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مقدمه:

پتروکارکیا در سال  4831به صورت رسمی در شهر شیراز و به شمممار

ثبتی  43381وبه عنوان شرکت مهندسی مشاور تاسیس گردید این شمرکمت
سهامی خاص بود و محور فعالیت اصلی این شرکت در زمینه های نفت و گاز
و پتروشیمی  ،صنایع نیروگاهی و صنایع مادر در نظر گرفته شد اسمتاایمن
شرکت در تهران(درحال احداث) و کشور عراق-بغداد دارای شعبه می باشدا

محور خدمات :
طراحی ،مهندسی و مشاوره پروژ ه های نفت  ،گاز  ،پتروشیمی
مدیریت و نظارت اجرا
مشاوره وتهیه اسناد مناقصه
طراحی ومهندسی خرید تجهیزات
مدیریت پروژه ،برنامه ریزی و کنترل پروژه
انجام امور امکان سنجی و تهیه گزارشات و مشاوره سرمایه گزاری
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چارت سازمانی

شرکت پتروکارکیا با کادری مجرب  ،شامل متخصصین ومهندسان و ساختار سازمانی در زمینه های صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع نیروگاهی و صنایع
مادر قادر به انجام پروژ ها در ابعاد مختلف می باشدا
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منابع وتجهیزات
نرم افزارها واستانداردها
آخرین ویرایش نرم افزارها و استانداردهای (به روز) را در پروژههای خود استفاد می نماید امختصری از نرم افزارها و، شرکت پتروکارکیا
استانداردها به شرح ذیل می باشدا

AutoCAD

Primavera Enterprise

AutoPlant

MS Project

AutoPipe

Comfar III Expert

Cadworx

Aspen Plus

Hysys

Flare Net

PV ELITE

HTFS

TANK

Sap

Caeser II

ETABS

Visio Professional

SAFE

Takila

Section Builder

STAAD III

Matcad

PDS

PDMS

Codes and Standards

ie

API , BS , EN , ANSI , ASME , IPS , AWS , AWWA , BP, SHELL ,TEMA, IEC , NFPA
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خدمات سرمایه گذاری
کلیه مطالعات عمومی و مهندسی وتحقیقات بازار و محاسبات مالی و امکان سنجی برای بیش از  022واحد تولیدی کوچک
و بزرگ در زمینه های مختلف توسط این مجموعه مناسب برای سرمایه گذاری در نقاط مختلف در ایران تووسوط کورکو
پتروکار کیا به انجام رسیده اس .خالصه و منتخب تعدادی از آنها در جدول زیر ( 02پروژه ) ارایه کده اس  .این کرک
با دارا بودن مجوز از کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی (زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مورکوزی)ادارای
مجوز قانونی جه بررسی امکان سنجی و نظارت بر طرح های بانکی و موسسات مالی رادارا می باکد.
این مجموعه آمادگی دارد همکاریهای مناسب را در زمینه مشاوره های سرمایه گذاریاارائه طرح های سرمایوه گوذاری و
امکان سنجی فنی و اقتصادی و ملزومات موردنیاز جه اخذ وام های بانکی به سرمایه گذاران محترم ارائه نماید.
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پروژههای
در دست و خاتمه یافته
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پروژه ها


مشاوره مهندسی ومدیریت نظارت و مهندسی کارگاهی یونیت آب پتروشیمی دماوند
شرح کار :نظارت کارگاهی و بررسی و نهایی مدارک مهندسی وسازندگان جهت اجرا و راه اندازی
کارفرما  :پتروشیمی دماوند  -شروع کار6931 :
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پروژه ها


مشاوره و طراحی مهندسی شبکه لوله های زیرزمینی پاالیشگاه اصفهان و محاسبات وگزارش سرج
کارفرما  :پاالیشگاه اصفهان -شرکت نیرپارس  -فراسان شروع کار6931 :
سال ابالغ 6931:



مشاوره مهندسی پاالیشگاه  0888بشکه ای پترو یزدان کویر
شرح کار :مشاوره و مطالعه مهندسی و جمع آوری اطالعات و تهیه اسناد فنی

کارفرما :پاالیشگاه پترو یزدان کویر
شروع کار 6931
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پروژه ها


مشاور و طراحی پروژه های قابل سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی شیراز – فارس
شرح کار :طراحی ومهندسی و ارزیابی مالی واقتصادی
کارفرما  :منطقه ویژه اقتصادی شیراز  -شروع کار6931 :



مهندسی مجدد و تشخیص دالیلی شکست شبکه آب خنک کنندهها
پتروشیمی مبین -دانشگاه شیراز
تاریخ 6931 :
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پروژه ها


مخازن صادراتی سقف شناور ماهشهر
شرح کار :طراحی ومهندسی و ارزیابی مالی واقتصادی
کارفرما  :پتروشیمی بندر امام  ،پتروشیمی فرآورش—شرکت ماد کیمیا فرآیند  -شروع کار6931 :



خطوط انتقال LPG , NAPHTA , MTBE , RAFINATE
شرح کار مهندسی وطراحی و مهندسی و ارزیابی مالی و نظارت بر اجرا

کارفرما :پتروشیمی بندر امام  ،خوارزمی
شروع کار 6939 :
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پروژه ها
· جایگاه سوخت پتروشیمی
شرح کار  :طراحی ومهندسی و ارزیابی اقتصادی
کارفرما  :پتروشیمی بندر امام خمینی  ،خوارزمی
تاریخ1393:



اجرا و نصب شبکه آب مجتمع تفریحی و ورزشی
محمود آباد
کارفرما:وزارت نفت -شرکت ملی نفت ایران
شرح کار  :طراحی و مهندسی
تاریخ 6931:

www.petrokarkia.com
11

پروژه ها


طراحی زیر ساخت شهرک  9888واحدی زیتون (ابوقریب-بغداد)

طراحی شبکه آب رسانی و فاضالب و تصفیه فاضالب و برق رسانی و نیروگاه وپمپ بنزین و انبار نفت و بیمارستان و مدرسه

کارفرما :شرکت ساختمانی سازهای تک ایستای جنوب



6931

مشاوره مهندسی و مدیریت نظارت بر طراحی و ساخت واجرای شهرک  9888واحدی زیتون
(ابوقریب-بغداد)
کارفرما  :شرکت ساختمانی سازهای تک ایستای جنوب-بانک توسعه صادرات  -وزارت االستثمارات عراق
تاریخ 6931:
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پروژه ها


داده برداری و مطالعات میدانی واحد تولید اتیلن دی کلراید

کارفرما  :برساد سازان کیمیا -پتروشیمی آبادان
تاریخ 6936 :



امکان سنجی واحد ونیل کلراید مونومر

کارفرما  :برساد سازان کیمیا -پتروشیمی آبادان
تاریخ 6936:
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گواهی نامه و تصدیق نامه ها


آخرین گواهی نامه ها :

گواهی نامه رتبه  9مشاور نفت و گاز وپتروشیمی از سازمان برنامه وبودجه جمهوری اسالمی ایرانگواهی نامه جواز تاسیس واحد فنی و مهندسی از وزارت صنعت معدن و تجارت جمهوری اسالمی ایرانگواهی نامه مشاورین عضویت و رتبه بندی کانون مشاوران رتبه بندی و سرمایه گذاری بانکیسیستم مدیریت یک پارچه :IMS
گواهی نامه ISO 9001-2015گواهی نامه ISO-14001-2015-گواهی نامه BS OHSAS-18001-2007

OHSAS–18001

ISO-14001

ISO-9001
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گواهی صالحیت مشاور
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گواهی خدمات مشاور سرمایه گذاری وبانکی و
پروانه نظارت و آموزش و ترویج از سازمان استاندراد
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ISO گواهینامه های

ISO-9001

ISO-14001
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OHSAS–

گواهینامه های ISO

علی ارشدی
رییس هیئت مدیره

عباس ارشدی
مدیرعامل
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آدرس:
دفتر مرکزی  :شیراز -خیابان اقبال الهوری
(پوستچی سابق) -ساختمات اهورا -طبقه پنجم-واحد 6
تلفن:
) 071(32344845
فاکس :دفتر مرکزی )876(-91911610

دفتر تهران  :میدان فاطمی  -میدان گلها -

خیابان کاج جنوبی -کوچه هشتم -پالک  6واحد 9
تلفن )816( 00861967 :
)816(-03771106
دفتر بازرگانی  :تهران -خیابان ولیعصر  -پایین تر از پارک ساعی
برج ساعی طبقه ششم  ( -شرکت میلز)
دفتر عراق :بغداد -قبل مسجد الرحمن -میدان اجادرجی -شهرک المنصور

Email:
petrokarkia@gmail.com
Info @petrokarkia.com

WWW.PETROKARKIA.COM
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