








ارديبهشت ۹۰ نمايشگاه تهرانارديبهشت 8۹ نمايشگاه تهرانارديبهشت 88 نمايشگاه تهران

ارديبهشت ۹۳ نمايشگاه تهرانارديبهشت ۹۱ نمايشگاه تهران

ارديبهشت ۹۵ نمايشگاه تهران ارديبهشت ۹4 نمايشگاه تهران ارديبهشت ۹4 نمايشگاه تهران

ارديبهشت ۹۳ نمايشگاه تهران

ارديبهشت ۹۵ نمايشگاه تهران



•  Sold over 236,000 meters of pipes in sizes 6,"8,"14,"16" according to standards API 5L , Gr.B 
   (PSL2)  to   National  Iranian South Oil Company ( NISOC-OIL ).
•  Sold over 545,000 meters of pipes in sizes 4,"6" with various thicknesses to Iranian Central  
    Oil Fields Co.
•  Sold over 53,000 meters of pipes in sizes 8,"16,"32" with different thicknesses and standards  to  
   National  Iranian Oil Engineering & Construction Co. ( in four contracts).
•  Sold over 11,800 meters of 20,"36" pipes with thickness of 0.500", 0.669" and standard API 5L  
   Gr.X60, X52 (PSL2)to Natural Gas Storage Company of Iran.   
•  Sold over 10,000 meters of 4"  and 6"  pipes with thickness of 4.8 mm and standard API 5L  
   Gr.B to Aghajari Oil & Gas Exploration Co.  
•  Sold over 25,000 meters of 6 “ pipes to Lorestan Province Gas.
•  Sold over 60,000 meters of pipes in sizes  4,"6" and 10" with different  thicknesses and applicable 
    standards to Qazvin Province Gas Co.
•  Sold over 17,300 meters of pipes  in sizes   8",10"  and 12" with different thicknesses and
   applicable standards. 
•  Sold over 14,000 meters of SEAMLESS,ERW 8“, 12"  pipes to Zanjan Gas Co.
•  Sold over 821 meters of 14" pipes  with thickness of 0.312" with standard API 5L X52 PSL2 to
   Shaheed  Montazeri  Power Plant.
•  Sold over 4,700 meters of 6" SEAMLESS pipes with  API 5L Gr.X52 to Tabriz Oil Refinery. 
•  Procurement of 3,000 meters of 6" pipe for fars Gas,purchased from Hebei Company.
•  Procurement of over 10,000 meters of 4" pipe for Yasouj Gas from purchased from Hebei Company.



  اهم فعالیت های انجام شده اين شرکت بشرح ذيل می باشد: 

• فروش نزديك به  2۳۶,۰۰۰ متر لوله "۶ ، "8 ،"۱۶ با اســتاندارد API5L Gr.B(PSL2)  و  
   مقدار ۳,۰۰۰ متر لوله » ۱4 از نوع SEAMLESS  جهت مصارف نفت ترش به شــرکت ملی 

   مناطق نفت خیز جنوب)طی ۳ قرارداد(
• فروش ۵4۵,۰۰۰ متر لوله"4 و "۶ با اســتاندارد API5L  به ضخامت های مختلف به شــرکت 

   نفت مناطق مرکزی )طی 4 قرارداد(
 API5L Gr. X52 فروش ۵۳,۰۰۰ متر لوله"8، "۱۶ ،"2۰ به ضخامت های مختلف و استاندارد •

   به شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ايران )طي 4 قرارداد(.
• فــروش ۱۱,8۰۰ متـــر لولــه "2۰ و "۳۶ بــه ضخامت "۰/۵۰۰ و " ۰/۶۶۹ اســـتاندارد   
API  به شــرکت ذخیره ســازی گاز طبیعی ايران جهت پـــروژه های   5L  Gr. X52 -X60,PLS2   

   ســراجه قم و شــوريجه سرخس.
• فروش ۱۰,۰۰۰ متر لوله "4 و "۶  به ضـــخامت mm 4/8 و اســـتاندارد  API5L Gr.B  به 

   شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری.
API به شرکت گاز استان لرستان. 5L Gr.B فروش 2۵,۰۰۰ متر لوله "۶  با استاندارد •

• فروش حداقل ۶۰,۰۰۰ متر لوله "4 ، "۶ و"۱۰ به ضخامت ها و اســـتانداردهاي مختلف  به  
   شرکت گاز استان قزوين.

• فروش بیش از ۱۷,۳۰۰  متر لوله "8 ،"«۱۰ و"۱2 به ضخامت ها  و اســتاندارد هاي مختلف 
  به شرکت گاز استان کرمانشاه.)طی ۳ قرارداد(

• فروش ۱4,۰۰۰ متر لوله از نوع SEAMLESS  و ERW در سايزهای"8  و "۱2 به شرکت گاز  
   استان زنجان.

• فروش 82۱ متر لوله "۱4 به ضخامت "۰/۳۱2 و استاندارد API5L X52 ,PSL2 به نیروگاه 
  شهید منتظري اصفهان.

• فروش 4,۷۰۰ متر لوله "۶  از نوع SEAMLESSبا استاندارد API5L X52 به پااليشگاه  نفت تبريز.

• فروش ۳,۰۰۰ متر لوله "۱۶ به ضخامت "API5L X52  , ۰/۳۷۵ ,  به شرکت گاز استان فارس.
• فروش ۱۰،۰۰۰ متر لوله "4  از نوع SEAMLESS با استاندارد API5L X52  به شـرکت گاز  

  استان کهگیلويه و بوير احمد )ياسوج(



فروش بیش از ۳,۱2۰ عدد انواع شـیر در  سـايزهاي 
بـه  تـا 2۵۰۰  و کالس۱۵۰   الـی"24   ۱/2" مختلـف 
شـرکت جنـدی شـاپور جهـت ذخیـره سـازی گاز طبیعی 

مربـوط بـه پـروژه شـوريجه.)طی ۳ قـرارداد(
تأمیــن لولــه ERW بیــش از8۵,۰۰۰ متــر لولــه در 
ســايزهاي "۶ و "8 و "۱۰ و "۱۶ بــرای شــرکت هــای 

پــارس پارمیــدا و توســعه گاز اســپادانا.
فــروش 2,۰۰۰ متــر لولــه "8 بــه ضخامــت "۰/۳۱2 و 
API5L Gr.X4  بــه شــرکت بوســتان  PSL2 اســتاندارد
راه جهت اســتفاده در پروژه پااليشــگاه شــهید هاشــمی 

نــژاد مربــوط بــه شــرکت نفــت مناطــق مرکــزی ايــران .
ــايزهاي  ــه در س ــر لول ــش از 44۵,۰۰۰  مت ــروش بی ف
ــتاندارهاي  ــا و اس "4،"8،"۱2،"۱۶و "2۰ در ضخامت ه
 ، )عمــران جــوش ســبالن  بــه شــرکت هاي  مختلــف 
آرمیــت ، پــارس اقــدام ، آريــا اســتیل، پــای ولــد، 
پــارس فنــون ، زمیــن فــرش، فــالت ســاز، چینــه ســاز 
بیهــق، صــدر صنعــت انــرژی، پتــرو کیمیــا و گســترش 

ــبكه و ...( ــط و ش خ
فــروش ۵,۰۰۰ متــر لولــه "8 و"۱2 بــه شــرکت هیربــد 
ــاره  ــالت ق ــت ف ــرکت نف ــای ش ــروژه ه ــت پ ــرو جه نی

ــروژه بهــرگان( ــه پ ــوط ب )مرب
فــروش بیــش از ۱84,۰۰۰ کیلومتــر انــواع لولــه هــاي  
ســیاه و گالوانیــزه ) مصــارف آبــی ( و بــا انــواع پوشــش 
بــه شــرکت هــاي آب و فاضــالب، جهــاد کشــاورزي، 
آب و فاضــالب شــهری و روســتايی در سراســر کشــور 
)اســتان هــای خوزســتان، خراســان رضــوی، ايــالم، 
ــزگان و ......( ــاه و هرم ــاری، کرمانش ــال بختی ــار مح چه



•  Procurement of 3,120 pcs. of differrent valves Ball,Gate,Check,Globe in variety  
   of sizes ranging from 150 to 2500 classes for Jondishapour ( Shurijeh project )
•  Procurement of over 85,000 meters of pipes in sizes 6,"8,"10"and 16" for 
   Pars Parmida Co. and Spanda Gas Development  Co.
•  Sold over 2,000 meters  of 8" pipes  with thickness of  0.312" and API 5LGr.X42  
   (PSL2) standard to Boustan Rah Co.
•  Sold over 445,000 meters of pipes in sizes 6,"8,"10,"12,"16" and 20" with   
   different thicknesses and applicable standards to Omran Joush Sabalan, 
   Armit, Hirbod Nirou and Pars Eghdam, Aria Steel, Pai Weld, Pars Fonoon, Chine, 
   SazBeihagh, Pabdana, Mana, Zamin farsh, falat saz, sadr sanat energy,    
   petrokimia, …
•  Sold over 5,000 meters of pipes in sizes 8,"12" to Hirbod Nirou for IOEC 
    projects( Bahregan projects).
•  Sold over 184,000 KILOMETERS of variety of galvanized water pipes with     
   different coatings to Water and  Wastewater Co. of Ministry of  Agriculture  
   throughout the country.



•  Procurement of  over 7,280 flanges, fittings and gaskets in sizes 1.2" to 36" to 
    Nirpars  Co. ( phases 17&18 of POGC ) for construction of tanks .
•  Procurement of  over 44 pcs. of valves in different sizes and classes 300,600 
   and 900 to Spanda Development Gas Co.  , Khouzestan and Kermanshah  provinces 
    Gas Companies.
•  Procurement of  over 15,000 pcs. of Flanges, Fittings and Gaskets in variety 
   of sizes ranging from different classes for Pabdana Co.
•  Procurement of  748 pcs. of different valves ( Ball, Gate, Globe, Check ) in variety 
   of sizes ranging from 150 to 2,500 class for ITOK Co. ( Serajeh project).
•  procurement of 4,300 meters of 36" pipes with thickness of 17mm for Shurijeh 
   Jondi Shahpour project.
•  Contract with KALANAFT TEHRAN for procurement of 57,600 meter of different   
    pipes of 6" up to 36" with X60 and X52 standards FOR Maroun project of NISOC.
•  Procurement of 5,016 meter of 48" gas pipes for transferring gas related to 
   Fifth Line of Gas to Gas Transfer Company (Pardis New City).
•  Procurement of 30,000 meter of 12" with 6.4 mm thickness for Ilam GasCompany.
•  Procurement of 14,000 flange and fittings for Jondishapour Company related to 
    Hengam Gas Refinery Project-Qeshm)with IOOC  as the end-user.
•  Procurement of 27,000 Casing pipe with 18 8/5" diameter to NIDC.
•  Procurement of 3,600 meter of 16" pipe to Tehran  Province Gas Company.



ــه  ــي "۳۶ ب ــايزهای "۱/2 ال ــه در س ــزان ۷,28۰ قطع ــه می ــاالت ب ــج و اتص ــواع فلن ــروش ان ف
شــرکت رژيــن صنعــت )پیمانــكار شــرکت نیرپــارس فــاز ۱۷ و ۱8 پــارس جنوبــي( ســاخت مخازن.
فــروش بیــش از 44 عــدد شــیر در ســايزهاي مختلــف و کالس هــاي مختلــف ۳۰۰، ۶۰۰، ۹۰۰ 

بــه شــرکت توســعه گاز اســپادانا و شــرکت هــاي گاز اســتان خوزســتان و اســتان کرمانشــاه.
ــه   ــه ب ــواع لول ــر ان ــواع اتصــاالت و بیــش از ســه هــزار مت ــه ان فــروش بیــش از ۱۵۰۰۰ قطع

ــنگ. ــال س ــوی ذغ ــرآوری و شستش ــه ف ــاخت کارخان ــت س ــا جه شــرکت پابدان
فــروش ۷48 عــدد انــواع شــیر )بال،گیت،گلــوب و چــك( در ســايزهاي متنــوع و کالس ۱۵۰ تــا 

2۵۰۰ بــه شــرکت ايتــوک ايــران مربــوط بــه پــروژه ســراجه قم)ذخیــره ســازی گاز(.
فــروش۵۷,۶۰۰ متــر لولــه از ســايز ۶ اينــچ الــی ۳۶ اينــچ بــه شــرکت پشــتیبانی و تهیــه کاالی 
نفــت تهــران در گريــد هــای x52 , x60 متعلــق بــه شــرکت ملــی مناطــق نفــت خیــز چنــوب ) پــروژه 

مارون(.
فــروش ۵,۰۱۶ متــر لولــه "48 گازی در ضخامــت هــای مختلــف بــه شــرکت انتقــال گاز جهــت خــط 
پنجــم سراســری انتقــال گاز بــه اســتاندارد API5L Gr.X70 -X65 )مربــوط بــه خــط گذرنــده گاز 

از شــهر جديــد پرديــس(.
فــروش ۳۰,۰۰۰ متــر لولــه فــوالدی API5L Gr. B بــه قطــر ۱2 اينــچ و ضخامــت mm  ۶/4 بــه 

شــرکت گاز اســتان ايــالم.
فروش حداقل ۱4,۰۰۰ قطعه انواع   REDUCER, FLANGE, FITTING, ELBOW, TEEبه شرکت 
جندی شاپور جهت پروژه هنگام )پااليشگاه گازی قشم( مربوط به پروژه شرکت نفت فالت قاره .

فروش 2۷۰۰۰ متر لوله  Casing  سايز" ۵/8 ۱8 به شرکت ملی حفاری ايران جهت فاز ۱4.
فــروش ۳,۶۰۰ متــر لولــه "۱۶ از نــوع  API5L Gr.B  به شــرکت گاز اســتان تهران.



* 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 



اســتاندارد   براســاس   B گريــد  درزدار  فــوالدی   8" لولــه  کیلومتــر   2۰۰ فــروش 
IGS-M-PL-001 -2(0)    به شرکت بازرگانی گاز ايران.

فــروش مقاديــر متنابهــی راکشــیلد و لوله هــای تكمیلــی "۱۶ بــرای پــروژه خــط انتقــال 
گاز شــماره ۵ اســتان تهــران  بــه شــرکت عطارديــان.

ــه  ــوط لول ــتفاده در خط ــازن و اس ــاخت مخ ــت س ــوالدی جه ــای ف ــواع ورق ه واردات ان
انتقــال نفــت و گاز.)بیــش از ۷۹،۵۰۰ تــن(

فروش انواع لوله های فوالدی به شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی. 
فروش ۶۰۰۰ متر لوله ۱2 اينچ بدون درز به شرکت نفت خیز جنوب.

فروش ۷8,۳۵۰ متر لوله های "۶ ، "8 ، "۱۰ ، "۱2 و "۱۶ به گاز استان زنجان
فروش دو قلم لوله "۱۶ و "SEAMLESS 2۰ به شرکت کاالی نفت به میزان ۳۱2۰ متر 
ــزان  ــه می ــه شــرکت گاز اســتان کرمانشــاه ب ــه "۱2 و "ERW( 8( ب ــم لول فــروش دو قل

ــر. ۳4,8۰۰ مت
فــروش يــك قلــم لولــه "Gr.B )ERW ( ۶ بــه شــرکت گاز اســتان خراســان شــمالی  

متــر.  ۵۰,۰۰۰
فروش يك قلم لوله "NACE SEAMLESS   ۱2 به شرکت نفت و گاز غرب کشور 48۰ متـر

فروش ۱۰۰ کیلومتر لوله "4 به ضخامت ۶mm  به شرکت نفت مرکزی ايران
فــروش تیــوب ســايز "۱/2 ۱ بــه مقــدار 2۰۰۰ شــاخه معــادل ۱۹,۰۰۰متــر بــه شــرکت 

ملــی مناطــق نفــت خیــز جنــوب.
فروش انـواع لوله از سايز "۱2 تا "22 به شرکت پااليش نفت تهران )شهید تند گويان(
فروش لوله های جداری ) Casing( ســايز "2۰ به مقدار ۶,۰۰۰ متر به شــرکت نـــفت 

فالت قاره ايران.
فروش 8,۰۰۰ متر لوله "۱۰ و ۱۰,۰۰۰ متر لوله "۱2 به شــرکت گاز اســتان تهران.
فروش ۳۳,۶۹4 متر لوله "۱۶ با ضخامت های مختلف به شــرکت گاز آذربايجان شــرقی.

فروش 2۵,2۰۰ متر لوله "8 با استاندارد X42 به شرکت گاز استان بوشهر.

•  Procurement of 200 kilometer of 8" ERW pipe to Iran Gas Commercial Company.
•  Procurement of 16"pipe and Rakshield for gas transfer of phase no. 5 of 
   Tehran Province, Ottarodian Company.
•  Importing assortments of steel sheets for construction of storage tanks for  
   the use of oil & gas pipelines(over 79,500 ton).
•  Sold assortment of steel Pipes to Zagros Jenoubi Oil & Gas Production 
   company.
•  Sold 6,000 meter of 12" SEAMLESS pipes to NISOC.
•  Procurement of 78,350 meters of pipes in sizes 6 ", 8 , "10 , "12" and 16" for 
   Zanjan Province Gas Company.
•  Sold  12 "& 16" SEAMLESS pipes totaling 3,120 meter to Kalayeh Naft company.
•  Sold 8 " & 12" ERW pipes totaling 34,800 meter to Kermanshah Province Gas 
   company.
•  Sold 6" Gr.B ERW pipe totaling 50,000 meter to Khourasan Shoumali (Bojnourd).
•  Sold 12" NACE SEAMLESS pipe totaling 480 meter to Naft Va Gas of Gharb .
•  Sold 100 km of 4" pipe with the thickness of 6mm to Iran Central Oil Field 
   company(ICOFC).
•  Procurement of 19,000 meters tube 1 1/2" for National Iranian South Oil  
   Fields Company.
•  Procurement of different types of pipe of 12" up to 22" for Tehran Oil 
   Refining  Company.
•  Procurement of 6,000 meters 20" casing pipe for IOOC.
•  Procurement of 8,000 meters 10" pipe and 10,000 meters 12" for Tehran  
   Province Gas Company.
• Procurement of 33,694 meters 16" pipe of different thicknesses for Azerbaijan 
   Sharghi Gas Company.
•  Procurement of 25,200 meters 8" pipe X42 Standard for Bushehr Province 
   Gas Company.





فروش حداقل 48,۰۰۰ متر انواع لوله های SEAMLESS در سايزها و ضخامت های مختلف به شرکت 
جندی شاپور جهت پروژه هنگام )پااليشگاه گازی قشم( مربوط به پروژه شرکت نفت فالت قاره. 

فروش 4,۵۰۰ متر لوله "۱۶ به شرکت گاز استان مرکزی.
.CNPCI فروش 8۰ قلم انواع اتصاالت به پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی شرکت

فروش ۱8,22۰ متر لوله گالوانیزه به شرکت آب و فاضالب روستايی استان ايالم.
فروش ۱2,۵۰۰ متر لوله هاي فوالدي گريد B به قطر "۶ به ضخامت "۰,۱۷2 به شرکت گاز استان 

خراسان شمالی.
فروش4,8۰۰ متر لوله فوالدي "۱2 گريد B به شرکت گاز استان کرمانشاه.

فروش ۵۹,4۹۶ متر لوله فوالدی "8 گريد B  و۳۷/۵۰۰ متر لوله فوالدی "۱۰ گريد B به شرکت 
گاز استان ايالم.

فروش 2۷,۰۰۰ متر لوله فوالدی "۱۰ گريد B به شرکت گاز استان گلستان.
فروش ۵۱,۰۰۰ متر لوله های "4 ، "۶، "۱۰، "۱2 و "۱۶ به شــرکت گاز اســتان آذربايجان شــرقی.
فروش ۳۱,۰۰۰ متر لوله "۱۶ در ضخامت های مختلف به شرکت گاز اســـتان آذربايجان شـــرقی.

فروش 4۷,۰۰۰ متر لوله "۱۰ در ضخامت های مختلف به شرکت گاز استان کهگیلويه و بوير احمد. 
فروش 48,4۰8 متر لوله "۱۰ و "۱2 به شرکت گاز استان زنجان. 

فروش ۱۵,۰۰۰ متر لوله "۱۶ آذربايجان غربی. 
فروش 2۱,۰۰۰ متر لوله "۶ به شرکت پارت گاز بارثاوا. 

فروش ۱۰۰,۰۰۰ متر لوله "4 و "۶ به شرکت گاز استان يزد.
فروش 4۱,۱4۳ متر لوله "2۰ به ضخامت های مختلف برای خط انتقال گاز استان يزد.

فروش ۳۷,۰۰۰ متر لوله "۱۰ به شرکت گسترش خدمات صنعتی ايران.
فروش 8,۵۰۰ متر لوله "2۰ به شرکت اشكان تجارت ساری. 

فروش ۱2۰.۰۰۰ متر لوله "۱۶ به شرکت گاز استان آذربايجان غربی.
فروش ۱8,۵۰۰ متر لوله "۱۰ به شرکت آگوستا.

فروش ۱۰۵,۰۰۰ متر لوله "۶ ، "8 و "۱۰ به شرکت گاز استان گلستان.
فروش ۱2۳,۰۰۰ متر لوله "۳/4 ، "۱ و "4 به شرکت گاز استان تهران.

فروش 28,4۰۰ متر انواع لوله های  "۶ ، "8 ، "۱۰و "۱۶ گازی به شرکت گاز آوران قائم و شیوا مشعل
فروش ۹۱۱ متر لوله های جداری "Conductor Pipe( ۳۰( به شرکت نفت فالت قاره.

فروش ۳48 متر ۹ قلم Line Pipe به شرکت پااليش نفت تهران.
فروش ۶۰۰۰ متر لوله "۱2 بدون درز محیط ترش به شرکت نفت خیز جنوب.

.NIOC فروش ۷۰۰ متر لوله فوالدی "8 بدون درز به شرکت ملی حفاری ايران
فروش ۱,۳۱۵ تن ورق Plate Corten A به شرکت مديريت تولید برق شهید رجايی.

فروش ۱8,۰۰۰ متر لوله "۱2 الی "۱۶ به شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران.
فروش 2۶2 تن، انواع لوله Cr%۱۳  و AISI4140 به شرکت دمیكو.

فروش 4۰۶ متر لوله "۱8 گريد X۵2 شرکت نفت خیز جنوب
فروش 22,۵۰۰ متر لوله "۱۰ گريد B به شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان. 

فروش مقاديری لوله و تعدادی اتصاالت به شرکت حفاری شمال.
فروش 2۵۰ تن تیوب با قطر ۱۷/۵ میلی متر به کارخانجات تولیدی اتمسفر.

فروش 2۰,824 متر لوله "8 گريد X 42 به شرکت توسعه آب و گاز ايران.
فروش بیش از ۱۵۰,۰۰۰ متر  انواع لوله های فوالدی " 2 الی " 2۰ به بیش از 2۵شرکت خصوصی

) پیمانكاران و مجريان پروژه های  گاز رسانی کشوری(.
فروش ۳۳,۹24 متر لوله "2۰ گريد X ۶۰  به شرکت ايران ارتباط.

فروش بیش از ۱۳2۰۰ متر لوله "۱۶ گازی به شرکت های نیاال سازه و بالیای شمال.





Procurement of 48,000 meters in different type of Seamless pipes for 
Jondishapour Company related to Hengam( Gas Refinery Project – 
Qeshm) with IOOC as the end-user
Procurement of 4,500 meters of 16" pipes to Central Province Gas Company.
Procurement of 80 pcs. of different Fittings for Oil Field Development of 
West Azadegan related to CNPCI Co.
Procurement of 18,220 meters of Galvanized pipes to Ilam Province 
Rural Water and Wastewater Company. 
Procurement of 12,500 meters of 6" pipes with thickness of 0.172" and 
API 5L Gr.B to North Khorasan Province Gas Co.
Procurement of 4,800 meters of 12" pipes to Kermanshah Province Gas Co.
Procurement of  96,996 meters of pipes in sizes of 8" and 10"  to Ilam 
Province Gas Company.
Procurement of 132,000 meters of 6,"8,"10" pipes API 5L Gr.B to Golestan 
Province Gas Company.
Procurement of 51,000 meters of pipes in sizes of 4 ,"6 ,"10 ,"12" and 16" 
to East Azarbaijan Province Gas Company.
Procurement of 31,000 meters of 16" pipes in different thickness to East 
Azarbaijan Province Gas Company.
Procurement of 47,000 meters of 10" pipes in different thickness to 
Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province Gas Company.
Procurement of 48,408 meters of pipes in sizes of 10" and 12" to Zanjan 
Province Gas Co.
Procurement of 15,000 meters of 16" pipe to West Azarbaijan Province Gas Co.
Procurement of 21,000 meters of 6" pipe to Part Gas Barsava Co.
Procurement of 100,000 meters of pipes in sizes of 4" and 6" to Yazd 
Province Gas Co.
Procurement of 41,143 meters of 20" in variety of thickness for gas 
transition pipe line to Yazd Province Gas Co.  
Procurement of 37,000 meters of 10" pipes to Iran Industrial Promotion 
Service Co.
Procurement of 8,500 meters of 20" pipes to Ashkan Tejarat Sari Co.
Procurement of 120,000 meters of 16" pipes to West Azarbaijan Province 
Gas Co.
Procurement of 18,500 meters of 10" pipes to Agosta Co.
Procurement of 123,000 meters of pipes in sizes of 3.4",1" and 4" to 
Tehran Province Gas Co.
Procurement of 28,400 meters of 6,"8,"10,"16" pipes to Gasavaran 
Ghaem Co and  Shiva mashaal.
Procurement of   911 meters of 30" conductor pipes to (IOOC).
Procurement of 348 meters of line pipe to Tehran Refinery Co.
Procurement of 6000 meters of 12" pipes to National Iranian South Oil 
Company (NISOC-OIL).
Procurement of 700 meters of 8" steel seamless pipe to NIDC.
Procurement of 1,315 tons of Plate Corten A to Shahid Rajaee Power 
Plant Co.
Procurement of 18,000 meters of pipes in sizes of 6" to 12" to Iranian Oil 
Pipeline and Telecommunication Co.
Procurement of 262 ton of (CR %13 pipes and AISI4140 pipes) to Demico Co.
Procurement of 406 meters of 18" pipes Gr.X52 to National Iranian 
South Oil Company (NISOC-OIL).
Procurement of 22,500 meters of 10" pipes Gr.B to Sistan and Baluchestan  
Province Gas Co.
Procurement of  37,000 meters of 10" Gr.X42 pipes to Iran Industrial 
Promotion Service Co.
Procurement of pipes and elbows for choke manifolds, to North Drilling 
Co. (NDC).
Procurement of 250 tons of tube with thickness of 17.5 mm to 
Atmosphere Industria lGroup Co. 
Procurement of 20,824 meters of 8" Gr.X42 pipes to Iran Water and Gas 
Development Co.
Sold over 150,000 meters of pipes in sizes 2" to 20" with different thicknesses 
to more than 25 private companies.(  local Gas contractors and executors)
Procurement of 33,924 meters of 20" Gr.X60 pipes to Iran ertebat.
Procurement of 13,200 meters of 16" pipes to Niala sazeh and Balia shomal.




