازی.احداث صد و کانال
مدیر :امیر محمد امیر ابراهیمی
تهران.منطقه.1لواسانی(فرمانیه).خ آبکوه .5ک بازوکی.پ .15ک پ 1936854154 :
تلفن 23366:
ایمیل infoablieh.com:
وب سایت www.tablieh.com:
پست 193957139:
.................................................
.90شرکت سازه فرافن
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی.مهندسین مشاور
مدیر:کامران نو آموز
تهران.منطقه.6خالد اسالمبولی(وزرا).خ .8پ.2ک پ 15147 :
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تلفن88529503:
موبایل09121894756:
ایمیلinfo@sazehfarafan.com:
وب سایتwww. sazehfarafan.com:
پست 15875.1965:
........................................
.91شرکت سعید صنعت مارون
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی
مدیر  :سید مسعود عربی مقدم
تهران.منطقه.6ولی عصر.نرسیده به پارک ساعی.برج نگین ساعی.ط.12واحد.1209ک پ 1433893977 :
تلفن 88550409.10:
.........................................
.92شرکت سهند نفتیران
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی
تهران.منطقه.2سعادت آباد.خ فرهنگ.نرسیده به بزرگراه نیایش.خ معارف.ساختمان معارف.پ.2ط1
تلفن 22096607 :
...........................................
.93شرکت سی تی یو
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی.تاسیسات ساختمانی
مدیر  :شهریار رخشانی زاده
تهران.منطقه.7مطهری(تخت طاووس)خ میر عماد.ک.13ک نیریزی.پ.9ط.3ک پ 1587743135 :
تلفن 88757146.8:
تلفکس88757149:
...............................................
.94شرکت صنایع انرژی آذرآب گسترش
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی
مدیر :دلیل
تهران.منطقه.2شهرک قدس(غرب).بلوار ایوانک.خ زرافشان شمالی.نبش خیابان درخشان.پ.68ک پ 1467843871 :
تلفن 88574950.9:
تلفکس88575111:
..............................................
.95شرکت نوآوران پیشگام
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی.بازرگانی تجهیزات پاالیشگاهی نفت و گاز و پتروشیمی .تولید تجهیزات پاالیشگاهی نفت و گاز و
پتروشیمی
دفتر تهران  :تهران.منطقه.6کارگر شمالی(امیر آباد).پارک فناوری دانشگاه تهران
تلفن 88225805:
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تلفکس88225902:
............................................
.96شرکت صنعتی استیم
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی
مدیر  :علی رضا پرهیزگار
تهران.منطقه.3میرداماد.رو به روی مسجد الغدیر.خ شنگرف.بن بست .1پ.4ک پ 1549635711 :
تلفن 22222204-22222107-22220419:
تلفکس22227571:
...........................................
.97شرکت طوس آسفالت
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی.سازه فلزی
مدیر  :علی ناظران
تهران.منطقه.6ولی عصر.باالتر از پارک ساعی.پ.2225ساختمان ایراتیان.ط.2ک پ 1511945114 :
تلفن 88672636-88887243-88772878-88794648:
تلفکس88886415:
ایمیل asfalttous@neda.net:
وب سایت www.asfalttous.com:
....................................................
.98شرکت فن آوران انرژی ایرانیان
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی
تهران.منطقه.6احمد قصیر(بخارست).خ.19پ.24ط1
تلفن88101857.8:
تلفکس88101859:
وب سایت www.fanavaranenergy.com:
.............................................................
.99شرکت فناوران سینا سازه
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی.خدمات فنی مهندسی.طراحی و مدیریت پروژه نفت و گاز و پتروشیمی
مدیر:سید محمود احترامی
تهران.منطقه.3ولی عصر.رو به روی پارک ملت.خ شناسا.پ.9ط1
تلفن22024273-22024292:
موبایل09123792675:
تلفکس22057715:
وب سایتwww.sinasazeh.com:
ایمیلehterami.m@gmail.com:
................................................
.100شرکت فن نیرو
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی.تولید تجهیزات پاالیشگاهی نفت و گاز و پتروشیمی.دستگاه و تجهیزات تاسیسات ساختمان
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مدیر :جهانگیر عسگری
تهران.منطقه.3ولی عصر.باالتر از میدان ونک.خ نگار.پ36
تلفن 88771141:
تلفکس88771142:
ایمیلinfo@fanniroo.com:
وب سایت www.fanniroo.com:
پست 141551864:
....................................................................................
.101شرکت فنی مهندسی آدنیس آریا
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی
رئیس هیات مدیره:علی فطوره چی
تهران.منطقه.3م مادر(محسنی).خ بهروز.ک.1پ12
تلفن 26407888.90:
تلفکس22901028:
موبایل09123800312:
ایمیلAdonis.aria.co@gmail.com:
وب سایتwww.adonis-aria.com:
.............................................................
.102شرکت فنی مهندسی سراج صنعت تبریز
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی
مدیر  :محمد رضا خدادادی دیزجی
آذرباییجان شرقی.تبریز.آزادی.رو به روی کتابخانه مرکزی.پ20
تلفکس 0414434742:
موبایل09149185538:
ایمیلosk_mreza@yahoo.com:
..........................................................
.103شرکت فوالد پایا
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی
مدیر:قطرویی
تهران.منطقه.3ونک.خ شیراز شمالی.رو به روی پارک آرارات.پ142
تلفن 88614385-88614376:
.............................................................
.104شرکت کالنتریان
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی
مدیر عامل  :مهران کالنتریان
تهران.منطقه.4پاسداران.بوستان.2پ.6واحد10
تلفن26701913:
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تلفکس26701867:
ایمیلinfo@kgtco.net:
وب سایتwww.galpertiran.ir:
..............................................................
.105شرکت کیش اسپارک
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی
مدیر عامل  :کامبیز کیا
تهران.منطقه.5شهران.خ  . 1مجتمع تجاری سامان.واحد های 14.22.24
موبایل 044339871:
ایمیل info@kishspark.net:
وب سایتwww.kishspark.com:
..................................................................
.106شرکت گاما
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی
مدیر :مهرداد مترجمی
تهران.منطقه.7شریعتی.خ کارگر.پ.1ک پ 1563795313 :
تلفن 77532986.8-77535634:
تلفکس77533185:
ایمیلinfo@gamma-ir.com:
وب سایتwww.gamma-ir.com:
..................................................................
.107شرکت گنگان
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی
مدیر :محمد مهدی نصر الهی
تهران.منطقه.6م آرژآنتین.خ بیهقی.ک چهاردهم شرقی.نبش کوچه سام.پ.12طبقه همکف
ک پ 1515656415 :
تلفن 88531879.81-88834677:
تلفکس 88730238:
.............................................................
.108شرکت مایان انرژی
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی.نیروگاه سازی
مدیر  :افشین رامبد
تهران.منطقه.3ونک.پ.211برج آینه ونک.ط هفتم.واحد .706ک پ 1991954164 :
تلفن 88786560.1:
تلفکس88783875:
ایمیل mayan@mayanenergy.com:
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.109شرکت مجید آذر ارومیه ( خدمات نیروی انسانی )
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی
مدیر  :مجید هاشم پور نوید
آذرباییجان غربی.ارومیه.امام.ک شیشه گرخانه.رو به روی مسجد مناره.پ47
تلفن 0442226136:
تلفکس 0442231555:
..........................................................
.110شرکت مدیریت هیربدان
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی.نیروگاه سازی.طراحی و مدیریت پروژه نفت و گاز و پتروشیمی
مدیر  :توکلی
تهران.منطقه.3م ونک.خ خدامی.پ 65
ک پ 1994849464 :
تلفن 88063320-88068855 :
تلفکس 88063319:
وب سایت www.hirbodan.com:
………………………………………………..
.111شرکت مشارکت
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی
تهارن.منطقه.3شیخ بهائی شمالی.م پیروزان.خ پیروزان غربی.پ.4ط.2ک پ 1995773941 :
تلفن 88053469.71:
...............................................................
.112شرکت مشاور مهندسی و مدیریت رادها
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی
مدیریت :مصطفی خسروشاهی
تهران.منطقه.3ولی عصر.باالتر از میدان ونک.خ خلیل زاده ( یلدا )  .پ.22ط.3ک پ 1969733851 :
تلفن 88783078-88783068:
موبایل09121306641:
نلفکس88887904:
ایمیلinfo@radhaco.com:
وب سایتwww.radhaco.com:
................................................................
.113شرکت معدنی زرکوه
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی
تهران.منطقه.3سهروردی شمالی.خ قندی(پالیزی).نبش کوچه چهارم.پ.2ط1
تلفن 88735673:
....................................................................
.114شرکت معین صنعت آذین
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پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی.عایق حرارتی و برودتی.عایق کاری.سند بالست
مدیر :عنایت اله بالغ نژاد
تهران.منطقه.7مدنی (نظام آباد).مجمتع تجاری اداری مسعود.طچهارم.واحد.302ک پ 1643664496 :
تلفن 77821376:
تلفکس77820910:
موبایل90121039663:
ایمیل moinsanat_info@yahoo.com:
وب سایتwww.moinsanatazin.ir:
:..................................................................
.115شرکت مهندسان مشاور سامان محیط آزما ( سما )
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی.اطالعات جغرافیایی.طراحی و مدیریت پروژه نفت و گاز و پتروشیمی
مدیر :مهدی صالحی
تهران.منطقه.6ایرانشهر.نرسیده به خیابان کریمخان زند.خ آذرشهر.پ.38واحد10
تلفن 88864064:
تلفکس88864074:
موبایل09125229890:
ایمیلsalehi77@gmail.com:
وب سایت www.sama-ce.com:
.......................................................
.116شرکت مهندسی ایران آی ای سی سی
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی
تهران.منطقه .7خرمشهر(آپادانا).خ مرغاب.پ23
ک پ 1553953111
تلفن 88760044.6:
تلفکس88760047:
ایمیلinfo@iecc.ir:
وب سایتwww.iecc.ir:
.................................................
.117شرکت مهندسی بازرگانی تدبیر صنعت پیشرو پاسارگاد
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی
تهران
تلفن 88530588:
پست3415-15875:
ایمیل tspp.co@aol.com:
.......................................................
.118شرکت مهندسی توسعه انرژی نپتا
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی.پیمانکار تاسیسات و تجهیزات.پیمانکار پروژه صنعتی
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مدیر :وحید دادخواه
تهران.منطقه.10خوش .ک صفوی.پ.7واحد10
تلفن 66927830:
موبایل09394129872-09125248991:
ایمیل:
وب سایت:
...........................................................
.119شرکت مهندسی مارون سازه
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی
تهران.منطقه.3میرداماد.خ نفت شمالی.نبش خیابان.9پ.39ط.4واحد15
تلفن 22909178:
تلفکس 22904176:
...........................................................
.120شرکت مهندسی مشاور کیاشیمی آسیا
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی.عایق حرارتی برودتی
مدیر:عبدالحسین موسوی نژاد
تهران.منطقه.3ولی عصر.خ ناهید غربی.پ.56واحد34
تلفن 22036717.8:
موبایل09121190507:
ایمیلinfo@kiachemi.com:
وب سایتwww.kiachemi.com:
.......................................................
.121شرکت مهندسی ناسیل
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی
مدیر  :مصطفی امیری فر
ترهان.منطقه.7سلیمان خاطر( امیر اتابک) خ نظامی.پ31
تلفکس 88823513:
ایمیل m_amirifar@ismeic.org:
...............................................................
.122شرکت مهندسین مشاور سازه
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی.طراحی و مدیریت پروژه نفت و گاز و پتروشیمی
مدیر:بابک امیرانی
تهران.منطقه.6بهشتی(عباس آباد)خ سراقراز(دریای نور )پ31
ک پ 1587683133 :
تلفن 88737246-88739824-88739924:
تلفکس88733803:
ایمیل info@sazeh.co.ir:
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وب سایت www.sazeh.com:
......................................................
.123شرکت نیر پارس
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی.نیروگاه سازی
مدیر :بهروز جباری
تهران.منطقه.3ولی عصر.رو به روی پارک ملت  .خ ارمغان غربی.پ38
ک پ 1967843116 :
تلفن 23534001.5:
تلفکس 22029501:
پست1517543116:
ایمیلinfo@neyrperse.ir:
وب سایت www. Neyrperse.ir:
...................................................
.124شرکت نیرو گستر هفشجان
مخازن نفت و گاز.پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی .تولید تجهیزات پاالیشگاهی نفت و گاز و پتروشیمی
مدیر  :مسیح رستمی
چهار محال بختیاری.شهرکرد.وحدت.ک.7پ5
تلفن 03832570594:
موبایل09133846458:
ایمیل masih_rostami@yahoo.com:
..............................................
.125شرکت وندا طرح و ساخت
پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی
مدیر  :شاهرخ شیوایی
تهران.منطقه.2بزرگراه جالل آل احمد.بعد از پل آزمایش.پ.213واحد5
تلفن .88247472:
تلفکس88247767:
ایمیل info@vandacompany.com:
وب سایت www.vandacompany.com:
...................................................
.126شرکت همتا گروه نو آور ( همگن )
صنایع شیمی و پتروشیمی  .پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی.تولید تجهیزات پاالیشگاهی نفت و گاز و پتروشیمی
مدیر  :نادر سروری
تهران.منطقه.2بلوار دریا.نرسیده به بزرگراه چمران.پ.97ط.5ک پ 15419:
تلفن 88692085:
موبایل 09123762570:
تلفکس 88687395:
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ایمیل onfo@hamgen.net:
وب سایت www.hamgen.net:
....................................................
.127شرکت یکتا سوشیانت
اکتشاف.استخراج و توسعه میادین نفت و گاز .پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی.پیمانکار پروژه صنعتی
مدیر  :مهدی چگنی
تهران.منطقه.3اختیاریه شمالی.خ دو قوز .نبش کوچه بازوکی.پ.1واحد5
تلفکس22573020:
موبایل 09126896286:
ایمیل chegeni.1981@gmail.com:
..........................................
.128شرکت صنعتی ونان ( تقلیل فشار گاز )
تنش زدایی لوله های نفت و گاز
مدیر عامل :داریوش صفارزاده
تهران.منطقه.7بهشتی ( عباس آباد).نبش مفتح.ک.16ساختمان.8واحد10و.15ک پ :
1587854855
تلفن 88751158:
تلفکس 88756517:
ایمیل info@venan-co.com:
وب سایت www.venanco.com:
.................................................
.129شرکت فرا ارتباط به پویان
خدمات کامپیوتر.نرم افزار کاربردی.تعمیر و خدمات و تجهیزات شبکه
مدیر  :امیر قضایی
نهران.منطقه.6م جهاد(فاطمی) بعد از خیابان سین دخت.پ.307واحد1
تلفن 66592374:
تلفکس66918769:
موبایل 09125006098:
وب سایتwww.febpco.com:
ایمیل info@febpco.com:
...............................................
.130شرکت پخش فرآورده های نفتی ساحل سبز دابودشت( علی یان )
فروش فرآورده های نفت و گاز و پتروشیمی
مازندران.آمل.بلوار بسیج.رو به روی الله 58
تلفن 0113246841:
موبایل09111213464:
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ایمیلaliyanoil@malifa.com:
وی سایت www.sahelsabzsabodasht.pershianblog.com:
.................................................
.131شرکت پخش فرآورده های نفتی .ش 2.
فروش فرآورده های نفت و گاز و پتروشیمی
تهران.منطقه.6طالقانی.نرسیده به خیابان حافظ.نبش بن بست کاشفی.پ.117ک پ 1591815553 :
تلفن 66400281.6 :
تلفکس 66460892:
....................................................
.132شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران
تولید فرآورده های نفت و گاز و پتروشیمی.وزارت نفت
مدیر عامل  :عباس کاظمی
تهران.منطقه .6استاد نجات الهی(ویال).خ ورشو.جنب پارک ورشو.پ.4ساختمان غدیر.ک پ 15986 :
تلفن 88928220.9:
ایمیل farhanginiordc@gmail.com:
وب سایت www.niordc.ir:
..........................................................
.133شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تهران
تولید و پخش فرآورده های نفت و گاز و پتروشیمی
تهران.منطقه.7سمیه.بین خیابان بهار جنوبی و شریعتی.پ1
ک پ 1561733343 :
تلفن :
77500621-77605184-77500261.9
..........................................................
.134شرکت آرمان انرژی ماد
پیمانکار پروژه صنعتی.طراحی و مدیریت پروژ] نفت و گاز و پتروشیمی
تهران.منطقه.4پاسداران.م حسین آباد.ساختمان مهدی.واحد13
تلفن 22980661.3:
ایمیل info@arenmaad.com:
..........................................................
.135شرکت ایلیا صنعت پژوهان
پیمانکار پروژه صنعتی.مهندسین مشاور.طراحی و مدیریت پروژه نفت و گاز و پتروشیمی
مدیر  :حسین رجیل
تهران.منطقه .6ولی عصر.تقاطع خیابان طالقانی.مجتمع نور تهران.ط.19واحد1912
تلفن 88383710.2:
تلفکس88383713:
ایمیلinfo@iliyasanatco.com:
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وب سایتwww.iliasanatco.com:
...........................................................
.136شرکت بین المللی توسعه پارس (پیدکو )
پیمانکار پروژه صنعتی.طراحی و مدیریت پروژه نفت و گاز و پتروشیمی
مدیر  :حاج منیر
تهران.منطقه.6ولی عصر.باالتر از سینما استقالل.خ دانش کیان.پ.3ک پ 1415853951 :
تلفن 88803378-88803387-88803195:
تلفکس88803123:
ایمیلinfo@pideco.com:
وب سایت www.pideco.com:
..........................................................
.137شرکت مهندسی بهساز تجهیز آسیا
تولید تجهیزات پاالیشگاهی نفت و گاز و پتروشیمی.سوله و اسکلت فلزی.سازه فلزی.پیمانکار پروژه صنعتی
مرکزی.زرندیه.جاده قدیم تهران ساوه.کیلومتر.70بعد از پرندک.جاده اختر آباد.شهر صنعتی زاویه
تلفن 08645260326.9 :
موبایل 09191566492:
...............................................................
.138شرکت انبارها و پایانه های توسعه نگین مکران
مخازن نفت و گاز
مدیر :فکری
تهران.منطقه.7مطهری(تخت طاووس).بعد زا تقاطع سهروردی.جنب سازمان بسیج شهرداری.پ.53ساختمان اداری محیا.ط.5واحد4
ک پ 1567718579 :
تلفن 88423215.6:
ایمیل info@terminal-and-tanks.com:
وب سایت www. terminal-and-tanks.com:
...................................................................
.139شرکت پایانه های مواد نفتی
پازرگانی فرآورده های نفت و گاز و پتروشیمی
تهران.منطقه.6م آرژانتین.خ بیهقی.پ.28ساختمان11مرکزی.ط2
تلفن 88534829 :
..............................................................
.140شرکت پروژه های صنعتی پتروپارت
طراحی و مدیریت پروژه نفت و گار و پتروشیمی
مدیر  :موحدی نیا
تهران.منطقه7ومطهری(تخت طاووس).خ میرعماد.ح.11پ31
ک پ 1587755513 :
تلفن 88548591.3:
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ایمیلinfo@petropart.com:
وب سایت www.petropart.com:
...........................................................
.141شرکت توسعه بین المللی سیستم های میامی فن دریا
طراحی و مدیریت پروژه نفت و گاز و پتروشیمی
مدیر :حسین خبره
تهران.منطقه.3آفریقا(جردن).پایین تر از چهار راه جهان کودک.نبش بن بست زاگرس.پ.11ط.3واحد10
تلفن 88650777:
تلفکس88650776:
ایمیلinfo@miamisys.com:
وب سایتwww.miamisys.com:
.......................................................
.142شرکت جم فرآیند (صادرات فرآورده های نفتی )
بازرگانی فرآورده های نفت و گاز و پتروشیمی
مدیر  :محسن فخاری
تهران.منطقه.6بهشتی(عباس آباد).خ سرافراز(دریای نور).ک.7پ.19ط.3واحد5
تلفن 88545820.4:
تلفکس88545760:
ایمیلjamfarayand@jamfarayand.com:
وب سایت www.jamfarayand.com:
........................................................
.143شرکت فرآورده های نفتی و پتروشیمی پتروآوان
بازرگانی فرآورده های نفت و گاز و پتروشیمی
تهران.منطقه.6کریمخان زند.نرسیده به میدان  7تیر.پ.62واحدb82
تلفن 88302237:
موبایل09122215907:
ایمیلmirhadi@petroavan.com:
وب سایتwww.petroavan.com:
.......................................................
.144شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)
نیروگاه سازی.راه آهن.طراحی و مدیریت پروژه نفت و گاز و پتروشیمی.وزارت نیرو
مدیر عامل :عباس علی آبادی
تهران.منطقه.3میرداماد.بعد از خیابان نفت شمالی.نبش کوچه کجور.پ.231ک پ 1918953651 :
تلفن 819881001.2-22908597.8:
تلفکس22908666:
ایمیلinfo@mapnagroup.com:
وب سایت www.mapnagroup.com:
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پست19395.6448:
...........................................................
.145شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران
طراحی و مدیریت پروژه نفت و گاز و پتروشیمی
مدیر عامل:سید مرتضی امامی
تهران.منطقه.2سعادت آباد.پایین تر از میدان کاج.ک کیان.پ.76ط4
تلفن 29180000:
تلفکس22060409:
ایمیلinfo@ipmi-gc.com:
وب سایتwww.ipmi-gc.com:
................................................
.146شرکت مهندسی طرح های صنعتی آذرخش
تولید تجهیزات پاالیشگاهی نفت و گاز و پتروشیمی
تهران.منطقه.5بزرگراه ستاری.به سمت جنوب.بعد از الله شرقی.ک بنفشه.13پ.4واحد2
تلفن 44044543-44951948:
تلفکس44066573:
ایمیلinfo@tipec.ir:
وب سایت www.tipec.ir:
..............................................
.147شرکت تیم
تنش زدایی لوله های نفت و گاز  .طراحی و اجرای خطوط انتقال نفت و گاز
مدیر  :منصور قاسمی
تهران.منطقه.7مطهری(تخت طاووس)خ میر عماد.ک.2پ.20ط.3واحد6
ک پ 1587994617 :
تلفن 88531500.1:
تلفکس88750032:
ایمیلinfo@tempipeline.com:
وب سایتwww. tempipeline.com:
..........................................
.148شرکت یاران صنعت فجر
تنش زدایی لوله های نفت و گاز.طراحی و اجرای خطوط انتقال نفت و گاز
مدیر  :سید محمد صادق موسوی
خوزستان.بندر ماهشهر.امام خمینی.رو به روی بیمه دانا
تلفن 06152369635.6:
تلفکس06152369372:
ایمیلyaransanat.work@yahoo.com:
............................................
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.149شرکت پوالد مکانیک
تاسیسات شهری.مهندسی تاسیسات.زراحی و اجرای خطوط انتقال انرژی نفت و گاز
مدیر  :احمد جهان آرا
تهران.منطقه.7سهروردی شمالی.خ میرزایی زینالی ( کیهان )  .پ . 99ک پ 1577917414 :
تلفن 88744744:
تلفکس88750754:
ایمیلinfo@pouladmehanic.com:
وب سایت www. pouladmehanic.com:
........................................
.150شرکت بانژ آب
پکیج گرمایشی.سرمایشی.پیمانکار تاسیسات و تجهیزات.لوله کشی.سیم کشی برق صنعتی و ساختمانی.مهندسی تاسیسات
تهران.منطقه.12سعدی.نرسیده به میدان امام خمینی.پ412
موبایل 09125988089:
تلفکس33579548:
ایمیلinfo@piping-wiring.ir:
وب سایت www.banejab.com:
www.piping-wiring.ir
.....................................
.151شرکت الکتروپرتو تنش
تنش زدایی لوله های نفت و گاز
مدیر  :زندیه رضایی
تهران.منطقه.4تهرانپارس.خ.130پ.10واحد1
تلفن 77946554-77340523:
موبایل09122011029-09125363314:
تلفکس77946528:
وب سایتwww.eptanesh.com:
ایمیلeptanesh@yahoo.com:
...........................................
.152شرکت تنش زدایی هدایتگران جهان
تنش زدایی لوله های نفت و گاز.تولید کوره های صنعتی
مدیر  :چنگیزی
شهر ری.باقرشهر.فیروزی.پ143
ک پ " 1815133767
تلفن 55216820:
موبایل09123808867:
تلفکس55216819:
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ایمیلinfo@hamedsoft.ir:
وب سایتtaneshzodayee.ir:
..........................................
.153شرکت خطوط و انرژی ایران
تنش زدایی لوله های نفت و گاز
تهران.منطقه.3ولی عصر.باالتر از میدان ونک.خ برادران شریفی.پ.52ط.1واحد4
تلفن 88885444-22887591:
.............................................
.154شرکت رهاورد ذوب
تنش زدایی لوله های نفت و گاز
مدیر  :داوود عباسی
تهران.منطقه.5بزرگراه کاشانی.خ تراکمه.پ.2واحد7
ک پ 1471674341 :
تلفن44097799-44046180:
..............................................
.155شرکت صنایع دریا فن قشم ( صدف )
تنش زدایی لوله های نفت و گاز .سقف عرشه فوالدی
مدیر عامل :محسن خبره
تهران.منطقه .2شهرک قدس(غرب)فاز .4فالمک شمالی.نبش درخشان .برج آریو.ط3
تلفن 88375490:
تلفکس88375034:
ایمیلz.hafezi@sadaf-mit.com:
وب سایتwww.sadaf-mit.com:
..................................................
.156شرکت کیمیا تنش کیوان
تنش زدایی لوله هیای نفت و گاز
فارس.فیروز آباد.زمین شهری.ک آپادانا
تلفن 0716312178:
موبایل09179252398:
ایمیلinfo@kimiatanesh.com:
وب سایتwww.kimiatanesh.com:
................................................
.157شرکت موج آسایش
تنش زدایی لوله های نفت و گاز
تهران.منطقه3ومیرداماد.خ حصاری(رازان جنوبی)پاساژ راز.ط.1واحد7
ک پ ///// 15479 :

تلفن 22250556-22907992.5 :
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