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معرفینامه و رزومه

توسط جمعی از کارشناسان فنی و بازرگانی با 437290شماره ثبت بهبا مسئولیت محدود تیام نوینشرکت 
سال سابقه و تجربه کاري  در امر تأمین قطعات و تجهیزات  براي  صنایع مختلف ایران از 30جمعاً بیش از 

. قبیل  نفت و گاز و پتروشیمی، فوالد، نیروگاه، سیمان و معدن تأسیس گردیده است

:این شرکت داراي دو دپارتمان به شرح ذیل میباشد

نفت و گاز و پتروشیمی)1
فوالد، نیروگاه، سیمان و معدن)2

مهندسی مکانیک ،رك لیسانس در رشته هاي مدیریت بازرگانیابا مدکارشناسان این شرکتر حال حاضر د
.مشغول به کار میباشنددپارتمانهاي فوقدر ، مهندسی شیمی و مهندسی برق ژي رمهندسی متالو،

ذکر جهت در بخشهاي فوق الفعلی و در دست اجرا فعالیت اصلی این شرکت تعقیب و پیگیري پروژه هاي 
این شرکت. تدارك تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز از طریق سازندگان اروپائی و آسیائی میباشدتأمین و 

در صنایع مورد بحث و با توجه به مذکوردر راستاي ایفا نمودن نقشی پررنگ و فعالتر در پروژه هاي 
کشورهاي امارات متحده عربی، دردفاتر اقماري بودنداراو با شرکتهاي خارجیخودارتباطات خوب 

و غیره را نیز ، ابزار دقیقعراق،ایتالیا و آلمان توانایی تهیه اقالم و تجهیزات تحریمی از قبیل پمپ، کمپرسور
.دارد
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:مشتریان عمده این شرکت در صنایع مختلف عبارتند از

:صنایع نفت و گاز)1
شرکت ملی و مهندسی نفت ، شرکت ملی گاز، شرکت ملی پخش فراورده هاي نفتی، شرکت نفت 

، (PGSOC)، شرکت ملی پتروشیمی، شرکت ستاره نفت خلیج فارس (POGC)و گاز پارس 
PEDEC، پتروشیمی اراك، SAFF، شرکت OIEC، شرکت )صدرا(شرکت صنعتی دریایی ایران 

EIEDشرکت،PIDECشرکت 

:فوالدصنایع )2
، فوالد خراسانفوالد خوزستان، فوالد مبارکه، ذوب آهن اصفهان، فوالد یزد

:صنایع سیمان)3
سیمان سپاهان، سیمان ارومیه، سیمان فارس و خوزستان، ، سیمان شرق،درودسیمان , سیمان تهران

سیمان کردستان، سیمان بهبهان

:صنایع نیروگاهی)4
شرکت مپنا، شرکت توانیر

:معدنیصنایع )5
معدن چادرملو، معدن گل گهر، ، شرکت کانی مس، مس سرچشمه، ذغال سنگ کرمان
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:شرکاي تجاري این شرکت عبارتند از
(F&G)ایتالیا تأمین کننده سیستم هاي ایمنی و اطفاء حریقSES Enserشرکت )1

Slug Catcher and Seperatorسازنده چینVeritasشرکت )2

APIچین سازنده پمپهاي سانتریفوژ با استاندارد SSGشرکت )3

سازنده انواع باالبر جرثقیل ضد انفجارStahl Crane Systemشرکت )4
Flare and Incineratorسازنده ایتالیاAir Protechشرکت )5

:همچنین قادر به تهیه اقالم ذیل براي صنایع کشورو پروژه هاي مختلف در دست اقدام میباشیم

:انواع)1

Reactor, Column, Tower, S&T Heat Exchanger,
Plate Type Heat Exchanger, DrumPressure Vessels,

2(Direct and Indirect Fired Heater

3(HRSG و انواع بویلر وWaste Heat Boiler

4(Waste Water Treatment, Potable Water, Water Polishing &
Desalination

5(Instrument i.e. pressure gauge, level gauge, flow meter and so on

6(Process Pumps i.e. Centrifugal, Reciprocating & ScrewChemical

7(Gas Turbine and Steam Turbine

8(Centrifugal and reciprocating compressors

9(Filter Packages & Separation system

10(Different kinds of valves. i.e. control, SPV, Ball, Block, Check, Butterfly,
motor valves, manual valves and so on
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11(Different  kinds of pipes i.e Line pipe, Casing& Tubing, Drill Pipe

12(Piping material i.e. Flanges and fittings

13(HVAC

14(Electric Motor, Switch Gear & Transformer

15(Gearbox and couplings

16(Safety Equipments i.e. the mechanical and Electrical fire fighting systems

17(Conveyor belts

18(Diesel Generator i.e. continues & emergency

19(Material Handling Systems

20(Mining Machinery i.e. Excavator and Drilling rig

21(Different type of Crane i.e. overhead traveling and gantry cranes

شرکت در زمینه تأمین تجهیزات براي صنایع کشور محدود به موارد فوق نبوده و با توجه به امکانات این 
ارتباطات خوب ما با سازندگان و تهیه کنندگان خارجی قادر به تأمین اقالم صنعتی دیگر با توجه به 

.درخواستهاي مشتریان میباشد
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