رشکت آسفالت طوس

احــداث و بهرهبرداری پروژههای صنعتی
معدنــی ،نفــت ،گــــــاز و پرتوشــیمی

رشکت آســفالت طوس

(سهامی خاص)

درباره رشكت
شــرکت آسفالت طوس در ســال  1354با هــــدف فعالیت در بخش های عمرانی،
صنعتی --معدنی و پروژه های نفت و گاز و پتروشــیمی تشــکیل شد .این شرکت در

حال حاضر به عنوان یک شــرکت پیشــرو شــامل مجموعه ای از شرکت هاست که با
همکاری ســرمایه های انســانی متخصص و تکیه بر دانش فنــی و تجهیزات روز ،به
صورت منســجم در چهار بخش اجرای پروژه هــای  EPCCصنعتی و معدنی ،اجرای

پروژه های  EPCCنفت و گاز و پتروشیمی ،استخراج معادن و همچنین بهره برداری

از کارخانجات صنعتــی به ویژه در زنجیرۀ تولید فوالد کشــور فعالیت می کند .این
مجموعه عالوه بــر تجارب بهره برداری ،دامنۀ وســیعی از طراحــی ،تأمین ،اجرا و

راه اندازی در حوزۀ پروژه های زنجیرۀ فرآوری ســنگ آهن و فوالد کشور ،فراساحل

نفت و گاز ،توسعه میادین ،احداث پاالیشگاه ها و سایر پروژه های صنعتی و زیربنایی

با احجام سنگین عملیات خاکی ،بتنی ،اسکلت فلزی و نصب تجهیزات را تجربه کرده

است.

رتبهبندی رشكت
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رشکت آســفالت طوس
بهداشت ،ایمنی و محیط زیست

رسمایههای انسانی

بهداشت ،ایمنی و محیط زیست از دغدغه های اصلی شرکت

شرکت آسفالت طوس با اعتقاد به اینکه سرمایۀ اصلی هر

برای زندگی بهتر را آرمان خود قرار داده و در این راســتا

سختکوش را سرلوحۀ راهبردهای توسعۀ منابع انسانی

آسفالت طوس بوده و با توجه به ماموریت سازمانی ،توسعه

درصدد اســت تا با ایجاد محیطی امــن و عاری از آلودگی،

حوادث و اثرات سوء بر افراد ،محیط زیست و تاسیسات را
به حداقل رسانده و با بهبود فرآیندها به صورت صحیح در

چرخه سازندگی کشور ایفای نقش نماید.

 HSEشرکت آسفالت طوس در ادامه رسالت عظیم خود پس

خود قرار داده و با فراهم آوردن فرصتهای شغلی برای

عموم دانشآموختگان ،راهکارهای معینی را برای جذب و

استخدام افراد منتخب و واجد صالحیت اتخاذ کرده است تا
بدنۀ کارشناسی و مدیریتی ممتاز و متمایزی را ایجاد نماید.

در این راستا سیستم آموزش و توسعه کارکنان شرکت

از تدوین و ابالغ مجموعه الزامات بهداشــت کار متناسب با

آسفالت طوس ،زمینه ارائه آموزشهای کاربردی و اثربخش

ملی و بینالمللی و جذب نیروی انســانی مورد نیاز ،عمده

اهداف سازمانی و متناسب با وظایف ،قابلیتها و ارزشهای

شرایط عملکردی و فرایندی صنایع با درنظر گرفتن الزامات
فعالیتهــای خود را بر اجرا و پیادهســازی این الزامات در

کلیــه پروژهها متمرکز نموده اســت .بدین منظور با نظارت

بر اجــرای آنها از طریق ممیزیها و بازرســیهای دورهای،

برگزاری کارگاههای آموزشــی تخصصی برای کارشناسان و

همچنین تهیه امکانات ســختافزاری الزم به پیشرفت

قابــل توجهی بر پایــه اســتانداردهای بینالمللی

 ISO 14001:2015 ،OHSAS 18001:2007و HSE
 Management Systemsنایل گردیده است.
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سازمان ،نیروی انسانی آن است ،جذب افراد متخصص و
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را فراهم نموده به گونهای که کارکنان شرکت در راستای
سازمانی ،از آموزشهای الزم بهرهمند شوند.

گواهینامهها

• سیستم مدیریت کیفیت
EN ISO 9001:2015

• سیستم مدیریت زیست محیطی
EN ISO 14001:2015

• سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت
ISO 45001:2018

دارای گواهینـــامه صالحیت ایمنـی پیمـــانکاران
دارای گواهینـــامه تعالی منابع انسانی

عضو انجمن
عضوانجمنصادرکنندگان
خدمات فنی و مهندسی ایران شرکتهایساختمانی
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پروژههای صنعتی و معدنی

احداث کارخانه ذوب و ریختهگری فوالد چادرملو
محل :اردکان یزد

احداث دو خط تولید  2میلیون
تنی کنسانرته فام و فامجی
محل :سیرجان

6
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اجرای عمليات ساختامنی و نصب و راهاندازی واحد مگامدول احيا مستقيم
محل :اردكان ،یزد

احداث  3خط تولید  2میلیون تنی
کنسانرته گلفا
محل پروژه :سیرجان
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پروژههای صنعتی و معدنی

پروژه احداث کارخانه گندلهسازی به ظرفیت
 2/5میلیون تن در سال
محل :نیشابور

عملیات اجرایی و نصب کارخانه کربنات سدیم رسخه سمنان
محل :سمنان

8

www.asfalt-tous.com

احداث كارخانه گندلهسازی و كنسانرته سنگان به
ظرفیت  2/5میلیون تن در سال
محل :سنگان  /خراسان

بهرهبردارى از کارخانه ذوب
فوالد ارفع
محل :اردكان ،یزد
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پروژههای صنعتی و معدنی

استخراج بیش از  900میلیون تن سنگ آهن و باطلهبرداری از معدن چادرملو
محل :چادرملو ،یزد

راهبــری ،مدیریت و تولید بیش از  175میلیون تن

کنســانتره آهن و آپاتیت در مجتمع سنگ آهن چادرملو

10
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احداث سه خط تولید  2میلیون تنی کنسانرته گهرزمین
محل :سیرجان

پروژه احداث خط تولید  5میلیون تن کارخانه گندلهسازی گهرزمین
محل :سیرجان (گهرزمین)
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پروژههای نفت ،گاز و پرتوشیمی

عملیات اجرایی ساخت واحد سوم تقطیر جزء به جزء میعانات گازی ()NF3
محل :بندر ماهشهر

احداث  84کیلومرت خط لوله  20اینچ انتقال نفت،
حدفاصل عبدالخان تا اهواز
محل پروژه :اهواز
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پروژه ساخت ساختامن صنعتی و نصب خط لوله زیرزمینی متانول پرتوشیمی بوشهر
محل :عسلویه
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پروژههای نفت ،گاز و پرتوشیمی

مهندســی ،خــرید ،ســاخت و نصب
یک ســکوی رسچاهی به همراه سه
خط لوله و کابل برق و فیرب نوری
زیر دریایی سکوی  S1سلامن

محل :حوزه نفتى سلمان ،خلیج فارس
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طراحی ،تامین کاال،
ساختامن و نصب
و راهاندازی  2واحد
تفکیکگر نفت از
گاز شاملی و جنوبی
( ،)GOSPبه همراه
خطوط لوله انتقال
( 100کیلومرت)
آزادگان جنوبی
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پروژههای عمومی

پروژه خط انتقال آب  1600میلیمرت از خلیج فارس به صنایع جنوب رشق کشور به طول  300کیلومرت و  7ایستگاه تلمبهخانه
محل :بندرعباس
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پروژه احداث مخزن  60,000هزار مرتمكعبی گازوئیل به صورت نیمهمدفون در نیروگاه سیكل تركیبی كرمان
محل :كرمان

پروژه طرح جامع جمع آورى و
تصفیه پسابهاى بهداشتى
مناطق ششگانه
محل :خلیج فارس
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پروژههای اجرا شدۀ
رشکت آسفالت طوس
ساخت و نصب كارخانجات توليد كنسانتره سنگ آهن
چادرملـو ( 5خـط) ،زرنـد ( 1خـط) ،سـيرجان ( 10خـط)،
سـنگان ( 1خط)

عملیـات باطلهبـرداری بـه ظرفیـت  6میلیـون تـن و
استخراج سـنگ آهن از معدن میشـدوان به ظرفیت 2
میلیـون تـن ،بافق
عملیات تسـطیح و زیرسازی بستر سایت کارخانه فوالد
زاگرس ،اندیمشـک
ساختمخازن60,000مترمکعبیبتونینیروگاهکرمان

احـداث خطـوط لولـه نفـت بندرعبـاس – اصفهـان
(بهصورت مشـارکت) ،داالن – شـیراز ،عبدالخان  -اهواز و
پـروژه اتیلـن غـرب کشـور
سـاخت و نصـب و راه انـدازی مجتمـع کربنات سـدیم
سمنا ن

سـاخت سیسـتمهای خنککننـده نیـروگاه شـریعتی
مشـهد (بهصـورت مشـارکت)

ساخت ساختمان صنعتی و نصب لوله زیرزمینی پروژه
متانول بوشهر

طـرح جامع جمعآوری و تصفیه پسـابهای بهداشـتی
مناطـق شـش گانه خلیـج فارس

احداث ،نصب و راهاندازی کارخانه گندلهسـازی نیشابور
 +سـنگان  +گهر زمین

احداثواحدذوبوریختهگریکارخانهفوالدچادرملو

مهندسـی ،خرید ،ساخت و نصب یک سکوی سرچاهی
بـه همـراه سـه خط لولـه و کابـل بـرق و فیبر نـوری زیر
دریایـی سـکوی  S1حوزه نفتی سـلمان ،خلیـج فارس

عملیـات تأمیـن مصالـح ،سـاخت ،نصـب و پیـش
راهانـدازی ناحیـه  Bبخش خشـکی پروژههـای  20و 21
توسـعه میدان گازی پارس جنوبی ،مشـارکت آسفالت
طـوس ،فلات پـارس ،احـداث
احداثکارخانهپودرشیرمشهد

سـاخت سـازههای سـنگین بتونی و فلـزی در مجتمع
سـنگ آهـن گل گهـر ،مجتمـع سـنگ آهـن چادرملـو

پـروژه خـط انتقـال آب  1600میلیمتـر از خلیج فارس
به صنایع جنوب شـرق کشـور به طول  300کیلومتر و 7
ایستگاه تلمبهخانه
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ساخت بیش از 550واحد مسکونی در طبس و گناباد

تأسیسـات انتقال آب شـامل خط لوله ،منابـع بتونی زیرزمینی،
تلمبهخانهها و نیروگاه ،تصفیه خانه ،جاده دسترسـی و سیستم
ارتبـاط رادیویی بهابـاد – چادرملو

اجرای عملیات ساختمانی و نصب و راهاندازی واحد مگا مدول
احیاءمستقیمپروژهفوالدچادرملو

خدمات بهرهبرداري كارخانه كنسانتره سنگ آهن به ظرفیت2/5
میلیونتندرسالتوسعهملیسنگان

رشکت ماشینسازی و
سازههای صنعتی آستو
شركت آســتو يكی از شــركت های مجموعه آسفالت

طوس می باشد که در زمینه ساخت سالن های صنعتی
و ســازه های فلزی فعال اســت .گســتره فعالیت این
شــركت در برگیرنده ســاخت پل های معلق ،مخازن

هوایــی ،پل های فلــزی ،انواع مخازن تحت فشــار،
برج های خنك كننده نیروگاهی (كندانسور) ،سیلوهای

ذخیره سیمان ،آســیاب سیمان ،ســیلوهای كروی،

اسكله های فلزی ،فیدر و تجهیزات فلزی كارخانجات

و معــادن ،ســاخت  Stack ،Duct ،Casingنیروگاهها و

مخازن سوخت بر اساس آخرین استانداردهای جهانی
تحت استاندارد  ASTMو  ASMEو استاندارد جوشكاری
 API-650و  AWS-D1.1 ENو گواهینامــه مدیریت کیفیت

 ISO 9001: 2008و گواهینامه جوش  ISO-3834-2: 1994و

گواهینامه مدیریت بهداشت و ایمنی  SAS 18001: 2007و

گواهینامه شناسایی  GSIو رتبه بندی سازمان مدیریت
و برنامه ریزی می باشد.

شركت ماشین سازی و ســازه های صنعتی آستو با در

اختیار داشتن كارگاه های ساخت به مساحت دویست

و بیســت هزار مترمربع ،شامل  20,000مترمربع سوله

سرپوشــیده و  3,000مترمربــع ســالن روبــاز جهت
ســاخت و مونتاژ قطعات و همچنین  5,000مترمربع

ساختمان های اداری و رســتوران و انبار سرپوشیده،

آمادگی كامل و الزم را جهت ساخت و مونتاژ قطعات

و اســكلت های فلزی با ظرفیت تولید ساالنه  30هزار

تن دارا می باشد.
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پروژههای در حال اجرا
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نام پروژه

محل پروژه

کارفرما

استخراج معدن ،راهبری و مدیریت كارخانه
تولید كنسانتره آهن و آپاتیت مجتمع سنگ
آهن چادرملو  -استخراج بیش از  900میلیون
تن سنگ آهن و تولید بیش از  175میلیون
تن کنسانتره آهن

چادرملو ،یزد

شرکت صنعتی و
معدنی چادرملو

طراحی ،تامین کاال ،ساختمان و نصب و
راه اندازی  2واحد تفکیک گر نفت از گاز
شمالی و جنوبی ( ،)GOSPبه همراه خطوط
لوله انتقال ( 100کیلومتر)

آزادگان جنوبی

شرکت مهندسی و
توسعه نفت

مهندسی و تامین و احداث کارخانه بازیابی
آب و مدیریت باطله های خطوط کنسانتره

سیرجان،
کرمان

شرکت سنگ آهن
گهر زمین

بهره برداری ،تعمیر و نگهداری واحد
فوالدسازی ارفع به ظرفیت  800هزار تن در
سال (مشارکت شرکت آسفالت طوس و
شرکت پامیدکو)

اردکان ،یزد

شرکت آهن و فوالد
ارفع

بهره برداری ،تعمیر و نگهداری واحد
فوالدسازی چادرملو به ظرفیت  1میلیون تن
شمش در سال (مشارکت شرکت آسفالت
طوس و پامیدکو)

اردکان ،یزد

شرکت صنعتی و
معدنی چادرملو

خرید ،نصب ،پیش راه اندازی و راه اندازی
پاالیشگاه نفت سنگین قشم

قشم

شركت پارس بهين
پااليش نفت قشم

مهندسی و تامین و احداث تلمبه خانه شماره
 2خط لوله  42اینچ انتقال نفت خام گوره
جاسک

هرمزگان

شركت مهندسی
توسعه نفت

عملیات استخراج سنگ آهن ناحیه غربی
به ظرفیت  15/7میلیون تن وباطله برداری
به ظرفیت  41میلیون تن (مشارکت آسفالت
طوس  -اپال کانی پارس)

سنگان

شرکت ایمیدرو

نام پروژه

محل پروژه

کارفرما

بهره برداری و راهبری کارخانه کنسانتره
شرکت فوالد سنگان به ظرفیت  5میلیون تن

سنگان

شرکت صنایع معدنی
فوالد سنگان

احداث کارخانه فوالد زاگرس اندیمشک

اندیمشک

شرکت مجتمع فوالد
زاگرس اندیمشک

نصب تجهیزات واحد ذوب و ریخته گری
پروژه فوالد یزد 1

یزد

شرکت فوالد آلیاژی
ایران

مهندسی ،تأمین ،ساخت واحد اکسیژن و
هوای فشرده مجتمع فوالد آلیاژی

یزد

شرکت فوالد آلیاژی
ایران

طراحی ،تأمین کاال ،ساختمان و ساخت و
راه اندازی مخازن نفتی قشم

قشم

شرکت
سرمایه گذاری نفت
قشم

اجرای عملیات سیویل و تجهیز کارگاه
پتروشیمی کیان

عسلویه

شرکت مهندسی و
ساختمان صنایع نفت

اجرای محوطه سازی و احداث جاده های
دسترسی داخلی شرکت فوالد سنگان

سنگان

شرکت صنایع معدنی
فوالد سنگان

احداث کارخانه فوالدسازی ابرکوه به ظرفیت
 600.000تن در سال

ابرکوه ،یزد

شرکت صنایع آهن و
فوالد سرمد ابرکوه

www.asfalt-tous.com
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www.asfalt-tous.com

رشکت آسفالت طوس

تهـران ،خیابان شـیراز جنوبـی ،خیابان
آقاعلیخانـی خیابـان داوری اردکانـی،
دوازده متری سـوم ،شـماره ( 2ساختمان
کد پسـتی 1436935791
مهـرگان)

تلفـن4362 1000 :
فکس 4362 1030 :

www.asfalt-tous.com

