




































* تامین 351،055 متر لوله 42 و 52 اینچ گرید X65 و X70 با استاندارد API 5L مربوط به شرکت مهندسى و توسعه گاز ایران 
* تامین 84،600 متر لوله 42 اینچ گرید X65 با استاندارد API 5L مربوط به شرکت فنى مهندسى شیوا مشعل صداقت 

(کارفرما شرکت مهندسى و توسعه گاز ایران) 
* تامین 320،321 متر لوله 20 و 24 اینچ گرید X60 با استاندارد API 5L مربوط به شرکت مهندسى و توسعه گاز ایران 

* تامین 208،221 متر لوله 10 و 16 اینچ گرید X42 و X52 با استاندارد API 5L مربوط به شرکت مهندسى و توسعه گاز ایران 
* تامین 44،393 متر لوله 20 و 32 اینچ گرید X52 و X60 با استاندارد API 5L مربوط به شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 

* تامین 18،000 متر لوله 16 اینچ گرید X52 با استاندارد API 5L مربوط به شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران  مربوط به شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 
* تامین 535،180 متر لوله 4، 6، 8، 10، 12، 16 و 20 اینچ گرید B با استاندارد API 5L مربوط به شرکت گاز استان کرمان 

* تامین 348،002 متر لوله 4، 6، 10، 12 و 16 اینچ گرید B با استاندارد API 5L مربوط به شرکت گاز استان آذربایجان غربى 
* تامین 331،532 متر لوله 3/4، 1، 2، 4 و 8 اینچ گرید B با استاندارد API 5L مربوط به شرکت گاز استان تهران 

* تامین 323،940 متر لوله 4، 6، 8 و 10 اینچ گرید B با استاندارد API 5L مربوط به شرکت گاز استان خراسان جنوبى 
* تامین 155،732 متر لوله 6، 8، 10، 12، 16 و 20 اینچ گرید B و X42 با استاندارد API 5L مربوط به شرکت گاز استان گیالن 

* تامین 148،890 متر لوله 3/4، 10 و 16 اینچ گرید B با استاندارد API 5L مربوط به شرکت گاز استان فارس  مربوط به شرکت گاز استان فارس 
* تامین 140،360 متر لوله 3/4، 2، 4، 6، 8، 12 و 16 اینچ گرید B با استاندارد API 5L مربوط به شرکت گاز استان آذربایجان شرقى 

* تامین 147،000 متر لوله 3/4، 2 و 4 اینچ گرید B با استاندارد API 5L مربوط به شرکت گاز استان خوزستان 
* تامین 113،374 متر لوله 3/4، 2، 4 و 6 اینچ گرید B با استاندارد API 5L مربوط به شرکت گاز استان زنجان 

* تامین 97،464 متر لوله 3/4، 2، 4، 6، 8، 12 و 24 اینچ گرید B و X42 با استاندارد API 5L مربوط به شرکت گاز استان 
خراسان رضوى 

* تامین 93،161 متر لوله 3/4، 4، 6 و 16 اینچ گرید B و X52 با استاندارد API 5L مربوط به شرکت گاز استان خراسان شمالى 
* تامین 91،432 متر لوله 6، 8، 10، 12 و 16 اینچ گرید B، X52 و X42 با استاندارد API 5L مربوط به شرکت گاز استان مازندران  مربوط به شرکت گاز استان مازندران 

* تامین 66،500 متر لوله 3/4، 2، 6، 8، 10 و 12 اینچ گرید B با استاندارد API 5L مربوط به شرکت گاز استان یزد 
* تامین 64،012 متر لوله 12 اینچ گرید X52 با استاندارد API 5L و تامین پوشش بیتوسیل با PP و بدون PP جهت لوله هاى مذکور 

مربوط به شرکت احیا استیل فوالد بافت (شرکت گاز استان کرمان) 
* تامین 41،149 متر لوله 2، 4 و 6 اینچ گرید B با استاندارد API 5L مربوط به شرکت گاز استان کردستان 
* تامین 40،500 متر لوله 10، 12 و 16 اینچ گرید B با استاندارد API 5L مربوط به شرکت گاز استان گلستان 
* تامین 26،834 متر لوله 4، 6، 8 و 24 اینچ گرید B با استاندارد API 5L مربوط به شرکت گاز استان قم 

* تامین 27،504 متر لوله 6 اینچ گرید X52 NACE با استاندارد API 5L مربوط به شرکت توسعه انرژى عمران ایده (کارفرما شرکت  مربوط به شرکت توسعه انرژى عمران ایده (کارفرما شرکت 
ملى مناطق نفت خیز جنوب) 

* تامین 25،008 متر لوله 6 اینچ گرید X52 NACE با استاندارد API 5L مربوط به شرکت حفارى شمال (کارفرما شرکت ملى مناطق 
نفت خیز جنوب) 

* تامین 22،704 متر لوله 6 اینچ گرید X52 با استاندارد API 5L مربوط به شرکت توسعه انرژى عمران ایده (کارفرما شرکت ملى 
مناطق نفت خیز جنوب) 

* تامین 20،400 متر لوله 12 اینچ گرید B با استاندارد API 5L مربوط به شرکت گاز استان کرمانشاه 
* تامین 7،000 متر لوله 8 اینچ گرید B با استاندارد API 5L مربوط به شرکت گاز استان مرکزى  مربوط به شرکت گاز استان مرکزى 
* تامین 3،487 متر لوله 12 اینچ گرید B با استاندارد API 5L مربوط به شرکت گاز استان اردبیل 
* تامین 1،448 متر لوله 52 اینچ گرید B با استاندارد API 5L مربوط به شرکت پاالیش نفت اصفهان 




