
هلدینگهلدینگ
آتیه پردازان شــریفآتیه پردازان شــریف
تولیدکننده،طراح و مجری سیســتم های تصفیه آب و پساب
ــوالد،  ــاب، ف ــیمی، آب و فاض ــت، گاز و پتروش ــع نف در صنای

معــدن و نیــروگاه

دانش بنیان



ــان  ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــه ش ــه از جمل ــرکت تابع ــن ش ــکل از چندی ــی متش ــریف، گروه ــردازان ش ــه پ ــگ آتی هلدین
تولیــدی نــوع یــک )دارای تائیدیــه از معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری( مــی باشــد کــه فعالیــت خــود را در 
ــی شــریف، از ســال 1389 آغــاز  ــل دانشــگاه صنعت ــارغ التحصی ــی از متخصصــان ف ــا گروه ــرژی کشــور ب حــوزه آب و ان

کــرده اســت.

در زمــان تاســیس، موسســان ایــن هلدینــگ هــدف خــود را 
High-( ســاخت تجهیــزات صنعتــی بــا تکنولــوژی ســطح بــاال
از  تــا پیــش  Tech( در صنعــت قــرار دادنــد کــه مشــابه آن 
ــدف،  ــن ه ــتای ای ــت. در راس ــته اس ــود نداش ــور وج ــن در کش ای
تاکنــون در حــدود 10 تجهیــز، توســط ایــن گــروه بــرای اولیــن بــار در 
کشــور بومــی ســازی شــده اســت کــه بــه عنــوان نمونــه مــی تــوان 
 Sea Water( بــه سیســتم هــای الکتروکلرینیشــن آب دریــا
Electrochlorination( و تجهیــز راپچــر دیســک )جهــت تخلیــه 
ــع  ــا خــاء اضافــی در صنای فشــار در سیســتم های تحــت فشــار ی

ــود. ــاره نم ــت و گاز( اش نف

در حــال حاضــر، هلدینــگ آتیــه پــردازان شــریف بــا در اختیــار 
داشــتن حــدود 200 نیــروی زبــده در تمــام ســطوح ســازمانی 
خــود در زمینــه امــکان ســنجی، مشــاوره هــای تخصصــی، طراحــی، 
ســاخت و مونتــاژ، مهندســی، تامیــن، نصــب و راه انــدازی، راهبری 
و نگهــداری کلیــه سیســتم هــای تصفیــه خانــه هــای آب، پســاب 
ــارکت  ــد. مش ــی نمای ــت م ــته فعالی ــزات وابس ــاب و تجهی و فاض
انــرژی صنایــع  EPC در حــوزه آب و  فعاالنــه در پــروژه هــای 
مختلفــی چــون نفــت و گاز، پتروشــیمی، معــدن و فــوالد از اهــداف 

ــی و کنونــی ایــن مجموعــه مــی باشــد. اصل

ــرف  ــا ص ــریف ب ــردازان ش ــه پ ــگ آتی ــر، هلدین ــال اخی ــی 10 س ط
اقدامــات  انســانی،  نیــروی  ســاعت  نفــر  میلیــون   4 از  بیــش 
ــتغال و  ــاد اش ــانی، ایج ــع انس ــعه مناب ــل توس ــده ای را از قبی ارزن
زیرســاخت های صنعتــی و اقتصــادی در مســیر رشــد مجموعــه 
خــود و شــرکت های همــکار انجــام داده اســت. مدیریــت آتیــه 
ــه ارزش  ــد ب ــی، تعه ــق و تاریخ ــی عمی ــا نگاه ــریف ب ــردازان ش پ
هــای انســانی و شایســته ســاالری و بومــی ســازی تكنولــوژی هــای 
روز دنیــا را بــه عنــوان بــا ارزش تریــن و اصلی تریــن ســرمایه یــک 
ــردی  ــای راهب ــد و اولویت ه ــادی می دان ــی اقتص ــتم اجتماع سیس

خــود را براســاس آن پایه ریــزی کــرده اســت.

درباره ما



آتیه پردازان شریف )برند تجاری APCLOR – اپ کلر(
ــوع  ــی آب از ن ــای گندزدای ــامانه ه ــواع س ــده ان تولیدکنن
تولیــد هیپوکلریــت ســدیم در محــل یــا الکتروکلرینیشــن 
آب  نــوع  دو  در   )Electrochlorination( اکترولیــز   /

ــک( ــن )آب نم ــا و برای دری
apclor.com :وب سایت

شرکت دانش پردازان آتیه فوالد
شــرکت تخصصــی فعــال در بازیابــی پســماندهای صنایــع 

فوالدســازی بــه خصــوص ســرباره هــای فــوالدی 

)XENODEآتیه سازان الکترود شریف )برند تجاری
تولیدکننــده انــواع آندهــای حــوزه الکتروشــیمی از جملــه 
آندهــای اکســید فلــزی مختلــط یــا MMO کــه در صنایــع 
ــت  ــکاری و حفاظ ــس، آب ــدروژن، م ــد هی ــی، تولی کلرآلکال

کاتــدی
xenode.co :وب سایت

شرکت آتیه سازان معدن شریف
پســماندهای  بازیابــی  در  فعــال  تخصصــی  شــرکت 
ارزشــمند نظیــر باطلــه هــای تولیــد فــوالد و تولیــد مــس 
و همینطــور اکتشــاف و بهــره بــرداری معــادن آهنــی و غیــر 

ــور ــی کش آهن

)IRRUP اطمینان صنعت نوین شریف )برند تجاری
ــاال  ــوژی ب ــا ســطح تکنول ــی ب ــزات ایمن تولیــد کننــده تجهی
ــاالت  ــار اتص ــه فش ــدف تخلی ــا ه ــرژی ب ــوزه آب و ان در ح
 Rupture Disc ،Flame و مخــازن از جملــه تجهیــزات؛
 Arrester ،Foam Chamber ،Explosion Vent،

.  ... و   Breather Valve ،Vacuum Breaker
irrup.com :وب سایت

صندوق پژوهش و فناوری مواد پیشرفته و انرژی
نهــاد دارای مجــوز بــا بــا هــدف حمایت هــای مالــی، علمــی 
و پشــتیبانی از فنــاوران در تبدیــل ایده هــای فناورانــه 
بــه محصــوالت تجــاری، نــوآوران و محققــان حــوزه ی مــواد 

ــرژی پیشــرفته، آب و ان
admefund.ir :وب سایت 

شرکت ره آوران آینده دریا )برند تجاری RAD - راد(
طــراح و تولیــد کننــده سیســتم هــای مدیریــت آب تــوازن 

BWMS  کشــتی هــا و شــناورهای دریایــی یــا
)Ballast Water Management System( 

radmaritime.com :وب سایت

گروه آتیه سازان تامین شریف
گــروه فعــال در حــوزه تامیــن تجهیــزات خــاص و دارای 
تکنولــوژی ســطح بــاال مــورد نیــاز صنعــت نفــت و گاز، 

فــوالد  و  پتروشــیمی 

آتیه سازان آب و انرژی نوین )شتابدهنده آبان(
تائیــد  مــورد  و  مجــوز  دارای  تخصصــی  شــتابدهنده 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــا هــدف 
تســهیل ســازی بومــی ســازی محصــوالت و تکنولوژى هاى 
ــر  ــز ب ــا تمرک پیشرفته در صنایع نفت، گاز و پتروشیمى ب

حوزه آب و انــرژی
abanaccelerator.ir :وب سایت

)TAFTAN( شتابدهنده تفتان
تائیــد  مــورد  و  مجــوز  دارای  تخصصــی  ی  شــتابدهنده 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــا هــدف 
تســهیل ســازی بومــی ســازی محصــوالت و تکنولوژى هاى 
پیشرفته حــوزه آب و انــرژی مــورد نیــاز اســتان سیســتان 

و بلوچســتان
taftanaccelerator.ir :وب سایت

حاشــیه  کشــورهای  بــه  صــادرات  کارگــزاری 
فــارس خلیــج 

کارگــزاری دارای مجــوز رســمی از مرکــز تعامــات بیــن 
الملــل معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــا 
هــدف صــادرات محصــوالت حــوزه آب و انــرژی بــه کشــور 

ــارس ــج ف ــیه خلی ــای حاش ه

)NAFT OXIN( شتابدهنده نفت اکسین
تائیــد  مــورد  و  مجــوز  دارای  تخصصــی  ی  شــتابدهنده 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــا هــدف 
تکنولوژى  و  محصــوالت  ســازی  بومــی  ســازی  تســهیل 
اســتان  نیــاز  مــورد  انــرژی  و  آب  حــوزه  پیشرفته  هاى 

خوزســتان.
naftoxin.ir :وب سایت

شرکت ها و گروه های زیر نظر  هلدینگ



اعضا هیئت مدیره

نمودار ساختار سازمانی

رئیس هیئت مدیره

دکتر محمد علی مصطفایی
از  فــارغ التحصیــل رشــته مهندســی مــواد 

شــریف صنعتــی  دانشــگاه 

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

دکتر مهدی شفیعی قاسمی
ــع از  ــی صنای ــته مهندس ــل رش ــارغ التحصی ف

ــریف ــی ش ــگاه صنعت دانش

عضو هیئت مدیره

دکتر موسی الرضا ابوچناری
ــع از  ــی صنای ــته مهندس ــل رش ــارغ التحصی ف

ــریف ــی ش ــگاه صنعت دانش



صنایع آب و فاضاب. 1
صنایع نفت، گاز وپتروشیمی. 2
صنایع نیروگاهی و تولید انرژی. 3
صنایع فوالدی. 4
صنایع معدنی. 	
صنایع کشاورزی، دامداری و غذایی. 	
صنایع دارویی و شیمیایی. 	

گندزدایی آب و فاضاب	 

 	)DM( تولید آب فوق خالص

تصفیه خانه های آب و فاضاب 	 

تصفیه خانه های پساب صنعتی 	 

 	)ZLD، MLD بازچرخانی آب )اعم از سیستم های

شبکه توزیع آب	 

خط انتقال آب و ایستگاه پمپاژ	 

شبکه جمع آوری و انتقال فاضاب	 

شبکه آبهای سطحی و کنترل سیاب	 

سیستم های آبیاری و زهکشی	 

 	 )Dewatering( سیستم های آبگیری

مهندسی	 
ساخت و تولید	 
نصب و نگهداری 	 
تست و راه اندازی	 

مطالعــات مقدماتــی )شناســایی و بررســی اولیــه، تهیــه 	 
طــرح مقدماتــی(

انجام مطالعات تفصیلی و تهیه اسناد مناقصه	 
نظارت 	 
مدیریت پروژه	 
مهندسی خرید	 
برنامه ریزی و کنترل پروژه	 

صنایع هدف

حوزه های اصلی فعالیت

فعالیت های فنی و مهندسی فعالیت های مشاوره ای



واحد مهندسی خرید

ــی و  ــورهای اروپای ــیاری از کش ــجم در بس ــترده و منس ــبکه ای گس ــردازان دارای ش ــه پ ــگ آتی ــی هلدین ــش بازرگان بخ
ــاز خــود را حتــی در شــرایط تحریــم،  ــزات مــورد نی ــا تمامــی تجهی ــه واســطه آن قــادر اســت تقریب آســیایی اســت کــه ب

ــد . ــداری نمای خری

حوزه های اصلی
انواع ورق های پلیمری )PVC( در ضخامت های مختلف 	 
انواع ورق های نیکل و تیتانیوم	 
نمک های فلزات گرانبها از جمله ایریدیوم و روتنیوم و تانتالوم	 
انواع تجهیزات میترینگ و ابزاردقیق	 
انــواع پمپ هــای افقــی، عمــودی و طبقاتــی، ســانتریفوژ، جابجایــی مثبت، رفــت و برگشــتی، دیافراگمــی و هیدرولیک 	 

بــرای کاربردهــای عمومــی و خاص
الکتروموتورهایی با توان های مختلف	 
 	 UPVC انواع پایپ و فیتینگ
انواع سیستم های کنترل ولو 	 
انواع ترانسفورماتورهای توان باال	 
سیستم رکتیفایر	 
شیرها و اتصاالت UPVC در انواع و سایزهای مختلف 	 
انواع فیلترهای خودشستشو )اتوبکواش(	 

دفاتر خارج از ایران هلدینگ

عمانترکیهاسپانیاکانادا



عضویت در  وندورلیست

گواهینامه های بین المللی



پتروشیمی دماوند 
)کارفرما: قرارگاه خاتم االنبیا(

پروژه انتقال آب خلیج فارس
 )کارفرما: شرکت توسعه آب آسیا(

پتروشیمی مروارید

نیروگاه آب و برق قشم 
)O&M کافرما: مپنا(

واحد کلرآلکالی پتروشیمی اروند

واحد تصفیه آب توازن کشتی
 )کارفرما: شرکت ملی نفت کش(

پروژه انتقال آب خلیج فارس 
)کارفرما: شرکت واسکو(

نیروگاه شهید سلیمی نکا

پروژه های شاخص هلدینگ



پتروشیمی مبینپاالیشگاه ستاره خلیج فارس

سکوی نفتی سلمان 
)کارفرما: شرکت نفت فات قاره(

پتروشیمی پردیس

پاالیشگاه اول پارس جنوبی

پتروشیمی شازند

پاالیشگاه هفتم پارس جنوبی

پتروشیمی پارس



نقشه پروژه های هلدینگ

نیروگاهشرکت های صنعتیآب و فاضاب و شیات پاالیشگاهپتروشیمیفوالد و معدن



همــکاری  نامــه  تفاهــم  امضــای 
شــرکت  مابیــن  مشــترک 
هلدینــگ  و   ارونــد  پتروشــیمی 

شــریف پــردازان  آتیــه 

آتیــه  هلدینــگ  مدیرعامــل  حضــور 
دیــدار  جلســه  در  شــریف  پــردازان 
ــال  ــم رهبری)س ــام معظ ــا مق ــگان ب نخب

)1399

بازدیــد مهنــدس بیــژن زنگنــه 
دکتــر  و  نفــت(  وقــت  )وزیــر 
ســورنا ســتاری )معــاون علمــی 
ــوری( از   ــت جمه ــاوری ریاس و فن
ــریف ــردازان ش ــه پ ــه آتی کارخان

امضــای تفاهــم نامــه همــکاری مشــترک 
مابیــن قــرارگاه ســازندگی خاتــم االنبیــا 
پــردازان  آتیــه  هلدینــگ  و   )س( 

ــریف ش



دفتر مرکزی: تهران، خیابان ستارخان، خیابان آفرند، پاک22 

دفتر فنی و مهندسی: پونک،ميدان عدل، خيابان شهيد مخبری، پاک29

کارخانــه: تهران،کیلومتــر 24 جــاده مخصــوص، بعــد از نفــت پــارس، بیــن 
کارخانــه بــه پــرور و داروســازی پورســینا

دفاتر خارجی: کانادا، عمان، اسپانیا و ترکیه

تلفن: 	43	93		021
فکس: 	4		93		021

www.apzsharif.com :سایت
Info@apzsharif.com :ایمیل

آتیه پردازان رشیف


