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تامین قطـعات و تجهیزات و خدمات مهندسی 
و پیمانکاری در حـــوزه نفت، گـاز، پتروشیمی، 
پاالیشــــگــــــاه، نیـــروگــــــــاه و آب و فـاضـــالب
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اقتصاد سریعًا در حال رشد ایران و نیازهای روز افزون صنایع نیروگاهی، نفت، گاز، پتروشیمی و ... به حجم وسیعی از تجهیزات و خدمات مهندسی و پیمانکاری مورد 
نیاز، باعث شده تا نیاز به واردات قطعات و تجهیزات  و ارائه خدمات با کیفیت درجه یک آنهم از طریق شرکتی که بتواند چنین خدماتی را بصورت یکپارچه و از 
طریق مدیریتی توانمند و قابل اعتماد به شرکت های داخلی ارائه نماید، بشدت احساس گردد. این در حالی است که گستردگی صنایع کشور در کنار ضرورت های 
دیگری نظیر استفاده از دانش روز دنیا، ارتباط با شرکت های صاحب تکنولوژی، طراحی های جدید، مدرنیزاسیون تاسیسات قدیمی و تامین مالی پروژه ها موجب 
شده تا کیفیت تجهیزات و خدماتی که در این صنایع مورد استفاده قرار می گیرد، به دلیل نقش بسیار مهمی که عملکرد صنایع مادر در توسعه و ثبات اقتصاد ملی 

دارد، بسیار حائز اهمیت باشد. 
در همین راستا شرکت ساناتاو فعالیت خود را با نگاهی نو به زنجیره تامین تجهیزات ، خدمات مهندسی و پیمانکاری و راه کارهایی جهت ارتقا وضع موجود و همچنین 
تامین مالی و فاینانس خارجی در حوزه های مختلف صنعتی و ارائه سرویس ها و خدمات مورد نیاز این صنایع با کیفیت عالی، قیمت رقابتی و تحویل، نصب و راه 
اندازی  در کوتاهترین بازه زمانی آغاز نموده و موفق شده با استفاده از دانش و تجارب ارزشمند تیم مدیریتی خود و استفاده از پرسنلی کارآزموده و همچنین ارتباط 
و بهره گیری از تجربه شرکت های معتبر بین المللی و همچنین شناخت کافی از نیازهای صنایع نیروگاهی، نفت، گاز، پتروشیمی، آب و فاضالب و... روش های 
نوینی را به منظور برخورد هوشمندانه با چالش های تامین تجهیزات، خدمات مهندسی و پیمانکاری و ارائه سرویس های مورد نیاز صنایع مورد اشاره، بکار بگیرد.

از همین رو خداوند متعال را شاکریم که علی رغم تمام نامالیمات بین المللی و رخدادهای اقتصادی،همچون نوسانات نرخ ارز، تحریم ها و ... شرکت ساناتاو از زمان 
شروع فعالیت های خود توانسته است در مقایسه با سایر شرکتهای همنوع و همسطح ایرانی عملکرد بسیار مناسب و متمایزی داشته باشد و مانع از ایجاد اخالل در 
چرخه تامین تجهیزات و خدمات مهندسی  مورد نیاز پروژه های ملی در دست اجرا گردد. این عملکرد نتیجه همدلی و همکاری، مدیران و کارکنان پرتالش شرکت 
ساناتاو بوده و اکنون ما آماده ایم تا براساس تجارب کسب کرده قبلی و نیز برنامه های راهبردی جدید، خدمات موثر و کارآمد خود را در کوتاه ترین زمان و با کیفیت 
برتر، آنهم با توجه به دیدگاه های جدید حاکم بر شرکت ارائه نمائیم. مطمئنًا عشق به اعتالی میهن و پذیرش سختی ها و مرارت ها در این برهه زمانی، آینده نسل 
بعد را تضمین و فرهنگ کار و تالش را در کشور نهادینه خواهد کرد. لذا امید می رود این خدمت رسانی باعث کارآمدی، رشد و شکوفایی صنایع مختلف کشور 

و در نهایت اقتصاد کشور در همه ابعاد گردد. 

پیام مدیریت
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در حال حاضر یکی  از کلیدی ترين مسائل پیش روی پروژه های بزرگ صنعتی که در سراسر کشور در دست اجرا می باشند، 
دسترسی به منابع پايدار تامین قطعات، تجهیزات، خدمات مهندسی و پیمانکاری با کیفیت و مناسب به لحاظ قیمت و همچنین 
تامین مالی پروژه ها و فاینانس خارجی می باشد. در اين بین صنايع نیروگاهی، نفت، گاز، پتروشیمی و آب و فاضالب به لحاظ 
حساسیت های خاص تكنولوژیکی از اهمیت ويژه ای برخودار بوده و به تبع آن ارائه این خدمات در صنايع مذکور از حساسیت های 
خاصی برخوردار می باشد. در همین راستا شرکت ساناتاو با بهره گیری از دانش تخصصی مدیران و کارکنان خود در زمینه های مختلف 
مرتبط با صنايع نیروگاهی، نفت، گاز و پتروشیمی و ... توانایی انجام منبع يابی و تامین كاال و تجهیزات، خدمات مهندسی و پیمانکاری  
مورد نیاز در صنايع ياد شده را به طور مستقیم از برترین شرکت های جهانی، داشته و قادر به ارائه مشاوره و اطالعات صحیح 

فنی از آنچه كه مشتريان در پی آن هستند، می باشد. 
افتخار ما این است که از طریق ایجاد نمایندگی های انحصاری با برندهای معتبر بین المللی اروپایی، روسی، آمریکایی و آسیایی، 
آنهم به لطف وجود یک رابطه کاری 40 ساله با این شرکت ها، به عنـوان منبعی منحصر به فرد به تامین خواسته های مشتریان 
خود بپردازیم و نیز تالش می کنیم که سطح تجارت و خدمات رسانی به آنان را تا حد اعالیی ارتقاء بخشیم. در همین راستا 
دفتر مرکزی شرکت ساناتاو، به لطف ارتباط مستقیم خود با سازندگان و تامین کنندگان کاال و تجهیزات و شرکتهای مهندسی و 
پیمانکاری در سراسر جهان عالوه بر اینکه امکان طراحی، تامین و نصب بهترین و با کیفیت ترین تجهیزات و قطعات  مورد نیاز 
صنایع مختلف را در حوزه فعالیت های خود دارا می باشد، از طریق شرکای معتبر بین المللی خود نیز قابلیت اجرای  پروژه های 
پیمانکاری را بصورت  EPC ,BOT و همچنین EPC+F آنهم مطابق با باالترین استانداردهای فنی و مهندسی روز دنیا و با رقابتی ترین 

قیمت )بصورت ارزی و ریالی( برای کارفرمایان محترم درکوتاهترین زمان ممکن را دارا می باشد. 

ساناتاو: نامی نو، تجربه ای کهن
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چشم انداز
چشم انداز اصلی شرکت ساناتاو تبدیل شدن به یک شریک قابل اعتماد برای شرکت های  معتبر جهانی در بازار ایران و تثبیت موقعیت 
با  تاسیسات مرتبط  نیروگاه ها و سایر  نیاز  پیمانکاری مورد  و  تامین کننده درجه یک تجهیزات و سایر خدمات مهندسی  بعنوان  شرکت 

صنایعی نظیر نفت، گاز، پتروشیمی، تجهیزات و ... برای کارفرمایان  ایرانی می باشد.

همکاری با مطرح ترین سازندگان و پیمانکاران صنعتی در سطح جهان، اخذ نمایندگی، تامین تجهیزات و قطعات با کیفیت در حوزه فعالیت های 
شرکت و ارائه خدمات با کیفیتی بینظیر به منظور گسترش توانمندی های شرکت  با رویکردهای ذیل اساس و بنیان کار ما است:

• شناخت و پیش بینی نیازهای پروژه های ایران و منطقه خاورمیانه و برنامه ریزی جهت تحقق این نیازها
• بسط حوزه فعالیت های شرکت از ایران به کشورهای همجوار و تثبیت جایگاه و اعتبار شرکت در بازارهای جدید

• جذب نیرو های متخصص، متعهد و نخبه و الویت دادن به کار مبتنی بر دانش

استراتژی

ماموریت شرکت ساناتاو
• کمک به ارتقا، نوآوری و توسعه پایدار صنعتی و مدرنیزاسیون در صنایع ایران

• تالش برای انتقال دانش فنی  برترین تکنولوژی های روز دنیا و بومی سازی آنها در ایران
• حضور فعال در زنجیره تامین تجهیزات و کاال برای صنایع باالدستی و پایین دستی با اتکا به مزیت های نسبی موجود در کشور

• توسعه ارتباطات موثر و بی واسطه با شرکت ها  و سازندگان معتبر اروپایی، روسی و آسیایی
• توسعه همکاری با شرکت های معتبر بین المللی و صاحبان دانش فنی

• ارائه به روزترین تکنولوژی های روز دنیا با بهترین خدمات به مشتریان و کارفرمایان و کسب رضایتمندی آنها
• توسعه و بهبود زنجیره تامین تجهیزات و کاال، حذف واسطه ها و کاهش هزینه های عملیاتی با ارائه خدمات اصولی و به روز دنیا

• حضور فعال، چشمگیر و موثر در عرصه های بین المللی و جذب مشارکت خارجی
• توسعه سرمایه گذاری در حوزه های جذاب صنعت، تامین مالی و جذب فاینانس خارجی برای پروژه های کشور

• توسعه و بهبود فعالیت و ارتباطات در بازارهای جدید خصوصا در محدوده کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای مشترک المنافع و خاورمیانه
• بهبود و ارتقاء جایگاه شرکت ساناتاو در عرصه داخلی و بین المللی از منظر مشتریان و کارفرمایان
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ارزش های کاری و حرفه ای ساناتاو
درنگرش تیم مدیریتی شركت ساناتاو، كسب وكار یك فعالیت كثیرالوجه است. در عین حالی كه محور این فعالیت سودآوری می باشد اما 
رضایت سایر ذینفعان )شركای بین المللی و كارفرمایان شركت( را نیز شرط الزم برای این سودآوری می داند. بنابراین تیم مدیریتی شركت 
ساناتاو بصورت پیوسته و فزاینده رضایت كلیه ذینفعان خود را محقق ساخته و سازوكارهایی را بدین منظور توسعه داده و بطور مستمر بهبود 
می بخشد. در واقع می توان گفت شركت ساناتاو به دلیل تعهد به چنین تفکری و همچنین اجرای استراتژیها و سیاستهای نوآورانه خود، 
رشد مداومی را در فضای كسب و كار تجربه نموده است. بر همین اساس مهمترین اصول اخالقی و ارزش های حرفه ای مورد تاكید شركت 

ساناتاو عبارتند از: 

• احترام به كلیه قوانین و مقررات عمومی جاری در كشور
• مشتری مداری، صداقت، مسئولیت پذیری، تعهد سازمانی و پاسخگویی تا تحقق كامل تعهدات

• ایجاد رابطه سودآور و رضایتمندانه دو جانبه با تامین كنندگان تجهیزات و ارائه دهندگان خدمات 
• پایبندی به ارزش های اخالقی، حفظ كرامت انسانی و تأمین رضایت شغلی كاركنان

• توجه به مسئولیت های اجتماعی و مشاركت در بهبود زیر ساخت های كشور
• رقابت سالم و حفظ اخالق در تعامل با رقبا

• یادگیری مستمر، خالقیت، نوآوری و كارآفرینی
• انعطاف پذیری، پویایی و ریسک پذیری

• بهبود مستمر نتایج و توانمندیها 

اهداف ما
• تامین تجهیزات و خدمات مهندسی و پیمانکاری  از طریق شرکت های معتبر بین المللی بر اساس نیازمندی های کارفرما.

• حمایت کارفرمایان  به منظور دستیابی به تکنولوژی و دانش فنی روز دنیا و رفع نیازهای اساسی موجود در صنایع و پروژه های کشور.

• اعتماد سازی در روابط فی ما بین شرکت ساناتاو با کارفرمایان خود به عنوان مهمترین رکن در خط مشی کیفیت این شرکت می باشد.
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دالیل برتری ساناتاو  نسبت به رقبای داخلی
برتری شرکت ساناتاو در حوزه بازرگانی صنعتی و خدمات پیمانکاری، تنها به دلیل داشتن نمایندگی انحصاری از ده ها شرکت مطرح و معتبر بین المللی در حوزه صنایع نیروگاهی، نفت، گاز، پتروشیمی و ... نمی باشد؛ در واقع باید گفت 
این شرکت با داشتن  ارتباط مستقیم با شرکت های بین المللی، تمام واسطه های فی ما بین را حذف نموده و موجب افزایش سرعت،صحت و کیفیت ارائه خدمات و ارتباطات گشته است همچنین به دلیل حذف واسطه گری و کاهش 
هزینه های باالسری، امکان ارائه قیمت های کامال رقابتی را به کارفرمایان خود دارا می باشد.به عبارتی می توان گفت شرکت ساناتاو تنها نماینده شرکت ها و پیمانکاران خارجی در ایران نمی باشد بلکه به عنوان همکار و شریک آنها 
در ایران فعالیت می نماید که این امر موجب ارتباط قوی و گسترده می گردد و توانایی ها و انعطاف پذیری شرکت ساناتاو را در ارائه خدمات خود مطابق  با نیازهای کارفرمایان افزایش می دهد. بعالوه این نوع ارتباطات در شرایط 
حساس بین المللی کنونی برای شرکت ساناتاو امکان فعالیت در راستای کاهش تاثیر تحریم های ظالمانه بر کشور عزیزمان را فراهم نموده است. اما صرفنظر از وجود چنین رابطه قدرتمندی بین دفتر مرکزی شرکت ساناتاو با همکاران 

بین المللی این مجموعه و گسترش روز افزون نمایندگی های انحصاری این شرکت، می توان مهمترین دالیل برتری ساناتاو نسبت به سایر شرکت های داخلی را به شرح ذیل دسته بندی نمود:
EPC+F توانایی تامین مالی و ارائه فاینانس خارجی از طریق پیمانکاران بین المللی  برای پروژه های •

• روابط نزدیک و انحصاری با سازندگان و شرکت های اروپایی و آسیایی.
• سرعت باال در پاسخگویی به کارفرمایان و تحویل کاال و ارائه خدمات در کوتاهترین زمان ممکن.

• ارائه کلیه گواهینامه ها و استانداردهای جهانی کاالها و تجهیزات فروخته شده به مشتریان همزمان با تحویل آنها.
• ارائه کلیه خدمات در زمینه تامین و ترخیص کاال بر مبنای دانش مهندسی و با تسلط کامل بر استانداردهای روز دنیا .

• همکاری موثر با کارفرمایان بصورت کامال شفاف و جلب رضایت مشتریان در زمان اجرای پروژه ها و پس از آن. 
• ارائه قیمت کامال رقابتی و حفظ اطالعات محرمانه کارفرمایان.

• خدمات پس از فروش حرفه ای و ممتاز.
• ارائه برترین راه کارهای مهندسی جهت ارتقاء و مدرنیزاسیون واحد های موجود در صنایع کشور.
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پیمانکاری  های  پروژه  برای  خارجی  فاینانس  ارائه  و  مالی  تامین  توانایی 
دومین نقطه تمایز ویژه شرکت ساناتاو در مقایسه با سایر شرکت های داخلی 
محسوب می شود. در واقع باید گفت این شرکت با اتکا به چند دهه فعالیت 
مستمر و موثر مدیران خود در صنایع نیروگاهی، نفت، گاز، پتروشیمی، آب و 
فاضالب توانسته است تا همزمان با تقویت بخشهای فنی و بازرگانی شرکت، 
کشور  در  مخصوصا  خود  المللی  بین  شرکای  با  پایدار  روابط  خلق  طریق  از 
روسیه، در زمینه تامین مالی و مشارکت و سرمایه گذاری در طرحهای صنعتی 
نیز گامهای استواری بردارد؛ به گونه ای که هم اکنون قادر به ارائه راه حلهای 
تامین  محوریت  با  صنعتی  های  پروژه  فاینانس  زمینه  در  نوینی  و  متنوع 
شرایط  از  برخورداری  صورت  در  روسی  های  شرکت  و  ها  بانک  از  سرمایه 
مناسب می باشد. برخورداری شرکت ساناتاو از چنین امتیاز ویژه ای از آن 
جهت حائز اهمیت بسیار می باشد که کمبود منابع مالی طی سال های اخیر 
در  این  است.  بوده  ایران  اقتصاد  واقعی  بخش  مشکالت  بزرگترین  از  یکی 
حالی است که این مشکل همچنان گریبانگیر تمام بخش های اقتصاد کشور 
است و ظاهرا هم راه حلی جز هموار کردن مسیر انتقال سرمایه های خارجی 
و تزریق منابع مالی از طریق برقراری ارتباط با نهادهای مالی بین المللی برای 
رفع این مشکل در کوتاه و میان مدت وجود ندارد. در همین راستا شرکت 
ساناتاو آماده مشاوره و اخذ تسهیالت فاینانس از بانک ها و موسسات مالی و 

اعتباری بین المللی طرف قرارداد خود می باشد. 

02توانایی تامین مالی

04

01

03

Gazprombank

Sber Bank

Promsvyaz bank

VEB Bank

یک  خاص(  )سهامی   )GPB )یا   Gazprombank بانک 
کشور  بزرگ  بانک  سومین  و  است  روس  دولتی  بانک 
و  باشد. حوزه های کسب  بر مبنای دارایی ها می  روسیه 
بانکداری  میدهد:  پوشش  را  ذیل  موارد  بانک  اصلی  کار 
و  گذاری  سرمایه  بانکداری  خرد،  بانکداری  شرکتی، 
خدمات سپرده گذاری. فعالیتهای بانکداری شامل داد و 
ستد اوراق بهاداری، عملیات مبادله ارز خارجی، عملیات 
خرید و فروش فلزات گرانبها، عملیات ترخیص و خدمات 

تسویه حساب می گردد.

بانکداری  و  مالی  خدمات  شرکت   Sberbank بانک 
واقع  آن در مسکو  است، که دفتر مرکزی  روسیه  دولتی 
نام  با   2015 سال  تا  شرکت  این  همچنین  است.  شده 
بانک  میشد.  شناخته  نیز   »Sberbank of Russia«
Sbernank در چندین کشور اروپایی و کشورهای تشکیل 
فعالیت  نیز  شوری  جماهیر  اتحاد  فروپاشی  از  پس  شده 
دارد. از سال 2014، این بانک بزرگترین بانک در روسیه 
و اروپای شرقی و سومین بانک بزرگ در اروپا با رتبه 33ام 

در جهان و اولین بانک در اروپای مرکزی می باشد.

قرار  روسیه  بزرگ  بانک  میان 10  در   Promsvyazbank
بانک  سیستماتیک  و  مهم  مالی  نهاد   11 از  یکی  و  دارد 
مرکزی روسیه محسوب می گردد. که بانکی دولتی با بیش 
از 20 سال سابقه در ارائه دامنه ای وسیع از خدمات است. 
Promsvyazbank به عنوان بانک اصلی برای پیاده سازی 
سفارشات دفاعی دولت و ارائه خدمات برای قراردادهای 
ای  دامنه  بانک  این  است.  گردیده  انتخاب  بزرگ  دولتی 
وسیع و کامل از خدمات را برای مشتریان خرد و شرکتی 

و بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط ارائه می نماید.

و  شده  تاسیس   1922 آگوست   18 در  بانک  این 
را  خود  فعالیت  سال  ششمین  و  نود  حاضر  حال  در 
است.  مسکو  در  آن  مرکزی  ساختمان  میکند.  تجربه 
دولتی  توسعه  بانک   )VEB )یا   Vnesheconombank
های  پروژه  برای  مالی  تامین  خدمات  که  است  روسیه 
ارائه  را  روسیه  اقتصادی  توسعه  راستای  در  متفاوت 
بانکداری  فعالیتهای  در  بانک  این  البته  نماید.  می 
برای   VEB بانک  از  روسیه  دولت  ندارد.  دخالت  خرد 
پشتیبانی و توسعه اقتصادی روسیه و مدیریت بدهی های 

دولتی و خارجی این کشور استفاده می کند.
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نفت و گاز 

ایران  ویژه  به  و  جهان  در  صنایع  بزرگترین  و  موثرترین  از  نفت  صنعت 
است. نفت، عالوه بر اینکه منبع عمده تامین انرژی در دنیای امروز است، 
نقش مهمی نیز در تعیین میزان قدرت ملی و اعتبار بین المللی کشورهای 
مختلف ایفا می کند. بخش نفت در اقتصاد ایران سال های زیادی است 
که عمده درآمد ملی کشور را تامین می نماید و به معنای وسیع کلمه پایه گذار 
خود  فعالیت  ابتدای  از  صنعت  این  که  چرا  است؛  کشور  صنعتی  توسعه 
کماکان  نقش  این  البته  و  داشته  ایران  اقتصاد  در  کلیدی  و  اساسی  نقش 

تداوم دارد.
کشورهای  نیاز  اینکه  بر  اعتقاد  با  ساناتاو  شرکت  مدیران  راستا  همین  در 
ایران عزیز اسالمی، سبب گسترش روابط سیاسی  انرژی  به منابع  جهان 
کشور و افزایش وابستگی های بین المللی و توسعه اقتصاد ایران می شود، از 
ابتدای شروع فعالیت های خود، توجه بسیار ویژه ای به این صنعت داشته 
و تالش نموده اند تا با ایجاد ارتباط با شرکت های مطرح بین المللی، عالوه 
بر تشویق آنها به سرمایه گذاری در حوزه های مختلف صنعت نفت و گاز 
کیفیت،  با  تجهیزات  تامین  تکنولوژی های جدید،  ورود  زمینه  در  کشور، 
ارائه خدمات پس از فروش و .... نقش مهمی را ایفا نمایند؛  زیرا شدیدا 
بر این باورند که توسعه صحیح و اصولی این صنعت می تواند باعث رونق 
به  آنکه  به شرط  اقتصادی شود،  رکود  از  و همچنین خروج  کار  و  کسب 

توانمندی ها و فناوری های روز دنیا مجهز شویم.

خدماتی که ما در این زمینه ارائه می دهیم؟
• تامین فاینانس و منابع مالی خارجی برای پروژه های مختلف این صنعت 

در حوزه های باالدستی و پائین دستی
• تامین تجهیزات و قطعات یدکی اصلی و جانبی

• ارائه خدمات سوپروایزری
• خدمات مهندسی و مشاوره ای

• برگزاری دوره های آموزشی و سمینارهای تخصصی

پروژه های شرکت در این زمینه؟
• پیمانکار خدماتی شرکت گازپروم روسیه در ایران به مدت 4 سال در امر 

فاینانس فاز 2 عسلویه
• نماینده شرکت ترانس نفت روسیه در امر الیه شکنی چاههای نفت

منطقه  اکتشاف  امر  در  بالروس  کشور  نفت  بالروس  شرکت  نماینده   •
جنوب

نمایندگی های بین المللی شرکت ساناتاو در این صنعت؟
Konar Company

Uralmash Company
System Service Company

InBurTech LLC
Almaz Company

New Technologies Company
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سد و نیروگاه های برق آبی

در چند دهه اخیر با توجه به رشد جمعیت شهری و افزایش مصرف منابع 
طبیعی، موضوع تامین و ذخیره سازی آب مصرفی در بخش های شرب، 
کشاورزی و صنعتی اهمیتی روز افزون یافته و به نوعی به یکی از دغدغه های 
به  آن  از  ایران که  این موضوع در  تبدیل شده است.  امر  متولیان  جدی 
عنوان یک کشور نیمه خشک و با منابع محدود آبی از آن یاد می شود، 
اهمیت دوچندانی یافته و از همین رو لزوم حفظ منابع آبی موجود به محور 

فعالیت های عمرانی دستگاه های اجرایی مسئول مبدل شده است.
از  یکی  بعنوان  همزمان  بصورت  میتوان  سدها  از  که  است  حالی  در  این 
که  چرا  نمود  استفاده  نیز  کشور  نیاز  مورد  برق  تولید  برای  اصلی  منابع 
از  استفاده  به  نیاز  عدم  آبی،  های  نیروگاه  از  استفاده  مزیت  بیشترین 
است.  سوخت  تأمین  به  مربوط  های  هزینه  حذف  نتیجه  در  و  سوختها 
فسیلی  برقابی سوخت  های  نیروگاه  اینکه  به  توجه  با  گفت  باید  واقع  در 
مصرف نمی کنند، جزو تاسیسات دوستدار محیط زیست و نیروگاه های 
پاک محسوب می شوند و هزینه انرژی الکتریکی تولیدی در یک نیروگاه 
و  گاز طبیعی  نفت،  نظیر  قیمت سوختهای فسیلی  تغییرات  از  تقریبًا  آبی 
زغال سنگ مصون است. عالوه بر آن این نیروگاه ها در کنترل فرکانس 
شبکه نقش مؤثری دارند و می توانند ضریب بار شبکه را بهبود بخشند. 
به عبارتی عدم نیاز به سوخت ، زمان راه اندازی بسیار کوتاه ، حفظ محیط 
زیست و عدم ایجاد آلودگی و عمرمفید باال از شاخصه های نیروگاههای 
برق آبی بوده و در همین راستا می توانند نقش مهمی در تامین انرژی مورد 

نیاز کشور داشته باشند.
در همین راستا شرکت ساناتاو با اعتقاد بر اینکه عملکرد بهینه و ساخت 
سدها و نیروگاه های برق آبی کشور می تواند نقش موثری در توسعه سایر 
از تجربه 40 ساله مدیران  بهره گیری  به  اقدام  نماید،  ایفا  صنایع کشور 
خود و اخذ نمایندگی از بزرگترین شرکت های معتبر بین المللی نموده است 

تا بتواند نقش موثر و پر رنگی برای کارفرمایان خود در این حوزه ایفا نماید.

خدماتی که ما در این زمینه ارائه می دهیم؟
• تامین فاینانس خارجی جهت ساخت سدها و نیروگاه های جدید

• مدرنیزاسیون و توسعه سدها و نیروگاه های برق آبی موجود در کشور
• انجام تعمیرات اساسی و میان دوره ای مورد نیاز سدها و نیروگاه ها

• تامین تجهیزات و قطعات یدکی اصلی و جانبی مورد نیاز سد ها و نیروگاه های 
برق آبی

• ارائه خدمات مهندسی و مشاوره ای
• برگزاری دوره های آموزشی و سمینارهای تخصصی

پروژه های شرکت در این زمینه؟
در  روسی  نیروگاهی  های  شرکت  کنسرسیوم  ایرانی  شریک  و  نماینده   •

پروژه EPC+F طرح توسعه نیروگاه آبی سد دز و افزایش ارتفاع آن
• ارائه فاینانس خارجی به مبلغ تقریبی 350 میلیون یورو برای پروژه طرح 
از کشور روسیه به همراه  ارتفاع آن  افزایش  نیروگاه آبی سد دز و  توسعه 

شیت بانکی
نمایندگی های بین المللی شرکت ساناتاو در این صنعت؟

Tyazhmash Company
Energomash Export Company

Hydroproject Institute
Inter RAO Export

Soma Company
BWT Group
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اقتصادی  توسعه  در  مادر نقش مهمی  و  بنایی  زیر  به عنوان صنعت  برق  صنعت 
و رفاه جوامع دارد. اهمیت برق از آن جهت است که به دلیل امکان به کارگیری 
تکنولوژی های مدرن تر و نیز مالحظات زیست محیطی، در تمامی زمینه های 
فعالیت می تواند به عنوان انرژی مناسب انتخاب شود و در همین راستا ضروریست 
تا پشتیبانی مناسبی از صنعت برق و رفع چالش های آن به عمل آید. در واقع باید 
گفت پیشرفت و توسعه تکنولوژی، کوچک سازی و افزایش بهره وری سیستم ها، 
با برقی شدن تجهیزات همراه است، به این معنی که بسیاری از فناوری هایی که 
از انرژی دیگری در آنها استفاده می شده، امروزه برقی شده اند و این خود دلیل 

محکمی است که باید به این انرژی مهم توجه جدی شود. 
های  شرکت  ورود  اینکه   بر  اعتقاد  با  ساناتاو  شرکت  مدیران  راستا  درهمین 
مدیران  علمی  بنیه  تقویت  جدید،  های  تکنولوژی  از  استفاده  المللی،  بین  معتبر 
روز  تحوالت  و  دانش  با  آنها  آشنایی  و  انتقال  و  توزیع  های  کارشناسان شرکت  و 
این صنعت می تواند در پویایی شرکت ها و حل بخشی از مشکالت موجود موثر 
باشد، در تالشند تا با جذب منابع مالی خارجی و بسترسازی برای حضور شرکت های 
معتبر بین المللی در صنعت برق کشور، مانع از آن شوند تا مشکالتی نظیر تحریم، 
مشکالت بودجه ای و .... منجر به قطع برق و اخالل در روند تولید و انتقال شده 
و این صنعت را که نقش پررنگی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا میکند دچار بحران 

نماید.

خدماتی که ما در این زمینه ارائه می دهیم؟
• ارائه به روزترین تکنولوژی های موجود در کشور روسیه در زمینه تولید، انتقال 

و توزیع برق
• تامین فاینانس خارجی جهت ساخت شبکه های انتقال و توزیع

• مدرنیزاسیون و همچنین ارائه راهکارهای اتوماسیون شبکه های انتقال و توزیع 
برق موجود در کشور با همکاری شرکت های معتبر بین المللی

• تامین تجهیزات و  قطعات یدکی اصلی و جانبی مورد نیاز شبکه تولید، انتقال 
و توزیع برق

• ارائه خدمات مهندسی و مشاوره ای
• برگزاری دوره های آموزشی و سمینارهای تخصصی

پروژه های شرکت در این زمینه؟
• نصب پایلوت تجهیزات توزیع در برق منطقه ای مشهد

• ارائه راهکار جامع شبکه اتوماسیون برای شرکت مادر تخصصی توانیر

نمایندگی های بین المللی شرکت ساناتاو در این صنعت؟
i-Tor Company

RF Sens Company
Metsbyt Company
Superox Company

Trinity Company

انتقال و توزیع برق
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امروزه روش های متفاوتی برای تولید برق مورد استفاده قرار می گیرد، اما در کشور ایران به دلیل دارا بودن منابع 
غنی نفت و گاز، استفاده از سوخت های فسیلی برای تولید برق، اقتصادی تر و مرسوم تر است. به همین دلیل 
نیروگاه های حرارتی به عنوان منبع اصلی تولید انرژی الکتریکی در کشور به شمار می روند و در عین حال به 
عنوان مصرف کننده عمده سوخت های فسیلی نیز محسوب می شوند و از این جهت میتوان آنها را به عنوان 
راستا مدیران  برشمرد. درهمین  بهینه سازی مصرف سوخت های فسیلی  و  بالقوه صرفه جویی  پتانسیل های 
شرکت ساناتاو با اطالع از اینکه بیش از 90 درصد برق مورد نیاز کشور در نیروگاه های حرارتی تامین می شود، بر 

این باورند کیفیت نیروگاه ها و باال بودن راندمان آنها نقش مهمی در تولید برق کشور دارد.
در واقع باید گفت در صورتی که راندمان نیروگاه های حرارتی، یک درصد افزایش یابد، عالوه بر اینکه شبکه 
برق کشور از سرمایه گذاری برای ساخت یک نیروگاه ۶00 مگاواتی بی نیاز می شود، مصرف سوخت نیز حداقل 
به اندازه یک درصد کاهش خواهد یافت؛ به گونه ای که با توجه به انواع سوخت مصرفی نیروگاه های حرارتی، 
در مصرف گاز طبیعی ۵0۳ میلیون مترمکعب، در مصرف گازوئیل 9۵ میلیون لیتر و در مصرف نفت کوره ۱۷۸ 
میلیون لیتر صرفه جویی خواهد شد. نکاتی که به شرح فوق ارائه گردید همگی مؤید اقتصادی بودن سرمایه 
گذاری هر چه بیشتر در حوزه نوسازی و بهسازی نیروگاه های حرارتی و انگیزه ای برای تیم مدیریتی این شرکت 

برای توسعه فعالیت های خود در زمینه نوسازی و بهسازی ظرفیت نیروگاه های حرارتی می باشد.

خدماتی که ما در این زمینه ارائه می دهیم؟
• تامین فاینانس خارجی جهت ساخت واحدهای جدید 

• مدرنیزاسیون، ارتقاء و بازتوانی  واحدهای نیروگاهی موجود 
• ارائه خدمات سوپروایزری 

• تامین کلیه تجهیزات و  قطعات یدکی اصلی و جانبی مورد نیاز نیروگاه های حرارتی
• انجام تعمیرات اساسی و میان دوره ای

• خدمات مهندسی و مشاوره ای
• تامین نیروی متخصص ایرانی و خارجی

• برگزاری دوره های آموزشی و سمینارهای تخصصی

پروژه های شرکت در این زمینه؟
• شریک ایرانی کنسرسیوم شرکت های نیروگاهی روسی در پیشنهاد طرح بازتوانی و افزایش بار نامی نیروگاه 

بخاری رامین اهواز 
• ارائه فاینانس خارجی به مبلغ تقریبی  4۵0 میلیون یورو برای بازتوانی نیروگاه بخاری رامین اهواز

• مدیریت قرارداد خرید، سوپر وایزری و نصب و راه اندازی دو واحد توربین انبساطی هشت مگاواتی در نیروگاه 
شهید محمد منتظری اصفهان به صورت موفق برای اولین بار در ایران

• انجام ۳ دوره تعمیرات اساسی نیروگاه شهید منتظری اصفهان
• برنده مناقصه تامین سیستم گاورنینگ ولو نیروگاه شهید محمد منتظری

• برنده مناقصه تامین سیستم ولوهای فشار قوی نیروگاه شهید محمد منتظری 
• انجام مدیریت خدمات مشاوره ای ، بررسی ، جمع آوری اطالعات و ارائه پیشنهاد طرح ارتقاء راندمان نیروگاه 

شهید محمد منتظری به شیوه سیکل ترکیبی بر اساس نیروگاه سیکل ترکیبی رازدان ارمنستان
• تعمیر روتور و توربین فشار قوی نیروگاه رامین اهواز در کارخانه توربین سازی ال.ام.ز روسیه

• ارائه خدمات مهندسی و نظارت بر طرح ذغال سوز کردن بویلر نیروگاه زرند کرمان
• تامین سیل های آب بندی توربین نیروگاه زرند کرمان

• پیمانکار تامین نیروی تخصصی ایرانی فاز 2 نیروگاه رامین واحدهای ۵و۶ پیمانکار شرکت  تکنو پروم اکسپورت 
با۱200 پرسنل متخصص ایرانی

• انجام ۶ دوره تعمیرات اساسی در واحدهای ۱ الی۶ نیروگاه رامین به عنوان پیمانکار شرکت سازمان آب و برق 
خوزستان طی مدت ۶ سال

• تامین قطعات و تجهیزات مورد نیاز  نیروگاه رامین اهواز، نیروگاه شهید محمد منتظری، نیروگاه زرند کرمان و 
نیروگاه تبریز طی مدت ۱۵ سال

• انجام 2 دوره تعمیرات اساسی واحدهای ۱ و4 ذوب آهن اصفهان
• ارائه پیشنهاد مدرنیزاسیون و نصب دبریز فیلتر کندانسور و سیستم تمیزکاری لوله های کندانسور  برای نیروگاه 

بندرعباس، نکا و رامین اهواز  توسط شرکت  تپروگ آلمان

نمایندگی های بین المللی شرکت ساناتاو در این صنعت؟
Tyazhmash Company

Energomashexport
Interraoexport

Lonas Company
Taprogge Company

Zre Katowice
Uralturbo

Energotrust Company
Belenergomash

نیروگاه حرارتی
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گروه ساناتاو یکی از بزرگترین متخصصان بازرگانی ایرانی در زمینه صادرات محصوالت پتروشیمی  از طریق بازارهای 
بین المللی می باشد. تخصص و خدمات ما به ما این امکان را می دهد تا برای تحقق تقاضای بین المللی ، تجارت 
گسترده ای انجام دهیم. حضور طوالنی مدت در این زمینه به ما این امکان را می دهد تا از همه جنبه ها به مشتری 

خود خدمات دهیم. اولویت و هدف نهایی گروه ساناتاو ارائه بهترین تجربه ممکن به مشتری است.

خدماتی که ما در این زمینه ارائه می دهیم؟

• تأمین
حضور طوالنی مدت ما در بازار ، به ما این امکان را می دهد تا از بهترین تولید کنندگان با بهترین شرایط ممکن 
خرید کنیم که به نوبه خود به مشتریان ما در برآورده کردن نیازهایشان کمک می کند. در زمینه عرضه ، ما با اکثر 
مجتمع های پتروشیمی در ایران ارتباط مستقیمی داریم ، تا بتوانیم بر این اساس تقاضا  مشتریان خود را تأمین کنیم. 
حضور در مزایده  پتروشیمی های ایران که توسط شرکت های پتروشیمی مانند شازند، جم ، باختر ، مارون ، امیرکبیر 

، الله ، خلیج فارس ، تبریز و PGPICC برگزار می شود ، یکی از روش های تهیه محصوالت برای مشتریان است.

• لجستیک
در زمینه لجستیک ، به دلیل ارتباط با طیف گسترده ای از شرکت های حمل و نقل و حمل و نقل ، این امکان را برای 
ما فراهم کرده است که بتوانیم بر اساس خواسته های مشتریان ، با شرایط مختلف تحویل به مشتریان، خدمت 
کنیم. همچنین اگر مشتریان ترجیح می دهند بدون نامگذاری ایران در اسناد لجستیک ، محصوالت خود را با شرکت های 
حمل و نقل خارجی حمل کنند ، می توانیم آن را ترتیب دهیم. بهترین قیمت حمل و نقل و زمان تحویل پایین از 

مزیت هایی است که می توانیم به مشتریان خود ارائه دهیم.

• مالی
فروش  از  بتوانند  تا  است  جهان  مختلف  نقاط  در  متعددی  تجاری  شرکای  دارای  ساناتاو  گروه   ، مالی  زمینه  در 

محصوالت صادراتی در نقاط مختلف دنیا وجه را دریافت کنند.

نیروگاه های مقیاس کوچکبازرگانی پترو شیمی

پراکنده  تولید  یا  کوچک  مقیاس  تولید  های  نیروگاه 
انرژی  تأمین  برای  روشی    )Distributed Generation(
برق با استفاده از مولدهای تولید برق با ظرفیت حداکثر 
25 مگاوات است که قابلیت نصب در محل های مصرف 
و یا اتصال به شبکه توزیع با قابلیت کارکرد دائم به منظور 
تأمین انرژی برق را دارد. مواردی نظیر کاهش آلودگی 
نسبت به نیروگاه های بزرگ، حفظ زمین های طبیعی و 
کشاورزی،  تولید و مصرف در محل، رسیدن به مرحله 
بهره برداری در زمان اندک، نیاز به سرمایه گذاری اندک 
و بازگشت سرمایه در کمترین زمان ممکن نسبت به سایر 
پروژه ها، از مزیت های نیروگاه های مقیاس کوچک است 
که نیروگاه های مقیاس کوچک و یا تولید پراکنده را از 

توجیه بسیار خوب فنی و اقتصادی برخوردار می سازد. 
از طرفی نصب مولدهای برق پراکنده به مصرف کنندگان 
بزرگ این امکان را می دهد که در هنگام بروز خاموشی های 
تحمیل شده از شبکه، برق اضطراری و پشتیبان داشته 
را  خود  رسانی  برق  سیستم  اطمینان  قابلیت  و  باشند 
افزایش دهند. در همین راستا افزایش روز افزون قیمت 
انرژی در کشور و اقبال صنایع برای مدیریت انرژی های 
اتالفی در فرآیند تولید، از یک سو و سیاست های حمایتی 
از ایجاد نیروگاه های پراکنده توسط دولت از سوی دیگر، 
تیم مدیریتی شرکت ساناتاو را بر آن داشت  تا با گردآوری 
توانمند  ای  مجموعه  ایجاد  جهت  در  مجرب  کادری 
برای طراحی اصولی کارخانجات تولیدی و تغییرات آنها 
برای مدیریت بهتر انرژی و تاسیس نیروگاه های مقیاس 

کوچک گام بر دارد.

خدماتی که ما در این زمینه ارائه می دهیم؟
• بررسی نمونه سایت موجود و امکان سنجی

• انجام بررسی های فنی و تعیین مشخصات طرح 
اطالعات الزم  تهیه  و  اقتصادی  بررسی های  انجام   •
برای تشریح ابعاد سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران

• جمع بندی مطالعات و تهیه بسته های فنی – مالی 
سرمایه گذاری برای سایت های مختلف

• تامین موتورهای دیزلی و موتورهای گاز پیستونی
• نصب تجهیزات و راه اندازی

• تامین قطعات یدکی 

پروژه های شرکت در این زمینه؟
پروژه 2*25  پیرامون  امکان سنجی  و  بررسی، مطالعه 
حمل  قابل  پیستونی  گاز  موتورهای  وسیله  به  مگاواتی 

Data Center جهت برق مورد نیاز

نمایندگی های بین المللی شرکت ساناتاو در این 
صنعت؟

Era Group
Peresident Neva

PSM
UralTurbo

Evogress
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انرژی های تجدید پذیر

امروزه با کاهش مصرف سوخت های فسیلی در جهان، استفاده از انرژی های نو 
و تجدیدپذیر که آالیندگی زیست محیطی هم به دنبال نداشته باشند، نقش 
پر رنگی در سبد انرژی کشورهای مختلف جهان بدست آورده است، زیرا 
راهکاری اساسی در دستیابی به توسعه پایدار محسوب می شود. در واقع باید 
گفت محدود بودن منابع انرژی فسیلی، باال رفتن قیمت سوخت های فسیلی 
و مشکالت ناشی از انتشار گازهای گلخانه ای از یک سو و پیشرفت فناوری و 
توجیه اقتصادی از سوی دیگر، توجه بیش از پیش به انرژی های تجدیدپذیر 

را بر همگان روشن و ضروری کرده است.
در همین راستا تیم مدیریتی شرکت ساناتاو با باور بر اینکه سرمایه گذاری 
در حوزه انرژی های تجدیدپذیر، سرمایه گذاری برای استقالل انرژی است 
را  خود  بادی  و  خورشیدی  انرژی  های  زیرساخت  بتوانند  که  کشورهایی  و 
سریعتر گسترش دهند، در رقابت برای تولید برق و توسعه اقتصادی، یک 
گام جلوتر از رقیبان شان خواهند بود، برنامه های گسترده ای را در راستای 
ایران  که  است؛ چرا  این عرصه طراحی کرده  در  فعالیت های خود  توسعه 
نظر  از  آفتابی  روز   300 حدودا  داشتن  خاص،  جغرافیایی  شرایط  دلیل  به 
برای  جغرافیایی  مختلف  مناطق  از  برخورداری  خورشیدی،  انرژی  دریافت 
نصب توربین های بادی و پنل های خورشیدی  و ... ظرفیت های زیادی 
و  گرمایی  زمین  خورشیدی،  بادی،  آبی،  برق  های  انرژی  از  استفاده  برای 
زیست توده دارد و در صورت سرمایه گذاری های تازه می توان از این نعمت 

خدادادی به بهترین شکل بهره مند شد.

خدماتی که ما در این زمینه ارائه می دهیم؟
• تامین فاینانس خارجی جهت احداث نیروگاه های بادی و خورشیدی

• تامین تجهیزات و  قطعات یدکی اصلی و جانبی برای توربین های بادی ، 
پنل های خورشیدی و توربین های انبساطی

• ارائه خدمات مهندسی و مشاوره ای
• ارائه خدمات سوپر وایزری

پروژه های شرکت در این زمینه؟
استان  در  مگاواتی   48 بادی  نیروگاه  پروژه  روی  بر  مطالعه  و  بررسی   •

خوزستان به همراه شرکت EAB آلمان
• بررسی و مطالعه بر روی پروژه 100 مگاواتی نیروگاه خورشیدی در ایران 

توسط شرکت Greensource آلمان
• مدیریت قرارداد خرید، سوپر وایزری و نصب و راه اندازی دو واحد توربین 
انبساطی هشت مگاواتی در نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان به صورت 

موفق برای اولین بار در ایران

نمایندگی های بین المللی شرکت ساناتاو در این صنعت
Greensource Company 

EAB Company
Turboden

Turbosphere
Hess Company

VDM Tech Company
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شرکای ما

0103

0204

Tyazhmash

متخصصین  است.  شده  واقع  سیزران  شهر  در  تیاژماش  شرکت  اصلی  تولید  مرکز 
ویژه  تجهیزات  نقل،  و  تجهیزات حمل  تولید  و  توسعه  حوزه  در   ”TYAZHMASH”JSC
نیروگاه های برق هسته ای،نیروگاه های آبی و حرارتی ، در بخش هوا فضا و صنعت نظامی 
و درحال حاضر جزء  گردیده  تاسیس  در سال 1941  این شرکت  کارخانه  دارند.  فعالیت 
بزرگترین شرکتهای صنعتی در روسیه محسوب می گردد. این شرکت یک بنگاه اقتصادی 
و  پیچیدگی  از  در هر سطح  تامین سفارشات  برای  قابلیت های الزم  تمام  که  است  مدرن 
مهندسی سنگین، دارا است. کارخانه شرکت جایگاه خویش را پیدا کرده و روابط قوی تجاری 
از  که  چک  جمهوری    Blansko شرکت   همچنین  است.  کرده  برقرار  ها  قاره  تمام  در  را 
بزرگترین سازنده های توربین های آبی و تجهیزات نیروگاه های برق آبی  می باشد متعلق به 

این شرکت می باشد .

Energomashexport

 Energomashexport B/O این شرکت تداعی کننده خاطره و یاد تیم بی رقیب متخصصین
است، که شایسته کسب جایگاه برتر و شهرت در حوزه تجهیرات برق در روسیه می باشند. 
این مجموعه تالش نموده است تا تجربه و سابقه طوالنی مدیرانی که با موفقیت پروژه  های 
بین المللی پیچیده را مدیریت کردند، را با پتانسیل فنی و مهندسی شرکای با سابقه خویش 
که  است  کرده  اثبات  محدود(  مسئولیت  )با   Energomashexportشرکت نماید.  تلفیق 
این  می گذرد،  شرکت  تاسیس  از  که  سال  ها  از  پس  دارد.  را  خویش  باشکوه  نام  شایستگی 
شرکت توانسته است تا سفارشات بسیار زیادی را دریافت و تعهدات خویش را با عالی ترین 
کیفیت و به موقع ایفا نماید.این مجموعه در زمینه ی ساخت، تامین تجهیزات، نصب و بهره 
برداری و نگهداری و فاینانس و تامین مالی نیروگاه های آبی و حرارتی توانسته است پروژه های 

متعددی در روسیه ،اروپا و کشورهای حوزه التین با موفقیت انجام دهد.

Hydroproject Institute
موسسه مهندسی و مشاور »Hydroproject« با بیش از 90 سال سابقه یکی از قدیمی ترین سازمانهای 
فعال در حوزه طراحی تاسیسات آبی و برق آبی و زیرمجموعه شرکت RusHydro  می باشد. این موسسه 
عملیات کامل نقشه برداری و طراحی پروژه کاری در تمام مراحل از تدوین طرحهای شماتیک 
انرژی و مدیریت آب رودخانه ها تا تکمیل ساخت و راه اندازی تاسیسات برای بهره برداری تجاری 
را انجام میدهد. این موسسه یکی از سازمانهای طراحی پیشرو در حوزه تاسیسات برق آبی می باشد. 
تاسیسات ساختمانی احداث شده پروژههای موسسه با کارایی و قابلیت اطمینان مطلوب در روسیه 
و بسیاری از کشورهای خارجی درحال بهره برداری هستند. موسسه Hydroproject بیش از 250 
نیروگاه برق آبی با ظرفیت کل بیش از 65000 مگاوات و تولید سالیانه حدودًا 230 میلیارد کیلو 
وات ساعت برق را در روسیه، کشورهای حوزه دریای بالتیک و کشورهای مستقل مشترک المنافع 
و بیش از 50 نیروگاه برق آبی با توان کل بیش از 26000 مگاوات را در 45 کشور جهان طراحی 
نموده است. همچنین، این موسسه سابقه طوالنی در طراحی سد و نیروگاه های آبی در ایران را دارد 
از این جمله می توان به مشارکت این موسسه در طراحی و ساخت سدو نیروگاه کوثر، 15 خرداد و 

کارون3 را نام برد .  

Soma Enterprise

شرکت Soma Enterprise Ltd یکی از شرکتهای فعال و با رشد سریع در حوزه زیرساخت هند 
است. تمرکز اصلی شرکت بر  فعالیت های عمرانی و ساخت و توسعه پروژه های زیرساخت 
اصلی در بخش های حمل و نقل، نیروگاه های برق آبی و منابع آبی در کنار سایر موارد می باشد. این 
سازمان با گردش مالی بیش از 783 میلیون دالر آمریکا درحال حاضر 32 پروژه در دست اجرا 
در 15 کشور دارد. این شرکت بیش از 1000 مهندس ارشد/ مدیر پروژه، 3500 مهندس/
تکنسین را در استخدام خویش دارد، که تیم ارشد و بیش از 3000 نیروی کار ماهر و نیمه 
ماهر را پشتیبانی و مدیریت می نمایند. به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از رویکرد ساخت و ساز، 
شرکت Soma در سبد دارایی های خویش مالکیت تجهیزات و فناوری پیشرفته ای را با هدف 
تضمین اجرای کارامد پروژه ها دارد. شرکت Soma در واقع مسیر طوالنی از یک بازیگر صرفًا 
فعال در حوزه مهندسی، تدارکات و ساخت تا انجام پروژه های زیرساخت بر مبنای ساخت-

مالکیت-واگذاری )Build-Own-Transfer( پیموده است.
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شرکت TAPROGGE با بیش از 50 سال سابقه در بخش بهینه سازی مدارات آبی به ویژه 
ایستگاه های برق، تاسیسات تقطیر آب دریا، تاسیسات صنعتی و سردخانه فعالیت دارد. در 
این بخش، شرکت پیشتاز با ارائه نوآوری های متعدد در فناوری فرایند و مهندسی تاسیسات 
پیشتاز بازار بین المللی است.این شرکت در 60 کشور جهان نمایندگی دارد.همچنین این 
آب  ورودی  مدارات  و   Intake خصوص  در  جدید  های  تکنولوژی  کننده  ابداع  مجموعه 
سیستم خنک کننده، دبریز فیلترهای کندانسور و توربین و سیستم آنالین تمیزکاری لوله های 
کندانسور به وسیله توپک های مخصوص ابداعی این شرکت در نیروگاه ها می باشد . از 
جمله موفق ترین پروژه های این شرکت می توان به مدرنیزاسیون و تعویض سیستم دبریز 

فیلتر کندانسور نیروگاه اتمی بوشهر اشاره کرد .

Lonas

پترزبورگ  با دفتر مرکزی در سن  Lonas Technology JSC یک شرکت مهندسی روس 
است. این شرکت دامنه ای وسیع و کامل از خدمات طراحی و مهندسی را در تمام مراحل 
 Lonas Technology JSC پروژه های انرژی و سایر صنایع انرژی محور ارائه می نماید. شرکت
بیش  تاکنون  سابقه  و  تجربه  سالها  با  شرکت  این  است.  شده  تاسیس   1993 ژانویه  در 
استونی،  در  المللی  بین  در سطح  و  روسیه  فدراسیون  گوناگون  مناطق  در  پروژه  از 1300 
حاضر،  درحال  است.  داده  انجام  ترکمنستان  و  بالروس  قرقیزستان،  اوکراین،  قزاقستان، 
110 واحد توربین در بازار انرژی برای توسعه پروژه های در دست اجرا با مشارکت شرکت

 5478 ها  نیروگاه  این  کل  ظرفیت  اند.  شده  داده  سفارش   Lonas Technology JSC
مگاوات است. مشتریان این شرکت، شرکت های تولید برق ، بنگاه های اقتصادی با تمرکز 
بر انرژی در بخشهای صنعتی و مجموعه های انرژی و سوخت شهری می باشند. در این 

صنایع، شرکت پروژه های آماده بهره برداری را در کنار سایر خدمات ارائه شده انجام می دهد.
این شرکت یکی از بزرگترین و معتبرترین پیمانکاران در زمینه ساخت ،طراحی و مهندسی و 
نصب تجهیزات و تامین مالی و فاینانس در حوزه نیروگاه های حرارتی در روسیه می باشد و 

توانایی اجرای پروژه های این صنعت را به صورت EPC را دارا می باشد .

INTER RAO-Export

LLC INTER RAO-Export یک شرکت تخصصی در گروه Inter RAO است، که در سال 
2011 با هدف توسعه کسب و کار بین المللی گروه در حوزه تامین تجهیزات برق و مهندسی 
شامل ساخت و ساز، نوسازی و تعمیر تاسیسات برق تاسیس شده است. این شرکت همچنین 
به عنوان نماینده گروه برای تبلیغ و ترویج محصوالت و خدمات بنگاه  های اقتصادی گروه 

Inter RAO در بازار های جهانی ایفای نقش می نماید. 
شرکت Inter RAO  صاحب بیش از 40 هزارمگاوات برق در روسیه میباشد از این 
نام برد .شرکت  انرژی روسیه  از غول های  این شرکت به عنوان یکی  از  رو میتوان 
InterRAO Export  مسئول کلیه کارهای خارج از کشور این کمپانی می باشد.این 
BOT در زمینه طراحی ،ساخت،نصب  و   EPC پیمانکاران  بزرگترین  از  یکی  شرکت 

تجهیزات و تامین مالی پروژه های نیروگاه های آبی و حرارتی می باشد.

BWT Group

شرکت BWT  به عنوان یک هلدینگ دانمارکی آلمانی و اتریشی  بزرگترین شرکت تولید کننده 
تجهیزات آب شیرین کن و فیلترهای تصفیه آب در اروپا می باشد .شرکت BWT می تواند 
محصوالت نوآورانه را در بخش آب و تصفیه آب عرضه نماید. تامین نیاز بشر و البته مدیریت 
دقیق منبع ارزشمندی چون آب در کانون تمرکز اصلی شرکت قرار دارد. البته این مجموعه 
چشم اندازی فراتر از صرفا تامین آب را دارد. صرف نظر از این که این منبع ارزشمند برای 
مصارف نوشیدن، استخرهای آب یا خالص ترین عنصر در تولید داروها، مایع تزریق یا لوازم 
آرایشی و بهداشتی مورد استفاده قرار گیرد، هدف این شرکت تامین آب با بهترین کیفیت بر 
مبنای نیاز موجود در محل مورد نظر می باشد. بدین منظور به آب شیرین کن های مقیاس 
کوچک این شرکت که به صورت قابل حمل در کانتینرهای 20 و 40 فوتی طراحی شده اند و 
قابلیت راه اندازی بسیار سریع و تامین آب آشامیدنی با کیفیت را در هر مکانی دارا می باشند 
می توان اشاره کرد. این آب شیرین کن ها با ظرفیت های گوناگون تولید از 100 تا 1500 

مترمکعب در روز قابلیت تولید دارند .
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UralTurbo

شرکت JSC “Uralturbo یک تولیدکننده قطعات یدکی برای تجهیزات شرکتهای برق و 
گاز با سابقه ای بیش از 25 سال می باشد. این شرکت روابط تجاری بسیار قوی با شرکت های تولید 
برق و JSC “Gazprom” دارد. شرکت سهامی خاص )JSC) “Uralturbo” در سال 1990 
تاسیس شده است. عمده فعالیت های این شرکت  در تولید قطعات یدکی و مولفه ها و تعمیر 
UralTurbo  توربین های گاز و بخار متمرکز گردیده است. با گذشت سالیان دراز شرکت

در تولید دامنه ای وسیع از قطعات یدکی برای توربین های گازی و بخار شامل بیش از 80 
نوع پره توربین مهارت یافته است ؛ درحالی که از مهارت و تخصص باال در تعمیر کریرها 

و روتورهای توربین های گازی با تغییر دیسک  نیز برخوردار است.

شرکت ZRE Katowice  در کشور لهستان یک بنگاه اقتصادی مدرن با بیش از 60 سال 
سابقه و تجربه در بازار انرژی است. در مدت 60 سال که از تاسیس شرکت می گذرد، شرکت 
ZRE Katowice روند تکامل را از سه بعد طی کرده است. اول، شرکت ده ها نفر را استخدام 
کرده است که اکنون با تقریبا 1800 پرسنل تبدیل به یک شرکت بزرگ شده است و مجهز 
به تاسیسات فنی بزرگی واقع در یاووژنو است. دوم، تاسیسات تعمیرگاهی این شرکت  اکنون 
توسعه یافته و تبدیل به شرکت مهندسی فناوری شده است و آماده برخورد با سخت ترین و 
پیچیده ترین چالش ها در حوزه انرژی است. سوم، شرکت از جایگاه فعالیت محلی خویش 
به فعالیت در بسیاری از کشورهای اروپایی و فرامرزی ارتقا یافته است. آنچه که باعث تمایز 
این شرکت شده است )عالوه بر پرسنل و فناوری(، در واقع دانش فنی منحصر به فرد شرکت 
است که مبتنی بر تجربه چندین ساله پیاده سازی پروژه های متعدد برای مشتریان لهستانی 
و خارجی شرکت است.این شرکت از بزرگترین شرکت های تعمیرات نیروگاهی اروپا می باشد 

که توانایی اجرای پروژه های مدرنیزاسیون و بازتوانی نیروگاه های حرارتی را دارا می باشد.

Zre Katowice

در )که   )UEC اختصار  )به   JSC United Engine Corporation
در  متخصص  یکپارچه  سازمان  یک  است(  شده  گنجانده   Rostec State Corporation
توسعه، تولید سریال و سرویس موتورها برای هوانوردی غیرنظامی و نظامی، برنامه های فضایی و 
نیروی دریایی و همچنین بخش انرژی و صنعت نفت و گاز می باشد. یکی از اولویت های شرکت 
معرفی  با  اقتصادی صنعت  های  بنگاه  توسعه  برای  برنامه های جامع  پیاده سازی   UEC

فناوری های جدیدی است که استانداردهای بین المللی را برآورده می سازند.
شرکت UEC یک شرکت مبتنی بر رویکرد ادغام عمودی تولیدکننده موتورها برای هوانوردی 
غیرنظامی و نظامی، برنامه های تجاری، تجهیزات با سطوح قدرت متفاوت برای تولید برق 
باشد. شرکت  توربین-گاز دریایی می  و واحدهای  پمپاژ گاز  انرژی گرمایی، سیستمهای  و 
UEC بیش از 85درصد از دارایی های صنعت مذکور را یکپارچه سازی و ادغام نموده است 

و شرکت تابعه OPK )United Industrial Corporation( OBORONPROM میباشد.

United Engine CorporationTurboDen

شرکت »TurboDEn« )با مسئولیت محدود( در سال 1999 با هدف توسعه و بسط فناوریهای 
صرفه جویی انرژی، ساخت واحدهای توربواکسپندر صرفه جویی انرژی )EDTA( در راستای 
بهره برداری کارآمد از افت فشار مازاد گاز طبیعی در ایستگاه های توزیع گاز و نقاط تنظیم گاز 
تاسیس گردیده است. ایستگاه های توزیع گاز و نقاط تنظیم گاز به دلیل نقش و کاربردشان بر 
مبنای جریان، فشار، افت فشار گاز و متعاقبًا، ظرفیت دردسترس متفاوت هستند. برآوردها 
نشان میدهند که سطوح ظرفیت واحد ایستگاه های توزیع گاز و نقاط تنظیم گاز اصلی بین

kW 500 تا kW 8000 و بیشتر متغیر است. 
از اینرو، به منظور بهره برداری از انرژی گاز اتالف شده در ایستگاه های توزیع گاز و نقاط 
تنظیم گاز، واحدهای توربواکسپندر باید بر مبنای پارامترهای متناظر مطابق با ویژگیهای 
فنی ایستگاه های توزیع گاز و نقاط تنظیم گاز مربوطه طراحی و توسعه یابند. نصب و راه 
اندازی دو واحد توربین انبساطی هشت مگاواتی در نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان 

به صورت موفق برای اولین بار در ایران توسط این شرکت اجرا شد.
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شرکت هلدینگ تجهیزات نفت و گاز Uralmash NGO Holding  اکنون ترکیبی از چندین 
بنگاه اقتصادی با بیش از 70 سال سابقه و تجربه در تولید تجهیزات حفاری و نفت و گاز 
و  اکتشافی عمیق  حفاری  برای  حفاری  کننده دکل  تولید  بزرگترین  این شرکت  باشد.  می 
بهره برداری در کشور روسیه است. تولید اصلی شرکت در سه شعبه آن انجام می گیرد: 
 LLC Uralmash NGO یکاترینبورگ، تیومن و اوترادنو. بخشهای مهندسی شرکت در شعبه
در یکاترینبورگ و در شعبه Neftegazinzhiniring در ولگوگراد واقع شده اند. همچنین، 
LLC Uralmash-Techservice را شامل می گردد، که  اقتصادی خدماتی  بنگاه  شرکت 
دامنه ای کامل از خدمات فنی را برای تجهیزات حفاری ارائه می نماید. مرکز مهندسی قوی 
که تجربه منحصر به فرد مکتب طراحی اتحاد جماهیر شوروی و توانایی توسعه تجهیزات 
پیشرفته مدرن را با استفاده از راه حلهای نوآورانه در هم آمیخته است، نیز یکی از مزایای 
رقابتی این شرکت محسوب می گردد. مهمترین هدف این هلدینگ ارائه دکل های حفاری 
با عملکرد باال و مدرن مطابق با شروط اکید قرارداد به مشتریان در کنار باالترین کیفیت 

خدمات فنی است. 

شرکت EMIS )سیستمهای اندازه گیری مکانیکی الکترونیک( تولیدکننده روس ابزارهای 
سنجش )جریان سنجها( و سیستم های یکپارچه می باشد. این شرکت به تدریج فعالیت 
سیاالت  گیری  اندازی  حوزه  در  فنی  حلهای  راه  با  رابطه  در  تخصصی  طور  به  را  خویش 
گوناگون بخصوص خطوط انتقال گاز را  آغاز کرد. شرکت CJSC ”EMIS” چرخه کامل 
فرآیند ساخت ابزار سنجش از توسعه و طراحی، تولید و اعتبارسنجش، تحویل و همچنین، 
نماید. شرکت  می  ارائه  را  مشتری  تاسیسات  در  اندازی  راه  و  نصب  بر  نظارت  خدمات 
تجربه سالیان متمادی تولید و مهندسی را دارد که توسعه، طراحی و تولید محصوالت با 

کیفیت و عملکرد باال را تضمین می نماید.
امروز، EMIS یک گروه از شرکتها است که با هدف توسعه و تولید دستگاه هایی با فناوری 
گسترش  همچنین،  و  صنعتی  اتوماسیون  الزامات  و  نیازها  تامین  برای  مدرن  و  پیشرفته 
فعالیت در قلمروها و بازارهای صنعتی گوناگون در فدراسیون روسیه و کشورهای خارجی 

با هم متحد گردیده اند.

گروه صنعتی “KONAR” از  بزرگترین تولیدکننده های تجهیزات خط لوله و پیچهای اتصال 
و انواع پمپ های انتقال نفت می باشد که اکنون با سالها تجربه تبدیل به گروه پیشتاز در 
صنعت مهندسی نفت و گاز شده است. گروه KONAR شایستگی و مهارتهای الزم را در 
حوزه مهندسی، مشارکت در وظایف و راه حلهای پیچیده برای سازماندهی، حمل و نقل و 
پاالیش نفت و گاز کسب کرده است. بنگاه های اقتصادی عضو این گروه، محصوالتی را برای خودکفایی 
تولید کرده و خدمات انتقال و بومی سازی فناوری های خارجی پیشرفته را ارائه می نمایند. این مجموعه 
چندین  توافقنامه سرمایه گذاری مشترک با شرکت های معتبر و مطرح بین المللی تاکنون 
منعقد کرده است. تولیدات این گروه بزرگ صنعتی دارای گواهینامه و استاندارد های بین المللی 
می باشد و بسیاری از تولیدات آنها تحت الیسنس شرکت های مطرح اروپایی و آمریکایی 

می باشد .

تعمیر  و  اجاره  برای  خدمات  ارائه   Sistema-Service های  شرکت  گروه  اصلی  فعالیت 
تجهیزات شناور نفت، تجهیزات ویژه سیستم نگهداری فشار مخازن، انواع پمپ های مورد 
نیاز صنعت نفت، انواع پمپ های درون چاهی  و عملیات ساختمانی چاه می باشد. شرکای 
گروه Sistema-Service در این بخش عبارتند از: بنگاه های اقتصادی تولیدکننده نفت 
روسیه و همچنین، بنگاه های اقتصادی تولیدکننده نفت کشورهای مجاور و هم مرز مانند 
به  این شرکت رویکردی منحصر  بالتیک.  قزاقستان، ترکمنستان، کشورهای حوزه دریای 
فرد را برای هر یک از مشتریان خویش دنبال می نماید؛ خدمات جامع نگهداری تجهیزات 
و  تجهیزات  پیاده کردن  برداری،  بهره  و  فرآیندهای نصب  برای  فناوری  پشتیبانی  شامل 
توصیه های ویژه استفاده را با در نظر گرفتن شرایط عملیاتی ویژه حاکم ارائه می نماید. 
تجهیزات  و  الستیک  های  فرآورده  مانند  محصوالتی  تولید  شرکت  فعالیت  دیگر  حوزه 
الکتریکی است. مبنای موفقیت گروه شرکت های Sistema-Service در واقع ارائه پایگاه 
تولیدی قدرتمند، فناوریهای پیشرفته، کیفیت محصول بر مبنای کاربرد سیستم مدیریت 
و  کاردان  پرسنل  و   ISO 9001:2008 المللی  بین  استاندارد  الزامات  با  مطابق  کیفیت 

بسیار شایسته می باشد.

Uralmash

Konar
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شرکت مرکز انرژی President-Neva یک بنگاه اقتصادی تحقیقات و تولید و یکی از شرکت های یکپارچه کننده 
از 20 سال  با بیش  پراکنده برق در روسیه  تولید  و  پیشرو تجهیزات برق   و   )Systems Integrator( سیستم ها 
سابقه می باشد. این شرکت تجهیزات مورد نیاز برای مدیریت پارامترهای شبکه های برق و تامین برق برای انواع 
تاسیسات را تامین می نماید. با سابقه و تجربه موفق بیش از 20 سال، این شرکت یکی از مراکز پیشرو در بازار 
یکپارچه سازی سیستم ها )System Integration( در روسیه می باشد و از مجموعه صنعتی و علمی خویش در سطح 

بین المللی بهره می جوید. 

شرکت »ERA Group« تامین کننده تجهیزات تولید پراکنده برق بوده و دامنه ای وسیع از خدمات را در حوزه 
تامین برق در واحدهای مستقل و پشتیبان ارائه می نماید. برپایه تجربه متخصصین این شرکت، امروز می توانند  
مجتمع های تولید و تامین انرژی )Turnkey( را در سطوح پیچیدگی متفاوت احداث نمایند. این شرکت خدمات 
گوناگونی را از نقطه آغاز، یعنی تدوین و هماهنگی مستندات تا نصب و راه اندازی تجهیزات نصب شده ارائه می نماید. 
بعالوه، این شرکت سفارش خدمات پیمانکاری عمومی را پذیرفته و متخصصین آن تمام نیازهای مشتریان خود را در 

نظر می گیرند و تمام مراحل کار با حداقل نیاز به مشارکت شما و در اسرع وقت انجام خواهند گرفت.
کارمندان آن به طور منظم آموزشهای الزم را از شرکت های تولیدکننده تجهیزات دریافت کرده و تمامی گواهینامه ها و 

مجوزهای الزم را برای انجام کار دارا می باشند. 

شرکت تولیدی New Technologies در زمینه توسعه، تولید، فروش و سرویس تجهیزات شناور  و پمپ های درون 
چاهی برای تولید نفت تخصص دارد.

فعالیتهای اصلی شرکت به شرح ذیل می باشند:
• تولید و فروش واحدهای پمپ های درون چاهی ESP کامل؛

• تولید و فروش قطعات یدکی و مولفه های ESPP؛
• اجاره ESPC؛

 ESP خدمات پمپ های درون چاهی •

تحت     EnergoTech و    Turbo Energy LLC مهندس  و  تحقیقات  مرکز  سوی  از  که   Turbosphere شرکت 
   Miniturbo Expander هدایت می شود . این شرکت با ارائه  Skolkovo بزرگترین مرکز نوآوری در کشور روسیه
این نماید.  تولید  برق   5 to  400 kW بین  تواند  می  گاز  فشار  تقلیل  های  ایستگاه  در  آنها  از  استفاده  و 

1000  گاز مصرفی  m3/h ها می توانند برق مصرفی حدود 10 کیلووات ساعت را برای هر Miniturbo Expander
را تولید نمایند. از محصوالت این شرکت در شرکتهای بزرگ صنعتی روسیه از جمله گازپروم و کارخانه ی ذوب 
آهن Sverstal و همچنین در ایستگاههای تقلیل فشار گاز شهری نیز در مناطق مختلف روسیه استفاده شده است.

تولیدی  اقتصادی  بنگاه  به یک  آزمایشگاه تحقیقاتی  و تحویل  تغییر  )یعنی،  با وظیفه ای دشوار   ،  i-TOR شرکت 
مدرن( روبرو بود که بتواند با موفقیت محصوالت نوآورانه ای را توسعه دهد و آنها را به مرحله تولید انبوه و بهره 
برداری در تاسیسات زیرساخت شبکه برق برساند. در کمتر از سه سال ، شرکت دامنه ای کامل از ترانسفورمرهای 
الکترونیک برای کالسهای ولتاژ 110 تا 6 کیلو ولت را وارد مرحله تولید کرد و چندین پروژه بلند  اندازه گیری 
پروازانه را برای توسعه دستگاه های الکتریکی کاماًل جدید برای مجموعه شبکه برق پیاده سازی نمود. از سپتامبر 
2015، شرکت، زیرمجموعه بنیاد Skolkovo قرار گرفته است، بطوریکه بخشی از فعالیت تحقیقاتی شرکت، توسط 

بنیاد حوزه فنی و علمی پشتیبانی شده است.

شرکت InBurTech LLC Innovative Drilling Technologies در تولید، تعمیر و تحویل تجهیزات حفاری،انواع 
پمپ های درون چاهی و همچنین، توسعه و پیاده سازی راه حلهای نوآورانه فعالیت دارد.تیم متخصصین جوان شرکت 
آماده حل مسائل در هر سطح از پیچیدگی با حفظ کارایی و در کوتاه ترین زمان ممکن هستند. این شرکت در تالش 
است تا انواع کامال جدیدی از تجهیزات حفاری و پمپ های درون چاهی را توسعه دهد. کار این مجموعه ، تکیه بر 
نوآوری هایی است که حل مسائل در هر سطح از پیچیدگی را برای تولید، نگهداری، تعمیر و نوسازی جامع تجهیزات، 

سیستمهای انفرادی و سازوکارهای حفاری را در کوتاه ترین زمان و با حداکثر کارایی ممکن می سازند.

این شرکت نیروگاه های برق، واحدهای پمپاژ و نیروی محرکه برپایه موتورهای دیزل را ایجاد و احداث می نماید.  
تجهیزات PSM سازمان دهی تامین انرژی یا تضمین تامین برق به رغم مشکالت قطع برق، پمپ های مایعات و 
سازوکارهای نیروهای محرکه را ممکن می سازد؛ با بیش از 14200 تاسیسات فعال و درحال بهره برداری در سرتاسر 
کشور و فرامرزی، که بیش از 1000 مگاوات ظرفیت برق برای حوزه های نفتی، کارخانه ها، سایت های ساختمانی، 
معادن ذغال، راه آهن ها، فرودگاه ها، زمینهای کشاورزی و معادن طال را روزانه تامین می نمایند. این شرکت بهترین 
رویه های صنعت جهانی را به کار گرفته است و آنها را برای تامین نیازهای ویژه خویش تطبیق و تغییر داده است. 
باید خاطر نشان کرد که این شرکت در تولید ژنراتورهای دیزل در روسیه بی رقیب است. یکی از هر چهار نیروگاه 
برق دیزل در کشور در PSM تولید می شود. الزم به ذکر است که هر واحد تحت نام برند PSM طراحی خود 
شرکت می باشد. مرکز مهندسی شرکت با 40 کادر طراح فناوری PSM سالیانه بهبود بخشیده و توسعه می دهد؛ 
بعالوه، این شرکت خدمات تدوین نقشه ها و مدلهای سه بعدی محصوالت دسته ای، افزودن ویژگیهای جدید به 

نمونه های قباًل تولید شده، ایجاد دستگاه هایی که مشتریان مدتها به آنها نیاز داشته اند، را نیز ارائه می نماید.

President Neva New TechnologiesEra Group InBurTech LLC

Energotrust
 ”CENTERENERGO“ توسط شرکت ”ENERGOTRUST“ )شرکت سرمایه گذاری و صنعتی )سهامی خاص
تحت نظارت RAO UES روسیه در سال 1993 با هدف کشف و پیاده سازی فناوری ها و تجهیزات پیشرفته در 
تاسیسات صنعتی در بخش صنعت نفت و گاز و انرژی تاسیس شده است. پروفایل اصلی شرکت تجهیزات مکانیکی 

و گرمایی برای صنایع نفت و گاز، شیمیایی و انرژی را شامل می گردد:
• پمپها

• کمپرسورها
• شیرهای کنترل و قطع کن

• خطوط لوله
• تجهیزات و فرآیندهای فرآوری و تصفیه آب شیمیایی

• ارتقا و افزایش راندمان توربین های بخار
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