
 

 

 شرکت آریو استیل کنترل  )سهامی خاص(
 تأمین کننده تجهیزات صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی

 

 درباره شرکت آریو استیل کنترل  بخش اول : 
 

 تاریخچه 

 چشم انداز 

 ماموریت  

 نمودار سازماني  

 دفاتر شرکت  

 

   مختصري بر فعالیتهاي شرکت بخش دوم :
 

 گروه کاالهای حوزه فعالیت  

 معتبر داخليمختصری از تواناییهای ساخت با استفاده از تفاهم نامه های موجود با سازندگان  

 قراردادها و سوابق کاري شرکت  بخش سوم:
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 درباره شرکت آریو استیل کنترل  بخش اول :

 
 تاریخچه 

 

جهت ارائه خدمات مهندسي تأمین کاال و ملزومات پروژه های صنعتي در زمینه   1385آریو استیل کنترل در سال  شرکت  

مکانیکال  و    تأمین تجهیزات ابزاردقیق  نفت، گاز، پتروشیمي و انرژی تأسیس گردید. این شرکت امکان تأمین تجهیزات  

اع لوله های بدون درز و درزدار،  شامل پمپ، کمپرسور، ژنراتور و اقالم پایپینگ شامل انواع شیرآالت دستي و اتوماتیک، انو

 قطعات یدکي و لوازم جانبي تامین و نیز  انواع فلنج، انواع اتصاالت، واشرها و پیچ و مهره های صنعتي،  ورق و آهن آالت 

  ،انواع میترها  ،انواع گیج  ،ولوهای ایمني،  شیرآالت کنترلي و اضطراری  ،سویچها  ،انواع ترانسمیترهاو     تجهیزات مکانیکي

ها در کوتاه  ( و بر اساس زمانبندی و نیاز پروژهAVLکارفرمایان ) تأییدسازندگان معتبر موجود در لیست مورد  از هالول

 ترین زمان ممکن و رقابتي ترین قیمت را داراست.  

رساندن بهره وری در چرخه کار  ارتباط  مداوم با مشتریان در زمینه ارزیابي برنامه ها و توسعه استراتژی برای به حداکثر  

و سرمایه از اولولیت های این مجموعه است. دسترسي آسان و سریع به مشاوره های تخصصي و پشتیباني، ارائه راهکار و  

 دانش فني الزم به مشتریان برای کاهش هزینه ها و بهینه سازی عملکرد از تعهدات این مجموعه مي باشد. 

 چشم انداز
 

با رویکرد مهندسي،نترل  آریو استیل کشرکت   تأمین کاال و  به  نگاه فني  انداز خود را  با  از شرکت    چشم  ارتقاء شرکت 

پیمانکاران حوزه نفت ،گاز و پتروشیمي کشور تعیین  قرار گرفتن در میان    و    EPCفني/بازرگاني به شرکت پیمانکاری  

 .نموده است

 

 مأموریت 
 

ی پایدار با وندورهای معتبر بین المللي، اخذ نمایندگي و ارائه  برقراری رابطه،  آریو استیل کنترلمأموریت   اساسي ترین

خدمات پس از    ی فني وراه حل ها  بهترین خدمات کاال با رقابتي ترین قیمت و در کوتاهترین زمان ممکن همراه با ارائه

   مشتریان مي باشد.به فروش 
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 سازماني  هاينمودار

 
 . 4واحد   –طبقه سوم   -برج پم  -تقاطع ظفر ،دستگردی –بلوار آفریقا  –تهران    :شرکت داخليدفتر 

 88540198تلفن:    

 88751207نمابر:   

 www.ariosteel.com وب سایت: 

  info@Ariosteel.comایمیل:   

ASC1@Ariosteel.com  

 1968634141کدپستي:  

 . عمان، چین، دبي، مجارستان و هنگ کنگدر کشورهای دفاتر خارجي: 

   12پالک  -کوچه گلشن-خیابان هفده شهریور –مهدی آباد  –تهران  انبار شرکت :

 

هیئت مدیره

دپارتمان فنی

نی کارشناس ف
پایپینگ

نی کارشناس ف
مکانیکال

دپارتمان ساخت

کارشناس ساخت

QA/QCدپارتمان

QC کارشناس

حقوقی و 
قراردادها

کارشناس 
حقوقی

اداری و /مالی
منابع انسانی

کارشناس 
اداری/مالی

دپارتمان 
بازاریابی 

کارشناس 
بازاریابی

دپارتمان 
بازرگانی

Piping Buyer

Piping Sales

Instrument 
Sales

(Out Source)حسابرسی 

....()..مسئول دفتر مدیریت

مدیر اجرایی

http://www.ariosteel.com/
mailto:%20info@Ariosteel.com
mailto:ASC1@Ariosteel.com
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   مختصري بر فعالیتهاي شرکتبخش دوم : 
 

لوله و اتصاالت، انواع   ،ولوانواع    اعم از مکانیکالسال سابقه در زمینه تأمین کاال و تجهیزات    15با آریو استیل کنترل  شرکت  

تأمین تجهیزات    نیز   و  مهره، و همچنین انواع پمپ و لوازم یدکيفلنج، اتصاالت، گسکت ، انواع ورق ، آهن آالت و پیچ و  

ها  لول  ،انواع میترها  ،انواع گیج  ،ولوهای ایمني،  شیرآالت کنترلي و اضطراری  ،سویچها  ،انواع ترانسمیترها  دقیق اعم ازرابزا

پتروشیمي و نیروگاهي داشته و با ارتقاء بخش بازرگاني و فني آمادگي خود را  ،  گاز  ،در حوزه نفت  و لوازم یدکي مرتبط،  

 اعالم مي دارد .   کارفرما تأییدداخلي و خارجي مورد  تأییدبرای ارائه خدمات تأمین کاال از منابع مورد 

 

 حوزه هاي  فعالیت 
 گروه زیر فعالیت مي نماید:  دوبصورت تخصصي در آریو استیل کنترل شرکت 

 تجهیزات ثابت و دوار پاالیشگاهي/نیروگاهي ن تأمی ❖

 پمپ   ▪

 کمپرسور ▪

 لوازم یدکي مورد استفاده در تجهیزات دوار ▪

 

 اقالم مورد استفاده در خطوط لوله و لوله کشي  تأمین  ❖

 شیرآالت دستي و اتوماتیک انواع  ▪

 انواع اتصاالت جوشي  ▪

 انواع فلنج ▪

 انواع واشرها و پیچ و مهره های صنعتي  ▪

 استرینرها  ▪

 آهن آالت و ورق  ▪
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 ابزاردقیق و کنترل:   ❖

)همچنین    ANSI 150,ANSI 300,ANSI 600 , 900,1500 و جانبي در کالسهایشیرهای  صنعتي و قطعات یدکي  انواع  تأمین   .1

 :  API6D  ،API600مورد سفارش مشتری ( و براساس استانداردهای 

• On-Off and Shut Off Valves 

• Safety and Relief Valves 

• Double Block and Bleed Valves & DIB 

• Rupture Disks 

• Control Valves and Actuators 

• Motor Operated Valve (MOV) 

• Pump Protection Valves 

• Actuators and Positioners 

• Steam Traps and Steam Equipment 

• Balancing VALVES 

• Diaphragm valves 

• Gate valves 

• Non return or check valves 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rongtai-group.com/sub-CSACO/Category.aspx?ID=268
http://www.rongtai-group.com/sub-CSACO/Category.aspx?ID=269
http://www.rongtai-group.com/sub-CSACO/Category.aspx?ID=271
http://www.rongtai-group.com/sub-CSACO/Category.aspx?ID=272
http://www.rongtai-group.com/sub-CSACO/Category.aspx?ID=273
http://www.rongtai-group.com/sub-CSACO/Category.aspx?ID=275
http://www.rongtai-group.com/sub-CSACO/Category.aspx?ID=293
http://www.rongtai-group.com/sub-CSACO/Category.aspx?ID=294
http://www.rongtai-group.com/sub-CSACO/Category.aspx?ID=295
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 :نواع ایندیکیتورها و ترانسمیترها شامل اتجهیزات اندازه گیری  تأمین .2

 
• Pressure Gauge 

• Differential Pressure Gauge 

• Pressure Transmitter 

• Differential Pressure Transmitter 

• Pressure Switch  

• Differential Pressure Switch  

 

• Temperature Gauge 

• Temperature Transmitter 

• Temperature Switch  

• Thermowells 

 

 

 

• Differential Pressure Flow Meters 

• Velocity Flowmeters 

• Positive Displacement Flow meter 

• Mass Flowmeters 

• Thermal Flowmeter 

• Coriolis Flowmeter 

 

 
• Level Gauge 

• Level Transmitter 

• Level Switch 
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 قراردادها و سوابق کاري شرکت   : بخش سوم 
 ردیف پروژه نام کال  کارفرما   EPCپیمانکار  سال 

1385  لوله  نفت و گاز پارس جنوبي  1 

1385   اتصاالت جوشي  پتروشیمي تندگویان  2 

1386   اتصاالت جوشي  پتروشیمي شازند  3 

1386  پمپ کف کش  پاالیش گاز پارسیان  4 

1386  لوله  پتروشیمي مروارید  5 

1387   لوله  گاز استان بوشهر  6 

1387   پیچ و مهره گاز استان فارس  7 

1387  واشرهای صنعتي  گاز استان گهکیلویه  8 

1388   فشار سنج  گاز استان تهران  9 

1388   شیرآالت  پاالیش نفت بندرعباس  10 

1388  سطح سنج نفت و گاز گچساران  11 

1388  ترانسمیتر  نفت و گاز آقاجاری  12 

1388  شیرآالت  نفت و گاز مارون  13 

1388  لوله  پتروشیمي کاویان  14 

1388   اتصاالت فورج پتروشیمي بندر امام  15 

  16 فلنج  خاتم االنبیاء  1389

  17 اتصاالت جوشي   جندی شاپور  1389

  18 لوله   مارون مکانیک  1389

1389  گیج فشار  ذوب آهن اصفهان  19 

1389   اتصاالت جوشي  زاگرس جنوبي  20 

عدد شیرهای دستي 3400 مناطق نفت خیز جنوب  توسعه نفت قشم  1389  21 میدان نفتي هفتکل  

1391   22 واحد اسید شیرآالت  پتروشیمي فن آوران 

1391  23 سکوهای نفتي اتصاالت  فالت قاره 
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 ردیف پروژه نام کال  کارفرما   EPCپیمانکار  سال 

1392  24 پروژه میدان نفتي  شیرآالت دستي دهلران 

1393   لوله  نیروگاه رودشور  25 

1393  26 پروژه میدان نفتي  فلنج دهلران 

1394   پتروشیمي بیستون Connector  27 

1394   فلنج اتیلن غرب  28 

االنبیاء خاتم  1394    لوله  29 

1394   تیوب  شیراز -نفت فالت قاره  30 

1394   لوله  پتروشیمي خارک  31 

1395  شیرآالت توپي  پتروشیمي جم  32 

1395   اتصاالت  نفت و گاز پارس  33 

1395   چک ولو  اتیلن غرب  34 

 35 * چک ولو  نفت و گاز کارون  * 1395

1395  فلنج و اتصاالت  پتروشیمي جم  36 

1395  چک ولو  نفت و گاز پارس جنوبي  37 

هفتکل  ينفت دانی م ترانسمیتر فشار  جنوب  زیمناطق نفت خ توسعه نفت قشم  1395  38 

1395  لوله  نفت و گاز پارس جنوبي  39 

عدد شیرهای دستي 100 مناطق نفت خیز جنوب  توسعه نفت قشم  1395 نفتي هفتکل میدان    40 

1395   فلنج پتروشیمي رازی  41 

1396   اتصاالت  پتروشیمي رازی  42 

1396   اتصاالت  نفت و گاز پارس  43 

 44 * لوله  نفت و گاز کارون  * 1396

 45 پروژه آذر  اتصاالت و شیرآالت  OIEC-پروژه آذر توسعه آب و گاز 1396

پایپینگ اقالم  توگا  -مپنا  * 1396  * 46 

 47 * اقالم پایپینگ  فراگام پترو فرایند پویا   1397
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 ردیف پروژه نام کال  کارفرما   EPCپیمانکار  سال 

 48 * اقالم پایپینگ  طرح و نصب صحت * 1397

 49 * لوازم یدکي پمپ و الکتروموتور  توگا  -مپنا  * 1397

اتصاالت -شیر آالت  توگا  -مپنا  * 1397  * 50 

 51 * اقالم پایپینگ  پتروشیمي رازی  * 1397

 52 میدان نفتي هفتکل   Field Instrument مناطق نفت خیز جنوب  توسعه نفت قشم  1389

تانک عراق 4پروژه    Field Instrument پارس کیهان  1397  53 

 Relay * 54 توگا  -مپنا  * 1397

 Pressure Gauge * 55 توگا  -مپنا  * 1397

 Flowmeter * 56 توگا  -مپنا  * 1397

 Pressure Gauge & Manifold * 57 توگا  -مپنا  * 1397

 Manifold * 58 توگا  -مپنا  * 1398

 Strainer * 59 توگا  -مپنا  * 1398

 Filter Cartridge * 60 توگا  -مپنا  * 1398

1398 * OIEC Corrosion Coupon * 61 

1398 * OEID Compressor * 62 

 Flowmeter * 63 پتروشیمي آبادان  * 1398

 Pump * 64 پتروشیمي آبادان  * 1398

1398 * POGC Differential Pressure Switch * 65 

 Flow transmitter * 66 نفت و گاز غرب  * 1398

 Level monitor * 67 توگا  -مپنا  * 1398

 Plate SST * 68 ایستافر  * 1398

 Level monitor * 69 توگا  -مپنا  * 1398

 Valve * 70 پتروشیمي بوشهر  * 1398

 Instrument & Piping Material * 71 توگا  -مپنا  ثنامبدل توسعه پارس  1399
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 ردیف پروژه نام کال  کارفرما   EPCپیمانکار  سال 

1399 * POGC Flow computer * 72 

 Brass Valve * 73 توگا  -مپنا  * 1399

 Steam Trap * 74 پتروشیمي ایالم  * 1399

 WATER PUMP * 75 پتروشیمي آبادان  * 1399

 PUMP * 76 پتروشیمي آبادان  * 1399

 PIPE & FITTING * 77 انرژی گستر نصیر  * 1399

 LEVEL INDICATOR * 78 توگا  -مپنا  * 1399

 Hydraulic   * 79 رابین تک تجارت نوین  * 1399

 ELBOW 24"  * 80 پتروشیمي مبین  * 1399

 PIPE- 24” & 28” * 81 رابین تک تجارت نوین  * 1399

 Pipe & Fitting * 82 پتروشیمي مبین  * 1399

 GATE VALVE * 83 پتروشیمي مبین  * 1399

 Pipe * 84 مجتمع گاز پارس جنوبي * 1399

 Pipe & Strainer  * 85 انرژی گستر نصیر  * 1399

 Pressure Gauge * 86 توگا  -مپنا  * 1399

 Bear ring * 87 توگا  -مپنا  * 1399

 instrument-Piping-Valve * 88 توگا  -مپنا  ثنامبدل توسعه پارس  1399

 Pipe * 89 مجتمع گاز پارس جنوبي * 1399

 Pipe & Flange * 90 انرژی گستر نصیر  * 1400

 Monel Pipe & Flange & Fitting * 91 بوشهر پتروشیمي  فاتح انرژی کیمیا  1400

 Fitting * 92 توگا  -مپنا  * 1400

 Pipe پتروشیمي مبین  * 1400

 
* 93 

 انرژی گستر نصیر  1400
 Pipe کارخانه قند شهدای دزفول 

کارخانه قند شهدای 

 دزفول
94 

 95 فلوتاسیون دره زار Pipe & Flange شرکت ملي مس  شرکت رامپکو  1400

 


