
سايت وبمحصوالتعامل مدير نامشركت نام

گری ريخته اوليه مواد توزيع و تهيهامامی شيخ عليرضامواد کاوش

نسوز مواد توليدنظری سعيدپاسارگاد نسوز مواد شرکت

JiangSu Hefute Gear Manuf.Ltd.China

نيکنام جعفرفوالد و چدن المللی بين نشريه

رفسنجان كوير فروموليبدن

CSM METALURJIYE

AR Dokum

متالورژی صنايع اوليه مواد کننده تامينصابونچی حسين محمدتک آسان صنعت متالورژی

www.chirookco.comگری ريخته اوليه مواد کننده تامينناظر هاشمچيروک گستر پارس معدنی صنعتی مجتمع

WWW.PULADIR.COMطالبيان منوچهرپوالدير دقيق گری ريخته شرکت

برنجی ميلگرد و لوله گری ريختههوشمند علیريابی صنعتی گروه

فخارزاده کريم مهندسذوب ايران شرکت
 قطعات و سيمان آسيای های گلوله انواع گری ريخته

آلومينيمی های کره نيم و کره و چدنی و فوالدی

طاهری فريدطرح فريدان ذوب آسان
 دستی گری ريخته خطوط اندازی راه و نصب,  فروش

آهن سنگ مستقيم احيائ خطوط و بيلت اتوماتيک و
www.faridantarh.com

رحيميان مهدیفوالدی های فراورده شرکت

 هاي سختي و اندازه در فوالدي هاي ساچمه انواع توليد

< /br>المللی بين استاندارهای با مطابق متفاوت

 هاي سختي و اندازه در فوالدي گريت انواع توليد- 2

< /br>المللی بين استاندارهای با مطابق متفاوت

 اجزاي و سايش ضد قطعات توربين، توليدانواع- 3

، پره) بالست شات دستگاه

WWW.ab-shot.ir

www.tavansilice.comبنتونيت پودر سنگ زغال سيليسی ماسه توليدشاکر سيامکسيليس تاوان توليدی

WWW.KAVATCRANE.COMسقفی جرثقيلمحمودی محمدکاوات جرثقيل صنايع

پروفيل و لوله خطوط و صنعتي هاي كوپلينگشبستري باقري سيدمحمودايرانمهر سازي ماشين

زاده رجب وحيدتهويه دلتا صنايع

 و کننده خنک برجهای انواع ساخت و مهندسی  طراحی

-  استک فن- فن- نازل- گير قطره-پکينگ ) جانبی قطعات

(...و شفت درايو-  بکس گير

پور بگران طاهر محمدنوآور صنعتی توليدی

 تله-  تبريدی و جذبی درايرهای-  اسکرو کمپرسورهای

 نيتروژن و اکسيژن گاز مولد-  صنعتی فيلترهای-  آبگير

فشار تحت مخازن و

WWW.NOAVARCOMPANY.COM

لنگرودی داداشيان اکبرپژوه سازند شرکت

 مخصوص های ماشين انواع ساخت و طراحی

< /br>مشتری سفارش به فلزی قطعات ماشينکاری

، قالويز ، فرز ، دريل يونيتهای کمک يه

www.Sazandpajuh.com

www.behrizfooladan.comچدن و فوالد گری ريختهبالی صابرفوالدان بهريز 

www.sg-casting.comدقيق گری ريخته روش به صنعتی قطعات گری ريختهعامريان بنی پرهامگستر صنعت دقيق گری ريخته شرکت

Era Metallurgy

IDRA  ITALY

www.vahdatsana.comدايکاست مصرفی مواد و قالب االت ماشيننجمی علیسنا وحدت گری ريخته مشاورين

گری ريخته اوليه موادمقدم حکيمی عبدالرضاپاسارگاد تجارت رادان

عامری نزهتالکترون پژوهشی
 تجهيزات فروش از پس خدمات و فروش واردات

تحقيقاتی و آزمايشگاهی

www.itf.irچدنی پيچيده قطعات توليدارشدی عبدالرحمنايران سازی تراکتور گری ريخته شرکت

www.fars-rizan.comگری ريخته افزودنی موادنژاد فرج عليرضامواد ريزان فارس

اتوماسيون جانبی تجهيزات و دايکست آالت ماشين فروشمحوالتی موسوی مجيددايکست فرآيند صنعتی گروه

اصل صالحی حسينتاک نشان کيميا
 چدن، فوالد، گری ريخته ذوب کمک مواد توليد

آلياژهايشان و آلومينيوم
www.kimiyaneshan.ir

محامی ميثمايران ذوب صنايع

 و آلومينايی سيليسی نسوز های جرم انواع کننده توليد

< /br>منيزيتی

 br>(کک پتروليم) سولفور کم و پر گرافيت کننده توليد

/>

آلياژها فرو انواع کننده تامين

www.zobiran.com

چيالن

خوردگي انجمن

www.idca2011.comمارکاريان شاهنايران دايکست انجمن

www.cdklashgari.irدايكست قالبهای كننده توليدلشگری اله حجتكار دنده چرخ

www.exir-group.comدايکست گری ريخته االت ماشين تاميناشراقی امينآسيا صنعت اكسير

www.jugi.irدايکست قطعات توليدحسينی پرويز سيدجوگی صنايع توليدی شرکت

پامكو

www.tribotech.irدايکست های روانکار و گری ريخته مصرفی مواد تامينموتافيان نژدهموتافيان بازرگاني

خداپرست مجيدماشين رباط پرشيا

 قطعات-  برينگ انواع-  صنعتی قطعات کننده تامين

 و دقيق ابزار انواع ها فيتينگ و پايپها ثابت و دوار

مهندسی و فنی های مشاوره ولوها

www.robotmachine.com

Dura tiglt



NEXT GEN RAW MATERIALS- next-gen.irفروآليژها و آلياژها گری ريختهجين مايانکآينده نسل مواد پرتو

w.w.w.chauffagekar.comچدنی قطعات و ديگ کننده توليدمحمدزاده مجيد مهندسشوفاژکار صنعتی شرکت

سرخابی هوشهنگپويا فوم پوالد گری ريخته صنايع
< /br>(فوم-موم)دقيق گری ريخته

CO2 و ماسه روش به چدن و فوالد انواع گری ريخته
www.pooladfoam.com

www.iranferroalooys.comميکروسيليکا و فروسيليسيم کننده توليدبابا حاجی حسينايران فروآلياژ صنايع شرکت

وفامهر علیاسفراين صنعتی مجتمع
 روش به آليآژی فوالد قطعات و مقاطع انواع توليدکننده

باز آهنگری
www.esfst.com

http://www.nig-co.irفشار تحت گری ريختهاسحاقی عباسعلیدايکست نوين صنعتی گروه

رفيعی علیپروفيل بهمن

< /DC<br روش به آلومينيومی بيلت گری ريخته

< /br> ساختمانی و صنعتی مقاطع اکسترود

< /br>الکترواستاتيک روش به رنگ

آنادايزينگ

WWW.BAHMANPROFILE.COM

بعدی سه پرينتر فروششيروانی پرويز(ميتو) توسعه يگانه منشور شرکت

WWW.farvardinkala.comکاليبراسيون ازمايشگاهمعصومی خلج حسين محمدپيمان کاال فروردين

www.steelshot.irفوالدی گريت ساچمه توليداکبری اصغر علیاکبری فلزات ذوب

www.khodaparast.comپتروشيمی و گاز و نفت ، معدن ، سيمان صنايع با مرتبطخداپرست سعيدشرکاء و خداپرست سعيد ماشينکاری نسبی شرکت

DRACO.SME.IRچدنی پيچيده ريخته قطعات کننده توليددوست شريعت سيد يس ميرانديشه روش دانا گری ريخته شرکت

سازی مدلسعيدان مرتضیمدليش

www.ebrahimco.comصنعتی نظافت آالت ماشيناردکانی قضايی محمدرضاابراهيم بازرگانی و صنعتی توسعه شرکت

www.fooladtanbour.comچدنی و فوالدی قطعات انواع گری ريختهحجتی احمدتنبور فوالد شرکت

www.takafou.comايران در نسوزريختنی قطعات کننده توليد اوليندرستکار جواد محمدتکافو

الملل بين فريس
 ساز کبريت ياشار علی

توکلی

 توليد کارخانجات اجرای و طراحی/فوالد ساخت فناوری

اکسيژن

زاده قاضی محمدجی گداز دير
 صنايع جهت نسوز راهگاه و آجر انواع کننده توليد

فوالد و گری ريخته
www.jeyjerf.com

فلزات اخبار

Belref

معدنمرادی علیکانسار اکتشاف آميتيس

بهمنی حسينماشين بهمن
 شمش مداوم گری ريخته خط القاييو ذوب کوره ساخت

ccm

صنعتی برق و برقی لوازم وارداتريحانی شهريارالكتريك راد

عباسی علی اسماعيلچينندگان نسوز

 آلومينا های نسوز و ديرگدازها انواع کننده توليد

 آلومينی، شاموتی، نسوز آجر و جرم بصورت سيليکاتی

زيرکونی کاربايدی، سيليکون کيانيتی، آندالوزيتی،

www.chinandegan.com

WWW.NASHKANSAZ.COMگری ريخته زای جوانه انواع و منيزيم فروسيليکو توليدرشيدی منصورساز نشکن آلياژهای

گری ريخته اوليه مواد توزيع و تهيه و وارداتزاده محمود محمودمواد پژوهش

Federal Enginears

patafcompany.comصنعتی توليدی شرکتموسوی رضا محمدپاتاف صنعتی توليدی شرکت

WWW.FARANASOOZ.COMنسوز و عايق های بتن انواع توليدعظيمی داوديزد فرانسوز

گستر کهربا شرکت
 آباادی حاجی محمدعلی

اصفهانی

< /br>گرافيتی الکترود و کربنی محصوالت

< /br>فروآلياژها

< /br>نسوز مواد

< /br>صنعتی های روغن

شيميايی محصوالت

www.zobavaran.com

(دما سنسورهای) دقيق ابزارخاتمی امينپايا سنجش پارت

www.rahsanat.comنسوز های فراورده انواع تامين و توليدکهباسی غالمعلیصنعت راه نسوز های فراورده

توليدیعبدالهی محمدآيمدی ايران

گری ريخته مصارف جهت رزينی ماسه توليدملکی سعيدايران چسبدار ماسه توليدی

نيكنام جعفرايرانيان تجهيز آذر مهندسي شركت
 الكتريك قوس و القايي هاي كوره جانبي تحهيزات سازنده

پيشرفته نسوزهاي كننده توليد و فوالد صنايع و
www.atieco.com

Fundigex Spanish

توزين ميكرون

Space-italia

رحمانی داودآباد امين نسوز آجر های فرآورده شرکت
 جرم ، آلومينی شاموتی، قبيل از نسوز محصوالت توليد

نسوز آجر و بتن مالت
www.arcoref.com

www.sholehsanat.comصنعتی های کوره برای مشعل کننده توليدعادلی ايوبصنعت شعله مهندسی و توليدی

Hebei Metals & Minerals Corp. Ltd

Keiz Turkey

info@damavandfurnace.comالقايی های کوره توليدقمصری ساده حسينعلیدماوند القايی های کوره شرکت

www.pishtaz furnace.comمتوسط فركانس القايي هاي كوره كننده توليدزاده قرباني اكبر عليصنعت پيشتاز القايي هاي كوره

اسفندياری افشينالقا سپاهان مهندسی شرکت

 ، ذوب جهت متوسط فرکانس القايی های کوره توليد

< /br> فلزات سختکاری آهنگری،

القايی کوره قطعات تأمين

WWW.sepahan-elgha.com



/http://www.china-rectifier.comان تجهيزات و القايی های کوره انواعاشوری محمدالبرز متالورژی تکنو

www.patron-group.orgتجاری- بازرگانیاديب حسامنيکتا روشان پات گروه

doshi technology

حسينی امين محمدآران پوالد صنعت پويا
 ياتاقان و وبلبرينگ نسوز مواد کنند وارد و کننده توليد

صنعتی های
www.pspaco.com

اکبرزاده  علیالکتروترم-  نوصاکو
 و گری ريخته ، فوالدسازی کارخانجات تجهيز و ساخت

نورد

EGES

فر شايگان حميدرضاتبديل توان مهرونيک مهندسی

< /br>القايی ذوب های کوره

< /br>القايی گرمايش های کوره

يدکی قطعات تامين و تعميرات

BIRIM MAKINA

القايی کوره توليدسعادتمند صادقتپكا

ايلخان اسكندرآبادان آلومينيوم اكسيد و كربورسيليسيم توليد مجتمع
 و ساينده- نسوز صنعت در كاربايد سيليكون توليد

متالورژي
www.abasic.com

ميكروسيليكا پودر و منيزيم فروسيليسيم فروسيليسيم، توليدصنعتي سيروس(عام سهامي شركت) ايران فروسيليس

www.esfahansteel.comفوالدی محصوالت کننده توليدمحمدی سعد اردشير دکتراصفهان آهن ذوب سهامی

برگزاري ستاد

بازرگانياميري محمدAlba-پيشتاز صنعت تدارك

فوالدی کارخانجات تجهيزات توليدقرنفلی عليرضاسارايه پارس تجهيزات صنايع شرکت

هاديزاده اکبرجوش كاوش

 انجام اتوماتيک، جوشکاری مصرفی مواد کننده توليد

 به صنعتی قطعات بازسازی و تخصصی جوشکاری

جوشکاری روش

www.kavoshjoosh.com

دقيق ابزار سيستمهاي مهندسي طراحي خدمات و مربوطهچشمه چهل صالحی منوچهرکاال کل دفتر صنعتی شرکت

آلياژی فوالد و ساختمانی فوالدشکرزاده مهدیابريشم راه نوين پويان ره

رياضی محمود سيدشمال هيبريد ايرانيان

 و برتر شرکتهای از يکی شمال هيبريد ايرانيان شرکت

 و آزمايشگاهی تجهيزات ساخت حوزهی در نوآور

 اين. میباشد اتوماسيون و کيفيت کنترل سامانههای

 حوزه در فعاليت هدف با 1389 سال در شرکت

 را خود فعاليت مخرب غير تست آزمايشگاهی تجهيزات

دانشگا فناوری رشد مرکز حمايت با

www.iranianhybrid.ir

شاهمرادی علی سيدسان ری نفت شرکت
 و خودرويی صنعتی، روانکارهای انواع کننده توليد

دريايی
www.raysunoil.com

ميالنی تقی محمد سيدمبتکران آوران فن صنعت شرکت
 تعميرات ذوب های کوره مانند گری ريخته تجهيزات

تماسی های ترمومتر ساخت گری ريخته تجهيزات

www.mehrkanaz.com(دقيق ابزار)بازرگانیمريديان عبدالکريممهرکاناز

آقاشاهی اکبر علیکيوان صنعتی های حساسه توليدی
- فوالد صنعت در استفاده مورد سنسورهای و تجهيزات

فوالد صنعت در روباتيک و اتوماسيون
www.kispco.com

آبادي فيض قاسمي مجيدايران آلوميناي شركت
-(گاما گريد) آلومينيوم ،اكسيد(هيدارت)هيدروكسيدْآومينيوم

(آلفا گريد) آلومينيوم اكسيد
www.iranalumina.com

www.rts.co.irصنعتی قطعات توزيع و تهيهخانعلی اميرسياوششرق تجارت رابين

ساداتی رسولشرق غلطک صنايع

 و فوالد صنايع در مصرف مورد های رول انواع توليد

 Applicator or Doctor :   همچون متصله قطعات

Rolls<br/ >

 Pinch Rolls<br/ >

 Flattener Rolls<br/ >

 Bridle Rolls <br/ >

 Squeezing Rolls<br/ >

 Cooling or Heat Transfer Rolls<br/ >

www.erico.ir

www.bavandco.comسديم سيليکات توليدپور اسماعيل مهدیشيمی باوند

عسگرزاده بهرامفراسارينا
 گير سختی و کن شيرين اب, اب تصويه های سيستم

مغناطيسی

سلطانی سعيد مهندس(گستر ابزار مگنت) ماگ صنعتی توليدی
 نوار-  صنعتی های مگنت انواع-  مغناطيسی تجهيزات

-سپراتور درام- مواد انتقال خطوط- بلت- نقاله
WWW.MAGPRODUCT.COM

زاده شريف سجادمگنت تابا
 راديويی های رسوب ضد و مغناطيسی دهنده بهبود

الکترونيکی
www.rosob.ir

داريانی ماليی غالمعلیآتور ذوب پيشرو
 متالورژی صنايع نياز مورد تجهيزات و اوليه مواد تامين

نسوز و
www.pishrozob.com

حرارتی عايقهای تامين و توليدروانبخش کمالسپاهان عايق آرمان

www.doreenkashan.comصنعتی معدنی ميکرونيزه پودرهای کننده توليدبکتاش ناصر مهندس آقایکاشان درين

سنبلی محمدعلیکلرکبودان کيميا شيميايی توليدی شرکت

 اسيد: قبيل از (اوليه)شيميايی مواد کننده توليد

 مايع،اسيد کلر ٪،32 و ٪50ژاول،سود کلريدريک،آب

سولفوريک

www.kimiack.com

سيليس فرآوری و توليدجورابچی احمدپويان گستر کانی



ايرانپور بابكسپاهان مهرتاش
 هاي روغن صنعتي هاي روغن ها روانكار انواع توليد

سينتاتيك صنعتي

انصاری الرضا عبدفيلتر زيست

 جهت صنعتی های غبارگير و فيلترها ساخت و طراحی

 انواع گری ريخته و ذوب کارخانجات از آلودگی رفع

 وهمچنين..... و ،مس،سرب،آلومينيوم فوالد: فلزات

... و آسفالت و سيمان کارخانجات

www.zistfilter.com

www.generalkar.irمعدنی و صنعتیحسينی حاج عبدهللا(سابق کار جنرال) کار آتی قطعه اهرم

pardazeshonline.comمعدنی و فلزی صنايع درباره تخصصی نشريه انتشارباليده محمدرضاپردازش

RECTIPHASE INDIA(ISC Udyog Ltd.)

www.igmco.irبازاريابیآقازاده بيوک وحيدايتوک گستر مواد شرکت

پويان مرتضيالكتريك توزين
 هاي سيستم و اي جاده باسكول انواع توليد و طراحي

.صنعتي توزين
www.towzin.com

هيدروليک های سيستم اجرای و طراحینشتايی شعبان محمدپارسيان رکسان

مهندسي رضاتجاري كاالي بازرسي المللي بين
- صادراتي و وارداتي كاالهاي بازرسي خدمات

آزمايشگاهي
www.igico.com

www.pandcaspian.comديجيتال ای جاده باسکولهای کننده توليد و طراحسلطانپور رضا محمدکاسپين پند شرکت

اسکندری عليرضاالوند جالپردازان مهندسی شرکت

 سابقه دهه دو با الوند جالپردازان مهندسی شرکت

 انواع توليد و طراحی مشاوره خدمات ارائه در درخشان

 و ريلی صنايع در موفق شرکتهای صنعتی،جز قطعات

.باشد می ايران در خودرويی

www.jpa.co.ir 

www.balkanskoecho.irسقفی جرثقيلظهوری دبيران مازيارخاورميانه مهيار جرثقيل توسعه

يزدانفر قاسممواد تامين

-گری ريخته آلياژ فرو انواع-فوالدی گريت و ساچمه

 يدکی قطعات-بالست شات های ماشين-آلياژها فرو پودر

بالست شات

www.shotpeener.ir

شريعت حسين سيداشراق صنعت عصر
-2000 سری آلياژی آلومينيوم های ورق- آلياژی مقاطع

5000-6000-7000
www.asecoltd.com

Long Stone

فرهمندزاد حسينمقتدر مهندسی شرکت
 و هوايی گريد منيزمی و آلومينيومی قطعات گری ريخته

نظامی

Shanghai xinzhong material 

مهرجردی ماليی محسنذوچن مس صنايع شرکت

< /br> مس آلياژهای  مقاطع کننده توليد

<br/ >

<br/ >

<br/ >

<br/ >

<br/ >

<br/ >

<br/ >

<br/ >

<br/ >

<br/ >

<br/ >

<br/ >

<br/ >

www.zouchan.com

مديرعاملرازی کاربردی علوم بنياد

- فرايندهای و مواد زمينه در هدفمند های پژوهش انجام  

ارتقای و توليد سازی تجاری هدف با صنعتی نوين  

موجود های فرايند <br />

- در آموزشی پژوهشی، آزمايشگاهی، خدمات ارايه  

مواد مهندسی زمينه <br />

- صنعتی و کاربردی های پروژه انجام <br />

- فن شناسنامه تهيه و معکوس مهندسی

WWW.RAZI-FOUNDATION.COM

www.csanco.comاتوماسيون و تحقيقاتی آزمايشگاهی، تجهيزاتسالمی عليرضانوين ابزار سيستم کنترل

www.azarpowder.comبرنز و مس پودر توليدکنندهسرمدی احدآذر پودر متالورژی شرکت

جافريان يحيیرازی متالورژی پژوهش مرکز

 و شناسايی زمينه در آزمايشگاهی و پژوهشی خدمات

 ، خوردگی ، زيست محيط و شيمی ، مواد انتخاب

گری ريخته و شکست تحليل ، پوششی

www.razi-center.net

تساكو يا مفكو

مظلومی بهراميکتا آوران فن حامی
 دستگاه فروش از پس خدمات و مشاوره ، ارائه

( کوانتومتر) اسپکترومتر
www.hfy.co.ir

شجاعی کيارشرونين صنعتی طراحی و مهندسی شرکت

1-	 های پروژه انجام  EPC<br />

2-	 ها طرح سنجی امکان و مطالعات <br />

3-	 اجرای و پيمان مديريت و مهندسی خدمات انجام  

صنعتی های پروژه <br />

4-	 در خصوص به صنعتی و معدنی های پروژه طراحی  

سيمان و فوالد مس، صنايع <br />

5-	 عال نظارت و نظارت کارگاهی، مهندسی خدمات انجام

http://roninco.ir/



ايران فوالد توليدكنندگان انجمن
 سلطانی خليفه رسول سيد

(دبير)
انجمن

sadrsteel.comساختمان مصرفی های ميلگرد توليدپرور صنايع غالمعلیفوالد صدر

زاگرس فوالد صبا

اتابک محمد سيدپارس کاوه معدنی صنايع گسترش شرکت
 و معدن آلومينيوم، سيمان، فوالد، جمله از معدنی صنايع

مهندسی خدمات
www.kpars.ir

(Danieli Italy)دانيلي

www.bonyansteel.comميلگرد نورد کارخانجات واجرا نصب تهيه مهندسیزاده رمضان شاهين(قرن بنيان بهين)فوالد بنيان

ميلگرد مقاطع توليدزاده عکاف عليرضاكرمان فوالد صنايع

دروش شهرامدر اصفهان

 انواع چدنی، های شمش و فوالدی بيلت انواع کننده توليد

 گلوله ،انواع ساختمانی های ميله و صنعتی های گرد

سيمان و معدنی صنايع سايش ضد های

www.esfahandor.com

زاده کريم شيوا خانمگستر آبانگان شرکت

 ميلگردهای آسياب، های گلوله فوالدی، بيلت کننده توليد

 بدون های لوله قطعات گری ريخته ساختمانی، و صنعتی

(سانتريفيوژ) فوالدی و چدنی درز

www.abangangroup.com

آبانگان صنعتي گروه

دروش شهرام آقایمعادن آبانگان شرکت

 از برداری بهره و معدني مواد وفراوري استخراج

 صنعت نياز مورد اوليه مواد تامين منظور به معادن

. فوالد

www.abanganmaadan.com

طرح آبانگان شرکت
 ابراهيمی آقا بهروز آقای

سامانی

 طراحی زمينه در مشاوره خدمات ارائه و آوری فن

 تاسيسات از برداری بهره و احداث ، سازی ،بهينه

فوالد زنجيره بويژه توليد خطوط

wwww.abangantarh.com

بهفر محمدرضا آقاینورد آبانگان شرکت

 ساختمانی و صنعتی ميلگردهای و  ميل راد انواع توليد

 تکنولوژی توسعه و فنی دانش تدوين همراه به فوالدی

فلزات دهی ،شکل

www.abangannavard.com

دروش شهرام آقایفوالد آبانگان شرکت
 آهن و گنداله توليد جهت مناسب تاسيسات احداث و ايجاد

گری ريخته صنايع نياز مورد اسفنجی
www.abanganfoolad.com

نصيری نيما آقاینسوز آبانگان شرکت
 گری ريخته صنايع نياز مورد ی نسوزها انواع  توليد

(. نسوز جرمهای و آجر ، سيمان ، خاک)
www.abangannasooz.com

استکی فرهادتجهيز آبانگان
 نياز مورد قطعات و تجهيزات انواع ساخت و طراحی

معدن و فوالد صنايع
www.abangantajhiz.com

www.homa-steel.comفوالدی ميلگردهای و بيلت انواع کننده توليددروش شاهيناستيل هما آبانگان

نصيری اصغر علی آقایذوب صدرا شرکت

 توسط  سازی ذوب با آلياژی فوالدهای گری ريخته

 ماشين با صنعتی  های بيلت توليد و القايی های کوره

دائمی گری ريخته های

www.sadra-zob.com

www.berisco.comپيوسته گری ريخته روش به فوالدی شمش توليدنظری مهردادبريس ذوب

آسيا غرب

www.jahanfoulad-co.comصنعتی-توليدیشکری جهانشاهغرب فوالد جهان

صنعتی-توليدیمواليی عليرضاكرمانشاه صنعت جهان

www.mitiranco.comفوالدی های شمش  و القايی ذوب های کوره کننده توليدهندوئی سعيدطبرستان تك ايمن

ccm قطعات انواع کننده توليدمنافی النازمذاب اكسيرسازان

Asmas 

آالت ماشين و تجهيزات تامين- مهندسی- طراحیپيربستی يوسفی سعيدايرانيان فوالد توسعه

www.papkomagnet.COMمغناطيسی تجهيزات انواع ساخت و توليد طراحی،شعبانی حميدپارسيان مگنت پاپکُ

www.sapnaco.comبلبرينگ تعميراتجانقربان علیجهان نقش پارميس ساخت مهندسی فنی

الکترواپتيکی سيستمهای ساخت و طراحیبرزين مجتبی سيداپتيک تخصصی خدمات مرکز

ايميدرو

Preet Machines Ltd.india

فوالد و گری ريخته اوليه مواد کننده تامينمه شبنمالبرز آلياژ پارس صنعتی مجتمع

www.asaa-co.comگری ريخته و فوالد صنايع اوليه مواد تامينطباطبايی علی سيدالبرز ارمغان صنعت آلياژ

ايران استيل سايت

هيدروليک های سيلندر ساخت و طراحیحشمدار حسينشرق صنعت مهرگان

Transformers & Rectifiers ( India) Ltd

www.fouladkala.comفلزات بازيافتکريمی جوادفوکا کاال فوالد

صنعتی و خودروئی های گاردان ميل وخدمات توليدخورسندی مسعودخورسندی گاردان توليد

القايی های کوره ساخت و طراحیمدرسی پيمان سيدبهکار القايی های کوره

بازرگانیرشيدی ديباکاوه فوالد خشکه

www.spae.irگری ريخته و متالورژی اوليه مواد کننده تامينصانعی فرزانهآريا پويش سپاهان

مباركه فوالد

همت علی(ايريتك)ايران مهندسی المللی بين شركت
 به گاز و نفت و معدن فوالدی صنايع های پروژه اجرای

EPC روش
www.IRITEC.com

www.iralco.netکارپذير و آلياژی آلومينيومی های شمش انواع کننده توليدهزاوه بادکوبه حميدرضا(ايرالکو) ايران آلومينيوم شرکت

www.almahdi.irآلومينيوم شمش توليدگلکار اکبر علیالمهدي

مصباح بهرامصنعت روشن مهندسی شرکت
 و تجهيزات ساخت و تامين EPC های پروژه انجام

آالت ماشين
roshansan.com



فلز غرب

وجاحتی رضا علی
 ساخت و سطح مهندسی و حرارتی عمليات خدمات

مرتبط تجهيزات
www.Plasmapazhouh.ir

www.shfroyal.comمنيزيم و آلومينيوم آلياژهای توليد و معدنی مواد فرآوریکافی فرامرزرويال فلز شمش

www.impasco.gov.irمعدنیجعفری اله وجيهايران معدني مواد توليد و تهيه

ايزدپناه نصرالهالماس هفت صنايع شرکت
 رنگی، گالوانيزه، فوالدی های ورق انواع توليدکننده

صنعتی های لوله و روغنی
www.seven-diamonds.com

آقاميرمعصوم مرتضی سيدکيش ايليا ريتا مهندسی شرکت
 و تحقيقاتی صنعتی آزمايشگاهی تجهيزات واردکننده

ابزاردقيق
www.rita-elia.com

Beijing Essence Fair

Beijing Essence Fair

Beijing Essence Fair

Beijing Essence Fair

جاللی رضاطيف دانا
 بازرسی تجهيزات و کوانتومترها و اسپکترومترها انواع

صنايع کيفيت کنترل آزمايشگاهای و فنی
www.danataif.ir

گوهری حسين محمدفرارون پارس مهندسی شرکت

 و اندازی راه ساخت، تامين، مهندسی، خدمات ارائه

 و سنجی امکان مطالعات همچنين و EPC های پروژه

معدنی و فلزی صنايع در نظارتی خدمات

www.fararon.com

www.ahpco.netپالستيک جوش ، آزمون تجهيزات و سريع سازی نمونهفرجی محمدآذرهونام

حرارتی عملياتهاشمی محمدعلیخودرو سهند

مقصودلو طاهرايرانيان سپهر آرمان مهندسی
 و باز مدار کننده خنک برج نصب و ساخت و طراحی

فاضالب و آب تصفيه تجهيزات و بسته

www.azarshahab.comنسوز های فرآورده توليدصديقی حسنتبريز شهاب آذر نسوز های فرآورده

شادمان رشيداطلس صنعت پرنيان
 انتقال و ارتعاشی تجهيزات ساخت و مهندسی طراحی،

مواد
www.parniansanat.com

www.rastagroup.netصنعتی شيرآالت توليدعظيم حاجی اميد محمدگروه رستا صنعتی های شير توليد و توسعه شرکت

صنعت و علم دانشگاهي جهاد

انتشاراتی پژوهشی تحقيقاتیصالحی محمدتقی دکتر(آلومينيوم باشگاه) آلومينيوم تحقيقات مرکز

زرعيان مهدینسوزين مهندسی و توليدی شرکت

 و آلومينی ، شاموتی انواع در نسوز ويژه مواد توليد

 نظارت و مشاوره ، ها کوره نسوز اليه طراحی ، قليايی

ها کوره کاری نسوز اجرای بر عاليه

www.nasoozin.com

بالست شات ماشين ساختزاده کاظم برادران محمدپوکا صنعتی و توليدی 

حبيبی قدرتاراک نسوز های فرآورده شرکت
 و نسوز جرمهای ، نسوز آجرهای انواع کننده توليد

عايق مالت

فوالدي و چدني قطعات گري ريختهرحمتي رضا محمدپارس ذوب صدرا گري ريخته صنايع شركت

www.silica-east.comگری ريخته سيليس های ماسه توليدضامن هادیشرق کوير کانساران فرآوری

دارابی بهدادنگار رايانيک مهندسی شرکت
 و اتوماسيون-  مذاب پاتيل توزين-  الکترونيکی توزين

راديويی ديتای انتقال

فرداد بردياآرکا فناوران پيشگام
 نمونه و مدلسازی-  معکوس مهندسی-  محصول طراحی

سريع سازی
www.arka-co.com

www.azarangpulad.comفوالد و چدن جنس از گری ريخته قطعات توليدمرتضوی مهدیپوالد آذرنگ مهندسی شرکت

باغ قره جزايري عليشريف جهاد متالورژي آزمايشگاه

 آناليز شامل آزمايشگاهي خدمات ارائه

 (تر گيري،شيمي گوگرد و ،كربنSEMكوانتومتري،)

 ،تعيين متالوگرافي ضربه، خمش، كشش، سنجي،¬سختي

 و پرينت اسپري،سولفور پوشش،سالت ضخامت و جنس

(فني شناسنامه تهيه

www.jdsharif-met.com

سنباده سنگ انواع توليددوست فرخ ابراهيمتوس ساب مشهد

فر فرشيديان انوشيروانتوس قالب طاها
 در ای صفحه حرارتی مبدلهای توليدکننذه تنها و اولين

ايران
www.tgt-phe.com

فتحی سيامکالبرز آهنگام آذر مهندسی و طراحی شرکت
 آالت ماشين صنعتی، های کوره ساخت و طراحی

گری ريخته و بازيافت
www.zpg-tech.com

کاويانی فريدونسازان حرارت آترا
 خطوط و صنعتی های آون و کوره ساخت و طراحی

حرارتی عمليات
WWW.ATRA.IR

نسوز جرمکشاورز مهدیاسپادانا گوهران مواد ومهندسی توليدی شرکت

غفوری حسينغفوری برادران سازی ماشين
 KB های کوپلينگ و بالست شات های دستگاه کننده توليد

پين و ميل و
ghafouri-bros.com

فوالدی های ساچمه توليد و گری ريختهنظری حسينشمال آرای چدن

يارمحمدی عرب منصورگری ريخته ماسه تامين

 گری،سند ريخته جهت سيليسی های ماسه انواع توليد

 مصنوعی،بتن فاضالب،چمن و آب بالست،فيلتراسيون

غيره و کاشی اپوکسی،چسب سبک،کفپوشهای

www.silicasand-co.com

ساالری سهيالسپيد سراميك الياف

 سيليکات جنس از حرارتی و صوتی های عايق توليد

 ، سراميکی برد و پتو فله، الياف بصورت آلومينيوم

 جای به فوق محصوالت جايگـزينی بخش در مشاوره

 ساخت و قالب طراحی قديمی، سنگين نسوزهای

دار شکل نسوزهای

www.SCFC.ir



نسوز محصوالت انواع توليدمشکات احسانآريا نسوز آذربان

اطمينان کيوانآتبين

 پيشتازان از سابقه دهه دو از بيش با آتبين صنعتی گروه

 گروه فعاليت زمينه. باشد می کشور در حرارت صنعت

< /br>. ميگردد تقسيم يکديگر از مجزا بخشهای به

 های پروژ اندازی راه و ،نصب ساخت ، طراحی 

< /br>حرارتی عمليات خطوط

عن به حرارت های کنترل و ميترها انواع توليد 

www.atbinco.com

گري ريخته انجمن

www.imes.irآموزشي و فني ، پژوهشي ، علميجزايري عليايران متالورژي مهندسين انجمن

فوالدی قطعات انواع گری ريختهخليلی علیگداختار فوالد صدر

صنعتی قطعات ساير و خودرو چدنی قطعات گری ريختهعباسی عليرضاسهند آذين فوالد

پررنگ لبوالفضلگستر آرياسايان

 جهت درايران ويبراسيون آالت ماشين توليدکننده اولين

 نمودن وبراق پوليش- گيری پليسه-شستشو-اکسيدزدايی

.توليدی قطعات

www.ariasayan.com

محمدی آرشدايان روانکار تامين شرکت
 پايه های روغن ديزلی، های روغن صنعتی، های روغن

گريس و
www.dayanoilco.com

جعفری ژالهفاز آلومينيوم شرکت
 تحت وبصورت خودرو آلومينيوم قطعات گری ريخته

کيلوگرم 2 تا فشار
www.aluminiumfaz.ir

پارس و بهران گريس و روغن نمايندگیحسينی رسول سيدايرانيان روانکار ريستاب  شرکت

www.irmpm.comايران صنعت اطالعات بانکبرزگری محمدتوليد و ساخت مهندسی و فنی مجله

مرادی حسننسوز معدنکاران شرکت
 صنايع برای شده بندی دانه سيليسی ماسه کننده توليد

... و سيليکات شوينده، صنايع شيشه، بلور گری، ريخته

اسماعيلی بهروزتاک اتحاد فوالد سازی ماشين
 گرم نورد خطوط آالت ماشين نصب و ساخت ، طراحی

سرد و
www.fetak.ir

www.sepiddasht.comصنعتی قطعات توليدصحرائی منوچهرسپيددشت

رود زاينده افزاران ويرا

sjfco.irنوردی محصوالت و فوالدی شمش اسفنجی آهن توليدعباسلو علیسيرجان فوالد جهان شرکت

آسيا بنيان نانو بازرگاني

cncwww.adapa.ir فرز آالت ماشين ساختدهقان سعيدآداپا

نقش نيمگز ميالدتبريز ترانس آراز شرکت
 فروش ، فلزات ذوب های کوره قطعات تخصصی توليد

قدرت ادوات و ترانسفومارتور نگهداری و تعمير
www.araztrans.com

گری ريخته صنايع مواداوليه کننده عرضهنوری حسين حاجی بابکنوری فلزات جهان

www.hamahangtransport.comالمللی بين نقل و حملرضوان علیبار هماهنگ ايران المللی بين نقل و حمل  و کشتيرانی


