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 مقدمه :  -
ی گنل حفناری و خندمات    در تهران با هدف تولید مواد مصرفی آهار صننای  نانا ی و افزودننی هنا     5165آهاران در سال  شرکت

 حفاری تاسیس گردید.

و  بل علنی امنارات متحنده عربنی  بعنا بنه سرفینت سنالیانه          مهاباد ،خرمشهرکارخانجات این شرکت در شهرهای ساوه،سیر ان،

حفاری منی باشند را    در صد کل افزودنی های گل 82یکصد هزار بشکه مواد مای  که حدود و سی هزار تن مواد پودری و  یکصد

 می نباید. تولید

و فن آوری  دید در زمینه تولید مواد پودری و روغننی در صننعت حفناری و ارتبنات مانتقی  بنا        شرکت آهارن با کاب تجربیات

ره گیری از پرسننل مناهرو کنادر مهندسنی     هبستندرکاران پیشرو در این صنعت و شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و سایر د

و تولید،کیفیت،روشهای بهنره وری توانانته اسنت     مهندسی ساخت مهندسی فروش ،تدارکات وعبلیات کاال، مجرب در بخشهای:

 بخشی ازمواد مورد نیاز صنعت حفاری را تامین نباید.

لذا این شرکت آمادگی خود را  هت تامین مواد حفاری ، کارشناسی و مشاوره در کوتاهترین زمان و باال ترین دقنت و بنا کیفینت    

 باال به کلیه متقاضیان اعالم می دارد.

 – IMS ) ISO 9001:2008 – ISO 14000:2004مندیریت سیانت  یکرارچنه کیفینت     دارای گواهینامنه  این شنرکت کنه   

OHSAS 18000:2007 – HSE-MS) ،بهداشنت، ایبننی و حفن     را بر مبننای   خودخط مشی  در مدیریت کیفیت می باشد

پاینه گنذاری    و انگینزش کارکننان  محیط زیات،  لب رضایت کلیه ذینفعان سازمان، بهبود کیفیت و گاترش فعالیت ها، آموزش 

   .نبوده است

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 88420343تلفن:طبقه اول   – 82شباره -میرزایی زینالی شرقیخیابان  -سهروردی شبالیخیابان -تهران     آدرس دفتر مرکزی :
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 چارت سازمانی گروه آهاران : -2
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 مشخصات کارخانجات گروه صنعتی آهاران: -3
 

 : کارخانه ساوه

 خیابنننان -هر صننننعتی کننناوهشننن –سننناوه آدرس:  

  کارخاننه آهناران   -نبش خیابان دوازدهن   -آزادی

    20110140453تلفن:

 نوع فعالیت : تولید مواد گل پایه آبی
 

                                               متر مرب  52222مااحت کل کارخانه: 

 تن 8222 :میزان تولید سالیانه

 
 

 

 ه سیرجان : کارخان
 -منطقه ویژه اقتصادی سیر ان -سیر انآدرس: 

  قطعات -5پاستور -بلوار سازندگی -بخش صنعت

  521الی  520

 21411470331تلفن:  

 نوع فعالیت : تولید مواد گل پایه آبی
 

 متر مرب                                                02222مااحت کل کارخانه: 

 تن 50222لیانه: میزان تولید سا
 

 

 کارخانه آهاران حفار : 
 -شننهرص صنننعتی خرمشننهر   -خرمشننهرآدرس: 

 کارخانه شیبیایی آهاران حفار
 

 نوع فعالیت : تولید مواد گل پایه روغنی
 

 متر مرب                                                1222مااحت کل کارخانه: 

 تن 50222میزان تولید سالیانه: 
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  : پودرسازان غربخانه کار

 کارخانه پودرسازان غرب  -شهرص صنعتی –مهاباد آدرس: 

 24806010861تلفن:  

 معدنی یکرونیزهنوع فعالیت : تولید پودرهای م
 

 متر مرب                                                02222مااحت کل کارخانه: 

 تن 522222میزان تولید سالیانه: 

 

 

 

 
 

  : شهرک صنعتی برومیه کارخان

 شهرص صنعتی برومی -اهوازآدرس: 
 

 نوع فعالیت : تولید پودرهای میکرونیزه معدنی
 

 آزمایشگاه مجهز  -5امکانات و تجهیزات: 

 دو عدد آسیاب به هبراه شش پاندول و دستگاه های  انبی -0
 

 تن 122: روزانهیزان تولید م
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 معادن گروه آهاران :

 
 

 : شامل معدنهایکاویار کت معدنی شر

 در سال تن 822.222معدن باریت نوبهار به سرفیت  

 در سال تن 5.022.222ک به سرفیت بمعدن باریت شکر

 در سال تن 0.222.222معدن باریت اوزن دره به سرفیت 

 

 

 

 تن در سال 12.222به سرفیت  معدن باریت رودهن
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 انبار مرکزی شرکت آهاران : -5

 انبار اهواز –نی مرکزی گروه آهاران پشتیبا

نوع فعالیت : خدمات انبارداری و ارائه سرویس حبل و نقل 

 تن 0122روزانه 

 زمین متر مرب   81222مااحت: 

     متر مرب  سالن 51222
 
 

                                
 واحدهای سازمانی :  -6

ارتباطات بین این واحدها نیز مطابق روشهای ا رایی و . مه تعریف شده استقابت دوم این رزو با مطابق آهاران گروه هایواحد
 دستورالعبلهای مربوت به هر واحد تعریف شده است . 

 
 واحدهای مستقر در دفتر مرکزی :  -6-1

 مدیریت عامل -   
 بهره وری و روشها مدیریت سیاتبها، -   
    تدارکاتمدیریت  -   
 مدیریت ساخت وتولید -   
  مدیریت مالی واداری-   
 مدیریت فنی -   
 

 واحدهای مستقر در کارخانه :  -6-2
 خانهمدیریت کار -   
 مدیریت کیفیت    -   
 تولید  -   
 برنامه ریزی  -   
 مهندسی صنای   -   
 کنترل کیفیت  -   
  نگهداری و تعبیرات -   

      در بخشهای مختلف مشغول به کار می باشند . خود  قبلی تجاربِبا تو ه به تخصص و کلیۀ پرسنل سازمان الزم به ذکراست 
. را نیز طی می نبایند الزم در حین کار نیز با تو ه به نیازهای آموزشی تعریف شده برای هر پات سازمانی ، دوره های آموزشی 

 خواهد شد . سازمان امور  این مه  باعث باالرفتن کیفیت دستگاههای تولیدی و افزایش اثربخشی و کارایی در کلیه
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 :  ل گروهپرسن -7
 

نفر نیز  51هبچنین  . ی و کارخانه ها فعالیت می نبایندنفر می باشند که در دو بخش دفتر مرکز 32تعداد کل پرسنل سازمان 
  بعنوان مشاوران بصورت پاره وقت به مدیریت ارشد در خصوص کلیۀ ماائل سازمان کبک می نبایند .

 

 : بر اساس مدرک تحصیلی نیروی انسانیترکیب  -7-1

 

 درصد از کل پرسنل تعداد مدرک

 3.4 3 و باالتردکترا 

 12.2 11 فوق لیسانس

 36.6 33 لیسانس

 26.7 24 فوق دیپلم

 21.1 19 دیپلم
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 محصوالت تولیدی:  -8
 

 نــام ردیف نــام ردیف

5 STARCH POTATO 02 XC.POLYMER 

0 STARCH WHEAT 05 NATURAL GUM 

1 BARITE 00 CAL.BROMIDE 

4 O.B.M.P.EMUL 01 FEROBAR 

1 O.B.M.SEC.EMUL 04 O.B.M.FLC 

6 O.B.M.VISCOSIFIER 01 MICA 

7 DME 06 OYSTER SHELL 

8 POT.CHOLORIDE 07 LIME 

3 FOAM 08 SODA ASH 

52 CMC 03 SALT 

55 DEFOAMER 12 POLY PLUS 

50 BENTONITE 15 POLY SAL 

51 PIPE - LAX 10 SF615 

54 PAC - HV 11 S 615 

51 PAC - LV 14 V1 

56 INH. H2S. CORR 11 404 

57 LIMESTONE 16 909 

58 SOD. BICARB 17 25 

53 H2S SCAVENGER 18 SP160 

 مشخصات فنی محصوالت تولیدی در پیوست رزومه موجود می باشد.* 
 
 استانداردهای مورد استفاده :  -9

 از آنها استفاده میشود ، عبارتند از :  هت مراحل تحقق محصول  گروه آهاراناستانداردهایی که در 
5- API  
0- OCMA 
1- MESC 

و کلیه فعالیتها و فرآیندها در هبین راستا هدایت و شده است  زیپیاده سا IMSسیات  مدیریت یکرارچه نیز ، کل سازمان در 

 دریافت گردیده است . 5132 آذر ماهدر  آلبان TUVگواهینامه مربوطه نیز از شرکت  راهبری میشود.
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 :تجهیزات و ماشین آالت  -11
 

 

 تعداد نــام ردیف

 0 بیل مکانیکی 5

 0 لودر 0

 3 لیفتراص 1

 1 کبررسی 4

 0 یدرولیکچکش ه 1

 1 سنگ شکن 6

 0 نوار نقاله 7

 0 فیدر ویبره 8

 1 باگت الواتور 3

 1 اکاترودر 52

 4 آسیاب 55

 0 پرکن 50

 1 میکار پودر 51

 0 میکار مای  54

 5 خشک کن 51

 4 هواساز 56

 0 شیرینگ و باته بندی 57

 5 روغن داغ کن 58

 0 باسکول 53
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 ی : تجهیزات آزمایشگاه -11
 
 

 کشور سازنده تجهیزنام  ردیف

 U.S.A وی  ی متر 1

 U.S.A بروکفیلد 2

 U.S.A رفاکتومتر 3

 U.S.A مادباالنس 4

 U.S.A فیلتر پرس 5

 U.S.A دیگ بخار 6

7 PH متر U.S.A 

 U.S.A رولینگ 8
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 اسامی تعدادی از مشتریان شرکت :  -12

 

 نام سازمان ردیف

 ت نفت مناطق نفتخیز  نوبشرک 1

 شرکت نفت مرکزی  2

 شرکت ملی حفاری 3

 شرکت کاالی نفت تهران 4

 شرکت اکتشاف نفت 5

 مهندسی توسعه نفت 6

 نفتکاو 7

 نفت خزر 8

 سیاالت حفاری پارس 9

 اورینتال کیش 11

11 ARAMCO )کشور عربستان سعودی( 

12 HALLIBERTON 

13 MI 

14 SCOMI 

15 CNPC 

16 PDO )کشور عمان( 
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 آهاران: شرکتفهرست سوابق کاری  -31
 

ف
دی

ر
 

 موضوع قرارداد /خرید
شماره قرارداد/  

 درخواست

 شروع تاریخ

قرارداد/ 

 درخواست

 پایان تاریخ

قرارداد/ 

 درخواست

 مبلغ قرارداد )ریال(

 شرکت نفت مرکزی

1 
 کیسه نشاسته سیب زمینی و  0066خرید 

 کیسه نشاسته گندم 10666 خرید
SHD – 80125 10/60/1701 - 0066606660666 

 01000660666 - 16/67/1702 06-02-16670 خرید نشاسته گندم 2

 SHP-20382 71/60/1702 - 00606660666 تن 166خرید نشاسته سیب زمینی  7

 170010000020666 20/60/1700 20/60/1707 06-00-26600 پکیج گل حفاری 0

 1010000070666 20/60/1700 20/60/1700 06-02-16600 پکیج گل حفاری 0

 0000606660666 21/62/1700 20/11/1700 06-02-26607 فوم حفاری 0

0 
قلم مواد شیمیایی مورد 0قرارداد خرید و تأمین 

 نیاز عملیات حفاری
16601-02-06 10/60/1700 20/60/1700 70061000000666 

 27016000660666 20/60/1700 10/60/1700 06-02-16616 فایر گل روغنی و ویسکاسیفایرقرارداد امولسی  0

 10001006660666 21/61/1700 21/67/1700 06-02-16167 کلسیم بروماید 1

 100070100000666 60/60/1701 60/60/1700 06-02-16160 پکیج گل حفاری 16

 01011200160666 60/60/1701 60/60/1700 06-02-16116 پکیج گل حفاری 11

 جنوب زیمناطق نفتخشرکت 

 7011200660666 - 20/11/1706 60-21-01-0676601 تن020کیسه نشاسته گندم معادل 20666خرید  12

 0001200660666 - 20/11/1706 60-21-01-0676606 تن1206کیسه نشاسته گندم  معادل 06666خرید 17

10 

و حمل مواد قرارداد خدمات تهیه، ذخیره سازی 

 170شیمیایی مورد نیاز جهت سیال حفاری )

 حلقه چاه(

1001-00-07 16/67/1700 10/61/1701 001010200000066 

 76007706660666 - 20/60/1701 60-21-01-0676170 نشاسته گندم و سیب زمینی 10

 CMC 0176101-01-21-60 11/67/1702 - 10020606660666کیسه  76666خرید  10

10 

ارداد خدمات تهیه، ذخیره سازی و حمل مواد قر

شیمیایی مورد نیاز جهت سیال حفاری )حدود 

 حلقه چاه( 066

1000-00-07 

 

10/60/1700 71/60/17 

 

10012007000010000 

 

10 

تهیه ، ذخیره سازی و حمل مواد انجام خدمات 

شیمیایی مورد نیاز سیال حفاری در حوزه شرکت 

 ز کارون و مسجد سلیمانهای بهره برداری نفت و گا

 20060010006660666 ادامه دارد 61/60/1717 1111-00-07

http://www.aharan.com/


 

 آهارانرزومۀ شرکت 
 

 GU 04-01-01  : کد

 5131/ 51/20تاریخ آخرین ویرایش :

     15صفحه :   
. 

  

 80، شماره خیابان میرزایی زینالی شرقی، لی، خیابان سهروردی شماآدرس : تهران

 88478888کس:اف   88400848 -88404484 -88444848 -88400488تلفن:

     -    Email : Info@aharan.comwww.aharan.com       
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 موضوع قرارداد /خرید
شماره قرارداد/ 

 درخواست

تاریخ شروع 

 قرارداد/

 درخواست

تاریخ پایان 

قرارداد/ 

 درخواست

 مبلغ قرارداد )ریال(

 شرکت ملی حفاری
 00107000666 - 60/60/1702 02/ا ت/0-10خ د / یلویی(ک 20)  CMC LVکیسه   1706خرید  11

 21000060666 - 60/1702./60 02/ا ت/0-11خ د / کیلوییSTARCH   (20 )کیسه  1066خرید  26

 1007000660666 - 60/60/1702 02/ا ت/0-22خ د / کیلوییCMC HV  (20 )کیسه  7006خرید  21

 1002000200666 - 60/60/1702 02/ا ت/0-22د /خ  کیلوییCMC LV(20 )  کیسه  7176خرید  22

 07607120066 - 61/62/1707 07/ا ت/0-62خ د / کیلوییSTARCH (20 )کیسه  7020خرید  27

 شرکت کاالی نفت تهران
 XRS-40146-TE 10/12/1700 - 1066606660666 لیتر فوم حفاری  2660666خرید  20

 K-810103 67/60/1701 - 10606660666 (کیلویی20)      STARCHکیسه  066خرید  20

 ANTI FOAM K-810119 21/60/1701 - 1016606660666بشکه  1166خرید  20

 K-810118 60/60/1701 - 7012006660666 کیلوییCMC HV(20 )    کیسه 0666خرید  20

 K-810141 60/60/1701 - 0026606660666 کیلوییSTARCH(20 )  کیسه 20666خرید  20

 K-810146 60/60/1701 - 0000606660666 کیلوییSTARCH(20 )  کیسه 06666خرید  21

 شرکت اکتشاف نفت
 1027606660666 - 10/61/1701 /خ2006-01ت م/ بشکه فوم حفاری 1066خرید  76

 2007006660666 - 20/60/1706 /خ2770-06ت م/ تن نشاسته حفاری 066خرید  71

 1000000660666 -  - یبشکه گل روغن 060666خرید  72

 CNPCشرکت 
 CPTS/DF/0102052 20/60/1701 - 16010000060666 فقره( 0فوم حفاری و پی ای سی اچ وی ) 77

 مهندسی توسعه نفت
 MZP-10088 60/60/1701 - 01067002060666 خرید مواد گل حفاری 70

 )عربستان سعودی(  ARAMCOشرکت 
 - - سال0به مدت  - کیلوییSTARCH(20 ) کیسه 102060666خرید  70

  - Filtration Control: DRLG MUD 6000003969 2660 خرید  70

 )عمان(  PDOشرکت 
 - - سال7به مدت  - یی(کیلو20حفاری) HTکیسه نشاسته 060666خرید 70

 ریال  00001001107100700شرکت فوق جمعاً معادل  1کل پروژه های انجام شده 
  

http://www.aharan.com/

