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نام شرکت

زمینه فعالیت

شهر

مجتمع فوالد مبارکه اصفهان

تولید ورق های فوالدی

اصفهان

هلدینگ توکا فوالد

سرمایه گذاری

اصفهان

فوالد امیرکبیر کاشان

اولین تولیدکننده ورق گالوانیزه

کاشان

آتیه فوالد نقش جهان

ارائه خدمات محصوالت فوالدی  ،تولید ورق های پوشش دار  ،بازارسرمایه
وامورمعدنی

اصفهان

فنی مهندسی فوالد مبارکه

بومی سازی،پشتیبانی و توسعه فناوری صنعت فوالد

اصفهان

فوالد سنگ مبارکه

تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنعت فوالد

تهران

بین المللی مهندسی سیستم ها
و اتوماسیون(ایریسا)

اتوماسیون صنعتی

اصفهان

فلز تدارک

تهیه و توزیع مواد اولیه تامین تجهیزات و ماشین آالت

اصفهان

سهامی ذوب آهن اصفهان

تولید انواع مقاطع فوالدی ساختمانی و صنعتی

اصفهان

صنایع فوالد شهریار تبریز

تولید ورقهای گالوانیزه

تبریز

ذوب نورد توانارام

تولید کننده انواع شمش های فوالدی و آلیاژی

تبریز

تامین کاالی آشنارام

تهیه قطعات و تجهیزات

تبریز

پارس ساختار

مجری خطوط انتقال نیرو و پستهای برق فشارقوی

تبریز

هتل گسترش

اقامت با بیش از  150اتاق در بهترین نقطه تجاری تبریز

تبریز

مجتمع تولیدی فوالد سپید
فراب کویر

تولیدکننده فوالد

اصفهان

حامی آلیاژ آسیا (حامیران)

تامین انواع فوالد آلیاژی و آهن آالت

تهران

جویا فناوران فوالد پویا

عاملیت فروش محصوالت فوالد آلیاژی ایران (یزد) -فروش انواع فوالدهای
آلیاژی یزد – اصفهان  -اسفراین

اصفهان

کاویان گهر سیرجان

تولید آهن اسفنجی

سیرجان

مخزن فوالد رافع (دابو صنعت)

تولید و طراحی انواع دیگ های بخار ،آبگرم و روغن داغ

آمل

کهرباگستر

تأمین مواد اولیه فوالدسازی ،تجهیزات الکتریکی ،انواع کابل ،موتورهای
الکتریکی ،لوله ،ورق و همچنین انجام خدمات فنی ،مهندسی و بازرگانی

اصفهان

ذغال های صنعتی خراسان

کک ،ذغال گرافیتی ،الکترود ،ذغال مسی ،ذغال جفتی ،ذغال گرافیتی جفتی،
سیل گرافینی ،رینگ  7تیکه گرافینی ،میکامیکاسیل بوش گرافیتی،
جاذغالی ،کربن براش

تهران

توسعه سرمایه گذاری نور

تولیدی معدنی

تهران

ایران ذوب

ریخته گری انواع گلوله های آسیا جهت مصرف در صنایع سیمان ،معدن و
فوالد و انواع قطعات فوالدی نسوز و ضد سایش

اصفهان

چدن ریزان جی

ارائه مشاوره جهت خرید انواع کوره ذوب القایی – طراحی کارخانه و چیدمان
خطوط ذوب و نورد – تأمین کلیه مواد مورد نیاز صنعت

اصفهان

بهتاش نگین پوالدسا

فرآوری انواع کک و ذغال های صنعتی

اصفهان

فوالد معدن پاسارگاد

نماینده انحصاری  NLMK Europeدر ایران و وارد کننده ورق های ضد
سایش  Quardو ورق های با استحکام کششی باالQuend

تهران

فوالد آذرپاژ

تولید انواع شمش های چدنی و فوالدی

تهران

پویا صادرات نقش جهان (آهن
پویا)

فروش و صادرات آنالین انواع مقاطع فوالدی

اصفهان

صنعت ذوب و نسوز ایرانیان

طراحی  ،مهندسی و تولید انواع جرم های دیرگداز

تهران

متین ذوب چهارمحال

ریخته گری

شهرکرد

ذوب آرای سپاهان

تولید و تامین مواد اولیه ریخته گری و فوالدسازی

اصفهان

آلیاژهای نشکن ساز

تولید فروسیلیکو منیزیم

تهران

درافزاشیمی

تولید مواد افزودنی شیمایی -ریخته گری

تهران

پایش ذوب اسپادان

تولید غالف تغذیه ریخته گری

اصفهان

آرا ذوب اسپادان

تامین مواد اولیه ریخته گری و فوالدسازی

تهران

دما فلز کیمیا

طراحی ،ساخت و تولید ترمومترهای تماسی مذاب و تجهیزات جانبی و
مصرفی آن

تهران

کول سامر

طراحی و تولید کننده انواع مبدل های حرارتی و پوسته لوله صنایع نفت و
گاز ،پاالیش و پتروشیمی و تأمین کننده انواع قطعات  Hvacضد انفجاری

تهران

طاها قالب توس

تولیدکننده انواع مبدل های حرارتی صفحه ای

مشهد

پترو فناور مهر

طراحی و تولید انواع قطعات خاص صنعتی و مبدل های حرارتی

مشهد

ثنا مبدل توسعه پارس

تولیدکننده انواع مبدل صفحه ای

مشهد

آرا کاوش پژوه

تجهیزات آزمایشگاهی (کوانتومتر)

تهران

پایا صنعت سماء

ساخت دستگاه های تست آزمایشگاهی در حوزه صنعت فوالد کشور

اصفهان

پایش فرآیند دقیق آزمون

طراحی و ساخت سیستم های فیلتراسیون صنعتی

اصفهان

دژپاد صنعت سازه

طراحی ،ساخت و نصب تجهیزات و ماشین آالت خطوط تولید درکارخانجات
فوالد و نفت و گاز و پتروشیمی

اصفهان

حداد شیمی

تولید مواد شیمیایی

اصفهان

ریخته گری فوالد طاها

ریخته گری انواع فوالد و چدن

اصفهان

دنیای اعتماد آریا

فروآلیاژ – بوته ریخته گری

تهران

روهینا البرز ایرانیان

فروش انواع الکترود

اصفهان

فخر اعالء تبریز

سازنده تجهیزات پیشرفته ذوب و همگن سازی آلومینیوم و تولید کننده
شمش آلیاژی آلومینیوم

تبریز

سیال سازان آذران تدبیر
(ساتکو)

بازرگانی ،کاالی ریخته گری ،طراحی و ساخت کوره های مشعلی و المنتی
صنعتی و آزمایشگاهی

تبریز

فرا ماشین جهان گستر

بازرگانی و خدمات پس از فروش

تهران

پازل

تصفیه آب

تبریز

آذرشین اصفهان

ریخته گری

اصفهان

کیمیا فرآیند نقش جهان

تولیدکننده انواع روانکارهای صنعتی و گریس

اصفهان

کاوش زیست شایان صنعت

سیستم های غبارگیر صنعتی

اصفهان

گروه صنعتی ولکان

طراحی ،ساخت و تولید انواع قطعات و ملزومات الستیکی صنایع شامل انواع
ممبران فیلتر پرس -شل پلیت و لیفتر بارهای معدنی -انواع الستیک پمپ
های انتقال مواد -انواع رابرکاری سرد و گرم و  EPCصنایع الستیک

اصفهان

کیمیا صنعت رادوین بسپار

طراحی و تولید قطعات الستیکی و پلیمری

اصفهان

تیغ های صنعتی تفتان

تولید انواع تیغه های فوالدی

تهران

نظاره پارسیان آرسام

بازرسی و نصب سیستم های حفاظت خوردگی

اصفهان

متالورژی مصمم اصفهان

تولید گلوله های ریخته گری ،آلیاژی جهت استفاده در آسیای گلوله ای

اصفهان

کیمیاکاوان تجهیز

نماینده رسمی برند  jieboدر زمینه تأمین تجهیزات آنالیز معدنی شامل
کوانتومتر –آنالیز گوگرد کربن XRF -ICP -مواد مصرفی شامل تنگستن و
بوته

تهران

فیلتر سرامیکی ایرانیان

فیلترهای سرامیکی ریخته گری از جنس سیلیکون ،کارباید و زیرکونیوم

تهران

الکترود صنعت نگین سپاهان

تولید کننده انواع الکترودهای جوشکاری و صنایع مفتولی

تهران

سما اندیشان اسپادانا

تامین و تولید قطعات و تجهیزات صنعتی از سوپر آلیاژهای پایه نیکل و
کبالت

اصفهان

ابکا

سازنده اینورتر و سافت استارتر از  1اسب تا  1000اسب

اصفهان

بازرگانی بلبرینگ

بلبرینگ

اصفهان

فن آوری پایا مواد

ساخت و تامین قطعات و تجهیزات سوپرآلیاژ

اصفهان

فرآورده های نسوز نوید

تولید محصوالت نسوز

اصفهان

اجزا صنعت سپاهان دقیق

سازنده سیستم های انتقال مواد

اصفهان

پارس پوالد یاران

تولیدکننده بریکت سرد

اصفهان

صنایع فایبرگالس مبارکه

تولید کننده ورق های نورگیر سقفی و دیواری سوله

اصفهان

فوالدکوبان اصفهان

فورج گلوله های فوالدی

اصفهان

تکتاز نسوز صنعت

واردات ،تهیه و توزیع فرآوردههای نسوز با عالمت تجاری TTN

تهران

پارس مولیبدن

تولید مولیبدن و مشتقات آن

تهران

ماشین سازی مطلب

تولید کننده انواع اره های نواری فوالدبر

اصفهان

تفلون تراشان صنعت

طراحی و ساخت لوازمات آببند و قطعات تفلونی
مرکز پخش پلیمرهای صنعتی و فرآوردههای نسوز

اصفهان

شیمی سبز شینا

فروش الکترود -نماینده شرکت چینی

تهران

آلیاژسازان

ریخته گری-ماشین کاری

اصفهان

فرارو صنعت

تولید و تامین سوپرآلیاژها (مواد اولیه و قطعات )

تهران

فصلنامه صنعت نسوز

نشریه

اصفهان

ماهنامه صنعت ریخته گری

نشریه

تهران

