نام شرکت:

هٌْذظاى هؽاٍر اٍج پصٍّػ صٌعت (ظْاهی خاؾ)
آدرس:

• تْراى ،خیاباى قائن هقام فراّاًی ،هیذاى ؼعاع ،خیاباى ؼْیذ خذری ،ؼوارُ 50
021 - 88323096-97
• تلفي 021 - 88323100 :فکط:
• پعت الکترًٍیکٍ www.aps.ir :ب ظایتinfo@aps.ir :

کادر مدیریت:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

دکتشًبكش فالحی
هذیش ػبهل ٍ سئیغ ّیئت هذیشُ:
لبئن همبم هذیشػبهل ٍ ًبیت سئیغ ّیئت هذیشُ :دکتشاثشاّین عْشاًی
هذیش تَػؼِ فؼبلیتْب :اسدالى خبدهی
هذیش ثخؾ هبلی :ػشکبس خبًن ؿبلجی
هذیش ثخؾ کٌتشل پشٍطُ :فشّبد سٍاًجخؾ
هذیش ثخؾ كٌؼت :ثشصٍیِ ؿفشاًی
هذیش ثخؾ هکبًیک :کبٍُ عْشاًی
هذیش ثخؾ ػبصُ :دکتش سضب هَحذ
هذیشثخؾ هؼوبسی :ػلی آخًَذی
هذیش ثخؾ ثشق :اهیذ اًؼبًی
هذیش ثخؾ کبهپیَتش:هٌلَس لشثبًی
هذیش ثخؾ سٍاثظ ػوَهی  -ؿجیِ ػبصی ٍ اًیویـي  :حویذسضب ساػخ احوذی

شعب ثبت شده:

• ؼرکت دارای ؼعبِ در هٌطقِ آزاد قؽن هی باؼذ.
• کلیِ هطالعات اهکاى ظٌجی فٌی ٍ اقتصادی ،هٌْذظی پایِ ٍ تفصیلی در دفتر هرکسی هتورکس هی باؼذ.
• ًظارت هقین ایي هٌْذظاى هؽاٍر در کارخاًِ عظین گعترغ ّرهس پؽتیباًیْای فٌی ً-ظارتی الزم در خصَؾ هَارد کارگاّی تَظط ایي دفتر صَرت خَاّذ
گرفت.

شماره ثبت و شماره ملی:
• ؿشکت دس تبسیخ  1372/07/17ثِ ؿوبسُ  100080دس ػبصهبى حجت ؿشکتْب ٍ هَػؼبت تزبسی ثِ حجت سػیذُ اػت.
• ؿوبسُ هلی ؿشکت  10101440628هیجبؿذ.

•

صالحیتها:
هٌْذػبى هـبٍس اٍد پظٍّؾ كٌؼت اص ػبل  1384داسای گَاّیٌبهِ كالحیت خذهبت هـبٍسُ اص هؼبًٍت هحتشم ثشًبهِ سیضی ٍ ًظبست ساّجشدی سیبػت
روَْسی هی ثبؿذ.

الف :اٍلیي گَاّیٌبهِ كالحیت ثِ ؿوبسُ401/0794:
•
•
•

پبیِ  1دس تخلق ثٌذسػبصی ٍ ػبصّْبی دسیبیی
پبیِ  2دس تخلق كٌبیغ فلضات اػبػی ٍ هبؿیي ػبصی
پبیِ  3دس تخلق ػبصُ

ب :آخشیي گَاّیٌبهِ كالحیت ثِ ؿوبسُ112221 :
•
•
•
•

پبیِ  1دس تخلق ثٌذسػبصی ٍ ػبصّْبی دسیبیی
پبیِ  2دس تخلق كٌبیغ فلضات اػبػی ٍ هبؿیي ػبصی
پبیِ  3دس تخلق ػبصُ
پبیِ  3دس تخلق خغَط اًتمبل ًفت ٍ گبص

تشکالت سازمانی:
–

•

چارت ظازهاًی ؼرکت

– پرظٌل ؼاغل
ثش اػبع لیؼت ثیوِ اػفٌذ  ،1392اسائِ ؿذُ ثِ ػبصهبى تبهیي ارتوبػی ،پشػٌل ؿبؿل دس ؿشکت ثبلؾ ثش ً 118فش هی ثبؿٌذ.

•

گواهینامه ها:
– هذیشیت کیفیت
هٌْذػبى هـبٍس اٍد پظٍّؾ كٌؼت داسای گَاّیٌبهِ ػیؼتن هذیشیت کیفیت ثش اػبع ٍ ISO 9001یشایؾ ػبل  2008هی ثبؿذ.

عضویتها:
– ربهؼِ هٌْذػبى هـبٍس
– اًزوي ػبخت ؿٌبٍس ،تزْیضات ٍ ػبصُ ّبی دسیبیی
– اًزوي هٌْذػی دسیبیی ایشاى

فضای کار در اختیار:
• هٌْذػبى هـبٍس اٍد پظٍّؾ كٌؼت داسای یک ػبختوبى دس  5عجمِ اداسی ٍ فضبّبی کتبثخبًِ ٍ هشکض اػٌبد ،ػبلي ؿزاخَسیً ،وبصخبًِ ٍ
پبسکیٌگ دس  2عجمِ صیش صهیي ،ثِ هتشاط هزوَع  3000هتش هشثغ هی ثبؿذ .هبلکیت ػبختوبى هتؼلك ثِ ػْبهذاساى هی ثبؿذ.
• اهکبى افضایؾ فضبی کبس ثؼتِ ثِ پشٍطُ ّبی دس دػت ارشا ٍرَد خَاّذ داؿت.
اهکاًات ًرم افساری:
• هٌْذػبى هـبٍس اٍد پظٍّؾ كٌؼت ّن اکٌَى داسای ؿجکِ کبهپیَتشی داخلی 12 ،ػشٍس 80 ،ایؼتگبُ کبسکبهپیَتشی ،هشکض تکخیش هزْض ثِ
پشیٌتشّبی سًگی ٍ ػیبُ ػفیذ دس لغغ  ،A4 ٍ A3اػکٌشّبی ثب ػشػت ثبالً ،شم افضاسّبی آًتی ٍیشٍع هؼتجش ،ایٌتشًت ثب پٌْبی ثبًذ 5
هگبثیتً ،شم افضاس هذیشیت هکبتجبت ثِ كَست ً ،Onlineشم افضاس رؼتزَی اػٌبد ،اػتبًذاسدّب ٍ کتت هَرَد دس کتبثخبًِ ٍ کلیِ ًشم
افضاسّبی تخللی سؿتِ ّبی هختلف هٌْذػی ٍ هبلی هی ثبؿذ.
ایوٌی ٍ حفاظت فردی:
• ایي هٌْذػبى هـبٍس داسای سٍیِ ایوٌی ٍ حفبظت فشدی هی ثبؿذ .ثبػج افتخبس اػت کِ اػالم گشدد ّیچ گًَِ حبدحِ ای ثشای پشػٌل ؿبؿل
دس دفتش هشکضی ٍ دفبتش ًظبست همین ایي هٌْذػبى هـبٍس دس عَل هذت ػولکشد اتفبق ًیفتبدُ اػت.

ًرم افسارّای هْن هحاظباتی ٍ طراحی در اختیار
 ًرم افسارّای بخػ هطالعات اهکاى ظٌجی-1
َ تبئیذ ؿذُ اص عشف ػبصهبى یًَؼکComfar Expert • ًؼخِ اكل
• هغبلؼبت اهکبى ػٌزی فٌی ٍ التلبدی عشح ّب
 ًرم افسارّای هْن بخػ صٌعت ٍ کؽتی ظازی-2
Maxsurf - Auto Ship – Ansys - Solid Works - Auto Cad
:ُ ًرم افسارّای هْن بخػ ظاز-3
Sap – Plaxis – Flac – Etabs – Ansys – Abaqus - Auto Cad
 ًرم افسارّای هْن بخػ هعواری صٌعتی ٍ ظاخٌواى-4
3d Max – Vray – Revit - Auto Cad
: ًرم افسارّای هْن بخػ هکاًیک-5
Auto Cad - Carrier(hop) – PDMS – Caesar – Pipenet - Mechanical Desktop
: ًرم افسارّای هْن بخػ برق-6
Auto Cad - Etap - Dialux
: ًرم افسارّای هْن بخػ ؼبیِ ظازی ٍ اًیویؽي-7
Ulead Video Studio - Fume Fx - Auto Cad - Dreamscape – Ray Fire - Real Flow - Photo Shop – 3d max
:ُ ًرم افسارّای بخػ کٌترل پرٍش-8
Ms-Office - Ms-Project - Primavera Expedition - Primavera

دظتَرالعولْا

–

ایي هٌْذػبى هـبٍس ثشای اًزبم ثشًبهِ سیضی ٍ کٌتشل پشٍطُ دػتَسالؼولْبیی سا اص پیؾ تْیِ ًوَدُ اػت کِ دس اثتذای ّش پشٍطُ هجٌبی ػول لشاس
هی گیشد .ثشخی اص ایي دػتَسالؼولْب ثِ ؿشح صیش هی ثبؿٌذ:
• دػتَسالؼول کٌتشل ٍ ثِ ٌّگبم کشدى صهبى پیـشفت پشٍطُ
• دػتَسالؼول تخلیق هٌبثغ ٍ ًوَداس ّضیٌِ پشٍطُ
• دػتَسالؼول ثشًبهِ صهبًجٌذی پشٍطُ ٍ WBS
• دػتَسالؼول کٌتشل ٍ اسصیبثی عشح ّبی ثشٍى ػبصهبًی
• دػتَسالؼول گضاسؿبت پشٍطُ

هَافقتٌاهِ ّوکاری

• هٌْذػبى هـبٍس اٍد پظٍّؾ كٌؼت داسای هَافمت ًبهِ ّوکبسی ثب ؿشکت IMPaCآلوبى هی ثبؿذ .ؿبیبى رکش اػت کِ لجال اص خذهبت
فٌی ؿشکت هزکَس دس سؿتِ ّبی خبف دس عشح ػکَی حفبسی ؿٌبٍس دسیبی خضس ًیض اػتفبدُ ؿذُ اػت .اػتفبدُ اص خذهبت هٌْذػی ؿشکت
هزکَس ،ثِ كَست ؿشکت عشف لشاسداد ایي هٌْذػبى هـبٍس ،دس كَست کؼت هزَص الصم اص همبهبت کـَس آلوبى ،دس پشٍطُ هَسد ًظش کبسفشهبی
هحتشم هوکي هی ثبؿذ.

سوابق کاری شرکت:
هٌْذػبى هـبٍس اٍد پظٍّؾ كٌؼت دس ًمـِ گؼتشدُ ایشاى صهیي

پروژه های مهم تحویل قطعی شده:
 -1طرح ظکَی حفاری ًیوِ ؼٌاٍر ایراى اهیر کبیر
ایي عشح ؿبهل پشٍطُ ّبی ثِ ؿشح صیش هی ثبؿذّ .ن اکٌَى کلیِ هَلفِ ّبی عشح ثِ کبسفشهبی هحتشم تحَیل لغؼی ؿذُ ٍ ایي هٌْذػبى هـبٍس دس حبل تؼَیِ
حؼبة ثب کبسفشهبی عشح (ؿشکت ًفت خضس) هی ثبؿذ.
( )1-1پرٍشُ ظکَی حفاری ًیوِ ؼٌاٍر ایراى اهیرکبیر
ػکَی حفبسی ًیوِ ؿٌبٍس ایشاى اهیشکجیش )(Iran Amir Kabir SSDUاهکبى حفبسی دس آثْبی ػویك (تب ػوك  1000هتش) ٍ تب ػوك  6000هتشی اص ثؼتش دسیب سا
فشاّن هی ػبصد .ایي ػکَ ثب ٍصى ػجک ) (Light Weightثبلؾ ثش  14،400تي ،ثِ ٍػیلِ  8سؿتِ خظ هْبس دس هحل هَسد ًظش هؼتمش ؿذُ ٍ داسای پیـشفتِ تشیي
ػیؼتوْبی کٌتشل ٍ حفبسی دس هٌغمِ هی ثبؿذ.
اص رولِ تزْیضات ؿبخق ایي ػکَ دس ػیؼتن حفبسی هی تَاى ثِ  Top Driveثب لذست هَتَس  1000اػت ثخبس ٍ ػشػت  250دٍس دس دلیمِ ٍ تحول ثبس  750تي،
 Draw worksثب تَاى کلی  3000اػت ثخبس ؿبهل ػِ هَتَس الکتشیکی  ACچْبس ػشػتِ ٍ هزْض ثِ تشهض کوکی ٍ ػِ دػتگبُ پوپ گل حفبسی ّش پوپ هتـکل
اص دٍ هَتَس الکتشیکی ثب لذست هزوَع  2000اػت ثخبس ٍ فـبس حذاکخش تَلیذی  7500 PSIاؿبسُ ًوَد.

()2-1پرٍشُ ظِ فرًٍذ ؼٌاٍر پؽتیباًی چٌذهٌظَر (کاظپیي )3 ٍ 2 ،1
•

ػِ فشًٍذ کبػپیي ثِ هٌظَس ربثزبیی ػکَ ،لٌگشاًذاصی ،پـتیجبًی ػولیبتی اص ػکَ ،ربثزبیی پشػٌل ٍ اعفب حشیك ػکَ عشح ٍ ارشا گشدیذُ اػت .تَاى
ّشکذام اص هَتَسّبی ایي ؿٌبٍسّب  2X8000اػت ثخبس هزْض ثِ ػیؼتن تخجیت هَلؼیت دیٌبهیکی ) (DPهی ثبؿذ.

( )3-1پایگاُ پؽتیباًی عولیات حفاری در ًکا
•

ثِ هٌظَس اهکبى خذهت سػبًی ثِ ػکَ ٍ ؿٌبٍسّبی پـتیجبًی آى ،ثٌذسگبّی دس ًکب تَػظ ایي هٌْذػبى هـبٍس عشاحی گشدیذ کِ ثیـتشیي آثخَس
( 5/8هتش) سا دس ػبحل رٌَثی خضس فشاّن هی ًوبیذ .اػکلِ ّبی ایي پبیگبُ داسای ثبسثشی ػٌگیي تب  5تي ثش هتشهشثغ ثَدُ ٍ ثب ٍرَد هخبصى ػَخت ٍ آة ثب
ػیؼتن کٌتشل هشکضی ،اهکبى پـتیجبًی اص ػولیبت حفبسی سا دس دسیبی خضس فشاّن هی آٍسًذ .هجلؾ ارشای پبیگبُ ثِ ّوشاُ الیشٍثی ٍ هؼتحکن ػبصی هَد
ؿکي آى ثبلؾ ثش  140هیلیبسد سیبل ثَدُ اػت.

 -2تعْیالت از آب گیری ٍ بِ آب اًذازی کؽتی در کارخاًِ خرهؽْر ؼرکت ارًٍذاى

پروشه های در دست اجرا:

کارگاّْای ظاخت ٍ تعویر کؽتیْای ًفت کػ ٍ گازبر در بٌذعباض
حَضْای خؽک ًَظازی ٍ تعویرات
• الف -حَض ًَظازی
• حَم ًَػبصی ثِ اثؼبد  475 × 80 × 14/5هتش دس رْت ؿوبلی رٌَثی ػوَد ثش خظ ػبحل ٍ دس خـکی (ًؼجت ثِ داؽ آة) دس لؼوت ؿشة هٌغمِ
حَضْب اػتمشاس دادُ ؿذُ اػت .کف حَم دس ػوك  -9/00هتش ٍ ػشؿِ آى دس استفبع ً +5/5ؼجت ثِ  CDلشاس داسد.
• ب -حَض تعویراتی
• حَم تؼویشاتی ثِ اثؼبد  375 × 80 × 14/5هتش دس رْت ؿوبلی رٌَثی ػوَد ثش خظ ػبحل ٍ دس خـکی (ًؼجت ثِ داؽ آة) دس لؼوت ؿشق حَم
ًَػبصی اػتمشاس دادُ ؿذُ اػت .کف حَم دس ػوك  -9/00هتش ٍ ػشؿِ آى دس استفبع ً +5/5ؼجت ثِ  CDلشاس داسد.

ًقؽِ عوَهی ًحَُ اظتقرار حَضْای خؽک ٍ هعتحذثات هربَطِ

طرح شبکه جامع ارتباطی خلیج فارس:
•
•
•

ایي عشح ثب هجلؾ اٍلیِ لشاسدادی  696هیلیَى یَسٍ ،داسای  4هؤلفِ اكلی ،ثِ ؿشح صیش هیثبؿذ:
الف -تَظعِ بٌذر کاًتیٌری کاٍُ () Kaveh Container Port Development
عشح تَػؼِ ثٌذسکبٍُ ،ثِ هٌظَس ایزبد صیشػبختّبی هٌبػت رْت دػتیبثی ثِ ظشفیت تخلیِ ٍ ثبسگیشی  TEU 700.000کبًتیٌش دس ػبل
دس ؿشٍع ثْشُثشداسی (فبص اٍل) ،لبثل افضایؾ تب  TEU 2.000.000کبًتیٌش دس ػبل ثشای فبصّبی ثؼذی ارشا خَاّذ گشدیذ.

ثٌذسگبُ لبثلیت پزیشؽ کـتیّبی کبًتیٌشی دس ػبیض ً Post Pan Maxؼل ّبی  ٍ 6 ٍ 5ثب آثخَس تب  17هتش ،ؿبهل  2پؼت اػکلِ
•
رذیذ ثِ عَل  765هتش ،الیشٍثی کبًبل ٍسٍدی ( ) Approach Channelثِ عَل حذٍد  20کیلَهتش ٍ ػشم حذالل  500هتش ٍ
دایشُ چشخؾ دس هٌغمِ همبثل اػکلِ ّب (ً ) Maneuvering Basinؼجت ثِ ّ ٍ CDوچٌیي اػتحلبل ،ثْؼبصی ٍ تحکین صهیي اص
هَاد حبكلِ اص الیشٍثی ،ثِ هیضاى حذالل ّ 44کتبس ،ثْوشاُ کلیِ هؼتحذحبت ثٌذسی ،ؿبهل تشهیٌبل ،اًجبسّبی کبال ٍ ػبختوبى ّبی اداسی،
سفبّی ،پـتیجبًی ٍ كٌؼتی هشثَعِ هیثبؿذ.
ب -پل خلیج فارض ()PRESIAN GULF BRIDGE
پل خلیذ فبسع ثؼٌَاى هؤلفِ ؿبخق ٍ هحَس اكلی عشح ؿجکِ ربهغ استجبعی خلیذ فبسع ،ثیي رضیشُ لـن (دس ثٌذس الفت) ٍ ػشصهیي
•
اكلی (ثٌذس پْل) ،سٍی تٌگِ خَساى احذاث هیگشدد .پل داسای دٍ ساهپ اثتذائی ٍ اًتْبئی ،پلْبی تمشة ٍ دػتشػی ثؼالٍُ عَل ثذًِ اكلی
هیثبؿذ کِ ثبیؼتی ثب ؿیت هٌبػت هشثَط ثِ ػجَس ربدُ ٍ ساُآّي ،ایزبد گشدد.
عَل ثخؾ دسیبیی پل ثبلؾ ثش  2600هتش هی ثبؿذ.
•
ػالٍُ ثش تشافیک ربدُای ٍ سیلی ،ػجَس تبػیؼبت صیشثٌبیی (آة ،ثشق ٍ گبص) دس داخل ثذًِ پل پیؾثیٌی هی ؿَد.
•
ج -ؼبکِ بسرگراُ )(HIGHWAY NETWORK
ؿجکِ ثضسگشاُ ثِ عَل تمشیجی  92کیلَهتش ،ربثزبئی ٍ تشاًضیت ػشیغ کبالّبی کبًتیٌشی اص ثٌذس کبٍُ ٍ ّوچٌیي ػجَس ٍ هشٍس ٍػبیل ًملیِ
•
اص رضیشُ لـن ثب ػجَس اص پل خلیذ فبسع ،ثِ ؿجکِ ثضسگشاّی ثٌذسػجبع -ػیشربى سا هوکي خَاّذ ػبخت.
ثضسگشاُ ؿبهل  2هؼیش سفت ٍ ثشگـتّ ،شکذام هزْض ثِ یک خظ تَلف اضغشاسی ،ثب ظشفیت تشدد ٍ 1.100ػیلِ ًملیِ دس ػبػت اص ّش
•
عشف ،ثب ػشػت عشح  110کیلَهتش دس ػبػت ،ثلَست کٌبس ّن ٍ یب رذا اص ّن ،عشاحی ٍ احذاث هی گشدد.
د -ؼبکِ راُآّي )(RAILWAY NETWORK
ؿجکِ ساُ آّي دٍ خغِ سفت ٍ ثشگـتی ،ثِ عَل حذٍد  86کیلَهتش ٍ چْبس ایؼتگبُ هیبًی ٍ دٍ ایؼتگبُ اتلبل تـکیالتی ،ثٌذس کبٍُ سا ثِ
•
ؿجکِ ػشاػشی ساُآّي روَْسی اػالهی ایشاى هتلل هیػبصد.

نمای عمومی پل بسرگ خلیج فارس

پروژه های در دست مطالعه:
 -کارخاًِ کؽتی ظازی هحبَب لیاى

 -کارخاًِ کؽتی ظازی ٍ تعویر کؽتی در کارخاًِ پارض هاریي در قؽن

 -کارخاًِ کؽتی ظازی ؼرکت پیؽرٍ دریایی خلیج فارض

 -طرح احذاث  10کارگاُ صٌعتی در هٌطقِ آزاد ارًٍذ (خرهؽْر)

تقدیر نامه ها:

