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معرفی گروه صنعتی صفا
شرکت گروه صنعتی آمل از سال  1۳5۴در استان مازندران فعالیت خود را در راستای تولید انواع لوله و پروفیل
های صنعتی و ساختمانی آغاز نمود .در حال حاضر این شرکت با استفاده از پرسنل مجرب و بهره گیری از تجهیزات
و دانش روز دنیا به تولید ساالنه  ۲۰۰هزار تن انواع لوله و پروفیل در ابعاد مختلف نائل گردیده است .محصوالت
تولیدی شرکت گروه صنعتی آمل از کیفیت باالیی برخوردار بوده و براساس استانداردهای ملی تولید و روانه بازار
مصرف می گردد .در حال حاضر این واحد تولیدی به یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان لوله و پروفیل در سطح
کشور تبدیل گشته است .گروه صنعتی صفا شامل شرکت های مست قر در استان های مختلف کشور می باشد و
این شرکت ها هم اکنون به تولید انواع مقاطع فوالدی؛ سازه های فلزی ،سیم و کابل و صنعت پلیمر مشغول می
باشند .مهمترین بخش این شرکت در زمینه تولید انواع مقاطع فوالدی فعالیت داشته و نه تنها نیاز بازارهای داخلی
را تامین می کند بلکه در بازار صادراتی کشورهای همسایه نیز حضور پررنگی دارد.
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از جمله کاربردهای مقاطع فوالدی تولیدی این شرکت می توان به استفاده در انتقال فرآورده های نفتی ،انتقال
آب و فاضالب ،صنایع خودروسازی سبک و سنگین می باشد .از مهمترین مجتمع های تولیدی گروه صنعتی صفا
می توان به شرکت لوله و پروفیل ساوه و شرکت نورد و لوله صفا اشاره کرد .این کارخانجات با ظرفیتی بالغ بر ۳
میلیون تن در سال برای حدود  ۲۰۰۰نفر اشتغال زایی کرده و به تولید انواع مقاطع فوالدی در سایزهای مختلف
مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی مشغول می باشند.
حوزه فعالیت گروه صنعتی صفا
بازرگانی بین الملل :یکی از فعالیت های این شرکت در حوزه بازرگانی بین الملل بوده و در این راستا فعالیت هایی
از قبیل تحقیقات بازار بین الملل ،تحلیل بازارهای هدف جهت فروش و صادرات را بر عهده دارد.
طرح های توسعه گروه :از جمله این طرح ها می توان به طرح نصب خطوط پوشش کاری دو الیه در کارخانه نورد
و لوله صفا و طرح تولید لوله های بدون درز مورد نیاز در حفاری چاه های نفتی و طرح نورد گرم در کارخانجات
نورد و لوله صفا اشاره کرد.
تامین کیفیت :در راستای کنترل کیفیت محصوالت تولیدی این شرکت به چندین آزمایشگاه مجهز بوده و تست
های از قبیل تست هیدرواستاتیک؛ رینگ ،تخت کردن ،خمش ،کشش و … بر روی محصوالت در آن انجام می
گیرد.
زیر مجموعه های شرکت صفا
نورد و لوله صفا
نورد و پروفیل ساوه
شرکت سازه های صنعتی و ماشین آالت صفا
نورد و لوله کارون
مرکز آموزش علمی کاربردی صفا
شرکت قلم خودکار صفا
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شرکت سیم و کابل اهواز
صنعت پلیمر اهواز
نورد و لوله کارون
شرکت صنعتی تولیدی حامیران
شرکت سرمایه گذاری صفا
محصوالت فوالدی گروه صنعتی صفا
محصوالت تولیدی در زمینه لوله های مصرفی نفت ،گاز ،پتروشیمی و مقاطع فوالدی توسط زیر مجموعه های
شرکت کارخانجات نورد و پروفیل ساوه و شرکت نورد و لوله صفا با ظرفیت ساالنه  ۲میلیون تن تولید می گردد.
محصوالت پلیمری :تیم شرکت در زمینه تولید انواع پوشش محصوالت تولیدی اعم از لوله فوالدی و سیم و کابل
فعالیت دارد.
سازه های فلزی :انواع سازه های سفارشی فوالدی ،تیرآهن های بال پهن جوشی ،دکل های مخابراتی و جرثقیل
های سقفی در شرکت سازه های فلزی و ماشین آالت صنعتی صفا تولید می گردد.
سیم و کابل :شرکت سیم و کابل اهواز با هدف تولید انواع سیم و کابل های استاندارد تاسیس گردیده است .از
جمله محصوالت این شرکت می توان به انواع سیم و کابل فشار ضعیف ،متوسط و قوی ،کابل های افشان و سیم
های خودرو اشاره کرد.
نوشت افزار :انواع خودکار کریستالی کیان و الوان کیان توسط این مجموعه تولید می گردد.
صنایع غذایی :کارخانه حامیران تنها واحد تولیدی صنایع غذایی زیر نظر مجموعه صنعتی صفا می باشد.
آدرس گروه صنعتی صفا
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