
 

  Petro NirooSabaCoشرکت پترو نیرو صبا

 تهران محل ثبت:   06/09/1387-335127نوع شرکت :خصوصی سهامی خاص      شماره و تاریخ ثبت شرکت 

 پتروشیمی نیرو، معادن و صنایع معدنیزمینه فعالیت :پیمانکاری عمومی در زمینه های نفت، گاز، 

آب  3رتبه  -تاسیسات و تجهیزات 2رتبه  –نفت و گاز  1رتبه بندی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی )سازمان مدیریت سابق(:رتبه 

 ابنیه  3رتبه  –

 عفری زیارتی)نایب رییس  هیات مدیره(هادی ج  )مدیر عامل(  عمران بائوج خوشامیان)رییس هیات مدیره(رضایی واحدهیئت مدیره: امیر

 سال 20کار مرتبط:ی ارشد مهندسی عمران       سابقه امیر رضایی واحد                 مدرک تحصیلی:کارشناس :مدیر عامل

 کارشناسی و کارشناسی ارشدران :مدارک تحصیلی مدی

 پروژه های در دست اجرا پروژه های انجام شده

عمومی الکتریکی و مکانیکی برق  خرید و اجرای تاتسیسات

 پتروشیمی مهر و مروارید و کاویان

 خرید و عملیات اجرایی پتروشیمی کارون

نصب و اجرای تاسیسات برقی از پتروشیمی دماوند به پتروشیمی 

 مهر، مروارید و کاویان

شرکت  2و1تعمیرات اساسی و حوض خشک شناورهای کاسپین 

 نفت خزر

خشکی بندر کاوه قشماحداث تاسیسات بخش  احداث تصفیه خانه فاضالب صنعتی شهرک صنعتی سفیدرود  

 رشت

  اجرای عملیات سیویل و محوطه سازی سایت پتروشیمی لرستان

واحد زالل ساز اکسیالتور تصفیه خانه آب تهران 5بازسازی    

اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و زیر زمینی پتروشیمی 

 لرستان

 

لوله کشی رو زمینی و زیر زمینی پروژه متانول  اجرای عملیات

 کاوه

 

  پروژه انتقال ته ریزه های سیلیکون های هوایی گلگهر سیرجان

  پروژه آبگیری از ترازهای باالی سد یامچی اردبیل

  پروژه آبرسانی به زونهای اردبیل 

   GREخرید و نصب خط لوله  پتروشیمی دماوند

ید انیدرید مالئیک، رزین های پلی پتروشیمی ماهشهر طرح تول

 EPCاستر غیر اشباع، اسید فوماریک به صورت 

 

 2000عملیات پوشش داخلی و خارجی لوله های بتنی به قطر    

 میلیمتر احیای دریاچه ارومیه

 

ارتقای سامانه ایمنی و آتش نشانی کارگاه مهندسی و سیستم 

 در انبار نفت شهر ری EPCجمع آوری درین به روش 

 

 



 

 سایر موارد:

نفر پرسنل دائم 216نفر از  71تعداد کارشناسان:  

حسن انجام کار: پتروشیمی لرستان، سازمان منطقه آزاد قشم، مجتمع بندری دریایی قشم، پتروشیمی مهاباد، متانول کاوه، شرکت 

 مهندسی و حفاری اوشال

گواهینامه صالحیت ایمنی  – HSE-MS /ISO/TS29001- 2010 / ISO9001:2015 / ISO 14001 – 2015دارای گواهینامه: 

 گواهی صالحیت پیمانکاری –پیمانکاران 

 

 6-5واحد  – 32پالک  –دران شریفی اخیابان بر –خیابان گاندی شمالی  –میدان ونک  –آدرس دفتر مرکزی: تهران 

Ave.Vanak Sq.Tehran.Iranunti 5.6  No32 sharifi St North Gandhi      

 09123725880همراه:          61-88674960تلفن:      فکس:  88674962

info@pnsgroup.co   Petro Niroo Saba www.pnsgroup.co      in:Petro Niroo Sab 
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